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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 422 286

Lengvai sergantys 1 566 342

Sunkiai sergantys 54 259

Pasveikę 635 761

Mirę 165 924

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

Europos regionas 1 122 189 (100 938)

Amerikos kontinentų regionas 821 860 (38 258)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 131 115 (5621)

Rytų Viduržemio regionas 124 691 (5908)

Pietų - Rytų Azijos regionas 27 319 (1185)



Afrikos regionas 13 892 (628)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 764 265 (40 565)

Italija 178 972 (23 660)

Ispanija 200 210 (20 852)

Prancūzija 152 894 (19 718)

Jungtinė Karalystė 120 067 (16 060)

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

Užsikrėtę 1326 (28)

Sergantys 1047

Pasveikę 242

Mirę 37 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 66 352 (2310)

Naujienos COVID-19

Kijevas: gaisrų apimtose Černobylio AE apylinkėse radiaci-
nis fonas neviršija normos

Kijevas, balandžio 20 d. („Interfax“-BNS). Spinduliuotės lygis
gamtinių gaisrų uždarojoje zonoje aplink katastrofos ištiktą Černoby-
lio atominę elektrinę (ČAE) neviršija normos, pirmadienį pareiškė
vienas Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos pareigūnas.

Iki paryčių Černobylio zonoje pavyko lokalizuoti vieną iš keturių
gaisrų židinių.

Černobylio AE apsauginis gaubtas, taip pat panaudoto branduo-
linio kuro saugykla ir kiti išskirtinę zoną valdančios valstybinės
agentūros įrenginiai veikia normaliai.

Šio mėnesio pradžioje gaisras kilo radioaktyviomis
medžiagomis užterštoje miškingoje zonoje aplink 1986-aisiais spro-



gusį Černobylio atominės elektrinės reaktorių.
Praeitą antradienį Ukrainos pareigūnai informavo, kad smarkus

lietus padėjo beveik užgesinti šį gaisrą, bet vėliau liepsnos kai ku-
riuose teberusenančiuose židiniuose vėl atsinaujino ir išplito laikan-
tis sausiems orams ir smarkiam vėjui.

A. Veryga: sušvelninus karantino reikalavimus savaitgalis
praėjo gana ramiai

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga sako, jog savaitgalis, kai buvo sušvelninti karantino
reikalavimai ir leista atsidaryti daliai įstaigų praėjo ramiai ir papildo-
mų ribojimo priemonių poreikio nemato.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, iš 791
patikrintų prekybos ir paslaugų vietų 70-yje arba 8 proc. jų buvo
nustatyta pažeidimų.

Ministras A. Monkevičius: siūlome ugdymą organizuoti iki
pat birželio 1 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šią ir kitą savaitę tęsia
konsultacijas su savivaldybių, mokyklų vadovų, mokytojų ir mokinių
atstovais dėl mokslo metų baigimo. Tačiau jau dabar pažymima,
kad mokslo metai neturėtų baigtis anksčiau negu birželio 1 d.

„Atsižvelgiant į esamą ekstremalią situaciją šalyje ir jau įsibėgė-
jusį mokymą nuotoliniu būdu, vaikų aprūpinimą kompiuterine įranga,
bendrojo ugdymo mokykloms siūlome ugdymą organizuoti iki pat
birželio 1 d. Jei per visus mokslo metus ugdymas buvo intensyvina-
mas ir programa yra baigta iki birželio 1 d., mokyklos vadovas kartu
su bendruomene gali nuspręsti ugdymą baigti. Tačiau kitos edukaci-
nės veiklos mokykloje nuotoliniu būdu ar įprastu, jei karantinas bus
pasibaigęs, galėtų ir toliau vykti – neformalaus švietimo veiklos, in-
dividualios konsultacijos vaikams, kuriems reikia papildomos ugdy-
mo pagalbos“, - teigia švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas
Monkevičius.

Ministras pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas
abiturientams, kad jie galėtų maksimaliai pasirengti birželio 22 d.
prasidėsiančiai egzaminų sesijai.

Po minėtų konsultacijų, įvertinus suinteresuotų šalių siūlymus



dėl mokslo metų baigimo, bus pateiktos atitinkamos rekomendaci-
jos mokykloms.

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaune ir Kauno ap-
skrities teritorijose sumažėjo 18 proc.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos Kauno departamentas informuoja, kad 16-osios
metų savaitės duomenimis sergamumas gripu ir ūminių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Kauno apskrityje siekia 20,2
atvejus 10 000 gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas re-
gistruotas Kaune – 25,0 atvejai 10 000 gyventojų per savaitę.
Birštone 16-ąją savaitę nebuvo registruotas nei vienas sergamumo
gripu ir ŪVKTI atvejis.

