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SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 balandžio 18 d.(šeštadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Balandžio 18 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 153

Pandemijos diena pagal PSO 39

Karantino diena Lietuvoje 34
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 51
Tarptautinė paminklų apsaugos diena
Pasaulinė radijo mėgėjų diena
Pasaulinė cirko diena
Saulė teka 06:10, leidžiasi 20:27, dienos ilgumas 14.17, delčia (25 mėnulio diena)
Vardadieniai: Apolonijus, Eitvilas, Girmantė
Tinkamas laikas sėti: šaknines petražoles, ropinius svogūnus, pomidorus, ropes,
grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže: tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti, netinkamas laikas kaupti vaisius.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 324 731

Lengvai sergantys 1 513 612

Sunkiai sergantys 55 218

Pasveikę 560 975

Mirę 160 434

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

Europos regionas 1 050 871 (93 480)

Amerikos kontinentų regionas 743 607 (33 028)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 127 595 (5558)



Rytų Viduržemio regionas 115 824 (5662)

Pietų - Rytų Azijos regionas 23 560 (1051)

Afrikos regionas 12 360 (586)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 736 790 (38 920)

Italija 175 925 (23 227)

Ispanija 191 726 (20 639)

Prancūzija 151 793 (19 323)

Jungtinė Karalystė 114 217 (15 464)

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

Užsikrėtę 1239 (90)

Sergantys 978

Pasveikę 228

Mirę 33 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 58 816 (5715)

Naujienos COVID-19

Estijoje kaip viruso plitimo židinys uždarytas Tartu univer-
siteto studentų bendrabutis

Talinas, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Estijos atsakui į koro-
naviruso krizę vadovaujantis premjeras Juri Ratas (Jūris Ratas)
pasirašė įsaką, kuriuo siekiama sustabdyti COVID-19 plitimą Tartu
universiteto studentų bendrabutyje.

Kaip šeštadienį sakė vyriausybės atstovai, bendrabutyje gyve-
nantys žmonės turi likti savo butuose, kol paaiškės COVID-19 testų
rezultatai, ir vengti kontaktų su kitais žmonėmis. Studentai, kurių
testų rezultatai bus teigiami, privalės likti izoliacijoje, kol visiškai pa-



sveiks.
Kad būtų išvengta infekcijos plitimo, bendrabutyje bus nustaty-

tos trys zonos. Gyventojai bus suskirstyti pagal tai, ar serga, ar turė-
jo artimų kontaktų su sergančiaisiais ir ar tokių kontaktų neturėjo.

Estijos sveikatos apsaugos departamentas informavo, kad
bendrabutyje balandžio  9 dieną 14 studentų, kurių dalis buvo
užsikrėtę COVID-19, šventė gimtadienį.

Nemenčinės siuvimo įmonėje – dar 52 koronaviruso atvejai

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS). Iš 90-ies šeštadienio rytą patvir-
tintų naujų koronaviruso atvejų net 52 fiksuoti COVID-19 židiniu lai-
komos Nemenčinės siuvimo įmonės „Vilnika“ darbuotojams.

„Iš tų naujų atvejų, 52 yra „Vilnikos“ darbuotojai. Tai išsiaiškinta
atliekant tų darbuotojų tyrimą, kuris buvo atliekamas Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro reikalavimu“, – BNS sakė Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Ro-
landa Lingienė.

Anot jos, sparčiai augantis atvejų skaičius Nemenčinėje rodo,
kad sąlytį su COVID-19 sergančiais žmonėmis bus turėję praktiškai
visi miestelio gyventojai.

Nustačius koronaviruso atvejų Nemenčinėje esančioje siuvimo
įmonėje „Vilnika“ bei patvirtinus atvejį šalia miestelio esančiuose
globos ir slaugos namuose „Senevita“, Vyriausybė nusprendė
uždaryti miestelį.

D. Trumpas tviteryje parėmė žmones, protestuojančius
prieš nurodymus neiti iš namų

Vašingtonas, balandžio 18 d. (AFP-BNS). JAV prezidentas Do-
naldas Trumpas (Donaldas Trampas) penktadienį parėmė žmones,
keliose valstijose protestavusius prieš nurodymus neiti iš namų, ku-
riais siekiama stabdyti koronaviruso plitimą.

„IŠVADUOKITE MINESOTĄ! – tviteryje parašė D. Trumpas. –
IŠVADUOKITE MIČIGANĄ!“

Kiek vėliau respublikonų prezidentas parašė: „IŠVADUOKITE
VIRDŽINIJĄ, ir apsaugokite savo puikią 2-ąją pataisą. Ji puolama!“

Šiose trijose valstijose šią savaitę vyko demonstracijos prieš jų
gubernatorių paskelbtas karantino priemones.



