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penktadienis

Kaina 0,40 Eur

Pastatų

P

Naktį
Dieną

DELČIA

Š

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

S

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Pr

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Vėjas

+13 Cº
+22 Cº
2–4 m/s
+14 Cº
+22 Cº
1–3 m/s
+15 Cº
+22 Cº
2–5 m/s
+11 Cº
+19 Cº
1–4 m/s

ORAI

37

(1506)
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P-807

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

Nr.

Plungės gatvėmis
riedės elektra varomi
mikroautomobiliai?
3

psl.

„Koks dalininkų
susirinkimas gali būti, kai
šitoks jovalas?“
mieste

9

psl.

rietave

Neįgaliųjų organizacijų atstovės
klebonui: „Gal reikėjo pasitarti su
mumis?!“

Klebonui J. Meškauskui jo sumanymas – įkurdinti parapijos namuose
neįgaliųjų organizacijas trijose salėse, nepriimant sutrikusios psichikos žmonių, – pačiam gal ir atrodė geras, tačiau šių organizacijų
atstovėms tai visai nepatiko.

Lina MOTUŽIENĖ
Jau rašėme, jog balandžio mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija paskelbė finansuojamų projektų sąrašą pagal priemonę „So
cialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“. Į laimingųjų sąrašą pakliuvo ir
projektas „Socialinių paslaugų neįgaliesiems plėtra Plungės rajone“, kurį
su partnere (Plungės rajono savivaldybės administracija) vykdys Plun
gės šv. Jono Krikštytojo parapija. Kalba eina apie parapijos namus prie
bažnyčios, kuriuos rekonstravus už 250 tūkst. eurų, planuojama įkurti
dienos centrą neįgaliesiems. Apie tai antradienį Sveikatos ir socialinės
apsaugos komiteto posėdyje išgirdusios neįgaliųjų organizacijų atstovės
klebono Juliaus Meškausko geriems darbams ploti nė neketino – prie
šingai, negailėjo priekaištų, jog, prieš rašant projektą, reikėjo pasitarti
su jomis ir garsiai svarstė, jog už viso to kažkas slypi!

Min ėt am e kom it et e
klausimą dėl neįgaliųjų
organizacijų dislokaci
jos perspektyvos pra
dėjus i Soc ialin ės pa
ramos skyriaus vedėja
Gen ov ait ė Vas yl ien ė
priminė, jog pagrindinė
neįgaliųjų būstinė yra
Vytauto g. 9, tik aklieji
ir silpnaregiai renkasi
Vand ent iek io gatv ėje
esančiame pastate. Ta
čiau patalpos Vytauto
gatvėje neįgaliųjų veik
lai nep rit aik yt os, tad
jau ne vienerius metus
dairomasi kitos vietos.
Ir štai tokia galimybė
„šviečiasi“ – parapijos
namų rekonstravimui
lėšos skirtos, tad čia ir
bus galima įkurti naują
dienos centrą neįgalie
siems!
Pos ėd yje dalyv av ęs
dekanas J. Meškaus
kas pasakojo ir ekrane
rodė, kaip po rekonst
rukcijos pasikeis para
pijos namai, koks bus
pat alp ų išd ėst ym as.
Tač iau neįgaliųjų or
ganizacijų atstovės jau
po pirmų sakinių ėmė
piktintis apie tai gir
dinčios pirmą kartą ir,
akivaizdu, buvo labai
nepatenkintos.
P r o j e k t a s , p a s a k
kleb on o, tur ėt ų būt i
įgyvendintas iki 2018
m. gruodžio. Iš gautų
pin ig ų bus įrengt as
cokolinis apie 300 kv.
m aukštas (įeinant iš
kiemo pusės). Kitiems
aukšt ams pinigų ne
užt eks, bet žad am a
ieškoti lėšų iš kitų šal
tinių. Patalpos bus pri
taikytos neįgaliesiems.
Tiesa, projektas skirtas
Nukelta į 16 psl.

