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Alsėdžiųgyventojųirjųsvečių
„apgultis“:naktįdužolangai,
vidunskridoakmenys

„Stalgėniškę“varę
jaunuoliaiatsidūrė
teisme

iš teismo salės nusikaltimai

Naktį
Dieną
Vėjas

+6 CºA

3–5 m/s
+10 Cº

PriešPilnis

+6 CºT

2–4 m/s
+14 Cº

+8 CºK

2–4 m/s
+14 Cº

+10 CºP

2–4 m/s
+17 Cº

ORai

Naktį
Dieną
Vėjas

Naktį
Dieną
Vėjas

Naktį
Dieną
Vėjas

PriešPilnis

PriešPilnis

PriešPilnis Protestavo veltui dalindami 
pienąNeįgalųvyrądusino

pagalve,pavogėdu
telefonus,dešrąir
šokoladą...
LinaMOTUŽIENĖ

„Aš ir da bar vie nas bi jau bū ti na muo se“, – 
teis me kal bė jo nu ken tė jęs 60-me tis plun giš kis 
Juo zas Moc kus, pri si min da mas, kaip vie ną šių 
metųsausiodieną į jobutąproneužrakintas
durisįžengėduplėšikaiiružspaudėjambur
ną. Ne įga lus vy ras bu vo nu temp tas į kam ba rį, 
jamantgalvosužspaustapagalvė,reikalauta
pinigų.Vienasišužpuolikų–ErlandasKveinys
(gim.1991m.)–gegužės11ąjąįteismąbuvo
atvežtas tiesiai iš įkalinimo įstaigos, o kitas
slaps to si, tad jo by la at skir ta.

„Tikrainegaila“,–paklaustas,arnesigailižmonėms
nemokamaipermaždaugvalandąPlungėsmiesteišda
linęs800litrotalposbuteliukųšviežiopieno,mojoranka
ŪkininkųsąjungosPlungėsskyriausvadovasMarijus
Kaktys.Tokiomisakcijomis,kurioskiekanksčiau jau
įvy ko Vil niu je ir Ro kiš ky je, ūki nin kai sten gia si at kreip ti 
visuomenėsdėmesįįžemaspienosupirkimokainas.Jei
Lie tu vo je to kios kainų tak ti kos bus lai ko ma si ir at ei ty je, 
pie no ūkiai ne be iš gy vens, teks iš skers ti ir gy vu lius. Aiš-
ku,laisvanišabusužpildyta,irvartotojamsprekybininkai
ne truks pa siū ly ti iš ki tų ša lių at ga ben tų pie no pro duk tų, 
tačiauarmumsdėltobusgeriau?

Iš teismo išvedamas E. Kveinys slėpė veidą.

Norinčių paragauti neperdirbto šviežio pieno buvo tiek, kad akcijos sumanytojai vos psėjo suktis. 
Kalbinti plungiškiai sakė mielai pirktų pienuką tiesiai iš ūkininko, jeigu būtų tokia galimybė.

Pienas buvo išpilstytas į buteliukus, 
kurie akcijos sumanytojams kainavo 
po 12 centų.
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išteiSmoSAlėS

išteiSmoSAlėS

PlungėjeviešėsSeimokontrolierius
RaimondasŠukys
2016m.gegužės20d.(penktadienį)SeimokontrolieriusRaimondasŠukyslankysisPlun

gėje,susitikssuPlungėsrajonosavivaldybėsmeruAudriumiKlišoniuiradministracijosdi
rektoriumiAlbertuKrauleidžiu.

VėliauSeimokontrolieriussusitikssuadministracijospadaliniųvadovais,kitaisSavivaldybėsinsti
tucijųatstovais.
Susitikimeplanuojamaaptartiaktualiasproblemasdėlviešojoadministravimopaslaugųkokybės,pa

reigūnųbiurokratizmoarpiktnaudžiavimobeipristatytiSeimokontrolieriųvykdomąnacionalinękanki
nimųprevenciją.Taippatketinamaaptartinagrinėjamusskundusdėlgalimaipažeistųžmogausteisiųį
gerąviešąjįadministravimąbeiproblemas,susijusiassuPlungėsrajonosavivaldybėsadministracijosir
savivaldybėsįstaigųpareigūnųveikla.

12–15val.PlungėsrajonosavivaldybėspatalposeSeimokontrolieriusR.šukyspriimsišanksto
užsiregistravusiusgyventojus.GyventojairegistruojaminemokamuSeimokontrolieriųįstaigoste
lefonu880022100.

2015metaisSeimokontrolieriųįstaigojegauti2838fiziniųirjuridiniųasmenųpareiškimai.Vertinda
mižmogausteisiųpadėtįlaisvėsapribojimovietose,SeimokontrolieriainuolatlankosiįvairioseLietuvos
laisvėsapribojimovietose,įskaitantglobosįstaigas.

su si Ti Ki mo Pro grA mA

LR Sei mo kon tro lie rių įstai gos in for ma ci ja
M-956

kviečiA

DėmeSio!
Gegužės20d.PlungėjelankysisLietuvos

sveikatosmokslųuniversitetoKaunoklinikų
mokslininkųgrupė,vadovaujamaKardiologi
jos kli ni kos va do vo, rek to riaus, prof. Re mi-
gijausŽaliūno.

GarsūsprofesoriaiPlungės„Saulės“gimnazijo
jesusitikssurajonomoksleiviais,planuojančiais
studijuotimedicinosmokslus.VėliauVšĮPlungės
rajonosavivaldybėsligoninėjesvečiaisusitikssu
medikais,konsultuossudėtingesnius,problemi
nius kardiologinius ir neurologinius pacientus,
atrinktusligoninėsspecialistų.
Vizito pabaigoje, 15.30 val., įvyks spaudos

konferencija,kuriojedalyvausLietuvossveikatos
mokslųuniversitetoKaunoklinikųmokslininkų
grupė,LRVyriausybėskancleriopirmasispava
duotojasRimantasVaitkus,Plungiškiųdraugijos
irligoninėsatstovai.

VšĮ Plun gės ra jo no sa vi val dy bės 
li go ni nės ad mi nist ra ci ja

M-961

atkelta iš 1 psl.

E. Kveinys kaltintas
tuo, jog veikdamasben
drininkųgrupėje suDo
vyduSongaila, šiųmetų
sausio22d.,apie15val.,
pro neužrakintas duris
įėjo įJ.Mockausbutą I.
Končiausgatvės9ajame
name, ranka užspaudė
šeimininkui burną, nu
tempė įmiegamąjį, tada
užspaudėveidąpagalveir
pareikalavopinigų.Nera
dępinigų,įsibrovėliaipa
grobėdutelefonus–„No
kia“ir„Samsung“,taippat
šokoladoplytelęirdešros
bryzelį. Nukentėjusysis
patyrė76,5eurožalą.
Savokaltęteisiamasis

pripažino,betkaipviskas
nutiko, sakė nebeatsi
menantis – buvo girtas.
„Remkitėsmano anks
tesniaisparodymais,negi
ašpodešimtkartųtąpatį
kartosiu! Nuėjau, api
plėšiau ir viskas! Tokių
įvykių pasmane pilna!“
–nervinosikaltinamasis.
Tiesa,klausinėjamasvis
gišįtąprisiminė.
Pasakojo,jogsuD.Son

gailairdardviempažįsta
mais –EdgaruGudaičiu
beiJuozuGrigaičiu–gėrė
alų.Pastarasisužsiminė,
kadJ.Mockusgalėtųtu
rėtipinigų.Tačiauaniedu
vidunnėjo, tik jis suD.
Songaila.Draugasesąuž
spaudė šeimininkuibur
ną,o jisprisiminė liepęs
jamnešaukti, patikrino
spinteles,piniginę.Pasta
rojojebuvotikkelicentai.
Dešrostikinoneėmęs,tik
šokoladą.Taippatpasisa
vinodutelefonus,kuriuos
vėliauužstatė lombarde
Telšiuose.Gavo42eurus
iriššvaistėsvaigalamsbei
rūkalams.
TeismosalėjeE.Kvei

nys atsiprašė nukentė

jusiojo,tikino,joggailisi,
kad girti „padarė nesą
monę“. Žalos atlyginti
nespėjo–podviejųdienų
buvosugautasiruždary
tasįareštinę.
Įteismąsuramentais

atėjęs J. Mockus sakė
ir dabar tebejaučiantis
nerimą – nervai pašlijo,
geriavaistus.Jeikassu
krebždapolangais–bai
siausiai išsigąsta.Buvo,
kadnetpolicijąbereikalo
kvietė... Įvykis neįgalų
žmogų labaisukrėtė, jis
paprašėatlygintiirmora
linęžalą–5tūkst.eurų.
Nukentėjęs vyras stebė
josi, kad byloje nebuvo
pagrindinio „organizato
riaus“–J.Grigaičio.
Nukentėjusysis prisi

minė, jog išgirdęs bruz
desį, nuėjo į koridorių
pažiūrėti, kas vyksta.
Tarpduryje stovėjo E.
Kveinys, o D. Songai
la iššoko iš už durų ir,
užspaudęs jam burną,
nutempė į kambarį.Kai
prispaudė pagalve, J.
Mockus prisiminė pajė
gęspasuktigalvąįšoną,
kad neuždustų. Be to,
grumtyniųmetuišsijudi
norankosimplantas,tad
žmoguipovisotoreikėjo
iškęstiiroperaciją.
Tik septynias klases

baigęsE.Kveinyspasku
tinįkartąbuvonuteistas
pernaigruodįužpasikė
sinimą apiplėšti. Už J.
Mockausapiplėšimąpro
kurorassiūlėskirti4me
tus,kadangikaltępripa
žino–bausmęsiūlėma
žintitrečdaliuirpaskirti
2m.ir9mėn.nelaisvės.
Subendrinussugruodžio
mėnesio nuosprendžiu,
užgrotųE.Kveinysturė
tųpasėdėti5metusir9
mėnesius.Kaipnuspręs
teismas, paaiškės gegu
žės19dieną.

