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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 17 d.(penktadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 17 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 152

Pandemijos diena pagal PSO 38

Karantino diena Lietuvoje 33
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 50
Lietuvos energetikų diena
Pasaulinė hemofilijos diena
Saulė teka 06:13, leidžiasi 20:25, dienos ilgumas 14.12, delčia (24 mėnulio diena)
Vardadieniai: Anicetas, Dravenis, Skaidra, Robertas
Tinkamas laikas sėti: šaknines petražoles, ropinius svogūnus, pomidorus, ropes,
grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže: tinkamas laikas kaupti vaisius, netinkamas laikas laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 219 314

Lengvai sergantys 1 451 936

Sunkiai sergantys 56 503

Pasveikę 560 975

Mirę 149 900

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

Europos regionas 1 013 093 (89 317)

Amerikos kontinentų regionas 707 121 (30 245)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 125 571 (4239)

Rytų Viduržemio regionas 111 432 (5532)



Pietų - Rytų Azijos regionas 21 790 (990)

Afrikos regionas 11 843 (550)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 681 078 (35 371)

Italija 168 941 (22 170)

Ispanija 188 068 (19 478)

Prancūzija 165 027 (17 920)

Jungtinė Karalystė 108 692 (14 576)

Koronaviruso atvejai Lietuvoje
(LR SAM duomenys, skliausteliuose - duomenys per paskutinę parą)

Užsikrėtę 1149 (21)

Sergantys 906

Pasveikę 210

Mirę 33 (3)

Ištirtų dėl koronaviruso 53 101 (4564)

Naujienos COVID-19

Kariuomenėje koronavirusu serga aštuoni žmonės, izoliaci-
joje – apie 200 karių

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Lietuvos kariuomenėje šiuo me-
tu koronavirusu serga aštuoni žmonės, vienas karys pasveikęs, o
izoliacijoje – apie 200 karių, taip pat iki dešimties sergančiųjų yra
NATO batalione.

„Tas skaičius šiuo metu yra aštuoni, iš jų keturi civiliai ir keturi
kariai, vienas yra pasveikęs. Izoliuotųjų skaičius – kintantis, šiai die-
nai izoliuota yra apie pora šimtų karių“, – BNS penktadienį sakė Gy-
nybos štabo viešųjų ryšių karininkas kapitonas Andrius Dilda.



Komunikacijai dėl koronaviruso per Velykas Vyriausybė
išleido per 80 tūkst. eurų

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Komunikacijai dėl koronaviruso,
viešinant per ilgąjį Velykų savaitgalį vykusią kampaniją „Lik namuo-
se“, Vyriausybė išleido per 80 tūkst. eurų, didžioji dalis sutarčių su-
daryta su spausdintine žiniasklaida.

Vyriausybės BNS pateiktais duomenimis, didžiausia, 37 tūkst.
628 eurų, sutartis sudaryta praėjusį penktadienį su bendrove „San-
tarvės laikraštis“. Ji, kaip nurodo kanceliarija, vienija 57 vietinius ir
regioninius laikraščius.

Informacijai savaitraštyje „Respublika“ ir dienraštyje „Vakaro
žinios“ viešinti skirti 6655 eurai (už informaciją abiejų dienraščių pir-
muosiuose puslapiuose balandžio 10-ąją), pagal sutartis su
laikraščiais „Lietuvas rytas“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko patarė-
jas“ ir „Kaimo laikraštis“ sumokėti 8855 eurai.

27 tūkst. eurų išleisti pagal prieš savaitę sudarytą sutartį su In-
terneto žiniasklaidos asociacija.

Turkijos valdžia bando perimti lietuvių užsakytus plaučių
ventiliacijos aparatus

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Turkijos valdžia pirmadienį pri-
ims sprendimą, ar leisti į Lietuvą pristatyti 350 tūkst. eurų vertės
plaučių ventiliacijos aparatų siuntą, rašo naujienų portalas lrytas.lt.

