A

Naktį
Dieną

Pilnatis

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

P

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

Vėjas

+4 Cº
+4 Cº
5–9 m/s

2017 m. balandžio 11 d.

+2 Cº
+4 Cº
4–7 m/s

antradienis

+4 Cº
+6 Cº
4–5 m/s
+2 Cº
+7 Cº
2–5 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

28

(1497)

LAIKRAŠTIS PLUNGĖS RAJONO IR RIETAVO SAVIVALDYBIŲ ŽMONĖMS • E. p. pzinios@pzinios.lt • www.pzinios.lt

Pastatų

P-807

šiltinimas
nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.

Nr.

Jaunimo veiklos
programos lėšos – jaunimo
renginiams organizuoti

Rietavą
vėl užvaldė
teatras

Su dviračiu – į
BMW, su „Peugeot“ –
į briedį

2

4

6

finansai

psl.

savivaldybėje

STT paprašė,
kontrolieriai patikrino.
Žalos nerado...

psl.

psl.

saugus eismas

Draugystė su akmeniu

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba at
liko ribotą tikrinimą dėl Makščių gatvės (Alsė
džiuose) rekonstrukcijos projekto parengimo
ir papildomų darbų.
Buvo gautas Specia
liųj ų tyr im ų tarn yb os
prašymas informuoti bei
pateikti dokumentų ko
pijas, ar Plungės savi
valdybės administracija,
org an iz uod am a ir vyk
dydama minėtos gatvės
rekonstrukcijos paren
gimo ir darbų viešojo pir
kimo konkursą, numatė
sąl yg as pap ild om iems
darbams ir procedūras
tokiems darbams įsigyti,
ar buvo nustatyta žala,
pad ar yt a Sav iv ald yb ės
adm in istrac ijai pas ir a
šius ir įsigijus paslaugų
pagal darbų atlikimo ir

papildomų darbų rangos
sutartis.
Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnyba nusta
tė, kad, Plungės rajono
savivaldybės administ
racijai organizuojant ir
vykdant Makščių gatvės
rekonstrukcijos projek
to par eng im o ir darb ų
viešojo pirkimo konkur
są, neb uv o num at yt os
sąl yg os pap ild om iems
darbams atsirasti ir pro
cedūra tokiems darbams
įsigyti.
Rangos darbų sutarty
je nurodyta fiksuota su
Nukelta į 8 psl.

dėmesio!

Balandžio 14 d., penktadienį, 15 val.,
Plungės kultūros centro II aukšte,
šokių salėje,

įvyks susitikimas su

Akmenų apdirbimo meistras A. Valinskas džiaugiasi, kad jo darbas sudomino ir jaunėlį sūnų
Saulių.

LR žemės ūkio ministru

Daiva GERIKIENĖ

Broniumi Markausku

ir LR Seimo nariu, Kaimo reikalų komiteto
pirmininku

Andriejumi Stančiku.
Kviečiame dalyvauti.

P-215

„Darbas meistrą giria“, – skelbia senolių
išmintis. Šis posakis ypač tinka Antanui Va
linskui. Vyras – akmens apdirbimo meistras.
Daugiau nei tris dešimtmečius su akmeniu
draugaujantis Antanas sako, kad tai jam „at
vada dūšiai“. Ypač malonu, kad veikla sulaukė
ir sekėjo – iš tėvo patirties semiasi jaunėlis
sūnus Saulius.
Saulius ir Ant an as
Valinskai akmens ap
dirbimo dirbtuves yra
įsir eng ę Šat eik iuos e,
kur su šeim a gyv en a
jaunasis Valinskas. An
tanas – salantiškis. Ta
čiau į Plungės rajoną
pas sūnų užsuka labai
dažnai: kaip kitaip, juk
čia laukia mėgstamas
darbas, o ir su mažaisiais anūkais Vakariu
ir Pauliumi smagu pa

būti. Ką gali žinoti, gal
vien am iš jų boč iaus
gebėjimas „girdėti“ ak
menį pasirodys įdomus,
o šeimos verslas ir po
keliolik os met ų tur ės
tąsą.
Pats Antanas su ak
meniu pradėjo draugau
ti dar 1980-aisiais. Nuo
tada dešimt metų dirbo
grav er iu: kald av o už
Nukelta į 5 psl.

Lauko akmuo meistro rankose virto... obuoliu.

