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Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 2 430 733

Lengvai sergantys 1 571 467

Sunkiai sergantys 55 634

Pasveikę 637 361

Mirę 166 271

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

Europos regionas 1 149 071 (26 882)

Amerikos kontinentų regionas 858 631 (40 615)

Vakarų Ramiojo vandenyno regionas 132 438 (5648)

Rytų Viduržemio regionas 129 433 (6048)



Pietų - Rytų Azijos regionas 29 576 (1275)

Afrikos regionas 14 760 (662)
TOP 5 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)
(sergančiųjų, o skliausteliuose - mirusiųjų skaičius)

JAV 767 189 (40 743)

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 1350 (24)

Sergantys 1014

Pasveikę 298

Mirę 38 (1)

Ištirtų dėl koronaviruso 70 352 (4310)

Naujienos COVID-19

Klaipėdos meras V. Grubliauskas dėl Klaipėdos hospiso
kreipėsi į prokuratūrą

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Klaipėdos meras Vytautas Grub-
liauskas antradienį pranešė, jog dėl situacijos Klaipėdos hospise
kreipėsi į prokuratūrą.

„Jau kreipiausi į Klaipėdos apygardos prokuratūrą, išsiunčiau
raštą vyriausiajai prokurorei Daliai Pocienei dėl tyrimo pradėjimo ir
viešojo intereso gynimo“, – spaudos konferencijoje antradienį
pranešė meras.

Apie tai, kad planuoja kreiptis į teisėsaugą dėl galimo kovos su
epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo



anksčiau pranešė ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.
Antradienio duomenimis, užsikrėtė 33 hospiso pacientai, 11 dar-

buotojų. Du užsikrėtę hospiso globotiniai mirė.
Adresu, kuriame veikia hospisas, registruotos dvi įstaigos: UAB

„Klaipėdos hospisas“ bei viešoji įstaiga „Paliatyvios pagalbos ir
šeimos sveikatos centras“. Šių įstaigų savininkai ir steigėjai – hospi-
so direktorė Rasa Dagienė ir Viljaras Reigas.

Tiek R. Dagienė, tiek V. Reigas dirba ir savivaldybės įstaigose.
Antradienį pranešta, jog V. Reigas nušalinamas nuo Klaipėdos re-
giono slaugos koordinatoriaus pareigų.

Klaipėdos universitetinės ligoninės svetainėje nurodoma, jog R.
Dagienė yra Onkologijos departamento Brachiterapijos skyriaus ve-
dėja.

Ligoninėse gydomi 148 užsikrėtusieji koronavirusu, 18 iš jų
– reanimacijoje

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Antradienio duomenimis, ligoni-
nėse gydomi 148 užsikrėtusieji koronavirusu, 18 iš jų – reanimacijo-
je.

„Ligoninėse turime hospitalizuotus 148 atvejus, iš kurių 18 yra
reanimacijoje ir 11 iš jų reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija“, –
spaudos konferencijoje pranešė vyriausioji šalies epidemiologė Lo-
reta Ašoklienė.

Indijoje šeši užsienio turistai dėl karantino beveik mėnesį
praleido olose

Naujasis Delis, balandžio 21 d. („Interfax“-BNS). Indijoje šeši tu-
ristai iš užsienio beveik mėnesį praleido olose, nes nebeturėjo pini-
gų susimokėti už viešbutį per karantiną, paskelbtą dėl koronaviruso
pandemijos, pirmadienį pranešė laikraštis „The Indian Express“.

Olose buvo aptikti du ukrainiečiai, taip pat po vieną turistą iš
Turkijos, JAV, Nepalo ir Prancūzijos.

Premjeras: darbuotojams jau išmokėta 16 mln. eurų subsi-
dijų

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). 53 tūkst. savarankiškai dirbančių



žmonių, per koronaviruso krizę netekusių visų ar dalies pajamų, jau
gavo valstybės subsidijas, pranešė premjeras.

