2017 m. gegužės 12 d.

penktadienis

Kaina 0,40 Eur

Pastatų

P

Naktį
Dieną

pilnatis

Š

Vėjas
Naktį
Dieną

pilnatis

S

Vėjas
Naktį
Dieną

pilnatis

Pr

Vėjas
Naktį
Dieną

pilnatis

Vėjas

35

(1504)

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

P-807

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

Nr.

0 Cº
+12 Cº
3–4 m/s
+4 Cº
+14 Cº
3–5 m/s
+5 Cº
+15 Cº
1–3 m/s
+6 Cº
+17 Cº
1–3 m/s

ORAI

Verslininkas iš Plungės
įtariamas iššvaistęs
beveik 60 tūkst. eurų

Didžiausią įspūdį
Lietuvos gidams Plungėje
paliko žemaitiški valgiai

2

5

psl.

nusikaltimai

psl.

supažindino

Pakelkime taures „už nuoširdų
ir kilnų darbą, rūpestį, už rankų
ir širdies šilumą“!

Per saugaus eismo savaitę
policija patruliuoja ir su
nežymėtu automobiliu
Lina MOTUŽIENĖ
Gegužės 8–14 dienomis vyksta ketvirtoji Jung
tinių Tautų saugaus eismo savaitės kampanija
„Saugok gyvybes – sulėtink“. Didžiausias dė
mesys skiriamas saugiam važiavimui. Žinia, prie
šios akcijos prisideda ir Plungės rajono policijos
komisariatas.
G e g u ž ė s 1 0 d i e n ą vėjo Dariaus ir Girėno, A.
įvairiose miesto vietose Jucio, J. Tumo-Vaižganto
patruliavo du ekipažai. gatvėse.
Vienas jų buvo be ski
Per porą valandų su
riamųjų policijos ženklų, čiupt i 7 kel ių eism o
než ym ėt as. Vid urd ien į tais yklių paž eid ėjai: 5
šiam e „Škod a“ mark ės vairuodami kalbėjo mo
automobilyje pareigūnai biliuoju telefonu, 2 va
buv o įsit ais ę aikšt elėje žiavo neprisisegę saugos
pačiame centre, prie kul diržais. Pažeidėjams dėl
tūros centro pastato.
adm in istr ac in ių nus i
Kaip sakė Plungės ra ženg im ų sur aš yt i pro
jono policijos komisariato tokolai, skirtos baudos.
Reagavimo skyriaus vy Rimt esn ių paž eid im ų,
riausiasis tyrėjas Raimon pavyzdžiui, išgėrusių vai
das Aponkus, trečiadienio ruotojų, nepasitaikė.
vidurdienį jie patruliavo
Panašios kelių valandų
porą valandų, ekipažuose akcijos, skirtos saugiam
dirbo po du pareigūnus. važiavimui, bus vykdomos
Policijos automobiliai sto ir kitomis dienomis.

Nežymėtas „Škoda“ markės policijos automobilis
trečiadienį buvo įsitaisęs prie Kultūros centro.

Petras ŽILIUS

Ministro padėkos sulaukęs V. Nekrašas Plungėje ir Lietuvoje garsėjo
skandalingu elgesiu: tai pavaldinę išmetė naktį nuogą lauk, tai intymias
nuotraukas be moters sutikimo sukėlė į feisbuką, tai pacientei žinutėmis
per telefoną siūlė kartu „varyt į Egiptą, nes ji kvepia savo kvapu...“

Taokiais žodžiais,
įteikdamas padėką,
Sveikatos apsaugos
min istr as Aur el ij us
Veryga įvertino dar vi
sai neseniai skanda
lais Plungę Lietuvoje
garsinusį UAB Plun
gės sveikatos centras
gyd yt oj ą psic hiatr ą
Visvaldą Nekrašą. Be
liek a išties pak elt i
šampano taures – vi
sos šio buvusio poli
tiko nuodėmės kaip
vanduo nuo žąsies!
Tik aukos, ko gero,
nori skradžiai žemėn
pras megt i... Ties a,
kai „Plungės žinios“
kreip ės i į min istr ą,
pastarasis suskubo
padėką atšaukti. Ta
čiau daktarui, ko ge
ro, užt ek o ir kel ias
dienas šildžiusių šlo
vės spind ul ių, nes
įvert in im u sus kub o
girtis per vieną rajono
laikraštį.
Nukelta į 3 psl.