Neįgalųvyrądusino
pagalve,pavogėdu
telefonus,dešrąir
šokoladą...

Alsėdžiųgyventojųirjųsvečių„apgultis“:
naktįdužolangai,vidunskridoakmenys
LinaMOTUŽIENĖ

„Dužolangai,vidunlėkėakmenys,išmiegopa
šo kę kly kė vai kai“, – tai tik da lis nu ken tė ju sių jų 
žodžių,pasakytųPlungėsrajonoapylinkėsteisme
ketvirtadienį,kaibuvonagrinėjamabaudžiamoji
byladėlviešosiostvarkospažeidimoirnesunkaus
svei ka tos su trik dy mo iš chu li ga niš kų pa ska tų. 
Teisiamųjųsuolesėdėjęketurialsėdiškiai–Egidi
jus Rau do nius (gim. 1986 m.), Ge di mi nas Be re nis 
(gim.1982m.),KęstutisBerenis(gim.1978m.)
ir pastarųjųdviejų tėvasPovilasBerenis (gim.
1959m.)neprisipažino,jogvienąpraėjusiųmetų
rugpjūčionaktį siautėjopilnamesvečiųEditos
Kniukštienėsnamųkieme.

Minėti asmenys kal
tintituo,jogbūdamigirti
rugpjūčio 2osios naktį,
apie 2 valandą, atėjo į
Pušyno gatvėje esantį
E. Kniukštienės namų
kiemą ir pradėjo „daryti
tvarką“,t.y.akmenimis
ir pagaliais iškūlė šešis
langus (padaryta 4 434
eurų žala), vidun įlėkęs
akmuo sudaužė kom
piuterį (150 eurų žala),
obyrantysstiklaiirbai
sustriukšmasišgąsdino
miegojusius vaikus bei
suaugusiuosius. Be to,
kumščiųirlazdųsmūgių
gavokelivyrai–Riman
tasKreišmontas,Dalius
Kreišmontas, Saulius
Jogminas,VytautasJog
minas. Taip pat apga
dintaspastarojovyriškio
automobilis„VWPassat“
– aplamdytas bagažinės
dangtis,išmuštasgalinis
stiklas.Nukentėjusiomis
pripažintosirdidelįišgąs
tįpatyrusiosmoterys–E.

Kniukštienė,SilvaJogmi
nienė,Nerija Jonušaitė,
DaliaKreišmontienė.
Nėvienasišteisiamųjų

savokaltėsnepripažino.
Jiežadėjokalbėti tikpo
liudininkųirnukentėju
siųjųapklausos.
Vienasišįvykiovietoje

apsilankiusių pareigū
nų–SauliusGedgaudas
– prisiminė, jog tąsyk
vyko Alsėdžiųmiestelio
šventė.Gavępranešimą,
jog Pušyno gatvėje kilo
konfliktas, su kolega ir
policijosrėmėjaisnuvyko
nurodytuadresu.Kieme
buvęžmonėspasakė,kad
kažkokie chuliganai iš
daužė langus irpabėgo,
bet porą vyrų patys jau
buvopaguldęantžemės.
S.Gedgaudas su rėmė
jais sakė iškart išvykę
ieškotinusikaltėlių,kie
mepasilikokolegaTomas
Laučys.Netolinuvažiavę,
pamatėeinantįvyriškįsu
statybine lazda, vadina

muoju„penketuku“,ran
koje.PrisistatėesantisG.
Berenis,betkodėlvaikš
to naktį „apsiginklavęs“
ir ką veikia – negalėjo
paaiškinti.Todėlvyriškis
sulazdabuvoparvežtasį
įvykiovietąirperduotas
kitiemsatvykusiemsko
legoms.Kaipviskasvyko
toliau,S.Gedgaudassa
kėnežinantis–išsubėjo
atgal įmiestelio šventę
tvarkosužtikrinti.
NukentėjusysisS.Jog

minas–E.Kniukštienės
sugyventinis–pasakojo,
jogtąvakarąsusvečiais
šventė jomoters gimta
dienį,betnaktįdūžtan
čių langų stiklų garsas
irvaikųklyksmasjausu
migusius pažadino. Pri
puolėprielangų–kieme
supagaliaisirakmenimis
trankėsisvetimi.Jispats
suvyraisišskubėjolau
kan.Vidiniamekieme jį
supagaliupasitikoP.Be
renis.Susikibo,paguldė
atėjūnąantžemės.Laz
dų,akmenų,stiklų,kaž
kokiųkėdžiųkojų–visko
buvopilna,tvyrojobaimė
bei sumaištis. Akmenų
primėtė ir į kambarius,
kurmiegojo svečiai su
vaikais.Po įvykiošeima
namą išnuomojo ir išsi
kraustėįTelšius–bijojo
čialikti.
Paklaustas,kodėlbu

voužpulti, S. Jogminas
svarstė,jogpradžiabuvo
jau po vidurnakčio, kai
dalis svečių išvažiavo

namo. Išvažiuodami iš
kiemošiekuriamlaikui
užtvėrėpravažiavimąPu
šyno gatvėje. Tuometu
prošalįvažiavoG.Bere
nisirdarvienasasmuo.
Jiemslauktinesinorėjo,
atėjo net į kiemą aiš
kintis, „kame reikalas“.
Šventės dalyviai sakė
tuoj atsisveikinantys ir
išvažiuojantys, bet at
ėjūnaiatrodėgirtiirtaip
agresyviainusiteikę,kad
šeimininkaipasakėkvie
siantyspoliciją.Tadavy
rai išvažiavo pagrasinę,
jog sugrįš ir susidoros.
Kaip vėliau paaiškėjo,
taipirpadarė.
S.JogminomamaSil

va Jogminienė kalbėjo
panašiai:perbalkonąsa
kėmačiusisvetimusvy
rus,daužančiuslangus.
DarpaklausėE.Raudo
niaus, ką jie čia veikia,
ošissviedėįjąakmenį,
pagrasino užmušti. Jai
nekliuvo,bet laukaniš
bėgęsvyrasV.Jogminas
buvo sužeistas.Moters
teigimu,chuliganųbuvo
daugiauneiketuri–kiti
išsilakstė.
Nukentėjusioji N. Jo

nušaitė sakė taip išsi
gandusi, kad krito ant
grindųiružsidengėgalvą
–manė, kažkas šaudo.
Stiklai krito ant galvos,
kažkas grasino susido
roti,buvosiaubinga.„Pa
tyriaulabaididelįstresą.

Nukelta į 5 psl.
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fotoRePoRtAžAS

Sulėkšte–įgalvą
Gegžės 11 d., apie 5 val. ryto, neblaivi (2,20 prom.) 

Paprūdžio gatvės gyventoja V. R. sviedė lėkštę savo 
neblaiviam (2,08 prom.) sugyventiniui A. S. į galvą. 
Smurtavusi moteris sulaikyta ir uždaryta į Plungės ilga-
laikio sulaikymo kamerą.

kumščiu–4kartusį
veidą

Nuo smurto nukentėjo ir Stoties gatvėje gyvenanti L. 
Ž., kuriai, namuose vartojant alkoholį su sugyventiniu 
R. D., kilus konfliktui, pastarasis 4 kartus kumščiu jai 
trenkė į veidą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Dingo1200eurų
Gegužės 12 d. Žemaičių Kalvarijos miestelio gyven-

tojas K. S. pranešė, kad išvakarėse pastebėjo, jog iš 
dėžutės, kuri buvo Vienuolyno g. 1C, Žemaičių Kalva-
rijoje, kažkas pavogė 1200 eurų.

Pavogėtelevizorių
Nuo vagių nukentėjo ir plungiškė S. S., kuri gegužės 

12 dieną, apie 20.30 val., grįžusi namo Paprūdžio 
gatvėje, pastebėjo, kad iš užrakintų namų yra pavogtas 
400 eurų vertės televizorius „Samsung“. Nukentėjusioji 
įtaria, kas galėjo tai padaryti. 

kumščiuįpilvą
Viešoje vietoje, prie A. Vaišvilos g. 32 namo, gegužės 

12 d. D. S. kumščiu trenkė į pilvą plungiškiui R. V. Dėl 
smurto pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Protestavoveltuidalindamipieną

atkelta iš 1 psl.