Pasak Sauliaus Skvernelio, jiems jau išmokėta beveik 7 mln.
eurų, o darbdaviams, prašiusiems subsidijų į prastovas išleistiems
darbuotojams, dar 9 mln. eurų.

„Esame numatę, kad ši išmoka (savarankiškai dirbantiems –
BNS) gali siekti ir iki 36 mln. eurų per mėnesį ir dėl jos galėtų kreip-
tis apie 140 tūkst. savarankiškai dirbančių  žmonių“, – sakė premje-
ras, Seime antradienį pristatydamas situaciją dėl koronaviruso kri-
zės įtakos verslui ir žmonėms.

Lenkija ketina apsaugoti savo įmones nuo priešiškų per-
ėmimų – žiniasklaida

Varšuva, balandžio 21 d. („Interfax“-BNS). Lenkijos vyriausybė
ruošia įstatymo projektą, kuris smarkiai apsunkintų galimybes
užsienio investuotojams perimti nuo koronaviruso pandemijos kri-
zės nusilpusias šios šalies įmones, pranešė Lenkijos radijas „RMF
FM“.

„Per pandemijos laikotarpį Lenkijos įmonių rinkos vertė mažėja.
Biržos duomenys rodo, kad daugelio didelių įmonių vertė nukrito 30
proc. ar net daugiau. Tai gali reiškia, kad rusai ir kinai gali bandyti
jas perimti. Tokia pat problema akivaizdi ir kitose šalyse“, – pabrėžė
„RMF FM“.

Vyriausioji epidemiologė: antroji viruso banga labai tikėtina

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Vyriausioji šalies epidemiologė
Loreta Ašoklienė sako, kad antroji koronaviruso epidemijos banga
yra labai tikėtina, tačiau yra pagrindo tikėtis, jog ji bus mažesnio
masto dėl sukauptos patirties taikyti saugumo priemones.

„Kol virusas cirkuliuos tarp mūsų, labai tikėtina ir ta antroji viru-
so banga“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė L. Ašoklienė.

„Sunku prognozuoti, kokia ji bus. Atsivželgus į tai, kad šiame
etape pritaikėme daug ribojimo priemonių, išmokome, kažkiek
pažinome šį virusą, labai tikėtina, kad ji galėtų būti švelnesnė, bet
prognozės yra atsargios, nes žinių nėra daug“, – pridūrė ji.

Vokietijoje dėl koronaviruso atšaukiamas alaus festivalis



„Oktoberfest“

Berlynas, balandžio 21 d. (AFP-BNS). Garsusis Vokietijos alaus
festivalis „Oktoberfest“ šiemet neįvyks, nes dėl naujojo koronaviruso
epidemijos „rizika yra pernelyg didelė“, antradienį pranešė Bavarijos
žemės premjeras Markus Soederis (Markas Sėderis).

Renginys, kasmet vykstantis nuo rugsėjo pabaigos iki spalio
pradžios ir turėjęs pritraukti apie 6 mln. lankytojų, būtų pernelyg pa-
vojingas „kol nėra sukurta vakcinos“ nuo koronavirusinės infekcijos
COVID-19, pažymėjo M. Soederis.

Net jeigu būtų naudojamasi apsauginėmis kaukėmis ir paisoma
socialinio atstumo, rizika būtų per didelė, sakė regiono vyriausybės
vadovas.

„Oktoberfest“ vėliausią kartą buvo atšauktas per Antrąjį pasauli-
nį karą.

Tačiau dar anksčiau renginys buvo atšaukiamas ir dėl kitų svei-
katos krizių: 1854 ir 1873 metais alaus paviljonai tuštėjo dėl chole-
ros protrūkio.

2018 metais kiekvienas vokietis vidutiniškai išgėrė 102 litrus
alaus – daugiau šio gėrimo suvartojo tik austrai ir čekai.

L. Kukuraitis: darbo per karantiną neteko 30 tūkst. žmonių

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Dėl koronaviruso krizės darbo
neteko 30 tūkst. žmonių, sako socialinės apsaugos ir darbo minis-
tras. Pasak Lino Kukuraičio, dabar šalyje yra 190 tūkst. bedarbių.

