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„Manęs
nepalankstys ir
nepastumdys“
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Avarijoje sužalotai plun
giškei kaltininkas mokės
didesnę moralinę žalą
paskyrė
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teisme

Nuomonės nekeičia tik kvailiai?..
Politiniai viražai: iš opozicijos – į valdančiąją daugumą

Apie atėjimą į valdančiąją daugumą „Vieningos Plungės“ atstovai paskelbė surengtoje spaudos konferencijoje.

įvertino

Plungiškis
H. Žustautas – metų
kanojininkas!
Spalio 30 dieną Kūno kultūros ir sporto de
partamento (KKSD) konferencijų salėje vyko
tradicinė, jau penktoji geriausių Lietuvos bai
darių irkluotojų ir kanojininkų pagerbimo cere
monija. Šios sporto šakos profesionalui – 23-ejų
plungiškiui Henrikui Žustautui – įteiktos svar
biausios nominacijos, jis tituluotas geriausiu
2017 metų kanojininku.
Šiem et H. Žust aut o pionate. Jame plungiškis
pavardė skambėjo ne vie užėmė 7-ąją vietą.
name svarbiame pasaulio
H. Žustautui pastaruo
sporto renginyje: sporti ju metu tapo įprasta lipti
nink as išk ov ojo Eur o ant nugalėtojų pakylos.
pos čempionato auksą, Paskutinę rudens dieną,
triumf av o pas aulio bei kaip geriausiam jaunam
Eur op os jaun im o pir (iki 24 metų) sportininkui,
menybėse bei dvejuose jam įteikti du apdovanoji
plan et os taur ės varž y mai: pereinamoji Dariaus
bų etapuose. Vienintelis Survuto taurė, kuria jis
tikslas, kuris šiemet lie džiaugėsi jau trečią kartą,
tuviui liko per aukštas
Nukelta į 3 psl.
– medalis pasaulio čem

Pamenat šią garsiąją buvusios konservatorių merės frazę? Atrodo, ji patiko ir iki šiol opozicijoje
buvusiems „Vieningos Plungės“ atstovams. Kaip kitaip suprasti šio judėjimo sprendimą jungtis
prie valdančiosios daugumos, kai dar prieš kelias savaites jos narys Robertas Endrikas viename
iš komitetų trinktelėjo durimis garsiai pareiškęs, kad „su dabartine valdžia dirbti neįmanoma“?
Dabar, pagal viską sprendžiant, jau bus įmanoma...
Po lapkričio 30 dieną įvykusio Savivaldybės tarybos posėdžio „Vieningos Plungės“ nariai
Liudas Skierus, R. Endrikas, Raimondas Doviltis ir į Savivaldybės administracijos direktoriaus
pareigas paskirtas Gintaras Bagužis surengė trumpą spaudos konferenciją.
Savivaldybės taryboje
esantys „Vieningos Plun
gės“ nar iai pas id al in o
nauj aus ia inf orm ac ij a
– jie traukiasi iš opozi
cijos – ir paaiškino tokio
sprendimo motyvus.
„Kol esam e Sav iv al
dybės taryboje („Vienin
ga Plungė“ Savivaldybės
taryboje yra pirmą ka
denciją), iki šios dienos
opon av om e Sav iv ald y
bės tarybos daugumai.

Buv om e nep at enk int i
Savivaldybės administra
cijos darbo organizavimu.
Pris ip až ins iu, įdėj om e
nemažai pastangų, kad
Albertas Krauleidis ne
bed irbt ų Sav iv ald yb ės
adm in istr ac ij os dir ek
tor ium i. Sav iv ald yb ės
biudžetas auga, tikslinis
finansavimas – taip pat,
o darb ai sav iv ald yb ėje
juda iš lėto. Nuo vasaros
aktyviai agitavome, kad

ateitų dirbti mūsų dele
guotas kandidatas – Gin
taras Bagužis. Kai taip
ir įvyk o, nus prend ėm e
prisijungti prie koalici
jos. Tačiau įspėjame, jog
ir būdami valdančiojoje
daugumoje nepritarsime
sprendimams, jei jie bus
nenaudingi Plungės ben
druomenei“, – kalbėjo L.
Skierus, pastebėjęs, jog
ir iki šiol per 80 procen
tų Savivaldybės taryboje
spręstų klausimų spren
dimai buvo priimti ben
dru sutarimu.
„Vieninga Plungė“ val
dantiesiems buvo švelni
opozicija, kuri smulkių
priekabių neieškojo. Jei
rašėme skundus, tai dėl
rimtų dalykų. Dirbome
kons trukt yv iai. G. Ba
gužis atėjo dirbti į sun
kias par eig as – dirbt i
dėl Plungės“, – sakė R.
Endrikas.
„Į kom and ą įsil iej o

žmogus, kuris gerai pa
žįst a Viln ių, žin o mi
nisterijų, departamentų
koridorius, – pastebėjo
R. Doviltis. – G. Bagužis
yra geras istorijos ir tei
sės specialistas, plataus
mąst ym o žmog us, jis
duos pagreitį savivaldy
bėje numatytiems dar
bams“.
Pats G. Bagužis kal
bėj o, jog, žvelgd am as
iš šono, matė nemažai
dalykų, kurie Plungėje
yra, tačiau neturėtų būti.
Jo akimis, netvarkingai
vyksta kelių renovacija.
Tai sritis, kur užsakovas
turi atlikti didesnę kon
trolę. Pasak G. Bagužio,
Plungės mieste per daug
žvyrkelių, šaligatvių būk
lė taip pat nekelia susi
žavėjimo.
Kaip ir žadėjo per Savi
valdybės tarybos posėdį,
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