D. Trumpas penktadienį taip pat užsipuolė Niujorko gubernato-
rių demokratą Andrew Cuomo (Endrių Kuomą) ir sakė, kad jis turėtų
„padaryti darbą“. Niujorko valstija, kurioje užregistruota daugiau
kaip 10 tūkst. mirties atvejų, yra protrūkio Jungtinėse Valstijose epi-
centras.

A. Cuomo, kuris anksčiau sakė nenorintis veltis į „mūšį“ su pre-
zidentu, atkirto: „Jei jis sėdi namie ir žiūri televizorių, galbūt jam reik-
tų atsistoti ir eiti į darbą.“

Daugiau kaip 40 iš 50 valstijų nurodė gyventojams būti namie;
maždaug 95 proc. visų JAV gyventojų šiuo metu gyvena su vieno-
kiais ar kitokiais ribojimais pagal federalinės vyriausybės gaires dėl
socialinio atstumo.

D. Trumpas ketvirtadienį pristatė planus valstijoms vėl atverti
savo ekonomikas, bet iš esmės paliko tai spręsti jų gubernatoriams.

D. Trumpo tviteryje paminėta 2-oji konstitucijos pataisa užtikrina
amerikiečiams teisę nešiotis ginklus.

Didžiausias protestas prieš nurodymą likti namuose trečiadienį
vyko Mičigano sostinėje Lansinge – dalyvavo maždaug 3 tūkst.
žmonių, kurių kai kurie buvo ginkluoti. Mičigano įvestos socialinio at-
stumo priemonės yra vienos griežčiausių JAV. Valstijoje patvirtinta
daugiau kaip 2,2 tūkst. mirties nuo koronaviruso atvejų – tai vienas
didžiausių skaičių šalyje.

Epidemijos apimtoje Kanadoje atskleista siaubinga padėtis
senelių namuose

Monrealis, balandžio 18 d. (AFP-BNS). Pagyvenę gyventojai,
pabėgusių slaugytojų palikti nešvarūs ir alkani, 31 auka per kelias
savaites: vieni slaugos namai Monrealyje tapo koronaviruso povei-
kio Kanados priežiūros įstaigoms simboliu.

Monrealio priemiestyje Dorvalyje esančioje įstaigoje „Residence
Herron“ išaiškinta liūdna padėtis paskatino pradėti tyrimą dėl aplai-
dumo ir nacionalinį dialogą apie sąlygas ilgalaikės priežiūros įstai-
gose, kuriose buvo užfiksuota beveik pusė visų 1 250 mirties nuo
COVID-19 atvejų šalyje.

Daugumai darbuotojų palikus įstaigą likimo valiai, iškviestos į
pagalbą sveikatos apsaugos tarnybos nustatė, kad gyventojai buvo
netekę daug skysčių ir nemaitinti kelias dienas. Žmonės vangiai gu-
lėjo lovose, dalis jų – savo išmatose. Kiti buvo nukritę ant grindų, o



keli mirties atvejai buvo pastebėti tik praėjus kelioms dienoms.
Oficialiai nustatyta, kad mažiausiai penki iš 31 slaugos namuo-

se neseniai mirusio žmogaus mirė nuo koronaviruso. Likusius mir-
ties atvejus dar tiria koroneris.

Kanados visuomenė dar labiau pasipiktino žiniasklaidai prane-
šus, kad šių senelių namų savininkas kadaise buvo nuteistas už
prekybą narkotikais, sukčiavimą ir vengimą mokėti mokesčius.

Lietuvos tinklinio čempionatai nugalėtojų neturės

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS). Lietuvos tinklinio federacijos
(LTF) Vykdomasis komitetas šią savaitę svarstė klausimus dėl visų
amžiaus grupių čempionatų baigties. Po įvairių svarstymų ir diskusi-
jų buvo nuspręsta, kad TOP SPORT Lietuvos moterų ir vyrų
čempionatai yra nutraukiami, o prizininkai nebus paskelbti.

Toks pat sprendimas priimtas ir dėl visų jaunimo amžiaus grupių
čempionatų.

LTF pabrėžia, kad visi rezultatai, pasiekti iki 2020 metų kovo 13
dienos lieka galioti. Tai reiškia, kad čempionatuose galutinės vietos
nėra nustatomos, tačiau rungtynių rezultatai yra galiojantys, tokiu
būdu nepaliekant vietos interpretacijoms, kad šie čempionatai iš vis
nevyko, o kas buvo stipresnis vykusių rungtynių kontekste, rodo tų
rungtynių rezultatai.