Pamplonoje bėgimai su buliais šiemet nevyks dėl koronavi-
ruso

Madridas, balandžio 21 d. (AFP-BNS). Ispanijos šiauriniame
Pamplonos mieste kasmet liepos 6–14 dienomis rengiamas San
Fermino festivalis, išgarsintas kasdien rengiamų bėgimų su buliais,
šiemet atšaukiamas dėl koronaviruso pandemijos, antradienį infor-
mavo merija.

D. Trumpas žada dėl COVID-19 „sustabdyti imigraciją“ į
JAV



Vašingtonas, balandžio 21 d. (AP-BNS). Amerikiečių preziden-
tas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė dėl
koronaviruso pandemijos pasirašysiantis įsaką, numatantį „laikiną
imigracijos į JAV stabdymą“.

„Atsižvelgdamas į Nematomo priešo ataką ir poreikį apsaugoti
mūsų DIDŽIOSIOS Amerikos piliečių darbo vietas, pasirašysiu vyk-
domąjį įsaką, leisiantį laikinai sustabdyti imigraciją į Jungtines Valsti-
jas!“ – tviteryje parašė D. Trumpas.

Valstybės departamentas 2019 fiskaliniais metais išdavė apie
462 tūkst. imigrantų vizų, o JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos su-
teikė leidimą nuolat gyventi beveik 577 tūkst. asmenų.

Santaros klinikose pagimdė koronavirusu užsikrėtusi mote-
ris – ministras

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Santaros klinikose antradienį pa-
gimdė koronavirusu užsikrėtusi moteris, tiek mamos, tiek kūdikio
būklė kol kas gera, teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
Veryga.

„Dėl to gimdymo turiu informaciją, kad jis yra įvykęs ir sėkmin-
gai įvykęs. Kol kas viskas yra gerai“, – žurnalistams Seime pranešė
ministras.

Užsieniečiai ir grįžę emigrantai nuo koronaviruso bus gydo-
mi valstybės lėšomis

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Užsieniečiai ir sveikatos draudi-
mo neturintys į Lietuvą grįžę emigrantai nuo koronaviruso bus gydo-
mi valstybės lėšomis, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos mi-
nisterija.

Jos teigimu, gydymo įstaigos šiuos asmenis privalės priimti ir
gydyti, tokį sprendimą priėmus sveikatos apsaugos ministrui ir vals-
tybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovui
Aurelijui Verygai.

Karantino metu tokių pacientų gydymas bus apmokamas Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, o jį
atšaukus šios PSDF išlaidos bus kompensuotos iš Lietuvos valsty-
bės rezervo.



JAV restoranai dėl koronaviruso Kongreso prašo 240 mlrd.
JAV dolerių pagalbos

Niujorkas, balandžio 21 d. („Interfax“-BNS). JAV restoranų sek-
toriaus atstovai Kongreso paprašė sektoriui suteikti 240 mlrd. JAV
dolerių finansinę pagalbą.

JAV nacionalinės restoranų asociacijos (NRA) duomenimis,
šiuo metu šalyje darbą nutraukė keturi iš dešimties restoranų ir kai
kurie iš jų nebebus atidaryti, o maždaug 8 mln. darbuotojų jau buvo
atleisti arba išleisti nemokamų atostogų.

Organizacija apskaičiavo, jog restoranai kovą prarado 30 mlrd.
JAV dolerių pajamų ir balandį gali prarasti dar 50 mlrd. JAV dolerių.

Restoranai yra vieni didžiausių JAV darbdavių – iki koronaviruso
pandemijos pradžios sektoriuje dirbo daugiau kaip 12,2 mln.
žmonių. Įskaitant viešbučius, sporto klubus ir kitas vietas, kuriose
tiekiamas maistas, užimtųjų sektoriuje skaičius viršijo 15,5 milijono.