Per savaitę sergamumas gripu ir ŪVKTI Kaune ir Kauno apskri-
ties teritorijose sumažėjo 18 proc., susirgimų gripu skaičius
sumažėjo iki 7 atvejų. Vaikai sudaro 18,7 proc. visų sergančiųjų gri-
pu ir ŪVKTI.

Gripo atvejų Kauno mieste - 5 (gripu ir ūminių viršutinių kvėpavi-
mo takų infekcijomis - 718), Kauno rajone - 0 (105), Kėdainių rajon -
0 (57), Jonavos rajone - 0 (97), Kaišiadorių rajone - 2 (57), Prienų
rajone - 0 (35), BirštonE - 0 (0), Raseinių rajone - 0 (63).

Lyginant su ankstesniųjų metų tuo pačiu laikotarpiu, šiemet ser-
gamumas gripu ir ŪVKTI Kauno apskrityje yra trigubai mažesnis.
Pernai 16-ąją metų savaitę Kauno apskrityje sergamumo rodiklis
siekė 67,2 atvejus 10 000 gyventojų per savaitę. Buvo užregistruoti
3 gripo atvejai. Bendras sergančiųjų gripu ir ŪVKTI atvejų skaičius
siekė 3 778. Vaikai sudarė 62 proc. visų sergančiųjų gripu ir ŪVKTI.

Ligoninėse gydomi 147 pacientai, 17 iš jų – reanimacijoje
su plaučių ventiliacija

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Dėl COVID-19 ligoninėse gydo-
mi 147 pacientai, 17 iš jų reanimacijoje su dirbtine plaučių ventiliaci-
ja, pirmadienį pranešė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Very-
ga.

„Stacionare šiuo metu dėl COVID-19 gydomi yra 147 pacientai,
reanimacijoje yra 17 ir visiems jiems yra taikoma dirbtinė plaučių
ventiliacija. Dar 42 pacientai gydomi ne reanimacijoje, bet jiems tai-



koma deguonies terapija“, – spaudos konferencijoje sakė A. Very-
ga.

A. Veryga: pagrindinis koronaviruso židinys Nemenčinėje –
siuvimo įmonė „Vilnika“

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Pagrindinis koronaviruso židinys
Nemenčinėje, pirminiais duomenimis, yra siuvimo įmonė „Vilnika“,
teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

„Toks labiausiai nerimą keliantis skaičius – tai, kad „Vilnikoje“
yra 84 nustatyti užsikrėtę asmenys iš 285 darbuotojų. Tai vertintina
kaip pagrindinis ligos židinys“, – žurnalistams pirmadienį sakė mi-
nistras.

Jo teigimu, be siuvimo įmonės Nemenčinėje nustatyti tik penki
papildomi atvejai, du iš jų – globos ir slaugos namuose „Senevita“
bei vienas atvejis Nemenčinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligo-
ninė

A. Veryga: situacija Klaipėdos hospise – skandalinga, bus
keliamas atsakomybės klausimas

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Situacija Klaipėdos hospise, ku-
riame koronavirusu užsikrėtė didžioji dalis globotinių, „yra skandalin-
ga“ ir dėl jos bus reikalaujama tam tikrų asmenų atsakomybės, sako
sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Anot jo, įstaiga turėjo leidimą tik vienai lovai, nors slaugomų as-
menų čia buvo beveik keturios dešimtys.

„Paskutinė informacija, kurią turime iš Klaipėdos hospiso, yra,
sakyčiau, mažų mažiausiai skandalinga. Ką išsiaiškino Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro specialistai, kurie ten vertino situaciją,
yra tai, kad įstaiga higienos pasą turėjo tiktai vienai hospiso lovai,
paslaugoms teikti. Realybėje ten buvo 38 vietos ir, deja, bet iš tų 38
pacientų didžioji dalis pacientų yra užsikrėtusių“, – spaudos konfe-
rencijoje pirmadienį teigė ministras.

Bedarbių Latvijoje toliau daugėja įspūdingais tempais

Ryga, balandžio 20 d. (BNS). Latvijoje oficialiai registruotų be-
darbių per praėjusią savaitę padaugėjo 2,43 tūkst., o nuo mėnesio



pradžios jų gretos pasipildė 7,94 tūkst. žmonių.
Balandį darbo netekusiųjų skaičiaus – jau 2,16 karto didesnis

nei visą kovo mėnesį, dabar šalis turi 69,47 tūkst. bedarbių,
pranešė Valstybinė užimtumo tarnyba.

Dabartinis registruoto nedarbo lygis neskelbiamas. Šio mėnesio
pradžioje jis siekė 6,8 procento.