Japonijos sveikatos apsaugos sistema – prie žlugimo
slenksčio, perspėja medikai

Bankokas, balandžio 18 d. (AP-BNS). Japonijoje šeštadienį pra-
nešta apie 556 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus, o bendras
jų skaičius perkopė 10 tūkst., praėjus maždaug trims mėnesiams
nuo COVID-19 protrūkio pradžios šalyje.

Beveik trečdalis neįvežtinių atvejų užregistruota Tokijuje, kur dėl
kasdien greitai didėjančio užsikrėtimo atvejų skaičiaus yra perpildy-
tos ligoninės ir auga susirūpinimas, kad gali sugriūti sveikatos ap-
saugos sistema.

Tuo metu Japonijos ligoninės vis dažniau atsisako gydyti
sergančius žmones. Šaliai sunkiai sekasi dorotis su greitai augančiu
užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičiumi, griūnant jos skubios me-
dicinos pagalbos sistemai.



Iš pradžių atrodė, kad Japonijai pavyko suvaldyti protrūkį iman-
tis veiksmų atskiruose viruso židiniuose, tokiuose kaip klubai, sporto
salės ir susitikimų vietos. Tačiau užkratas išplito greičiau nei buvo
izoliuojami infekuotieji, o daugumos naujų užsikrėtimo atvejų atsekti
nebeįmanoma.

Kremlius: V. Putinas dėl COVID-19 pavojaus nedalyvaus or-
todoksų Velykų pamaldose

Maskva, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas nedalyvaus ortodoksų Velykų pamaldose Mask-
vos Kristaus Išganytojo katedroje, bet vakare šia proga uždegs
žvakę koplyčioje savo rezidencijos, esančios netoli sostinės, teritori-
joje, naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė valstybės vadovo atsto-
vas Dmitrijus Peskovas.

V. Putinas daugelį metų lankydavosi Velykų pamaldose Kristaus
Išganytojo katedroje. Vienintelis kartas, kai prezidentas per Velykas
neatvyko į šią katedrą, buvo 2003 metais, kuomet jis lankėsi
Tadžikistane.

NVSC tikrina veiklą atnaujinusius paslaugų tiekėjus

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS). Trečiadienį Vyriausybei sušvelni-
nus karantino sąlygas bei leidus veiklą atnaujinti kai kurioms pa-
rduotuvėms ir paslaugų tiekėjams, Nacionalinio visuomenės sveika-
tos centro (NVSC) specialistai pradeda tikrinti, kaip šių paslaugų tei-
kėjai laikosi reikalavimų, skirtų užkirsti kelią virusui plisti visuomenė-
je.

NVSC planuoja patikrinti per 100 elektros, buitinės technikos,
santechnikos, sodo, daržo prekių, statybinių medžiagų, žemės ūkio
technikos atsarginių dalių ir kitų autodetalių pardavimo vietų, 30 pre-
kybos gėlėmis vietų, apie 20 sodininkystei ir daržininkystei skirtų
priemonių pardavėjų, apie 70 drabužių, buities, laisvalaikio prekių,
suvenyrų, avalynės ir galanterijos pardavimo vietų.

Specialistai taip pat apsilankys ir soliariumuose, dėvėtų
drabužių parduotuvėse, buitinės technikos remonto dirbtuvėse.

NVSC Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja
Ingrida Skridailienė sako, kad patikrinimo metu bus vertinama, kaip
paslaugų tiekėjai laikosi reikalavimų.



Iš Kinijos atskrido siunta su 12 tonų apsaugos priemonių

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS). Kauno oro uoste šeštadienio va-
karą nusileido lėktuvas iš Kinijos, atgabenęs daugiau nei 12 tonų
asmens apsaugos priemonių šalies medikams, kovojantiems su ko-
ronavirusu.

Numatoma, kad krovinyje – respiratoriai, apsauginiai akiniai,
vienkartinė medicininė apranga ir batų apsaugos, taip pat nosies ir
gerklės tamponėliai mėginiams imti, pranešė Sveikatos apsaugos
ministerija.

Šiuo metu bendras atgabentas medicininių reikmenų svoris –
493 tonos.

Gautos apsaugos priemonės paskirstomos penkioms šalies
organizuojančioms ligoninėms – Santaros klinikoms, Kauno klini-
koms, Klaipėdos universitetinei ligoninei, Respublikinei Panevėžio
ligoninei ir Respublikinei Šiaulių ligoninei.