Kol pienas pasiekia
vartotojo stalą, ūkinin
kasdukartusperdieną
turišertiirgirdytikarvę,
aišku, nepamiršti jos
paglostyti,dukartusper
dienąmelžti irsiųsti iš
tirti pieno kokybę, taip
patvalytitvartus,gydyti
gyvulį,rūpintis,kadkar
vei būtų šilta ir patogu
gyventi,kadvisaismetų
laikaisužtektųpašaro.
Pienoūkįturintisžmo

gusdirbabe išeiginių ir
atostogų,baisiausia,kad
negali net susirgti, nes
gyvuliai liks be priežiū
ros. O kokia ūkininkui
naudaužtokįpasiauko
jamądarbą?
„Išeitų,kadšiaislaikais

mumstenkadirbtiuždy
ką,nesužlitrąžaliopieno,
kurioriebumas–gerokai
per 4 procentus, balty
mų – per 3 procentus,
ūkininkas vidutiniškai
gauna10–14centų.Pre
kyboscentruoseperpusę
liesesnis, jau perdirbtas
pienas kainuoja po 80
centų!Užekologiškąpie
ną vidutiniškaimokama
po15centų, tačiau toks
pienasparduotuvėse jau

kainuojapo1,27euro ir
dardaugiau!Kampalieka
pinigai?–piktinosiirakci
jojedalyvavęsŽemėsūkio
rūmųpirmininkasAndrie
jusStančikas.–Lietuvojeį
vienąvežimądabarsukin
kytiduasilai–ūkininkas
irpienoproduktųvartoto
jas.Vienasašarastegauna
užparduotą žaliąpieną,
kitasužproduktusmoka
perdidelękainą!Rankas
trinatikperdirbėjaiirpre
kybininkai...“
Susirinkę plungiškiai

sakėpuikiaisuprantantys
ūkininkųpadėtį.Dauge
lis,paėmępolitrąčiapat,
aikštelėje, iš pienovežio
į vienkartinius butelius
išpilstytopieno,įsimboliš
kaipadėtąšiaudinęskry
bėlęmetėpo50centų ir
daugiau–sakė,jogsąžinė
neleidžiaveltuipienoimti!
Buvoirtokių,kurieįsu
sirangiusioseilėsgalądėl
litrošviežioriebauspieno
stojoirantrąkartą.
„Pienas,kurįdovanoja

me,yraištvarkingoūkio,
tačiau jei nesate pratę
prieriebesniopieno,pa
tariame prieš vartojant
jį atkaitinti“, – ragino
plungiškius pagrindinis
akcijosorganizatoriusM.

Kaktys,kuriamtądieną
talkinoūkininkaiGrikš
tai,Martišiai,R.Graus
lys,R.Endrijauskienė,B.
Dromatienė,patirtiesper
panašią akciją Vilniuje
įgiję žemėsūkio koope
ratinėsbendrovės„Pieno
gėlė“atstovai.
M.Kaktysminėjo,kad

panašias protesto akci
jas,jožiniomis,planuoja
ir Šilutės bei Klaipėdos
rajonųūkininkai.

„Plun gės ži nių“ inf. 

Plungiškių eilė prie nemokamai dalino pieno susirangė per visą aikštę.

M. Kaktys ir A. Stančikas kalbėjo, kad 
pieno  ūkiams sunku išgyventi dėl žemų su-
pirkimo kainų.

Litras vaikui, litras – 
mamai!

Kas kiek galėjo aukojo žlungančiai pieninin-
kystei.

Prie pieno išpilstymo linijos – ūkininkai 
R. Grauslyes ir Julius Martišius.

M. Kaktys ant pienovežio buvo iškabinęs 
plakatus iš 2003 metais vykusios protesto 
akcijos, kai nepatenkinti ūkininkai blokavo 
kelius.
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Didžiausiabėda–
neturėtirangovų

G.Domarkasneslėpė,
kad šis pavasaris kelia
nuolatinį galvos skaus
mą,matPlungėsmiesto
seniūnija iki šiol neturi
rangovų,kurieužlopytų
asfalto duobes, valytų
nuo asfaltuotų gatvių
kelkraščių sąnašas, iš
vežtų šiukšles (ir žalie
nas)išmiestokapinių.
Savivaldybės admi

nistracijos paskelbtas
konkurso sąlygas ran
govuiparinktivienaben
drovėapskundėteismui.
Ikigegužės18dienos,kol
teismasskelbsverdiktą,
visi išvardyti pavasarį
taipmiestui irmiestie
čiams reikalingi darbai
stovi, nors konkursas
paskelbtas dar vasario
mėnesį.
„Tas, kuris kreipėsi

į teismą, įvardijo, kad
skundžia konkurso są
lygas neva todėl, kad
gina viešąjį interesą.O
kas šiuo atveju yra tas
viešasis interesas? Ar
juridinis asmuo tokiais
savo veiksmais nepa
žeidžia plungiškių viešo
intereso gyventi švares
niame, sutvarkytame
mieste?“ – piktinosi G.
Domarkas, pripažinęs,
jog seniūnija jau gavo
iš aplinkosaugininkų
pastabą, kad dėl nenu
valytųgatviųsaulėtomis
dienomismiesteakivaiz
džiai padidėjusi kietųjų
daleliųkoncentracijaore.
Reikiašluotikelkraščius,
betdarbusstabdoteismo
procesas, o stipresnio
lietaus,galinčionorslai
kinaimiestepriplotidul
kesirišvalytiorą,dažnai
trūksta.
Laimei,gatviųduobės

miestocentreeismoda
lyviamsdideliųrūpesčių
darnekelia,tačiaukelios
gatvės miesto pakraš
čiuosedėlgiliųirplačių
duobiųyrasunkiaipra
važiuojamos. Vairuoto
jai, lenkdami duobes J.
Kučinskiogatvėje,ratais
„lipa“įtenykščiųgyven
tojųkiemus.Kasapgins
jųinteresus?

Pasigedo...žaliųjų!

„Arjumsneatrodo,kad
Vytautogatvėspradžioje
kažko lyg ir trūksta? –
užklausėG.Domarkas.
–Taip,čiatrūkstadviejų
ąžuolų, kurie augo prie
buvusio(dabar–jaupri
vatizuoto)teismopastato.
KuržiūrėjoPlungėsžalie
ji,kaiperpatįvidudienį
kirtošiuosmedžius?Kai
ruošėmėspjautieglęprie

Seniūnodarbovieta–Plungėsmiestas
IlgusmetusjisjaubuvoPlungėsmiestoseniūnas,pototaposeniūnopavaduotoju,laikinai

einančiuseniūnopareigas,ošiemetpopagaliauįvykusiokonkurso–vėlPlungėsseniūnas,
nesgeresniųužjįpertuospaieškųmetustaipirneatsirado.Iš60Lietuvossavivaldybių
centrųPlungėpagalgyventojųskaičiųtvirtaistovi16vietoje,taigi,miestoseniūnuiirvi
saiseniūnijosadministracijoskomandaiveiklos–perakis.Eilinėsdarbodienospopietę
suseniūnuGintaruDomarkuapsukomePlungėjevienądidelįgarbėsratą.Darbų–begalė,
rūpesčių–perakis,irtokstempas–kasdien,nesplungiškiainorigyventišvariau,tvarkin
giau,gražiau.

Savivaldybės administ
racijos, žalieji kryžiumi
gulė... Kodėl dabar ne
protestavo?“ – ironizavo
G.Domarkas.
Buvusioteismopasta

todabartinissavininkas,
seniūno žiniomis, yra
įpareigotas prie pastato
atsodinti želdinius, ta
čiaukiekirkokiųmedžių
čia sužaliuos – laikas
parodys.
Apskritai dėl želdi

nių priežiūros mieste
seniūnui kyla daug rū
pesčių. Šiemet kol kas
nėra rangovomedžiams
genėti, todėl neišsipildė
seniūnonorasdarprieš
sužaliuojant lapijai vie
nodu stiliumi „apkirpti“
J.TumoVaižganto,Tel
šių,Salantų,Pramonės,
Vytautoirkitosegatvėse
augančiasliepas.
„Medžiusreikiagenėti

teisingai,paliktiiršake
liųvainiką,nevienpli
kąkamieną.Jaubuvau
sukirtęs rankomis su
medžiųgenėtojuSauliu
mi,kadmumsparodys
irpamokys,kaipdaryti,
bet jis įužsienį,kuria
metokįpatdarbą,kaip
supratau, sėkmingai
dirba, išvyko, – apgai
lestavoG.Domarkas.–
Manosupratimu,mūsų
miestasturibūtižalias,
todėlpiktinamiestiečių
noras prie savo valdų
iškirsti visus didelius
medžius. Paprastai su
tokiu prašymu žmonės
kreipiasi rudenį, kad
kitą rudenį, gavus lei
dimą,jiemsnebereikėtų
lapųgrėbti...“

keičiaelektros
stulpusiršviestuvus

Seniūnas sakė, kad
Plungėssavivaldybėsad
ministracijayrasutarusi
suESOkiekvienąrudenį
keistis informacija dėl
mieste (ir rajone) kitais
metais numatytų elek
tros linijų kabeliavimo
darbų.
„Kaippaaiškėjovėliau,