Dvidešimt aparatų Turkijos gamintojams užsakė Lietuvos bend-
rovė „Limeta“, juos planuota skirti Kretingos, Jonavos, Elektrėnų
medikams, kitų miestų gydymo įstaigoms. „Limetos“ atstovai
sužinojo, kad Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
(Redžepas Tajipas Erdohanas)  išleido įsakymą plaučių ventiliavimo
aparatūrą perimti šios valstybės poreikiams.

Londone imamasi papildomų apsaugos priemonių autobu-
suose, nuo COVID-19 mirus 20 vairuotojų

Londonas, balandžio 17 d. (AFP-BNS). Už Londono transporto
sistemą atsakingi pareigūnai penktadienį paskelbė apie naujas prie-
mones, skirtas apsaugoti autobusų vairuotojus nuo koronaviruso,
šios profesijos atstovams tylos minute pagerbus 20 savo mirusių ko-



legų.
Meras Sadiqas Khanas (Sadikas Chanas), kurio tėvas taip pat

buvo autobuso vairuotojas, vadovavo ceremonijai, per kurią buvo
pagerbtos infekcijos aukos. Tuo metu valdžios atstovai pranešė,
kad keleiviams nebebus leidžiama naudotis šalia vairuotojų
esančiomis priekinėmis durimis.

„Audi“ rengiasi laipsniškai atnaujinti gamybą Europoje

Ingolštatas, balandžio 17 d. („Interfax“-BNS). „Volkswagen“ gru-
pei priklausanti automobilių gamintoja „Audi“ planuoja artimiausio-
mis savaitėmis pradėti laipsniškai atnaujinti gamybą savo Europos
gamyklose, kurios dėl koronaviruso pandemijos buvo laikinai
uždarytos.

Prevenciškai dėl koronaviruso bus tikrinami įkalinimo įstai-
gų pareigūnai ir darbuotojai

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Prevenciškai dėl koronaviruso
bus tikrinami įkalinimo įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, penktadienį
pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Jos teigimu, taip pat testuoti planuojama ir Laisvės atėmimo vie-
tų ligoninės darbuotojus, turinčius tiesioginių kontaktų su suimtai-
siais ar nuteistaisiais.

„Girtekos“ vairuotojai planuoja masinį streiką

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Didžiausios Lietuvoje pervežimų
įmonės „Girteka“ vairuotojai dėl sumažintų atlyginimų planuoja ma-
sinį streiką – pirmadienį ryte jie žada palikti automobilius aikštelėse
įvairiose Europos šalyse ir nedirbti, rašo portalas 15min.lt.

Pasak jo, „Girtekos“ vairuotojai šią savaitę gavo įspėjimus, kad
jiems 15 proc. mažinamas atlyginimas. Darbdaviai teigė, kad tai
susiję su pasauline krize, tačiau vairuotojai sako, kad darbo tik pa-
daugėjo.

Iš 14 tūkst. šiuo metu dirbančių „Girtekos“ vairuotojų ketvirtadie-
nį streikuoti žadėjo du tūkstančiai, tačiau tikimasi, kad iki pirmadie-
nio jų skaičius išaugs.



„Topo grupė“ atleidžia 48 darbuotojus

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Viena didžiausių technikos ir
elektronikos prekybos įmonių „Topo grupė“, valdanti prekybos tinklą
„Topo centras“, atleidžia 48 darbuotojus. Grupė teigia buvusi pri-
versta atleisti žmones dėl krizės metu uždarytų parduotuvių.

Apie tai penktadienį „Topo grupė“ informavo Užimtumo tarnybą.
„Sodros“ duomenimis, bendrovėje šiuo metu dirba 459 darbuotojai.

„Topo grupė“ vėliau BNS pranešė, kad nuo karantino pradžios
buvo uždarytos 38  parduotuves 20-yje Lietuvos miestų, įmonės pa-
rdavimai krito 80 proc.