Kitos naujienos

Maisto stygius pasaulyje augo dar prieš koronaviruso pan-
demijos pradžią – JT ataskaita

Paryžius, balandžio 21 d. (AFP-BNS). Maisto stygius pasaulyje
augo jau pernai ir koronaviruso krizė gali dar pabloginti padėtį, paro-
dė Jungtinių Tautų (JT) antradienį paskelbta ataskaita apie maisto
krizes pasaulyje („Global Report on Food Crises“).

Ataskaitoje pažymima, jog sunkios maisto krizės ar ekstremalio-
sios humanitarinės padėties sąlygomis 2019 metais gyveno 135
mln. žmonių 55 šalyse.

Jų skaičius per metus padidėjo daugiau kaip 20 mln. žmonių ir
pasiekė aukščiausią lygį per ketverius šios metinės ataskaitos ren-
gimo metus.

Palyginus 50 šalių, kurios buvo įtrauktos į šiųmetinę ir pernykštę
ataskaitas, nustatyta, jog maisto krizės sąlygomis gyvenančių
žmonių skaičius padidėjo beveik 10 proc. iki 123 mln. žmonių.

Padidėjimą lėmė konfliktai, ekonominiai sukrėtimai ir su oro są-
lygomis susiję reiškiniai, kaip antai sausros.



Ataskaitoje taip pat nurodyta, jog „papildomo sukrėtimo ar stre-
są keliančio veiksnio atveju“ maisto krizė gali kilti dar 183 mln.
žmonių.

Valdovų rūmuose bus eksponuojami poliai, ant kurių stovė-
jo LDK kunigaikščių rezidencija

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Valdovų rūmuose bus eksponuo-
jami autentiški mediniai poliai, į kuriuos rėmėsi Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rezidencijos mūrai, statyti pelkėtoje Vilniaus Žemutinės
pilies teritorijoje, pranešė muziejus.

Per dvidešimt XVI amžiaus penktojo dešimtmečio juodalksnio
polių bus galima pamatyti ekspozicijoje „Istorija, archeologija, archi-
tektūra“ ekspozicijose. Jų ilgis siekia nuo 0,7 iki 3,4 metro.

„Tai labai įdomi, informatyvi ir nauja archeologinė medžiaga iš
2014–2015 metų antrojoje Valdovų rūmų dalyje vykdytų tyrinėjimų,
kurie itin pagarsėjo, kai archeologai aptiko, manoma, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Vytauto laikus menantį auksinį vyrišką žiedą“,
– sakė Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas.

Poliai atkasti rytinio korpuso šiaurinio priestato rūsiuose, vadi-
namuosiuose Lietuvos didžiosios kunigaikštienės ir Lenkijos karalie-
nės Bonos Sforcos bokšto požemiuose.

Ten iš viso rastos kelios dešimtys įvairių XIII–XVII amžiaus me-
dinių konstrukcijų elementų, tarp jų – ypatingi XVI amžiaus vidurio
mediniai poliai. Rasti ir galbūt seniausio Lietuvoje išlikusio XIII
amžiaus pabaigos namo su grindimis fragmentai, XIV amžiaus vidu-
rio unikali kalno papėdėje buvusios griovos šlaito sutvirtinimo kon-
strukcija.

„Šioje Šventaragio slėnio vietoje XIII amžiaus pabaigos anksty-
vosios mūrinės pilies statyba tarsi tilpo ant pelkėmis apsupto, bet
tvirto sausumos rago, o vėliau pilis plėtėsi į šlapią, pelkėtą aplinką,
kurios nestabilų gruntą išmanūs to meto statybininkai sugalvojo su-
tvirtinti mediniais poliais bei klojiniais“, – tvirtino Valdovų rūmų mu-
ziejaus archeologas Egidijus Ožalas.

Vandens tyrimai Kėdainiuose: gyvsidabris normos
nebeviršija, vartoti vandens dar negalima

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Kėdainių rajono savivaldybės at-



liktų vandens tyrimų rezultatai parodė, kad gyvsidabris normos
nebeviršija, tačiau vartoti vandens dar negalima – laukiama Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tarnybos išvadų.