Savivaldybė irpernai iš
ESO gavo tokį raštą,
tačiau Plungės miesto
seniūnijos jis kažkodėl
nepasiekė. Miesto se
niūnija atsidūrė nepa
vydėtinojepadėtyje,kai
ESO siųsta kompani
ja už duonos kepyklos
esančiosegatvelėseėmė
keistiorineselektrosli
nijas į požemines. ESO
nusiteikusi nugriauti
betonostulpus,antku
rių laikėsi elektros lai
dai irmiesto seniūnijai
priklausantys šviestu
vai.Sako,kurnorit,ten
savošviestuvusirdėkit,

darbininkaijuosnukels
ir paliks ant žemės...
Dievas mato, darysiu
viską,kadS.Daukanto,
Paupiogatvėsebūtųpa
statytosnaujosatramos
iršiosgatvėsneliktųbe
apšvietimo“,–pažymėjo
seniūnas.
Kita „deganti“ vieta,

kuriojebūtinašiaisme
tais pakeisti atramas
–vienaV.Mačerniogat
vėspusė (pagaldarželio
„Raudonkepuraitė“ tvo
rą).Čiatebestovivadina
mieji„garderiniai“betono
stulpai, kurių Lietuvoje
nebeleidžiama eksploa
tuoti – tai akcentuoja
ma seniūnijai siųstame
Valstybinės energetikos
inspekcijos akte. Taigi,
per šiuosmetus ir tas
atramas teks pakeisti į
šiuolaikines,pakabinant
antjųirnaujesniodizai
nošviestuvus.
Dar viena nauja ap

švietimolinijasu8ar9
atramomisbuspėsčiųjų
take,jungiančiameBiru
tėsirStotiesgatves.
Vykstantys pro seną

sias kapines pastebėjo,
kad vienojeBirutės gat
vės pusės dalyje, pagal
kapinių tvorą, jau per
klotas šaligatvis, tačiau
apšvietimasneatkurtas,
norspatselektroskabelis
čiapaklotaspožeme.
Miestoseniūnasderasi

supaveldosaugininkais,
kad šie leistų atramas
šviestuvamsstatytianoje
kapiniųtvorospusėje.

viešosemiesto
erdvėsetrūksta

biotualetų

Be jokių didesnių iš
kilmių šiemet pradė

ta eksploatuoti naujai
įrengta sporto aikštelė
Stoties gatvėje, kurioje
jau pastatyti ir krepši
nio stovai, o ant lankų
pakabinti tinkleliai.Dėl
žaidžiančiųvaikųsaugu
mošiąaikštelęnuspręsta
aptverti.
SeniūnasG. Domar

kassutikosuplungiškių
išsakyta nuomone, kad
tiek prie šios aikštelės,
tiek prie parko žirgyno
aikštelės,įkuriąsavait
galiais atvyksta vestu
vininkai ar šiaipmiesto
svečiai, kitose miesto
didesnėse žmonių susi
būrimo vietose trūksta
tualetų.
„Negi vaikas, kuris

atėjo pažaisti krepši
nį, prispyrus reikalui,
turi bėgti namo? Ačiū
„Ryto“ pagrindineimo
kyklai,kurijauišspren
dė šią problemą ir prie
jos teritorijoje esančių
sporto aikštynųpastatė
biotualetų.Manau, kad
Plungėsmiestoseniūnija
artimiausiumetuskelbs,
kadnoriišsinuomoti6–8
biotualetus“, – sakėG.
Domarkas.
Seniūno įsitikinimu,

žaidimams, aktyviam
poilsiui skirtų erdvių
miestetikdaugės.Viena
tokia aikštelė numatyta
rekonstruojamos Klevų
gatvės pradžioje, užver
tustenbuvusįtvenkinį.
Kitur gyventojai savo
lėšomis įrengia vaikų
žaidimųvietas.Vienajų
–Kalniškių gatvės gale,
prie paskutinių daugia
bučių.
G. Domarkas pažy

mėjo, kad siekiama ra

Nukelta į 12 psl.

Vietoje užversto tvenkinio Klevų gatvėje bus 
įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.

Iš seniūnijos sutaupytų lėšų A. Vaišvilos 
gatvėje klojamas šaligatvis.

Tokių – „garderinių“ – atramų nebeleidžia eks-
ploatuoti Valstybinė energetikos inspekcija.

Seniūnas derasi, kad paveldosaugininkai 
leistų atramas šviestuvams statyti kitoje 
tvoros pusėje.

Prie žaidimų aikštelių, kitose gausiai lanko-
mose vietose trūksta biotualetų.

Seniūnas G. Domarkas
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Smiginio varžybose
nugalėtojatapo„Vičiūnų“
komanda.Antravietaati

tekoAlsėdžiųgimnazijai,
trečia–„Bumo“ekipai.
Dviračioslalomorung

tyjenepralenkiamibuvo
Alsėdžiųgimnazijosspor
tomėgėjai,antriliko„Vi

Į teisiąmųjų suoląbi
čiuliai sėdodėlneteisėto
naminukės gaminimo ir
laikymo, dėl „fabrikėlio“
laikymo,taippatdėlpa
sikėsinimo pagaminti ir
daugiausvaigalų.Vienas
–G.Kučinskas–savokal
tępripažinoirdavėparo
dymus,oJ.Grigaitiskaltę
neigėirkalbėtižadėjopo
liudytojųapklausos.
Jaunivyraikaltintituo,

jogLuknėnųkaimomiške,
prieLuknosupės,neteisė
tailaikėnaminėsdegtinės
varymoaparatus,jogten
pat pagamino ir plasti
kinėse talpose laikė140
litrų svaigalų ir dar per
tūkstantįlitrųraugo–vi
sataiKlaipėdosapskrities
vyriausiojopolicijoskomi
sariatopareigūnaikartu
sukolegomisišKretingos
aptiko2015m.liepos16
d.,apie14valandą.
G. Kučinskas pasa

kojo, jogJ.Grigaitis yra
iš jo kaimo. Atvažiavo,
šnekėjosi ir nusprendė,
kadabubandys„išsivirti“
savoreikmėms.Tiesiogiš
neturėjimokąveikti.Kur
yranebenaudojamas„fab
rikėlis“–žinojoseniai.Jo
savininkasbuvomiręsir
viskąpalikęs.Jaunuoliai
nusipirko tik akumulia
torių,ventiliatorių,miltų,
mieliųirėmėsidarbo.Abu
kartuužraugė,abukartu
irvirė.Pardavinėtiesąne
ketino–patysbūtųgėręir
draugus vaišinę. Tačiau
darbo įkarštyje įkliuvo
pareigūnams.Jamuždėjo
antrankius,oJ.Grigaitis
pabėgo.
Tiesa,pastarojoadvo

katas Romanas Lupei
ka labai smulkmeniškai
„tardė“G.Kučinską–nuo
apsirengimo detalių iki
metrų tikslumomatuo
jant atstumus. Taippat
atkreipėdėmesį įtai, jog
G. Kučinskas anksčiau
davėkitokiusparodymus
– vienumetu tikino, jog
gamybosprocese su jais
dalyvavo ir toks Vilius
Meškauskas,vėliausakė,
kadnaminukę varė vie
nas,dabar–kadtiksuJ.
Grigaičiu.TeisiamasisG.
Kučinskas patikino, jog

išteiSmoSAlėS

SPoRtAS

Juk galėjo ir mus, ir
vaikussunkiaisužaloti!“
– jaudindamasi kalbėjo
nukentėjusioji.
Namošeimininkėsma

Alsėdžiųgyventojųirjųsvečių„apgultis“:
naktįdužolangai,vidunskridoakmenys

atkelta iš 2 psl. mai D. Kreišmontienei
teismebuvoypačsunku
kalbėti –namebuvo jos
vaikaiiranūkai.Moteris
sakė negalinti patikėti,
kadpatysšeimasturintys
teisiamieji šitaip galėjo

pasielgti! Nukentėjusioji
sujauduliukalbėjo,kaip
baisiai atrodė ta naktis,
kaip klykė persigandę
vaikai. „Gyvenime tokių
dalykųnebuvaumačiusi!
Visiemsalsėdiškiamstie

vyraižinomi,visijųven
gia“,–kalbėjomoteris.
Toliaušibylabusnag

rinėjamabirželio7dieną
–tadabusapklaustikiti
nukentėjusieji,vėliau–ir
teisiamieji.

Mėgėjųsportožaidynėseįveiktostrys
rungtys
Plungėsrajonomėgėjųsportožaidynėse,kuriosedalyvauja įvairių

or ga ni za ci jų, įstai gų, įmo nių ir se niū ni jų spor to mė gė jai, įveik tos trys 
rungtys.Gegužės6d.„Senoliųparke“įvykoMėgėjųsportožaidyniųati
darymas.Jometususirinkusioskomandosvaržėsidviejoserungtyse:
smiginioirdviračiųslalomo.

