A

Naktį
Dieną

Jaunatis

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

P

Vėjas
Naktį
Dieną

Jaunatis

Vėjas

+13 Cº
+20 Cº
2–4 m/s

2017 m. birželio 27 d.

+12 Cº
+24 Cº
4–7 m/s

antradienis

+19 Cº
+30 Cº
4–6 m/s
+22 Cº
+31 Cº
4–6 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

48

(1517)
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Po eismo įvykio jo kaltininkas dūrė peiliu sau į krūtinę

Pastatų

P-807

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

Nr.

Birželio 25 dieną, apie 20.47 valandą, Paukš
takių seniūnijos Merkelių kaime, Liepų gatvėje,
girtas (nustatytos 1,99 prom.) vyriškis, gim. 1971
m., vairavo traktorių ir atsitrenkė į namo sieną.

oho!

Už 17 tūkstančių
eurų įvertintą turtą
savininkas prašo
50 tūkstančių!
„Pirkti ar nepirkti“, – tokią dilemą sprendžia
Plungės politikai, sužinoję, kad tris kartus dau
giau, nei nustatė turto vertintojai, prašoma už
dalį pastato Žlibinuose, kuriame veikia Žlibinų
kultūros centras.
Vietos ūkio ir ekologi kv. m, jis statytas 1975
jos komiteto nariai priėjo metais).
prie bendros nuomonės,
Atlikus pastato dalių
kad žemės ūkio bendro turto vertinimą lygina
vei „Žlibinai“ priklausan muoj u met od u, buv o
čios pat alp os Sav iv al nustatyta 17 400 eurų
dybei būtų reikalingos, vertė. Tač iau „Žlib in ų“
siekiant optimizuoti visų bendrovės pirmininkas
Žlibinuose esančių pri iš Savivaldybės už šias
klausančių patalpų nau patalpas prašo 50 tūks
dojimą.
tančių eurų ir į jokias
Nupirkus patalpas iš derybas nesileidžia!
žemės ūkio bendrovės,
„Būt ų graž u vis as
į tą pastatą būtų galima įstaigas turėti viename
perkelti ir Žlibinų seniū Žlibinų pastate, tačiau
nijos administraciją, ir ne už tokią kainą! – pikti
biblioteką, ir medicinos nosi Ekonomikos, finan
punktą, be to, palikti ir sų ir biudžeto komiteto
pirmame aukšte veikian posėdyje Aidas Kėsas, kai
čią parduotuvę.
buvo pristatyta sąmata,
Pirmame šio pastato jog pastatui iš išorės ir
aukšt e yra įsik ūr ęs ir vidaus suremontuoti pa
Žlibinų kultūros centras. pildomai dar reikėtų apie
2012 metais atlikta kul 140 tūkstančių eurų!
tūros centro patalpų re
Komiteto nariai nuo
novacija. Norint perkelti monės nepakeitė nė suži
į tą pastatą seniūniją ir noję, kad už pirkinį būtų
kitas įstaigas, būtina iš galima atsiskaityti iš kitų
žem ės ūkio bend rov ės metų biudžeto, o šiemet,
„Žlibinai“ išpirkti jai pri nup irk us žem ės ūkio
klausančių 13/25 dalių bendrovės dalį, numaty
minėto pastato (bendras
pastato plotas – 932,11
Nukelta į 3 psl.

P-215

Po eismo įvykio vyras,
įėjęs į namo vidų, pasiėmė
peilį ir dūrė sau į krūtinę!
Dėl durt in ės žaizd os
krūt in ės srit yje asm uo

buvo pristatytas į Plun
gės rajono ligoninę. Čia
pat ek o į traum at olog ų
rankas. Žaizda susiūta,
žmogus gydomas ligoni

nėje.
Kai pagis, neblaivus
traktorių vairavęs pilie
tis turės atsakyti pagal
Baud žiam ojo kod eks o
281 str. 7 dalį.
„Plungės žinių“ inf.

„Esam paskendę smurte“

V. Benaitienė: „Reikia labai daug viešumo, pagalbos iš medikų, mokyklų bendruomenių, kad mū
sų darbas būtų efektyvesnis, kad žmonės, kuriems reikia pagalbos, neliktų vieniši savo bėdoje.“

Daiva GERIKIENĖ

R-69

Taip praėjusią savaitę per Sveikatos ir socialinės apsaugos
komiteto posėdį, kalbant smurto artimoje aplinkoje tema, teigė į
Plungę atvykusi Telšių krizių centro vadovė Vanda Benaitienė. Ji
pateikė išsamią informaciją šiuo klausimu, kadangi centras teikia
specializuotą pagalbą ir Plungės rajono savivaldybės gyvento
jams. Posėdžio metu pasidalinta nuomonėmis, kokių sprendimų
būtina imtis mažinant smurto artimoje aplinkoje apimtis, kokias
prevencijos priemones vykdyti.
tavo savivaldybių gyventojams.
Į pagalbą nukentėjusiems
Besikreipiantieji į Telšių krizių
nuo smurto
centrą gali tikėtis profesionalios
Nev yriaus yb in ė org an iz ac ija
psichologinės pagalbos krizių,
Telšių krizių centras Telšių apskri
savižudybių, netikėtų mirčių,
tyje veiklą vykdo nuo 2011 metų.
fizinio, psichologinio, seksua
Centras, atliekantis specializuotos
lin io smurt o, priek ab iav im ų,
pagalbos centro funkcijas, pagal
konfliktų ir kitais atvejais. Taip
bą nukentėjusiems nuo smurto
pat centro darbuotojai teikia ir
artimoje aplinkoje teikia Telšių,
Nukelta į 3 psl.
Mažeikių, Plungės rajonų bei Rie