Koronaviruso testais nustatoma tik 70 proc. užsikrėtusiųjų
– Belgijos ekspertai

Briuselis, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Dabartiniai
užsikrėtimo koronavirusu SARS-CoV-2 tyrimai toli gražu nėra tobuli
– jais nustatoma tik apie 70 proc. užsikrėtusiųjų, paskelbė Belgijos
Leveno universiteto bendrosios medicinos centro atstovas Patrickas
Vankrunkelsvenas (Patrikas Vankrunkelsvenas).

„Yra daugybė priežasčių, kodėl šių tyrimų neigiami atsakymai
gali būti klaidingi. Tai – nepakankamas virusų kiekis mėginyje, mėgi-
nio ėmimo kokybė ir laikas, mėginio transportavimo sąlygos ir pa-
ties tyrimo rezultato paklaida. Tai reiškia, kad tyrimų rezultatu tikėti
100 proc. negalima“, – teigiama pranešime, kurį paskelbė Belgijos
įrodymais pagrįstos medicinos centras.

Koronavisas Afrikoje gali pareikalauti 0,3-3,3 mln. gyvybių

Pretorija, balandžio 18 d. (AP-BNS). Dėl naujojo koronaviruso
sukeliamos ūminės kvėpavimo takų ligos gali mirti nuo 300 tūkst. iki
3,3 mln. Afrikos žemyno gyventojų, perspėja Jungtinių Tautų Afrikos
ekonomikos komisija (UNECA).



Prognozuojama, jog pagal blogiausią scenarijų COVID-19 ligą
gali susirgti 1,2 mlrd. Afrikos šalių gyventojų, o optimistiškiausiais
vertinimais – 122 mln., teigiama ataskaitoje.

107 metų turkė įveikė COVID-19

Ankara, balandžio 18 d. (BNS). 107 metų amžiaus Stambulo
gyventoja tapo viena seniausių naujojo koronaviruso sukeltą CO-
VID-19 ligą įveikusių žmonių pasaulyje, šeštadienį pranešė Turkijos
valstybinė naujienų agentūra „Anadolu“.

108-uosius einanti Havahan Karadeniz dėl stipraus kosulio ir
karščiavimo į Stambulo mokslinių tyrimų kliniką buvo paguldyta
balandžio 7-ąją. Jos testas dėl koronaviruso buvo teigiamas.

„Anadolu“ pažymi, jog H. Karadeniz sugebėjo pasveikti vos per
vieną savaitę, ir tai, kaip teigia jos gydytojai, lėmė stiprus imunite-
tas. Dar pocientė jau namuose, kur karantinavosi 14 parų.

Balandžio 9-ąją Nyderlandų portalas nu.nl pranešė apie taip pat
107 metų vieno mažo kaimelio šalies pietuose gyventojos pasveiki-
mą nuo COVID-19. Pastarosiomis dienos oficialiai skelbta apie 106
metų amžiaus Jungtinės Karalystės, 105 metų Ispanijos, 104, 102,
101 metų ir dar kelių vyresnių kaip 90 metų Italijos gyventojų pa-
sveikimą.

Kitos naujienos

Rusijoje nukritus lengvajam lėktuvui žuvo keturi žmonės

Maskva, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Rusijos pietryčiuose,
netoli Kinijos sienos esančiame Chabarovsko rajone šeštadienį nu-
kritus L-4 tipo lengvajam lėktuvui žuvo keturi žmonės, pranešė rajo-
no bendrasis pagalbos centras.

Nurodoma, kad avarijos vieta yra už 35 km nuo Chabarovsko ir
kad įvykio aplinkybės tikslinamos. Tyrėjai tiria piloto klaidos ir lėktu-
vo techninio gedimo versijas, iškelta baudžiamoji byla.

Pasak šaltinių, lėktuvas priklausė vienam Chabarovsko versli-
ninkui.



Austrija uždarė paskutinę anglimis kūrenamą elektrinę

Berlynas, balandžio 18 d. (AP-BNS). Austrija uždarė savo
paskutinę akmens anglimis kūrenamą jėgainę, įgyvendindama pla-
ną iki 2030 metų atsisakyti iškastinio kuro gaminant elektros energi-
ją.Ši jėgainė pastaruosius 34 metus tiekė šilumą ir elektrą netoliese
esančiam Graco miestui.

Austrijoje, Alpių valstybėje, neturinčioje didelių iškastinio kuro
atsargų, tebeveikia keliolika dujomis ir nafta kūrenamų elektrinių.