Lietuvoje patvirtintas 33-iasis mirties nuo koronaviruso at-
vejis

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Lietuvoje patvirtintas 33-iasis
mirties nuo koronaviruso atvejis, penktadienį pranešė Sveikatos ap-
saugos ministerija.

Mirė Kauno klinikinėje ligoninėje gydytas rizikos grupei
priklausęs žmogus.

Baltarusijoje įvedamas pagrindinių maisto produktų valsty-
binis kainų reguliavimas

Minskas, balandžio 17 d. ("Interfax"-BNS). Baltarusijoje 90 die-
nų įvedamas pagrindinių maisto produktų ir kai kurių kitų plataus
vartojimo prekių valstybinis kainų reguliavimas.

Apie tai pranešusi Antimonopolinio reguliavimo ir prekybos mi-
nisterija paskelbė sąrašą 26 pavadinimų "socialiai reikšmingų"
maisto produktų, kurių kainas artimiausius tris mėnesius reguliuos
valstybė.

Tai - šviežia karpinių šeimos žuvis, sviestas, kvietiniai miltai,
aliejus, valgomoji druska, mėsa (jautiena, kiauliena, vištiena), virtos
dešros ir dešrelės, kiaušiniai, mėsos ir žuvies konservai, pieno mil-
teliai, šviežias pienas ir pagrindiniai produktai iš jo, vanduo pakuotė-
se, kietas muilas, degtukai, higieniniai paketai, sauskelnės, tualeti-
nis popierius.

Irkluotojo S.Ritterio karantinas: apie sporto sale virtusį



garažą, varškėčius ir rekordus

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). „Iš pradžių viskas atrodė kiek ne-
įprastai, kadangi sportuoti namuose buvo keista, – prisipažino Rio
de Žaneiro olimpinių žaidynių prizininkas irkluotojas Saulius Ritteris,
prabilęs apie karantiną. – Juk namų aplinka dažniausiai siejasi su
poilsiu“.

Improvizuotą sporto salę olimpietis įsirengė savo namo garaže.
Į garažą anksčiau tekdavo keliauti konservų pasiimti arba rūbus

į skalbyklę nunešti, – juokavo S.Ritteris. – O dabar jau atsikėlęs
žinau, kad sportuoti eisiu į garažą, niekur nereikės važiuoti. Per tris
savaites pripratau – automobilio garaže jau nėra“.

Per šimtą Lenkijos ūkininkų neįleidžiami į Lietuvą dirbti sa-
vo žemės

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Daugiau nei šimtas Lenkijos ūki-
ninkų, turinčių dirbamos žemės Lietuvoje, beveik mėnesį negali at-
vykti į šalį ir pradėti sėjos darbų, teigia Žemės ūkio rūmų pirminin-
kas Arūnas Svitojus.

Pasak jo, Lietuva ūkininkams nurodė laukti, nes dabar paskelb-
tas karantinas.

„Yra didelė dalis Punske gyvenančių lietuvių, kurie nuo seno turi
Lietuvoje žemės, bet gyvena Punske, dalis yra lietuvių bendruome-
nės, dalis lenkų. Jie kreipėsi į mus ir Lenkijos žemės ūkio rūmus,
(...) informavo, kad yra tokia problema, sutarėm, kad reikia veikti.
Parašėm raštą į Žemės ūkio ministeriją“, – BNS sakė A. Svitojus.

Mianmare dėl koronaviruso pavojaus paleidžiami 25 tūkst.
kalinių

Jangonas, balandžio 17 d. (AFP-BNS). Mianmare paleidžiami
daugiau nei ketvirtadalis visų kalinių, penktadienį paskelbė prezi-
dentūra, reaguodama į raginimus sumažinti spaudimą perpildytiems
kalėjimams dėl šalyje plintančio koronaviruso pavojaus.