Tarnyba taip pat praneša, kad nuo ypatingosios padėties dėl ko-
ronaviruso pandemijos paskelbimo (kovo 13-osios) apie planuoja-
mus kolektyvinius darbuotojų atleidimus ją informavo 29 darbdaviai,
nusprendę iš viso atleisti 4,58 tūkst. darbuotojų.

Darbo inspekcija Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nus-
tatė pažeidimų

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Atlikus patikrinimą dėl persona-
lui neužtikrinamų saugių darbo sąlygų, Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje nustatyta pažeidimų, o jo metu surinkta medžiaga perduo-
ta teisėsaugai, pirmadienį pranešė Valstybinė darbo inspekcija
(VDI).

„Tyrimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje pradėtas ginant
viešąjį interesą ir gavus Lietuvos medikams atstovaujančių organi-
zacijų atstovų kreipimąsi į VDI su prašymu patikrinti įstaigas dėl
pasiruošimo kovai su COVID-19 infekcija bei darbuotojų saugių dar-
bo sąlygų užtikrinimo“, – rašoma pranešime.

Kaip teigia Darbo inspekcija, patikrinimo metu surinkta
medžiaga su nustatytais pažeidimais bus perduota atsakingoms in-
stitucijoms, vykdančioms ikiteisminį tyrimą.

Sienų ir restoranų uždarymas skaudžiai smogė Italijos
žemės ūkiui – profsąjunga

Paryžius, balandžio 20 d. (AFP-„Interfax“-BNS). Beveik keturios
iš dešimties įmonių Italijos vaisių ir daržovių auginimo sektoriuje pa-
tiria sunkumų dėl sienų ir viešojo maitinimo įstaigų uždarymo bei se-
zoninės darbo jėgos trūkumo, kurį lėmė koronaviruso pandemija,
pirmadienį rašo prancūzų dienraštis „Le Figaro“, remdamasis
didžiausia Italijos žemės ūkio profsąjunga „Coldiretti“.

Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Italijos žemės ūkio sekto-
riuje kasmet paprastai įdarbinama apie 350 tūkst. sezoninių darbi-



ninkų iš užsienio, tačiau šiemet dėl koronaviruso krizės trūksta
maždaug 250–270 tūkst. žmonių.

Kitos naujienos

Valstybė kovą negavo 95 mln. eurų planuotų pajamų

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). Valstybės biudžeto pajamos ko-
vo mėnesį buvo 94,9 mln. eurų (13,7 proc.) mažesnės nei progno-
zuota. Finansų ministerijos teigimu, nors kovą dauguma mokesčių
buvo mokami už koronaviruso COVID-19 padarinių dar nepaveikto
vasario mėnesio rezultatus, dalis įmonių jau susidūrė su likvidumo
problemomis.

Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos sausio–kovo mėne-
siais buvo 2,544 mlrd. eurų – 1,6 proc. (42,3 mln. eurų) mažiau nei
planuota, tačiau 6 proc. (143,6 mln. eurų) daugiau nei per tris 2019-
ųjų mėnesius, pranešė Finansų ministerija.

Pajamų į valstybės biudžetą gauta 2,048 mlrd. eurų – 3,6  proc.
(77,3 mln. eurų) mažiau nei prognozuota, tačiau 3,9 proc. (76,4
mln. eurų) daugiau nei pernai sausį–kovą. Pajamų iš mokesčių į
valstybės biudžetą gauta 1,942 mlrd. eurų – atitinkamai 3,6 proc.
(72,3 mln. eurų) mažiau ir 6 proc. (110,3 mln. eurų) daugiau.

Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) šiemet gauta  980,8 mln.
eurų pajamų - 6,5 proc. (67,7 mln. eurų) mažiau nei planuota. ta-
čiau 5,8 proc. (53,9 mln. eurų) daugiau nei pernai sausį-kovą. Tik
kovo mėnesį PVM pajamos buvo 146 mln. eurų - 32,7 proc. (71,1
mln. eurų) mažiau nei prognozuota ir 26,4 proc. (52,4 mln. eurų)
mažiau nei pernai kovą.

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 110 mln. eu-
rų

Vilnius, balandžio 20 d. (BNS). "Nasdaq“ Vilniaus biržoje pirma-
dienį įvykusiame trejų metų trukmės Vyriausybės vertybinių popierių
(VVP) emisijos, iki kurios išpirkimo liko 1074 dienos, papildymo auk-
cione obligacijų išplatinta už 110 mln. eurų, o vidutinė palūkanų nor-
ma buvo 0,095 procento.



