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saugus eismas

Atliekomis atsikratykite
atsakingai – jus stebi vaizdo
kameros!

BMW vairuotojas
narkotikus susikišo
į... apatinius
Kad ir kur jaunimas bepaslėptų narkotines
medžiagas, pareigūnai vis tiek jas atranda. Štai
liepos 10-osios vakare vienam plungiškiui kvai
šalus teko išsikrapštyti iš apatinių kelnaičių.
Pirm ad ien io vak ar e,
apie 17.20 valandą, Plun
gėje, ties Birutės gatvės
22 A nam u, buv o su
stabdytas BMW markės
automobilis, kurį vaira
vo 1986 m. gimęs vyras.
Kartu važiavo 1989 m.
gimęs keleivis.
Įtarimai, jog šis eki
pažas turi draudžiamų
med žiag ų, pas it virt in o
– vairuotojas apatinėse
kelnaitėse „šildė“ polie
tileninį maišiuką, kuria
me, kaip įtariama, buvo
narkotinė medžiaga – ma
rihuana.     
Be to, apžiūrint trans
porto priemonę, po vai

ruot ojo pus ėje esanč iu
guminiu automobilio ki
limėliu rastas dar vienas
maišelis su panašia me
džiaga.
Abu vyrai buvo prista
tyti į policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis ty
rimas pagal Baudžiamojo
kodekso 259 straipsnio 2
dalį (disponavimas nar
kotinėmis medžiagomis
be tikslo jas platinti). Už
šį nusikaltimą gresia vie
šieji darbai arba laisvės
apribojimas, arba bauda,
arba areštas.
„Plungės žinių“ inf.

Ankstų antradienio rytą automobiliu „Nissan“ žmogus atvežė ir prie buitinių atliekų
konteinerių paliko septynis maišus statybinių atliekų. Už tai jam gresia bauda.

Apie tai, jog Plungės miestas stebimas vaizdo kameromis, skelbia miesto prieigose pasta
tytos informacinės lentelės. Plungiškiams ir miesto svečiams nederėtų to pamiršti. Pastaruoju
metu vaizdo kameromis ypatingai stebimos tos vietos, kuriose žmonės pamėgo atsikratyti jiems
nebereikalingų daiktų. Primename, kad daugiabučių namų komunalinių atliekų surinkimo kon
teinerių aikštelės skirtos mišrioms komunalinėms atliekoms ir išrūšiuotoms antrinėms žalia
voms (popieriui, stiklui, plastikui) surinkti, bet jokiu būdu ne žaliosioms atliekoms, padangoms,
statybinėms atliekoms ar didelių gabaritų buitinėms atliekoms. Asmenims, kurie nepaiso šios
tvarkos, surašomas Administracinių nusižengimų protokolas ir skiriama piniginė (nuo 30 iki 140
eurų) bauda.
Nukelta į 3 psl.

iš teismo salės

Vagyste kaltinamai trijulei pirmiausia
patikrintas girtumas. Blaivių nebuvo...
Lina MOTUŽIENĖ
Liepos 12-osios rytą Plungės rajono apylinkės
teisme buvo numatyta nagrinėti baudžiamąją bylą
dėl nedidelės vertės svetimo turto pagrobimo. Ta
čiau šio baudžiamojo nusižengimo padarymu kalti
nami trys plungiškiai – Deimantė Mitkevičiūtė (gim.
1989 m.), Girmantas Brazdeikis (gim. 1983 m.) ir
Audrius Anužis (gim. 1981 m.) į teismo posėdžių
salę „užnešė“ tokių kvapų, kad teisėjui iškart kilo
įtarimas dėl jų blaivumo. Kai kiekvienas papūtė į
alkoholio matuoklį, nieko kito nebeliko, kaip bylos
nagrinėjimą atidėti kitam kartui – visi buvo girti.

Devintą valandą ryto,
vos kaltinamieji susėdo
į jiems skirtas vietas, po
salę iškart pasklido spe
cifinis kvapelis. Nors D.
Mitkevičiūtė ir G. Braz
deikis stengėsi laikytis
tyliai ir per daug neš
nekėti, tačiau juokelius
„laidęs“ A. Anužis vertė
juos prunkšti. Pastara
sis sav o „pas ir od ym u“
tik dar labiau sustiprino

įtarimus, jog alkoholio
išgerta nemažai.
Kol atvyko iškviestas
par eig ūn as, A. Anuž is
tik in o esant is blaiv us.
Pas ak ojo gėr ęs tik va
kar, bet šiand ien „su
galv a draug auj ant is“.
Paskui prisipažino ryte
visgi gėręs sidro – reikėjo
pataisyti sveikatą, tačiau
Nukelta į 4 psl.