čiūnai“,treti–„Bumas“.
Kitądienądalyviaisu

gužėjoįGrumblius,kur
komandosvaržėsižūklės
varžybose. Per dvi va
landasjosturėjopagau
ti kuo daugiau žuvies.
Pasibaigus laikui ir pa
svėrus sugautą laimikį,
paaiškėjo,kadžuvimsla
biausiaipatikoPaukšta
kiųseniūnijoskomandos
narių kabliukai. Dviejų
komandų–„PlungėsJo
nio“ ir Šateikių seniū
nijos – pagautas laimi
kis svėrė po lygiai, tad
skirtos papildomos 5
minutės, kad išaiškėtų,
kas užims antrą vietą.
Pratęsimas sėkminges
nisbuvo„PlungėsJonio“
žvejams,tadŠateikiųse
niūnijaireikėjotenkintis
trečiavieta.

„Plun gės ži nių“ inf.

Mėgėjų sporto žaidynių atidarymo dalyviai.

Žūklės dalyviai

Nusikaltimai

„Stalgėniškę“varę
jaunuoliaiatsidūrė
teis me
LinaMOTUŽIENĖ

Be veik pus an tro šim to lit rų „pik to sios“ ir 
dau giau nei tūks tan tis lit rų rau go vie ną pra ėju-
siųmetųvasarosdienąbuvoaptiktaStalgėnų
seniūnijosLuknėnųkaimomiškelyje.Pareigū
nai ku rį lai ką ste bė jo „fab ri kė ly je“ be si dar buo-
jančiusdujaunuolius,kolšiepastebėjopasalą
ir iš si laks tė. Tie sa, vie nas bu vo nu tver tas, ka-
man ti nė ja mas pa sa kė ir drau go pa var dę. To dėl 
prieš teis mą praėjusį ant ra die nį sto jo abu – su-
gautasisGintarasKučinskas(gim.1993m.)irjo
pažįstamasJuozasGrigaitis(gim.1991m.).Abu
–anksčiauneteistiStalgokaimogyventojai,tik
pastarasisjaukurįlaikągyvenaPlungėje.

dėlV.Meškauskokalbėjo
nesąmones,osakyti,kad
dirbovienas, jispats (R.
Lupeika–aut.past.)jam
pataręs!
Kadangi J. Grigaitis

pareiškėesąsnekaltasir
savo parodymus žadėjo
duotipaskutinis,teismas
apklausė trisatvykusius
liudytojus–pareigūnusiš
KlaipėdosirKretingos.
Marius Žvinklys pa

sakojo, jog buvo gautas
pranešimas,jogStalgėnų
seniūnijosmiške, prie
Luknosupės,netoli vie
nossodybos,varomana
minukė.Atvyko,kurįlai
kąstebėjodubesidarbuo
jančiusasmenis,apsupo,
tada artinosi, jaunuoliai
juospamatėirišsilakstė.
SugavoG.Kučinską,tas
pasakėdraugopavardęir
patikino,kadyrasamdo
midarbuotojai–esądirbo
V.Meškauskui.
PareigūnaiMariusDir

vonskis ir Regimantas
Preibyskalbėjopanašiai,
dar prisiminė, kad bu
vo surastas irminėtas
V.Meškauskas, bet jis
neigė, kad „fabrikėlis“
priklausojam.R.Preibys
pasakojo,kadnetfilma
votąvietątelefonu,mat
pačiambuvoįdomu,kad
prie naminukės varymo
aparatoprijungtasaku
muliatorius.
Toliaušibylabusnag

rinėjamabirželio9dieną.
Ketinamaapklaustidau
giaupareigūnų,dalyvavu
siųšiojeoperacijoje,taip
patirantrąteisiamąjį.

AnglijA!
 

Darbasprie
pomidorų,gėlių.

 

Anglų k. nebūtina. 
Kaina 130 Eur!

www.extratravel.lt
Tel. +370 688 15 532.

Krepšininkųpagerbimodiena
LinaMOTUŽIENĖ

Gegužės12d.Plungėsrajonosavivaldybėsdidžiojojeposėdžiųsalėje
šur mu lia vo jau nie ji mū sų krep ši nin kai, jų tre ne riai, ke le tas tė ve lių. Čia vy ko 
Plungėssportoirrekreacijoscentro(SRC)auklėtinių,iškovojusiųaukštas
vietas,pagerbimas.SportininkussveikinorajonomerasAudriusKlišonis,
KultūrosirsportoskyriausvedėjaVidaSaukalienėbeiPlungėsSRCdirek
to rius Al vy das Vir ši las.
„Manlabaimalonupa

gerbtijaunuosiuskrepši
ninkus,džiaugiuosijūsų
rezultatais, smagu, kad
Plungėsmiestas gali di
džiuotis tokiais puikiais
jūsųpasiekimais“,–kal
bėjo A. Klišonis.Meras
dėkojo treneriams už
darbą, tėveliams – už
paramą, pripažino, jog
Savivaldybė kol kas ne
gali prisidėti prie sporto
tiek, kiek iš tikrųjų rei

kėtų.Tiesa,priminė,kad
po truputį situacija tai
šen,taitenkeičiasi–prie
AkademikoAdolfo Jucio
pagrindinės mokyklos
įrengtatreniruokliųaikš
telė, Stoties gatvėje bei
Plateliuose bus atidary
tos krepšinio aikštelės,
taip pat labai laukiama
vadinamosios „Super
miesto“ aikštelės atida
rymobirželio1ąją.
„Judėjimas – visa ko

pagrindas. Tadanelieka
blogų emocijų, žmogus
pasikrauna“, – ragin
damas visus sportuoti,
kalbėjomeras. Taip pat
rajonovadovasdžiaugėsi,
jogatsigaunančiamkrep
šinio klubui „Olimpas“
auga puiki pamaina ir
kadnetikvaikinai,betir
merginospasiekiapuikių
rezultatų.
Padėkosraštaismeras

apdovanojo tris krepši

ninkų komandas: Lie
tuvosmoksleivių krep
šinio lygos vaikinųU15
jaunučių(gim.2001m.)
krepšinio čempionate A
divizione antrąją vietą
iškovojusiustrenerioVir
gilijausLapioauklėtinius
(13ikakrepšininkų),Lie
tuvosmoksleiviųkrepši
nio lygosberniukųU12
(gim.2004m.irjaunes
nių)krepšiniočempiona
te„Pirmasisiššūkis“ket
virtą vietą iškovojusius
trenerioGenadijausGlik
manoauklėtinius(16ika
krepšininkų) irLietuvos
moksleiviųkrepšinio ly
gosmergaičiųU14(gim.
2002–2003m.)krepšinio
čempionate A divizione
penktąvietąiškovojusias
trenerės JulytėsMefio
dienėsauklėtines(13ika
krepšininkių).

M-936
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JuozasGIRDVAINIS
Žurnalistas,istorikas,etnologas

mokytoja–nuo
1918metų

Adolfina Eidimtaitė
Gedvilienėgimė1899m.
spalio26d.(spalio19d.
–pagalsenąjįkalendorių)
Plungėje.MotinaMarija–
namųšeimininkė, tėvas
Adolfas–darbštusirne
pamainomas siuvėjas.
Darnioje šeimoje kartu
augodubroliai–Feliksas
irStasys,beijaunesnioji
sesuoElena.
1907–1911m.Tveruo

se,tėvamsčiapersikėlus
gyventi,mažoji Adolfina
perketveriusmetusbaigė
Tverųpradinęmokyklą,
vėliau–Tverųvakarinius
suaugusiųjų kursus. Ji
visąlaikąsavarankiškai
lavinosi,kunigųpadeda
madaugskaitėirkitiems
padėjo išmokti skaityti
beirašyti.
„1917m. lankiau vo

kiečių vedamusmoky
tojams (pedagoginius)
kursusTelšiuose,1918–
1922m.tenpatkasmet

žemAitijoSmokSlošvytuRiAi

Talentingojimokytoja
AdolfinaEidimtaitėGedvilienė

„Bu vo vi sa pa si nė ru si į mo ki nu kų mo ky mą, 
jų sąmonėsugdymą, suprato jų rūpesčius ir
var gus. Jei ko mo kyk lai pri trūk da vo, ėjo pas 
valdžią, reikalavopermokyklos tėvųsusirin
ki mus, kau li jo, pra šė ir gau da vo. Mo ky to jai 
Adol fi nai rū pė jo kiek vie nas jau nas ir su au gęs 
mo ki nys.“

IevaLukošiūtė,15-metė,slaugiusimokytojąpaskutiniais
josgyvenimometais

„Visuometklausksavęs:koksTuesižmogus
beraštoirknygosskaitymo?IrkurTu,žmogau,
to liau nu ei si, kai Tau sep ty ne ri me tu kai, o Tu dar 
ne mo ki prie sep ty nių pri dė ti de vy nis.“

MokytojaAdolfinaGedvilienė

Nukelta į 8 psl.

Medingėnų septintokai su mokytojais. Direktorė Adolfina Gedvilienė 
(viduryje). 1952 m.

Medingėnų pradinės mokyklos vedėjas Vilius Bertulaitis su ketvir-
tokais. 1941 m.

Medingėnų septynmetės mokytojos su direk-
tore Adolfina Gedviliene (viduryje). 1947 m.