„Sulaukėme iš laboratorijos atsakymų, tai iš visų gręžinių ir van-
denvietėje imtuose mėginiuose nustatyta pusė leidžiamos normos“,
– BNS trečiadienį sakė Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis.

Kėdainių rajono savivaldybė apie vandenyje užfiksuotą didesnį
nei leidžiamą gyvsidabrio kiekį pranešė pirmadienį.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos
duomenimis, kaip teigia savivaldybė, Kėdainių vandenvietėje paim-
to vandens mėginyje rasta 1,71 mikrogramo gyvsidabrio, kai leistina
norma yra 1 mikrogramas.

Karalienė Elizabeth II mini savo 94-ąjį gimtadienį be fanfarų

Londonas, balandžio 21 d. (AFP-BNS). Didžiosios Britanijos ka-
ralienė Elizabeth II (Elzbieta II) antradienį švenčia savo 94-ąjį gimta-
dienį, tačiau šiemet tradicinis saliutas buvo atšauktas dėl koronavi-
ruso krizės.

Pranešama, kad sukaktį ji paminėjo drauge su savo 98 metų
sutuoktiniu princu Philipu (Filipu) Vindzoro pilyje, į vakarus nuo Lon-
dono.

Pagal savo amžių didelės rizikos grupei priklausanti pora laikosi
vyriausybės nurodymo izoliuotis ir išlaikyti socialinę distanciją pan-
demijos metu.

Kiti aukšto rango karališkosios šeimos nariai, kurie taip pat lai-
kosi karantino po visą šalį išsibarsčiusiose rezidencijose, pasveikino
Elizabeth II gimtadienio proga socialiniuose tinkluose.

Sulaikyti advokatai – G. Danėlius, V. Rakauskas, D. Baro-
nas

Vilnius, balandžio 21 d. (BNS). Įtariant neteisėtu poveikiu Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnui antradienį sulaikyti trys
sostinės advokatai – advokatų profesinės bendrijos „WINT law firm“
advokatas Giedrius Danėlius ir advokatų profesinės bendrijos „Intra
lex“ advokatai Valdas Rakauskas ir Dainius Baronas, teigia šaltiniai.

G. Danėlius yra verslininko bendrovės „Solis Tribus“ akcininko
Antano Petrošiaus vienas iš gynėjų STT atliekamame tyrime dėl



Nacionalinio kraujo centro. BNS žiniomis, A. Petrošius taip pat yra
sulaikytas.

Prokuratūra antradienį pranešė, kad sulaikyti trys advokatai ir
vienas verslininkas, tiriant bandymą neteisėtai paveikti STT vadovą
Žydrūną Bartkų ir vieną tyrėją, kuri atlieka ikiteisminį tyrimą Nacio-
nalinio kraujo centro byloje.

Generalinio prokuroro pavaduotojas Žydrūnas Radišauskas tei-
gė, kad pas įtariamuosius rasta surinkta informacija apie STT parei-
gūną.

Įtariama, kad naudojantis surinktais asmeniniais ir tarnybiniais
duomenimis, galimai buvo bandoma pasiekti, kad aukštas pareigas
užimantys STT pareigūnai priimtų verslininkui palankius sprendi-
mus.

G. Danėlius pastaruoju metu politinės korupcijos byloje atstova-
vo ir buvusiam koncerno „MG Baltic“ viceprezidentui Raimondui
Kurlianskiui.

Anksčiau advokatas gynė ir buvusios prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės atstovę spaudai Daivą Ulbinaitę 2016 metais išteisinimu
pasibaigusioje byloje dėl valstybės paslapties atskleidimo.

