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nelaimės

Automobilis rėžėsi į medį
ir užsidegė, vairuotojas
apdegė veidą bei rankas

Per Kalėdas žmoną smaugęs
ir mušęs vieštovėniškis
mokysis gero elgesio

Džiuginantys skaičiai –
sumažėjo mirtingumas,
padidėjo gimstamumas
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Užsienio reikalų ministro
vardinė stipendija – studentei
iš Platelių!

Lina MOTUŽIENĖ
Skaudi nelaimė įvyko sausio 7-osios, sekmadie
nio rytą Paukštakių seniūnijos teritorijoje – ugnia
gesiams pranešta, jog prie vieno namo, atsitrenkęs
į medį, dega automobilis. Paaiškėjo, jog įvykio
metu nukentėjo pusamžis vairuotojas.
Mažd aug 7 val and ą
ryte Plungės priešgais
rin ė gelb ėjim o tarn yb a
(PGT) gav o pran eš im ą,
jog Paukšt ak ių kaim e,
vad in am ajam e sen aja
me Telš ių kel yj e, ties
Lieplaukės kelio gatvės
19-uoju nam u, plešk a
lengvasis automobilis.
Atlėkus gelbėtojams,
ugnis išties siaubė nuo
kelio nuv až iav us ią ir į
medį atsitrenkusią trans
porto priemonę – „Nissan
Primera“.
Kaip sak ė Plung ės
PGT viršininkas Mykolas
Pronckus, liepsna auto
mobilį sunaikino visiš
kai. Nei vairuotojo, nei
keleivių nelaimės vietoje
nebuvo. Užgesinę mašiną,
ugniagesiai jau buvo išvy
kę atgal, kai iš pareigūnų
suž in oj o, jog sur ast as
vair uot ojas. Pirm in iais
duomenimis, pusamžis

vyras (jo tapatybė nustati
nėjama) išvestas iš miško,
jis buvo apdegęs rankas ir
veidą. Nukentėjusiajam
iškart buvo iškviesta grei
toji medicinos pagalba, jis
paguldytas į ligoninę.
Pirmadienio rytą kal
binta Plungės greitosios
medicinos pagalbos direk
torė Rasa Mončienė sakė,
jog iškvietimą jie gavo 8.48
valandą. Atvykus į nuro
dytą vietą, paaiškėjo, jog
pareigūnai iš miško buvo
išvedę sušlapusį ir suša
lusį 53 m. telšiškį, kuriam
buvo apdegęs veidas ir
abi rankos. Žmogus buvo
labai išsigandęs, tačiau
kalb ėjos i su med ik ais,
pats atsisakė vaistų nuo
skausmo. Greitosios me
dicinos pagalbos automo
biliu jis buvo atvežtas į li
goninės priėmimo skyrių.     
Įvykio aplinkybes aiš
kinasi pareigūnai.

R. Raudytės pažangus mokymasis, aktyvus dalyvavimas universiteto veikloje buvo įvertintas
Užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus.

Jono Petronio nuotr.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius keletą metų iš eilės ski
ria vardinę stipendiją Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
(PMDF) studentams. Ji skiriama gerai besimokantiems studentams iš daugiavaikių šeimų. Šie
met stipendija įteikta PMDF Viešosios komunikacijos ketvirto kurso studentei Rasai Raudytei.
Rasa – plateliškė. Mergina – ne tik gabi studentė, bet ir aktyvi universiteto bendruomenės narė,
priklauso startuolio „GlucoCarer“ komandai, rengiančiai neinvazinį gliukozės kiekio matuoklį,
kuris eliminuotų pirštų pagalvėlių badymą cukriniu diabetu sergantiems žmonėms. Nors šiuo
metu Raso gyvenimo centras – Kaunas, tačiau sugrįžti į gimtąją Žemaitiją, kad ir retai, jai be galo
malonu. Skaitytojų dėmesiui – pokalbis su šia mergina.
– Rasa, ar tikėjotės,
kad būt ent Jūs tap
sit e Užs ien io reik al ų
ministro įsteigtos sti
pendijos laimėtoja? Už
kok ius pas iek im us ji
skiriama?
– Apie tokią stipendiją
nebuvau girdėjusi, tad,
sulaukusi skambučio iš
univ ers it et o, nus teb au

– nes ij auč iau ger esn ė
ar pranašesnė už kitus.
Universiteto darbuotoja
Aistė, dirbanti mano fa
kultete (Politikos mokslų
ir diplomatijos) pasiūlė
mane ministrui kaip ak
tyvią bei neeilinėmis gyve
nimo sąlygomis gyvenan
čią studentę. Stipendija
skiriama daugiavaikėse

šeim os e ar sunk iom is
aplink yb ėm is gyv en an
tiems stud ent ams. Aš
nepriskirčiau savęs prie
sunkiai gyvenančių, vien
todėl, kad nelaikau savęs
kitokia. Pirmame kurse
netekau mamos (tėtis bu
vo miręs keleriais metais
anksč iau). Tad lik om e
keturiese – trys seserys

ir brolis. Brolis jau yra
sukūręs šeimą, liko Že
maitijoje, vyriausia sesė
gyvena Jungtinėje Kara
lystėje, o mudvi su ma
žesniąja sesute Vaida abi
studijuojame Kaune. Ma
nau, todėl stipendija ir
buvo paskirta man, nes
Nukelta į 7 psl.