Medingėnų aštuonmetės mokyklos pastato 
savininkas Vincas Girdvainis. 1956 m.

lankiau lietuvių kalbos
kursus.Turiupolinkįis
torijaiirpsichologijai.
Mokytojauti pradė

jau 1918 m. rugsėjo
10d.Tverųpradinėjemo
kykloje,1919–1920m.–
Kaupųpradinėje,1920–
1922m.–Kyvaičiųpra
dinėje“,–rašėA.Eidim
taitė mokytojų „Žinių“
lape(LCVA,f.391,ap.6,
b.178,l.437).
1920m.gruodžio1d.

–1922m.gegužės31d.
dirboKyvaičių pradinės
mokyklos vedėja Tverų
valsčiuje(Tenpat,ap.3,
b.181,l.142).

Pirmiejitelšių
mokytojųseminarijos

mokytojai
žemaitijoje

Penketąmetų (1918–
1922m.) kiekvieną va
sarą, birželio–rugpjūčio
mėnesiais,mokėsi Tel
šiuose,lankydamadvie
jų–trijųmėnesiųpedago
ginius kursus (Ten pat,
ap.3,b.2019,l.92).
1922m.A.Eidimtaitė

išvyko gyventi į Telšius
irten1922–1924mokslo
metais studijavo Telšių
mokytojų seminarijoje,
baigė du tos gimnazijos
kursus.
A.Eidimtaitėgeraimo

kėjorusų irvokiečių,vi
dutiniškai– lenkų–kal
bas.Kartusujastudijavo
Marija Burnauskytė iš
Eigirdžių,StefaDaukšai
tėišLuobos(Sedosvls.),
ReginaEinikytė išAlsė

džių,EmilijaJuodeikytėiš
Plungės,TadasJogminas
išKetūnų(Sedosvls.),Do
masKerpėišKulių(Gargž
dųvls.),ElvyraNorkaitė
ir Justė Juškevičiūtė iš
Paukštakių(Alsėdžiųvls.)
beiLeonasSimanauskas
iš Lieplaukės pradinių
(Tenpat, ap. 6, b. 112,
l.30)mokyklų.
Tai pirmiejimokyto

jai–moksleiviųžiburiai
Telšiųapskrityje, išvedę
daugjaunuomenėsįdi
dįjįmokslokeliąirpeda
goginęšviesą.

2016m.lapkričio20d.
medingėnųmokyklai–

97erimetai

Medingėnuose Lietu
vos Nepriklausomybės
metais pirmiejimokslo
metaiprasidėjo1919m.
lapkričio 20 d.Mokyto
jasBroniusŠapasmokė
52 Medingėnų krašto
vaikus. Vakaraismokė
rašto, skaityti ir rašyti
suaugusiusvaikinusbei
merginas(Tenpat,ap.3,
b.181,l.247).
1920m. rugsėjo 1 d.

mokytojąB.ŠapąMedin
gėnuosepakeitėjaunamo
kytojaAdolfinaRaibužaitė,
atvykusiišGadūnavopra
džiosmokyklos,josvietoje
likoJustinasStupelis(Ten
pat,b.181,l.164).

medingėnųmokyklos
vadovėliai

1921–1922m.mokslo
metaisMedingėnų pra
džiosmokyklos vaikus
ėmėmokytiantrasmoky
tojasIlarijusTamošauskis,
gim.1871m.,baigęspri
vačiąmokykląir4gimna
zijosklasesbeilankęsmo
kytojųkursus.Jisatvyko
išLaukoSodospradžios
mokyklos, tenaimokyto
javęsdvejusmetus.
1923m. kovo 17 d.

mokyklątikrinęsinspek
toriusLiudasVasiliaus
kasrašė:
„Medingėnų pradžios

mokyklos vedėjas Ilari
jusTamošauskismoky
tojauja trečiusmetus.
Lankymodienąmokė10
berniukųir4mergaites.
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atkelta iš 7 psl.

Bendrame sąraše – tik
19mokinių (kiti – jau
baigętrisskyrius,išvykę
įmiestustoliaumokytis,
didžioji dalis jų dėl ne
atidėliotinų ūkio darbų
išvisnelankomokyklos).
Mokslometaipradėtitik
1922m.rugsėjo15d.ir
einamatrimskyriais.
1922–1923 mokslo

metaisMedingėnųpradi
nėjemokyklojepirmame
skyriuje buvomokoma
iš J.Murkos vadovėlio
„Vaikųdarbymečiui“Id.
Skaitomi straipsneliai,
rašomosraidėsiržodžiai.
Iš P. Mašioto „Aritme
tikos uždavinyno“ II d.
einamiveiksmaiiki100;
antrame – išJ.Murkos
vadovėlio „Vaikųdarby
mečiui“IId.,trečiame–
iš J. Murkos vadovė
lio „Vaikų darbymečiui“
IIId.irP.Mašioto„Arit
metikosuždavinyno“Iir
IId.Vaikaigeraiskaitoir
atpasakoja,rašoirskai
čiuoja.IšJ.Damijonaičio
„Lietuviųkalbosgrama
tikos“ vadovėlio einama
įvardis. Iš P. Mašioto
„Aritmetikosuždavinyno“
IId.vaikaisprendžiauž
daviniusiki1000.
Visi vaikai mokomi

lietuvių kalbos, aritme
tikos, tikybos,gimtinės,
kraštoirgamtosmokslų,
geografijos,dainavimoir
dailyraščio.
Pamokos pradeda

mos8.50val.,baigiamos
14val.Kasdienvykstapo
penkiaspamokas.
Mokyklos turtas: 14

suolų,1 lenta,1 spinta,
1 stalas, 3 kėdės, 3 že
mėlapiaiirkompasas,80
knygų.“

medingėnuose
mokėsiirsuaugusieji

„Mokykloje rudenį
noriai lankomi vaka
riniai kursai suaugu
siems.Pernaijuoslankė
17 žmonių“ (Ten pat,
b.1359,l.240).
„1923m.sausio–kovo

mėnesiais Medingėnų
pradžiosmokykloje su
augusiųkursusvakarais
lanko 38 žmonės. Juos
moko skaityti, rašyti ir
skaičiuotimokytojasIla
rijusTamošauskis“(Ten
pat,b.257,l.59).
Nuo1923m. rugsėjo

1d.Medingėnuosemoky
tojavo jaunasmokytojas
BroniusPalekas,pakeitęs
mokytoją I.Tamošauskį,
išvykusįdirbtiįNevarėnų
valsčiausPamarkijospra
džiosmokyklą.

mokytoja
Adolfinaeidimtaitė–

medingėnuose

1924m.vasarąmoky
tojaA.Eidimtaitėkartusu
tėvaispersikėlė gyventi į
Medingėnus.JiTelšiųap
skritiesšvietimoinspekto

kRaštO šviEsuOliai

Elvyra Stasiulienė. 
1941 m.

Medingėnų septynme-
tės direktorė mokytoja 
Adolfina Eidimtaitė-
Gedvilienė. 1952 m.

Medingėnų septynmetės mokiniai ir mokytojai. Viduryje – direktorė 
Adolfina Gedvilienė. 1952 m.

TalentingojimokytojaAdolfinaEidimtaitėGedvilienė

Medingėnų septynme-
tės trečiaklasis 
Juozas Girdvainis.  
1951 m.

Medingėnų septynmetės mokiniai su mokytoja Adolfina Gedviliene, 
1952 m. Paskutinė jos veiklos nuotrauka.

Pirmoji Medingėnų septynmetės mokyklos septintokų laida. 
Direktorė – mokytoja Adolfina Eidimtaitė-Gedvilienė. 1952 m.

Mokytoja Sofija 
Juškevičiūtė-
Kuraitienė. 
1931–1936 m.

riaus1924m.balandžio1
d.buvopaskirtaMedin
gėnųpradžiosmokyklos
vedėja(Tenpat,ap.6,b.
112,l.30.).
1924m.A.Eidimtaitė

