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Pastatų

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

nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.
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+9 Cº
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P-807

šiltinimas

Pastebėjo: visi
rajono keliai subėga
į miestą...

Vagišių šeimynėlė: žmona
teista 32 kartus, vyras –
15 kartų

Nacionalinių olim
piadų ir konkursų
nugalėtojų šventė
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savivaldybėje
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2–7 m/s
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renginiai

Mergina, kuri tvirtai žino,
ko nori gyvenime

+13 Cº
+16 Cº
5–7 m/s
+13 Cº
+16 Cº
6–9 m/s

ORAI

nelaimės

Numetė nuorūką –  
sudegė ūkinis
pastatas su šienu
ir malkomis?
Birželio 17-osios naktį gaisro pašvaistė nu
tvieskė Alsėdžių miestelio padangę – apie pusę
dviejų nakties ugniagesiai gelbėtojai gavo pra
nešimą, kad atvira liepsna dega ūkinis pastatas
Žvirblaičių gatvėje.
Nukelta į 2 psl.

Liviją dainavimo moko Plungės Mykolo Oginskio meno mokyklos
mokytoja Irena Bakanauskienė.

Livijai Gemai Šiaud
virtaitei – vos penkio
lika metų. Tačiau šiai
merginai – ne vaikiški
vėjai galvoje. Kulių gim
nazijos devintokė turi
tikslą ir eina link jo drą
siais žingsniais. Livija
dainuoja. „Dainavimas
yra dal el ė man ęs“, –
sako ji. Todėl pernelyg
nereikėtų nustebti, jei
po kel er ių met ų apie
Liv ij ą išg irs im e kaip
apie labai talentingą ir
perspektyvią Lietuvos
muzikos ir teatro akade
mijos studentę. Ir dabar
kuliškės pasiekimų ba
gažas – puikus. Tačiau,
kaip tik in a penk iol ik
metė, dar tikrai reikia
daug ir kantriai dirbti,
kad svajonės išsipildy
tų. O kol svajoja apie
profesionalias solistės
studijas, Livija suranda
laiko bei noro būti ir ak
tyvia Lietuvos mokslei
vių sąjungos, Lietuvos
šaulių sąjungos nare,
be to, yra Kulių gimnazi
jos mokinių savivaldos
pirmininkė.   
Nukelta į 8 psl.

jūsų patogumui
PR

„Tele2“ sumažino kainas: populiarieji
„Samsung Galaxy J“ – iki 40 proc. pigiau
Apie tai skaitykite 3 psl.
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