Prieš tai G. Danėlius ketverius metus yra vadovavęs Klaipėdos
apygardos prokuratūrai, tačiau 2013 metais iš tarnybos pasitraukė
savo noru, o 2018 metais jis premjero Sauliaus Skvernelio buvo siū-
lomas į teisingumo ministrus postą palikus Mildai Vainiutei, tačiau
kandidatūrą atmetė prezidentė D. Grybauskaitė.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Žemės sklypus
Itin vaizdingoje vietoje prie ežero parduodu
sklypą. Taip pat ieškau pirkti namo arba bu-
to mieste. Domina ir ž.ū. paskirties žemė ki-
toje vietoje. Tel. 8 676 44611.
Perka
Pirkčiau garažą sau Prienuose arba
Birštone. Tel. 8 621 94888.
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.
Sėklines ir maistines bulves. Įvairius
pašarinius grūdus. Šieną „kitkomis“. Tel. 8
650 10595.
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.

Šieną ritiniais. Tel. 8 606 91063.
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.
Traktorinę vienaašę priekabą. Tel. 8 646
44918.
Perka
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
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, su-
pjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m ilgio. Pri-
statymas nemokamas. Vežame miškovežiu
malkas, statybinę medieną pagal klientų pagei-
daujamą 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.
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–inventorizacija,
· 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.
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.
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.
Remontuoju skalbykles, elektrines virykles,
orkaites, džiovykles, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 647
55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjau-
nu medieną. Atvykstu į vietą. Tel. 8 601
02662.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS  prie
pat namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8
682 08754, girmantas.s@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
UAB „EKOFRISA“ reikalingi elektrokrautu-
vo vairuotojas ir fasuotojas. Atlyginimas
600 Eur. Tel. pasiteiravimui 8 604 98747.

Liturginio kalendoriaus skaitiniai
II Velykų savaitė (ABC/KV)
Antradienis
Pirmasis skaitinys (Apd 4, 32 –37)

    Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį
ir vieną sielą. Ką turėjo, nė vienas nevadino
savo nuosavybe, bet jiems visa buvo bend-
ra. Apaštalai su didžia galybe liudijo apie
Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo
malonės gausa.

    Taipogi jų tarpe nebuvo vargšų. Kurie
turėjo žemės sklypus ar namus, juos pa-
rduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie
apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama,
kiek kam reikėjo.

    Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu
(tai reiškia: "Paguodos sūnus"), buvo levi-
tas, kilęs iš Kipro. Jis turėjo žemės sklypą.
Tą pardavęs, atnešė pinigus ir padėjo
apaštalams po kojų.



Atliepiamoji psalmė (Ps 92, 1–2. 5)

P. – Viešpats – Valdovas, apsisiautęs
didybe.

A r b a: Aleliuja.

Viešpats – Valdovas, apsisiautęs didybe.
Apsisiautęs Viešpats didybe, galia

susijuosęs! – P.
Jis savo jėga žemę padarė taip tvirtą,
kad niekas jau jos nepakrutins.
Stiprus tavo sostas nuo amžių,
tu amžių amžiais gyvuoji. – P.
Tikrai tikėti verti tavo žodžiai,
Šventa turi būti kiekvienam, Viešpatie, ta-

vo buveinė
per visus amžius. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 3, 15)
P. Aleliuja. – Žmogaus Sūnus turi būti

iškeltas, kad kiekvienas, kuri jį tiki, turėtų
amžinąjį gyvenimą. – P. Aleliuja

Evangelija (Jn 3, 7–15)

    Jėzus pasakė Nikodemui: "Iš tiesų, iš
tiesų sakau tau: jums reikia atgimti iš auk-
štybės. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi,
bet nežinai iš kur ateina ir kurlink nueina.
Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dva-
sios".

    Nikodemas atsiliepė: "Kaip tai gali
būti?"

    Jėzus jam atsakė: "Tu esi Izraelio mo-
kytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų, iš tiesų
sakau tau: mes kalbame, ką žinome, ir
liudijame, ką matėme, tik jūs nepriimate
mūsų liudijimo. Jei netikite mane kalbant
apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei
kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas
nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik Žmogaus
Sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mo-
zė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti
iškeltas ir Žmogus Sūnus, kad kiekvienas,
kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą".
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