Medingėnųpradžiosmo
kyklojemokė 62moki
nius pirmame, antrame
ir trečiame skyriuose.
Dalismokinių nelankė
mokyklosrudenįirpava
sarėjantdėlnesibaigian
čiųdarbųūkiuose.
Jaunoji pedagogėMe

dingėnųpradinėjemokyk
lojepertvarkėvisąmoky
mosistemą.Atgaivinodai
navimo,piešimo,žaidimų,
gimnastikospamokas,or
ganizavogamtospažinimo
pamokas – ekskursijas
prieMinijosupės,Irenos
Sakelienės vandensma
lūno,poŠukštosdvarą,į
Lenkaičiųdvarosodusir
prieLenkaičių tūkstant
mečio ąžuolo.Glaudžiai
bendravosukuniguJuo
zuBakučioniu,mokinių
tėvaisūkininkais.A.Ei
dimtaitė į Medingėnus
atsivežėTelšiuoseįsigytus
visus reikiamus vadovė
lius,gaublį,žemėlapius.
„Vaikai linkęmokytis

mintinai.Šiaipmokytoja
A. Eidimtaitė dirba ge
rai,vaikaiuoliaimokosi
visko.
Mokytojakątikbaigu

siTelšiųmokytojųsemi
nariją.Yragavusi lietu
vių kalbos, gamtos, pe
dagoginės psichologijos,
dainavimoiraritmetikos
metodikospažymius.
Medingėnų vaikų lū

pomis dar tebevartoja
mi rusų laikų saikai ir
matai.
MokytojaA.Eidimtaitė

ir sargasnegaunaalgos“
(Tenpat,ap.3,b.1418,
l.51).
A. Eidimtaitė be galo

daug triūsė,negaudama
jokioatlygio,pirmuosius
metus gyveno skurdžiai.
Jos pastangomis 1926–
1927mokslometaisMe
dingėnųpradinėmokykla
tapoketuriųskyrių.Ket
virtamemokėsipenkivai
kai–duberniukaiirtrys
mergaitės iš34, esančių
žemesniuose skyriuose.
„Mokiniaimandagūs,drą
sūsiršvarūs.Aplankymo
dieną (1926m. lapkričio
3d.) išpasikalbėjimosu
mokytoja patyriau, kad
panelėAdolfinaEidimtai
tėuoliaiirsumaniaimo
kovaikus. Imantdomėn
šaltą laikmetį,vaikai jau
įgavę žinių, į užduotus
jiemsklausimus atsaki
nėjagarsiaiirsąmoningai.
Sąsiuviniaišvarūs.
Apskritai –mokyklos

būklėgera.Raštinėsby
losirinventoriussutvar
kytas. Namas, kuriame
įsikūrusimokykla, yra
nuosavas,nupirktas,ro
dos,1923m.išūkininkų
B.Vitkevičiaus irLeono
Girdvainio Žarėnų vals
čiaus valdybos lėšomis.
Netikęsmokytojosgyve

namas butas“ (Ten pat,
ap.3,b.1447,l.295).
„1927 m. balandžio

5d.Medingėnųketurkla
sėjemokyklojebendrame
sąraše užrašyta 70mo
kinių,radaulankančių–
tik 29, kiti užimti ūkio
darbais.Pasikalbėjęssu
ketvirto skyriausmoki
niais pastebėjau, kad

jamemokslas einamas
prisilaikant nustatytos
programos“ (Ten pat,
ap.3,b.1447,l.205).
„1928m.vasario29d.

vedėjamokytojaAdolfina
Eidimtaitė Medingėnų
keturmetėje mokykloje
mokė37vaikus.Bendra
mesąraše–58“(Tenpat,
ap.3,b.1458,l.174).

1928m.gegužės18d.
VII kategorijos moky
toja Adolfina Eidimtai
tė–Medingėnųpradinės
mokyklos vedėja – už
nepriekaištingą pedago
ginį darbą, sumanų ir
išradingąmokytojavimą
Lietuvos Respublikos
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kRaštO šviEsuOliai

Medingėnų aštuonmetė – Vinco Girdvainio gyvenamajame name. 
1958 m.

Medingėnų skautai „Mes be Vilniaus – nenurimsim!“. 1932 m.

Mokytoja A. Gedvi-
lienė. 1936 m.

Mokytojos Adolfinos Gedvilienės laidotuvės. Pranas Kybartas 
(dešinėje antras), augintinis Virgis Eidimtas (trečias, su žvake), Ignas 
Gedvilas (velionės vyras, su žvake, ketvirtas). 1952 m.

Šiandien Medingėnų pradinės pastatas 
apleistas ir uždarytas. 2014 m.

Vilniaus universi-
teto diplomantas 
žurnalistas Juozas 
Girdvainis. 1970 m.

PrezidentoAntanoSme
tonos įsakuapdovanota
LietuvosNepriklausomy
bės10metųJubiliejiniu
medaliu(Tenpat,ap.6,
b.151,l.46).
Kartusujaapdovanotos

mokytojosSofijaEidimtaitė
išTelšiųpirmospradinės,
ReginaEinikytė išAlsė
džių,EugenijaEreminienė
iš LaukoSodos, Pranas
Opulskis iš Kantaučių,
ZinaidaRagoškinaitė iš
Gadūnavo,JustinasStu
pelis iš Alko, žarėniškė
PetronėlėBudrytėŠimke
vičienė (pirmoji 1918m.
Žarėnųpradinėsmokytoja)
irAdolfinaBeresnevičienė
išVirmėnų“(Tenpat,ap.6,
b.151,l.47).

vienamokytoja
mokė92vaikus

1928–1929 mokslo
metaismokytoja A. Ei
dimtaitėMedingėnųke

turmetėjepradinėjemo
kyklojemokė118moki
nių.Darbo krūvis buvo
labai didelis. Tikybos
pamokas vedė Medin
gėnų kunigas klebonas
Juozapas Bakučionis
(1861–1935), padėjęs
mokytojai auklėti irug
dyti vaikųmeilę knygai
beimoksložodžiui,juos
vesti tikėjimo ir doros
keliu:„Priešpirmąjąpa
moką ir po paskutinės
visi mokiniai kartu su
mokytojapasimeldžia.“
Medingėnų keturkla

sėje pradinėje „mokslo
metaiprasidėjo1928m.
rugsėjo 1 d. Pamokos
vyksta nuo 9 val. ryto,
baigiasi14val.Pamoka
tęsiasi50min.Kasdien–
5pamokos.
„Sunkupasiektididelį

darbo produktyvumą, –
aiškinomokytoja A.Ei
dimtaitė, – kaimokyklą
lanko labai didelis skai
čiusmokinių,kuriųpagal
sąrašąyra118,oaplan
kymo(1929m.sausio23
d.) dieną rasta 54.Kita
dalis iš tolimesnių vietų
negali ateiti dėlūkiuose
siaučiančių pusnynų ir
užpustytųkelių.“
Medingėnų keturių

skyrių mokyklą lanko
vidutiniškai84mokiniai.
A.Čėsna,Telšiųapskri
ties Pradžios mokyklų
inspektorius“ (Ten pat,
ap.3,b.1469,l.91).
1 9 2 9  m .  b a l a n 

džio 23 d. inspektorius
A. Čėsna rašė: „Medin
gėnųketuriųskyriųpra
dinėjemokykloje vedėja
mokytoja A. Eidimtaitė
vienamoko92vaikus…
Mokyklą lankyti užsi
rašę – 110.Daug vaikų
nelankodėlligos,šalčių
ir labiausiai dėl to, kad
neturi šiltų drabužių ir
kuoapsiauti.
Vaikai, pradėdami ir

baigdamipamokas,kal
ba maldelę“ (Ten pat,
ap.3,b.1469,l.45).
„Jei ne mokytoja A.

Eidimtaitė, ašnebūčiau
1931m.baigęsMedingė
nųketurklasę, –kalbėjo
JonasBudrys, 1957m.
manlankantisjonamuo
senetoliMedingėnų.–To
dėl,kadmokytojagebėjo
įdomiaiperteiktimokymo
dalykus,įtikintimokinius,
kad jiemsmokslas susi

gadys, pravers ateityje…
Nebūčiau baigęs, jei ne
mokytojosgeras,šiltas ir
malonusžodis, jostikėji
masmanimi,kadašbūsiu
geresnisūkininkasnegu
tie, kurie pasimokę 2–3
žiemasMedingėnų pra
dinėje,mesdavo lankyti,
nestėvaispaudėprieūkio
darbųirkarvių,aviųgany
mo“(GirdvainisJ.Kelionių
užrašai.Medingėnai–Žarė
nai,ARFA,1957m.).
1930m.mokytojosA.

Eidimtaitėsgeropedago
giniodarbodėkaMedin
gėnųketurmetę pradinę
mokyklą baigė Pranas

Stasiulis,AntaninaVar
piotienė, StasysDamb
rauskasirkiti.

mokyklamedingėnuose
irGedikėnuose

1930–1931mokslome
taisMedingėnųpradinėje
mokykloje–Medingėnuo
seirGedikėnuose–pava
sarįirrudenįmokėsi54
vaikai – 30 berniukų ir
24mergaitės,žiemą–91
vaikas:55berniukaiir36
mergaitės(Tenpat,ap.3,
b.1497,l.254).
1931 m. mokykloje,

dalyvaujantmokinių tė

vams, Medingėnų pra
dinėsmokyklos baigimo
pažymėjimusmokytoja
A.Eidimtaitė iškilmingai
įteikėmoksleiviamsJonui
Budriui,BroneiPociūtei,
Vincui Žutautui, Adelei
Mertinkaiteiirkitiems.

mokytojosalga–tik
198litai

Mokslotroškovisdau
giauirdaugiaumedingė
niškių.Žemaitukaibūre
liaisėjoįMedingėnųpra
dinęmokyklą.1931–1932
mokslometaismokyklą
pradėjo lankyti net 125