Pietryčių Azijos valstybė kasmet suteikia amnestiją
tūkstančiams kalinių balandį minint tamilų Naujuosius metus, tačiau
šįkart paleidžiamas didžiausias per pastaruosius metus žmonių
skaičius.



G. Nausėda vykdant pirkimus žiniasklaidoje pasigenda
skaidrumo, ragina stiprinti fondą

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS).  Prezidentas Gitanas Nausėda
sako pasigendąs skaidrumo Vyriausybės kanceliarijos vykdomuose
viešinimo pirkimuose žiniasklaidoje ir siūlo stiprinti Spaudos rėmimo
fondą, pasirūpinant ir kultūrinių leidinių išlikimu.

Be to, prasidėjus Seimo rinkimų kampanijai, šalies vadovas siū-
lo lėšas, skiriamas žiniasklaidai, kontroliuoti ir Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK).

„Žinote, kas man nepatinka, kad šitas procesas yra toks pusiau
pridengtas užuolaida kažkokiomis nedidelėmis sumomis, nedidelė-
mis porcijomis pinigai yra skirstomi, net ir Viešųjų pirkimų tarnyba iki
galo negali išsiaiškinti kas, kaip ir prie ko“, – penktadienį
žurnalistams teigė prezidentas.

Jis komentavo Vyriausybės kanceliarijos vykdytus pirkimus, ku-
riais žiniasklaidoje buvo perkamos vykdytos kampanijos „Lik na-
muose“ viešinimo paslaugos.

Karantinas sušvelnintas, bet neatšauktas, pabrėžia S.
Skvernelis

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Karantinas šalyje sušvelnintas,
tačiau nėra atšauktas ir jo sąlygų privalu laikytis, pabrėžia ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis.

Anot jo, leidus vėl dirbti daliai parduotuvių, susirūpinimą kelia si-
tuacija kai kuriose iš jų, todėl bus pasitelkiama ir policija.

„Vakar parduotuvės ir įmonės pradėjo dirbti. Deja, bet matant si-
tuaciją dalyje jų, šalia kai kurių iš jų, taip pat ir kai kuriose
viešosiose erdvėse, susidaro įspūdis, tarsi Vyriausybė jau būtų
atšaukusi karantiną... Norėčiau priminti, kad to nebuvo padaryta.
Karantinas neatšauktas, atsipalaiduoti vis dar negalime!“ – feisbuke
penktadienį paskelbė premjeras.

Jis ragino ir verslo atstovus, ir jų klientus būti atsakingais ir są-
moningais, įvertinti, kad pandemija nesibaigė, o rizikos lieka labai
didelės.



Kitos naujienos

Alytaus miesto taryboje nebeliko valdančiosios daugumos,
ją paliko „valstiečių“ frakcija

Vilnius, balandžio 17 d. (BNS). Alytaus miesto savivaldybės ta-
ryboje nebeliko valdančiosios daugumos, ją šią savaitę paliko trijų
„valstiečių“ frakcija.

„Įvyko Alytaus miesto skyriaus susirinkimas ir mūsų nariai nebu-
vo patenkinti kai kuriais tarybos daugumos priimtais sprendimais,
įvyko balsavimas ir patariamasis balsas buvo pasitraukti“, – BNS
penktadienį sakė „valstiečių“ frakcijos seniūnė Skaistė Ulčickaitė.

Rumunijoje apvirtus laivui su migrantais žuvo žmogus, dar
aštuoni dingo

Bukareštas, balandžio 17 d. (AFP-BNS). Dunojuje apvirtus lai-
vui su migrantais ir žmonių kontrabandininkais žuvo mažiausiai vie-
nas žmogus, dar aštuoni dingo, penktadienį pranešė Rumunijos pa-
sienio policija.

Laive, kuris mėgino kirsti Rumuniją nuo Serbijos atskiriančią
upę, buvo 16 migrantų iš įvairių Azijos ir Afrikos šalių, taip pat du
žmonių kontrabandininkai.