Ši VVP emisija pradėta platinti kovo 30 dieną - tuomet obligacijų
išplatinta už 78 mln. eurų, vidutinė palūkanų norma buvo 0,113 pro-
cento. Po pirmadienio aukciono bendras emisijos nominalus dydis
pasiekė 188 mln. eurų.

Čado kalėjime paslaptingomis aplinkybėmis mirė 44 įtaria-
mi džihadistai

Ndžamena, balandžio 20 d. (AFP-BNS). Viename Čado kalėji-
me sekmadienį paslaptingomis aplinkybėmis nuo numanomo ap-
nuodijimo mirus 44 įtariamiems grupuotės „Boko Haram“
džihadistams stebėtojai spėlioja, ar jie buvo nužudyti, ar įvykdė
grupinę savižudybę.

Šalies vyriausiasis prokuroras Youssoufas Tomas (Jusufas To-
mas) vėlai šeštadienį informavo, jog kaliniai ketvirtadienį buvo rasti
negyvi savo kamerose sostinėje Ndžamenoje esančiame kalėjime.

Anot jo, keturiems mirusiems kaliniams atlikus skrodimą, buvo
aptikta nuodingos medžiagos, sukėlusios širdies priepuolius ar sti-
prų dusinimą, pėdsakų.

Pareigūnai nurodė, kad šie 44 asmenys priklausė 58 įtariamųjų
grupei, sučiuptai per didelę kariuomenės operaciją Čado ežero re-
gione, anksčiau šį mėnesį pradėtą prezidento Idrisso Deby (Idriso
Debi) nurodymu.

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
II Velykų savaitė (ABC/KV)
Pirmadienis
Pirmasis skaitinys (Apd 4, 23–31)

    Paleisti Petras ir Jonas atėjo pas savi-
škius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę auk-
štieji kunigai ir seniūnai. Išklausę visi vienin-
gai pakėlė Į Dievą balsus ir taip meldėsi:

    "Viešpatie, tu sukūrei dangų, žemę, jū-
rą ir visa, kas juose yra. Tu esi taręs per



Šventąją Dvasią savo tarno Dovydo lūpo-
mis:

    'Kodėl niršta pagonys, kam veltui tau-
tos sąmokslus rengia? Žemės karaliai suki-
lo, valdovai susibūrė draugėn prieš Viešpatį
ir jo Mesiją'.

    Taip. Šitame mieste iš tiesų susibūrė
Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Iz-
raelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jė-
zų, kurį tu patepei, kad įvykdytų, ką tavo
galia ir valia iš anksto nusprendusi.

    O dabar, Viešpatie, atkreipk akis į grasi-
nimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos
atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką,
kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų
pagydoma ir daromi stebuklingi ženklai".

    Jiems pasimeldus, sudrebėjo jų susirin-
kimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dva-
sios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį.

Atliepiamoji psalmė (Ps 2, 1–3. 4–6. 7–
9)

P. – Laimingi, kurie prie tavęs,
Viešpatie, glaudžias.

A r b a: Aleliuja.

Ko gi tos gentys maištauja,
kodėl tautos tuščias užmačias rezga?
Kyla žemės valdovai,
kunigaikščiai sąmokslus daro
prieš Viešpatį ir jo Mesiją:
"Paversime skutais jų pančius,
šalin jųjų varžtai!" – P.
Danguje sėdintį juokas tik ima,
iš jų tyčiojas Viešpats.
Paskui jis rūsčiai prabyla
ir balsiai išgąsdina savo rūstybe:
"Argi ne aš pastačiau savo šventą valdo-

vą
ant Siono – savo šventojo kalno?!" – P.

Aš paskelbsiu Viešpaties nuosprendį.
Jis man sakė:
"Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave

šiandien.
Tik paprašyk, ir kaip paveldą tautas tau

atiduosiu,
tau pavesiu visus pakraščius žemės;
tavo lazda geležinė juos tramdys, kaip

molio indus juos daužysi". – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Kol 3, 1)
P. Aleliuja. – Jeigu esate su Kristumi pri-

kelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus
sėdi Dievo dešinėje. – P. Aleliuja

Evangelija (Jn 3, 1–8)

    Buvo vienas fariziejus, vardu Nikode-
mas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir
kreipėsi į Jėzų: "Rabi, mes suprantame,
kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas,
nes niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų,
kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo".

    Jėzus atsakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau
tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės
regėti Dievo karalystės".

    Nikodemas paklausė: "Bet kaip gali
gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi
jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias
ir vėl užgimti?"

    Jėzus atsakė: "Iš tiesų , iš tiesų sakau
tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, ne-
įeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra
kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia.
Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia at-
gimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori; jo
ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur-
link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris
gimė iš Dvasios".
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