Į pietus nuo Tokijo įvyko apystipris žemės drebėjimas

Tokijas, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Vakariau Ogasavaros
salų, esančių už 200 km į pietus nuo Tokijo, šeštadienį įvyko 6,9 ba-
lo žemės drebėjimas, pranešė Japonijos meteorologijos agentūra.

Požeminių smūgių židinys glūdėjo 490 km gylyje.

Kirgiziją supurtė 4,4 balo žemės drebėjimas

Almata, balandžio 18 d. („Interfax“-BNS). Kirgiziją šeštadienį su-
purtė 4,4 balo žemės drebėjimas, pranešė Kazachstano seismolo-
gai.Pasak jų, požeminis smūgis glūdėjo 20 km gylyje, o jo epicent-
ras buvo 141 km atstumu į pietvakarius nuo Almatos.

Į R. Pakso namus kviesta policija, jis išvežtas į ligoninę

Vilnius, balandžio 18 d. (BNS). Šeštadienį į politiko Rolando Pa-
kso namus vyko pareigūnai, jis pats išvežtas į ligoninę, BNS infor-
mavo Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

„Buvo gautas pranešimas žmonos, kad vyras neblaivus
triukšmauja ir mušasi, nuvykus, kad fizinis skausmas būtų sukeltas
– nenustatyta, vyras išvežtas į ligoninę dėl sveikatos būklės, žmona
atsisakė nuo medikų pagalbos“, – sakė jis.

Pasak policijos atstovo, R. Pakso blaivumas dėl sveikatos būk-
lės patikrintas nebuvo. Ikiteisminis tyrimas dėl įvykio nėra pradėtas.

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
VII VELYKŲ DIENA (ABC)
Šeštadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 4, 13–21)

    Anomis dienomis, matydami Petrą ir
Joną drąsiai kalbant ir patyrę, kad tai pa-
prasti, beraščiai žmonės, tautos vadovai,
seniūnai ir Rašto aiškintojai labai stebėjosi.
Jie taip pat sužinojo juos buvus kartu su Jė-
zumi. Žiūrėdami į stovintį su apaštalais pa-



gydytąjį, jie neturėjo ką sakyti priešais.
    Tuomet liepė jiems pasišalinti iš teismo

tarybos, o patys ėmė tartis: „Ką daryti su
šitais žmonėmis? Juk visiems Jeruzalės gy-
ventojams aiškiai yra žinomas jų padarytas
stebuklas, ir mes to negalime paneigti. Bet
kad dalykas neišplistų žmonėse, griežtai
uždrauskime, kad jie niekam nekalbėtų tuo
vardu“.

    Ir vėl juos pasišaukę, jie prisakė, kad
šiukštu neskelbtų bei nemokytų Jėzaus var-
du. Tačiau Petras ir Jonas jiems atsakė:
„Spręskite patys, ar teisinga jūsų klausyti
labiau, negu Dievo! Juk mes negalime tylėti
apie tai, ką esame matę ir girdėję“.
Prigrasinę jie paleido juos, nes nerado už
ką bausti. Be to jie bijojo žmonių, nes visi
garbino Dievą už įvykusį stebuklą.

Atliepiamoji psalmė ( Ps 117, 1. 14–16.
18–21)

P. – Viešpatie, tau dėkoju, kad mane
išgirdai.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Viešpats – mano garbė, manoji stiprybė,
jisai – išganymas mano.
Džiaugsmo, išsivadavimo šauksmas
teisuolių sodybose girdis: – P.
„Dievo ranka parodė savo galybę!
Dievas dešinę savo pakėlė!“
Aš nemirsiu: gyvensiu

ir skelbsiu Viešpaties darbus.
Nors Viešpats mane plakte plakė,
bet mirti neleido. – P.

Atverkit vartus, kur teisybė gyvena!
Įžengsiu, Dievui dėkosiu.
Štai čia – Dievo vartai,
pro juos teisieji gali įžengti.
Dėkoju, kad mane išgirdai tu,
kad esi vaduotojas mano. – P.

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

padarė, džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
P. Aleliuja

Evangelija (Mk 16, 9–15)

    Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės
dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai
Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs septynis
demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams,
kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad jis
gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo.

    Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kely-
je į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie
sugrįžę paskelbė visiems, bet ir jais anie
netikėjo.

    Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai
jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už
netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo
tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ir jis tarė
jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite
Evangeliją visai kūrinijai“.


	Naujienos COVID-19
	Kitos naujienos
	Skelbimai
	Liturginio kalendoriaus skaitiniai