Laivas apvirto vėlai ketvirtadienį, netoli pietvakarinio Drobeta-
Turnu Severino miestelio vėlai ketvirtadienį, naujienų agentūrą AFP
informavo rumunų policijos atstovė Alexandra Gavan (Aleksandra
Gevan).

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
PERKAME, TARPININKAUJAME, PA-
RDUODAME BUTUS, NAMUS, SODYBAS,
ŽEMĘ, MIŠKĄ. Patikimi, sertifikuoti NT bro-
keriai – garantuojame sklandų Jūsų
nekilnojamojo turto pardavimą visoje LIE-
TUVOJE. NEMOKAMAS vertinimas, NE-
MOKAMOS konsultacijos – telefonu. Doku-
mentų paruošimas notarui. Pasirinkite pro-
fesionalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO
AGENTŪRA „21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
Turėdamas ilgametę patirti padėsiu parduo-
ti nekilnojamąjį turtą. Turiu visus sertifikatus
ir klientų rekomendacijas. Tel 8 698 11511.
Sodybas, sodus
Sodybą (namas su įrengta mansarda (142
kv. m, visi patogumai, su visais baldais, bui-
tine technika), yra lauko virtuvė, garažas (3
automobiliams), 2 pavėsinės, pirtis su 2
miegamaisiais, ūk. pastatai, šiltnamis, 2 kū-
dros, 8,6 ha žemės (iš jų 2 ha miško)).
Birštono sen. Tel. 8 620 31329.
Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą Žalgirio g.
171, Prienuose. Tel. 8 606 61216.
Perka
Pirkčiau garažą sau Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 621 94888.
Brangiausiai Lietuvoje miškus (brandžius,
jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sody-
bas. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 41155.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Išsinuomoja
2 k. butą arba namą (arba dalį namo) Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 607 16198.
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės
Šilavoto, Leskavos, Klebiškio, Jiestrakio
apylinkėse. Gali būti pieva, arimas, pūdy-
mas ar apleista žemė. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys
Perka
Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių
automobilius. Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.
Brangiai perkame automobilius, mokame
nuo 50 Eur iki 5000 Eur. Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo 19
val.), 8 671 42853.
Įvairių veislių ir dydžių bulves bei avižų ir
peliuškų mišinį. Tel. 8 637 89959.
Miežius, tinka sėti. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Miežius sėklai. Tel. 8 675 51873.
Žieminius kviečius. Tel. 8 618 18699.
Ūkininkas parduoda žieminius kviečius, avi-
žas, pupas ir šieną „kitkomis“. Tel. 8 653
86299.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
ŠILTNAMIAI. Dengti polikarbonato danga.
10 metų garantija. Teikiame montavimo pa-
slaugą. Nemokamas pristatymas. www.silt-
namiai24.lt arba tel. 8 645 70800.
Traktorinę vienaašę priekabą. Tel. 8 646
44918.
Perka
Mėsines telyčias, buliukus nuo 6 mėn. iki 4
m. ir pienines veršingas ir neveršingas
telyčias tolimesniam auginimui. Tel. 8 625
93679.
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.



Galvijų supirkimo įmonė superka karves,
bulius, telyčias AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis. Sveria vietoje elektroni-
nėmis svarstyklėmis, moka 6 ir 21 proc.
PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis
ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Tel. 8
613 79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti.
Moka 6–21 proc. Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai
perka karves, bulius, telyčias. Sveria el.
svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 635 07197 (Ričardas
Lukauskas).
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m il-
gio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pa-
gal klientų pageidaujamą ilgį ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąste-
liais. Malkos tvarkingai sukrautos. Skubus
nemokamas pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir spygliuočių
malkas. Pristato. Perka mišką. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio malkas (skal-
dytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
UAB „Almo medis“ parduoda įvairias kapo-
tas malkas, pušines atraižas, sandėliukus,
malkines, šulinių apdailas, voljerus šunims,
pavėsines, rūkyklas mėsai, vištides ir lauko
tualetus. Pristatome į vietą. Išrašome sąs-

