A

Naktį
Dieną

DELČIA

T

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

K

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

P

Vėjas
Naktį
Dieną

DELČIA

Vėjas

+14 Cº
+17 Cº
3–6 m/s

2017 m. liepos 18 d.

+13 Cº
+19 Cº
2–3 m/s

antradienis

+11 Cº
+21 Cº
1–2 m/s
+16 Cº
+19 Cº
3–5 m/s

Kaina 0,40 Eur

ORAI

53

(1522)

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

Pastatų

P-807

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

Nr.

Tęsiama muzikantų
konflikto byla, vieną
liudininkę teks atvesdinti

Neprižiūrimų miesto teritorijų
šeimininkus auklės didesniu
žemės mokesčio tarifu

2

2

iš teismo salės

psl.

sportas

Plungiškis kanojininkas
H. Žustautas tapo
Europos čempionu
Sekmadienį Plovdive, Bulgarijoje, vykstan
čių žemyno pirmenybių vienviečių kanojų 200
m rungties A finale 23-ejų plungiškis Henrikas
Žustautas finišavo pirmas ir tapo Europos čem
pionu.

psl.

informuoja

Plungiškių sveikata padės rūpintis
moderniausia laboratorija Baltijos
šalyse

Nukelta į 5 psl.

Plungėje duris atvėrė pirmasis mieste medicininių tyrimų laboratorijos „Antėja“ padalinys. Tai
vienintelė Baltijos šalyse visiškai robotizuota ir viena pirmųjų Lietuvoje pagal tarptautinius stan
dartus akredituota laboratorija, atliekanti visus kraujo ir kitus laboratorinius tyrimus. Tikimasi,
kad laboratorijos padalinys padidins kokybiškų tyrimų prieinamumą plungiškiams, o medikams
leis greičiau ir efektyviau diagnozuoti klastingas ligas.
Nukelta į 3 psl.

jūsų patogumui
PR

„Tele2“ rekordiškai mažina kainas: iki 100 kartų pigesni
duomenys daugumoje pasaulio šalių
Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ ir toliau mažina mobiliojo ryšio paslaugų kainas savo
vartotojams. Sutaupys ne tik Europos Sąjungos (ES) šalyse keliaujantys klientai: kitose pasaulio
šalyse tarptinklinio interneto duomenų perdavimo kainas bendrovė sumažino net iki 100 kartų.
Nauja įmonės tarptin jaustis ir kitose pasaulio informuojami trumpąja Šveicarijoje keliaujantys
klinio duomenų perdavi šalyse. Ilgai derėjomės su žin ut e. Klient ams bus klientai naršys 145 kar
mo kainodara įsigalioja partneriais ir esame lai siūlomi ir specialūs duo tus pigiau. Kaina nukrito
nuo liepos 13 dienos.
mingi, kad galime užtik menų perdavimo paketai, nuo 4,34 Eur / MB iki
„Nor im e, kad mūs ų rinti ypač žemas kainas”, kuriuos pasirinkus galios 0,03 Eur / MB.
Bendrauti ir atostogų
klientai sutaupytų ne tik – sakė Petras Masiulis, sumažintos tarptinklinio
Lietuvoje. Džiaugiamės, „Tele2“ generalinis direk interneto duomenų per įspūd žiais nev arž om ai
dal int is gal ės ir bes i
davimo kainos.
kad jie mažiau mokės Eu torius.
Išvykę į užsienį „Tele2“
Kai kuriose šalyse kai lankantys egzotiškuose
ropos Sąjungoje, tačiau
mat om e, kad to neg a klientai apie skambučių, nos smuko net daugiau
Nukelta į 12 psl.
na – klientai nori laisvai SMS ir MB kainas bus nei 100 kartų. Štai JAV ir

