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nuo pamatų iki stogo
poliuretanu, ekovata.
Tel. 8 677 18 870.
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Nelaimės priežastis –
bandymas kelią pereiti ne
per pėsčiųjų perėją?

Karas tarp „Pasagos“ ir
„Rato“ garažų bendrijų –
be paliaubų
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Politikų turtai: vėjai kišenėse
nešvilpauja
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ORAI

iš teismo salės

Pavogė ir po valandos
grąžino, bet teistumo
neišvengė
Daiva GERIKIENĖ
Vienam šešiolikmečiui plungiškiui, liaudiškai
tariant, niežti nagai. Ne pirmą kartą reikalų su
teisėsauga turintis vaikinas ir vėl atsidūrė tei
siamųjų suole, ir vėl už vagystę. Svetimo turto
pagrobimu kaltinamas plungiškis vagystę įvyk
dė dar neišnykus ankstesniam teistumui.
Kaip Plung ės rajon o
apylinkės teisme kalbė
jo valst yb in į kalt in im ą
baudžiamojoje byloje dėl
svet im o turt o pag rob i
mo palaikantis prokuro
ras Mindaugas Vilnius,
šeš iolikm eč io įvykd yt a
vagystė – elementari, ta
čiau dar kartą įrodo, kad
jaunuolis linkęs daryti
nus ik alt im us ir atit in
kam ų išv ad ų ned ar o.
Pastarąjį kartą jis teisme
lankėsi ne taip ir seniai:
balandžio 28 dieną Plun

gės teisme jam skelbtas
nuospr end is dėl nus i
kaltimo nuosavybei. Kito
nusikaltimo teisiamojo
posėdžio ilgai laukti ne
reikėjo.
Praėjusią savaitę mi
nėtas jaunuolis vėl mynė
Plungės rajono apylinkės
teismo slenkstį. Šį kartą
teko aiškintis dėl šių me
tų kovo 28 dieną įvykdy
tos vagystės. Nusikalsta
A. Jucio g. 7 esančioje pi

Jauniausias – nebūtinai „biedniausias“. Turtingiausias
– daugiausiai pasiskolinęs ir paskolinęs. Tokios išvados
peršasi žvilgterėjus į mūsų politikų šeimos turto dekla
racijas. Galima drąsiai sakyti, kad vėjai jų kišenėse tikrai
nešvilpauja, tačiau teigti, kad jie gali girtis turtais, – būtų
nuodėmė. Kaip ir dauguma Lietuvoje, mūsų politikai ir sko
lina kitiems,  ir nevengia pasiskolinti. Absoliutus rekordi
ninkas – „Vieningai Plungei“ priklausantis Liudas Skierus,
kuris yra paskolinęs net 2 287 017 eurų, o pasiskolinęs – 686
874 eurus. Taigi pasižiūrėkime, kokius turtus politikams
sunešė aitvarai...

Nukelta į 3 psl.

R-69

Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų partijos
Plungės skyriaus vadovė Asta
Beie rle-Eig ird ien ė dek lar av o
turinti nekilnojamojo turto už
220 400 Eur, taip pat 25 600
Eur vertės žemės sklypų, 2000
Eur vertės automobilį ir 5000
Eur grynųjų. Politikė yra pa
siskolinusi ir negražinusi 26
500 eurų.
Liberalų sąjūdžio nario Petro
Beinoro nekilnojamasis turtas

vert in am as 41 274 eur ais.
Tarybos narys turi transporto
priemonių už 14 500 Eur, ak
cijų – už 40 151 Eur, pajų – už
290 Eur bei 10 984 eurus pini
ginių lėšų. Jis yra paskolinęs
3415 eurų bei pats pasiskoli
nęs 47 908 eurus. Politiko su
tuoktinė turi 3147 eurų vertės
žemės sklypą.
Konservatoriams priklau
Nukelta į 7 psl.