kaitas. Tel. 8 648 61061.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. Tel. 8
671 94231.
Įvairias malkas (rąsteliais, trinkomis ir skal-
dytas). Turime ir sausų malkų. Atvežame
įvairiais kiekiais. Tel.: 8 604 81933, 8 604
01171.
GERIAUSIA KAINA parduoda lapuočių
malkas. Atveža. Tel. 8 603 77391.
Naują kiliminę dangą: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudotą įmon-
tuojamą elektrinę orkaitę „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refi-
nansavimas. Suteikiame paskolas ir refi-
nansuojame turimas bei kt. skolas (antsto-
liai, Sergel, Gelvora, Bitė ir kt.) sumoje nuo
100 iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai mažiau-
sios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupi-
mo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263).
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių uždengimų
gamyba. Betonavimas, montavimas,
užpylimas skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. Nemokama
konsultacija. Tel. 8 686 96155.
SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI· sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizaci-
ja,· geodeziniai ir topografiniai matavimai,·
pastato ašių žymėjimas,· žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektai.   UAB
„GEONETAS“Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai. Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Profesionali stogdengių brigada atlieka vi-
sus stogo remonto, įrengimo darbus. Suda-
rome sąmatas, pristatome medžiagas, su-
teikiame garantijas. Tel. 8 677 68382.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio
žiedus (nuo 0,7 iki 3 m), įvairią
gelžbetoninę produkciją. Vežame žvyrą,
smėlį. Atliekame metalo tekinimo ir suvirini-
mo darbus. Tel. 8 687 95399.



Liejame pamatus, betonuojame. Montuoja-
me gipso kartoną, glaistome, dažome, kala-
me dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klo-
jame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skar-
diname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pa-
matus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdai-
lą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome,
glaistome, klojame laminatą, atliekame ki-
tus darbus. Tel. 8 606 46488.
Dedu langus, duris, grindis, laminatą. Tai-
sau angokraščius, kalu lenteles, montuoju
gipso kartoną. Statau pavėsines, terasas.
Atlieku smulkius remonto darbus. Tel. 8 601
48676.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS, atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytau-
to g. 7, Prienuose. Suteikia garantiją. 8 622
02208.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
Mobiliuoju gateriu greitai ir nebrangiai pjau-
name rąstus (iki 11 m ilgio) Jums patogioje
vietoje. Elektra nebūtina. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
Mobiliuoju gateriu pjauname medieną iki 9
m ilgio, išpjauname („kreizuojame“) lentas
kliento kieme. Pjauname ir nedidelius kie-
kius. Tel. 8 610 03983.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com

Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas. Tel.: 8 683 99 233, grebly-
sirbebras@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
UAB „EKOFRISA“ reikalingi elektrokrautu-
vo vairuotojas ir fasuotojas. Atlyginimas
600 Eur. Tel. pasiteiravimui 8 604 98747.
Dovanoja
Perkantiems kompaktus, MP3, USB atmin-
tukus („flešiukus“) bei kasetes dovanoja
muzikinį centrą su kolonėlėmis „Panaso-
nic“, „Viasat“ komplektą, alkūnės apsaugą,
sportinę žieminę striukę (52 dydžio), vasari-
nes kelnes bei moterišką vasarinę avalynę
(37-38 dydžio). Tel. 8 600 22892.
Šiltnamiui plastikinius polietileno
vamzdžius. Tel. 8 612 15436 (Prienai).
Informacija
Jiezne (JŽNS) siuvamos ir nemokamai dali-
jamos veido apsaugos kaukės. Neturin-
tiems galimybės atvykti pasiimti, susidarius
didesnei grupei žmonių, gali būti
atvežamos. Būkit visi sveiki, saugokit save
ir kitus. Pasiskambinti pasiteiravimui telefo-
nu 8 617 68314.
Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums
gali padėti Anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 val., VII – 17
val., Birutės g. 10A („Carito“ bendruomenės
namai), Birštone ir III – 18 val. ir VII – 15
val. Bulikos g. 6, Jiezne. Tel.: 8 689 36747,
8 602 88177.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
VI VELYKŲ DIENA (ABC)
Penktadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 4, 1–12)

