A

Naktį
Dieną

Pilnatis

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

P

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Vėjas

+7 Cº
+13 Cº
3–5 m/s

2017 m. gegužės 16 d.

+4 Cº
+15 Cº
2–3 m/s

antradienis

+11 Cº
+18 Cº
2–3 m/s
+10 Cº
+20 Cº
2–3 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

36

(1505)
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Pastatų

P-807

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

Nr.

Kam laistyti
kelią darganotą
dieną?

Per dukters
vestuves mirė
jos tėtis

„Pinigai – ne
grybai, iš niekur
neatsiranda“

2

3

7

psl.

psl.

nelaimė

psl.

rietave

Gabrielė Raudytė:
mieste

Ką lengviau
pakeisti: taisykles
ar žmones?

„Šiuolaikiniame šokyje žavi
laisvė“

Audra ZDRAMIENĖ

„Taip, kaip dabar yra Plungėje, negali būti!
Prie kiekvieno viešo atliekų konteinerio – kalnai
nugenėtų šakų, senų baldų ir padangų, kurias
pagal Savivaldybėje patvirtintas Atliekų tvar
kymo taisykles gyventojai patys turi išvežti į
žalienų ar stambiagabaričių atliekų surinkimo
aikšteles, kurios yra prie Jėrubaičių sąvartyno.
Kai tai imu aiškinti kiekvienam netvarka Plun
gės mieste besipiktinančiam Plungės gyven
tojui, mane išvadina kvailiu. Kas, girdi, norės
kelis kilometrus savo transportu laisva valia
vežti šakų pundą į regioninį sąvartyną? Atliekų
vežėjui pagal tas pačias taisykles nepriklauso
kuopti to, kas į sąrašą neįtraukta, todėl mies
tas šį pavasarį aptekęs šiukšlėmis kaip nieka
da anksčiau. Ką daryti seniūnui? Ką lengviau
pakeisti: taisykles ar žmones?“ – kėlė retorinį
klausimą Plungės miesto seniūnas Gintaras
Domarkas.
Plungės miesto seniū
nas G. Domarkas neslė
pė, kad jį kaip tą vargšę
musę šį pavasarį tiesiog
pridaužė vienas popie
riaus lapelis – iš Telšių
regiono atliekų tvarkymo
cent ro gaut a sąs kait a,
jog seniūnija turi susi
mokėti... 600 eurų! To

kia sąskaita pirmą kartą
sen iūn ij ai išr aš yt a už
tai, kad į Jėrubaičiuose
esančią aikštelę pristatė
iš dviejų Plungės mies
to kap in ių per bal an
džio mėnesį sukauptus
nuv yt us ius laid ot uv ių
Nukelta į 3 psl.

G. Raudytė šokių pasaulyje „sukasi“ nuo penkerių metų.
Gabrielę Raudytę šokiai sudomino dar vaikystėje. Būdama penkerių, lopšelyje-darželyje „Rūtelė“
pradėjo lankyti choreografijos užsiėmimus. Tada ir pajuto, kad šokti – labai malonu. „Nuo darželio
gyvenu šokiu“, – šiandien sako jau dvidešimtmetė Gabrielė. Šokis plungiškę atvedė ir į Klaipėdą,
kur mergina studijuoja. Išbandžiusi įvairiausius stilius ir nuėjusi netrumpą šokėjos kelią, G. Raudy
tė suprato, kad geriausiai jaučiasi atlikdama šiuolaikinį šokį. Būtent jis labiausiai žavi Gabrielę. Juk
šiuolaikinis šokis – tai laisvė. Laisvė nuo stereotipų, nuo taisyklių. „Nemėgstu suvaržymų, o kiti šokių
stiliai turi tam tikras ribas. Man šiuolaikinis šokis yra visiška laisvė, galiu jį jungti su kitais stiliais
ir nesibaiminti, kad negalima taip daryti. Mane žavi toks laisvumas, šiuolaikinis šokis yra šių dienų
šokis. Kas mus jaudina šiandien, galime apie tai šokti“, – teigia mergina.
Nukelta į 6 psl.

jūsų patogumui
PR

„Tele2“ internetas namams –
sparčiai populiarėjanti paslauga
Dar visai neseniai Lietuvoje pristatyta
mobiliojo ryšio lyderės „Tele2“ paslauga
– internetas namams – sparčiai populia
rėja, ją užsisako vis daugiau klientų. Vos
per pirmąjį šių metų ketvirtį išnaudota
net 6337 TB duomenų. Šiuo internetu
jau keletą mėnesių besinaudojanti Ra
munė pasakoja, jog pasirinkimą nulėmė
paslaugos paprastumas,  lankstumas ir,
žinoma, itin gera kaina.

Pagrindinė priežastis, dėl ku
rios moteris įsigijo „Tele2“ inter
netą namams, buvo noras turėti
ger ą ir kok yb išk ą int ern et ą ir
namuose, ir sode. Žinoma, mo
kėti dvigubai ir užsiimti ilgomis
interneto įvedimo procedūromis
Ramunei nesinorėjo.
Nukelta į 12 psl.