    Petrui ir Jonui tebekalbant miniai, atėjo
kunigų, šventyklos viršininkas ir sadukiejų.
Jie labai pyko, kam apaštalai moko žmones
ir skelbia mirusiųjų prisikėlimą Jėzaus as-
menyje. Todėl jie suėmė juos ir įkalino iki ki-
tos dienos, kadangi jau buvo vakaras. Vis



dėl to daug žmonių, išgirdusių žodį, įtikėjo,
ir tikinčiųjų skaičius išaugo maždaug iki
penkių tūkstančių.

    Kitą dieną Jeruzalėje susirinko tautos
vadovai, seniūnai ir Rašto aiškintojai, taipo-
gi vyriausias kunigas Anas, Kajafas, Jona-
tanas, Aleksandras ir kiti vyriausiojo kunigo
giminės. Pastatę apaštalus susirinkusiųjų
viduryje, jie paklausė: „Kokia galia ar kieno
vardu jūs tai padarėte?“

    Tada Petras, Šventosios Dvasios įkvėp-
tas, jiems atsakė: „Tautos vadovai ir seniū-
nai! Jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien
mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas,
tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tau-
tai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus
Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Die-
vas prikėlė iš numirusių! Tik jo, o ne kieno
kito, vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi
sveikas.

    Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, at-
metėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra
po dangumi žmonėms duota kito vardo, ku-
riuo mes galėtume būti išgelbėti“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 117, 1–2. 4. 22.
24–27)

P. – Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Tegul Izraelis kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Visi, kurie Viešpaties bijo tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ – P.
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Tai Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! – P.
Išgelbėk mane, Viešpatie mano,
suteiki man, Viešpatie, sėkmę.
Palaima tam, kuris ateina Viešpaties var-

du!
Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. –

P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 117, 24)
P. Aleliuja! – Šią dieną laimingą Viešpats

padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
P. Aleliuja!

Evangelija (Jn 21, 1–14)

    Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Ti-
beriados ežero. Pasirodė taip.

    Buvo drauge Simonas Petras, Tomas,
vadinamas Dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos
Kanos, Zebediejaus sūnus ir dar du kiti mo-
kiniai. Simonas Petras jiems sako: „Einu
žvejoti“. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame su ta-
vimi“. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą
naktį nieko nesugavo.

    Rytui auštant, ant kranto pasirodė bes-
tovįs Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jė-
zaus esama.

    O Jėzus jiems tarė:„Vaikeliai, ar neturi-
te ko valgyti?“

    Tie atsake: „Ne“.
    Tuomet jis pasakė: „Užmeskite tinklą į

dešinę nuo valties, ir pagausite“. Taigi jie
užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl
žuvų gausybės.

    Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylė-
jo, sako Petrui: „Juk tai Viešpats!“ Išgirdęs,
jog tai esąs Viešpats, Simonas Petras per-
sijuosė palaidinę, – mat buvo
neapsirengęs, – ir šoko į ežerą. Kiti moki-
niai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli kranto –
maždaug už dviejų šimtų mastų – ir atitem-
pė tinklą su žuvimis.

    Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias
žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus
tarė: „Atneškite ką tik pagautų žuvų“. Pet-
ras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną
didelių žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt
tris. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tink-
las nesuplyšo. Jėzus jiems tarė: „Eikite šen
pusryčių!“. Ir nė vienas iš mokinių nedrįso
paklausti: „Kas tu esi?“, nes jie aiškiai ma-
tė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priėjo, pa-
ėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi
žuvies.

    Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams
Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.
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