ūkininkųirbeturčiųvai
kai.Jiemokėsidviejuose
pastatuose.Vienamedir
bomokytoja A. Eidim
taitė,kitame–Gedikėnų
kaime, ūkininko Juozo
Girdvainio privačiame
name –mokytoja Sofija
Juškevičiūtė.
MokytojaA.Eidimtai

tė algos gaudavo300Lt
irtrimečiopriedą–30Lt
beiuž atskiraspareigas
18Lt,darapsimokėtiuž
butą,kurąiršviesą–41
Lt,išviso–389Ltalgos
permėnesį.Betbuhalte
rijaatskaičiuodavo55,60
Lt – valstybės biudžetui
subalansuoti,19,80Lt–
pensijųirpašalpųfondui,
40Lt–Švietimoministeri
jostarnautojųtaupomajai
kasai,34,40Lt –Vilniui
vaduotipaskolųlakštams.
Taigimokytoja į rankas
gaudavotiktai198,20Lt.
O laisvai samdomimo
kytojai gaudavo (iš 240
atskaito 80 Lt) 160 litų
algospermėnesį(Tenpat,
ap.6,b.490,l.2).
„Pirmolaipsniovyres

niojimokytoja Adolfina
Eidimtaitė sugeba gerai
atlikti vaikųmokymo ir
auklėjimodarbą“,–1935
m.birželio19d.rašėTel
šių apskrities pradžios
mokyklųinspektoriusV.
Gvalda,vizitavęsMedin
gėnųketurklasępradinę
mokyklą(Tenpat,ap.3,
b.1654,l.3).
A. Eidimtaitės tėvai

Marija (gim.1876m.) ir
Adolfas (gim.1870m.)
EidimtaiMedingėnuose
ilgai neužsibuvo. Važi
nėjo išvienovalsčiausį
kitą, siūdami žmonėms
drabužius.
„Medingėnuose kartu

gyveno senelė – mano
mamosMarijosmotina,
gimusi 1847m., – rašė
1932m.balandžio18d.
mokytojo„Žinių“lapeA.
Eidimtaitė.–Beto,išlai
kausavonepilnametęse
sutęEleną,gimusią1917
m. vasario 28 d., kuri
gyvenaTelšiuoseirlanko
gimnaziją“ (Tenpat,ap.
6,b.178,l.734).
1932–1933 mokslo

metaisMedingėnųpradi
nėjemokyklojedviejuose
komplektuose(I–Medin
gėnuose, II –Gedikėnų
kaime)mokytojos Adol
finaEidimtaitė ir Sofija
Juškevičiūtėmokė 124
vaikus(Tenpat,ap.3,b.
37,l.224).
Medingėnų pradinėje

mokyklojemokytoja A.
Eidimtaitė pratinomo
kinius atėjus įmokyklą
ir iš jos išeinant dėme
singai sveikintis galvos
palenkimu.
1936–1937 mokslo

metaismokytojos Adol
fina EidimtaitėGedvi
lienė ir ElenaMackevi
čiūtėBenediktavičienė
Medingėnuosemokė132
vaikus, žiemą–90.Kiti
nelankėdėlligos,šalčių
irūkiodarbų.

Busdaugiau.

Nuotraukosišasmeninio
archyvo.
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Dėmesio!

kitos Prekės

PERka

PaRDuODa

Butai

namai, sODYBOs

GaraŽai

Žemės ūkio 
tEChnika

sklYPai

gYvuliai

Brangiaiperkamemišką.
Atsiskaitomeiškarto.Tel.862537286.

M-792

tel.868402454.
www.ntplius.lt

NEKILNOJAMOJO
TURTO 

PASLAUGOS

2kambarių
* V.Mačerniog.23,Va. 

(kartusugaražu).Kaina26
000Eur.Tel.867771264.

4kambarių
* A. Juciog., IIa.,dali

nai subaldais. Tel. 8 614
18699.

* J. Tumo-Vaižgantog.,
„Sirenos“bendrijoje. Tel. 8 
61677564.

*StambųgrynaveislįLie-
tuvosjuodgalvįaviną(1,3
m.).Galimas keitimas.
Jaunasaveles iravinukus 
(4mėn.).Tel.:861624533,
869839519.

* Dvipirmaveršesvedu-
siaskarves.Kreiptis įAlsė
džių seniūniją. Tel. 8 675
04732.

* Jaunąmelžiamą ož-
kelęarbamainoįZaneno
veislėsožiuką.Tel.(8448)
79179,skambintivakare.

* Mediniogyvenamojo
namo dalį Birutės g. 79.
Yraūkinispastatas,gara
žas,šildymaskietuojukuru,
miestovandentiekis,11,5a
žemės,geodeziniaimata
vimai.Tel.862054049.

ILGIORĄSTELIAIS), PJUVE-
NAS, PJUVENŲ BRIKETUS.
ATVEŽANEMOKAMAI.TEL.
8 670  23 004,www.mal-
koskurui.lt.     

* Akmensanglį, balta
rusiškusdurpių briketus,
lapuočių pjuvenų brike-
tus,  skaldytas  malkas,
granules.Atveža.Laisvės
g.5,Plungė,tel.868609
222.

* Skaldą, žvyrą, smėlį,
molį, gruntą, juodžemį,
akmenis, dolomitmilčius. 
Tel.: 8 682  12 232, 8 677
27510.

* Beržinesirmaišytasat-
raižas, supjaustytaspo33
cm,skaldytasarbatrinke
lėmismalkas:beržines,uo-
sines,alksnines,ąžuolines.
Perkamišką.Tel.:861705
035,860667031.

*Vasariniusgrūdus,be-
lukštesavižasc2„Oliver“,
avižas su lukštu „Skor-
piona“, miežius „Propi-
no“,kvietrugius„Nagano“,
kvietukus„Hamlet“,žirnius
„Raspekt“, vikius, avižų-
ankštiniųmišinį,raudonuo-
siusdobilus,daugiamečių
žoliųįsėliui.Kainasutartinė.
Tel.: 8 603  36 863, 8 603
36877.

* Sėklinesankstyvosveis
lėsbulves.Tel.:(8448)48
874,861683599.

*Įvairiasskaldytaslapuo-
čiųmalkas.Atveža.Tel.8
60094904.

*Pigiai–beržopjuvenų
briketus. Atveža. Perkant
didesnį kiekį taikonuolai
das.Tel.865551996.

* Beržinesirkitųlapuo-
čiųmalkas bei pigiai –
lentų galiukus. Atveža
įvairiaiskiekiais.Tel.8615
41193.

*Pigiai–beržines irkitų
lapuočiųmalkas,beržines
atraižas ir lentųgaliukus.
Atvežaįvairiaiskiekiais.Tel.
869084138.

*Kombaino„Niva“smul-
kintuvąirkitasdalis(ge ras 
variklis).Tel.867572433.

*13anamųvaldosže-
mėssklypąKalniškiųg.(23
000Eur)irgaražą„Žalgirio“
bendrijoje(1500Eur).Tel.8
61046926.

* Skubus automobilių
supirkimas.Dokumentų
įforminimas,atsiskaitymas
vietoje.Pasiimasavotrans
portu.Dirbabepoilsiodie
nų.Tel.863511550.

*Brangiai–automobilius:
tvarkingus,daužtus,sude
fektais,angliškus.Tel.:8654
76477,867591686.

*Brangiai–automobilius:
įvairiųmarkių, važiuojan

* BERŽŲ, JUODALKSNIŲ
SKALDYTAS, PJAUSTYTAS
TRINKELĖMISMALKAS(TURI
SAUSŲ, GALIMA 2–3 M

2016metųgegužės31dieną,9val.,kviečiame
žemėssklypo(kadastrinisNr.6827/0003:12)sa
vininkusDalią Stančiukienę ir Vaidą Stančiuką
atvyktipriežemėssklypo,kurisyraPaežerėskaime,
Paukštakiųseniūnijoje,Plungėsrajonosavivaldy
bėje,dėlbendrųžemėssklypųribųnustatymosu
KazimieroŠauliožemėssklypu.Kadastriniusma
tavimusatliekaUAB „Eurometras“,S.Daukanto
g.24,LT90165Plungė.Tel.(8448)54261.Išsa
mesnėinformacijatel.865571933.

M-957

2016m.gegužės27d.,10val.,Plungėsrajono
savivaldybėje, Paukštakių seniūnijoje, Paukšta
kiųkaime,busatliekamižemėssklypo (kad.Nr.
6827/0004:12)kadastriniaimatavimai.Gretimože
mėssklypo(kad.Nr.6827/0004:149)bendraturčio
JonoStasiuliosklypodaliespaveldėtojuskviečiame
dalyvautiribųženklinime.MatavimusatliekaUAB
„Plungėsmatininkai“,I.Končiausskg.8,Plungė.
Tel.868666971,e.p.geo@ta kas.lt.

M-958

rie ta vo sa vi val dy bė je:
 
RietAvomieSte
OnaJadvygaNesteckienė–
1932m.–20160503.

DAuGėDŲSeNiŪNijoje
JuzefaUrbonienė–
1942m.–20160509,gyv.Kungiųk.

tveRŲSeNiŪNijoje
PetrasBertulis–
1954m.–20160502,gyv.Vincentavok.

RietAvoSeNiŪNijoje
StasysŠleiteris–
1929m.–20160429,gyv.Girdvainiųk.

„Plungësþiniø“ir„Rietavoþemës“redakcijoskolektyvas
nuoðirdþiaiuþjauèiamirusiøjøðeimasirjøartimuosius.

Plungės rajono sa vi val dy bė je:
 
PluNGėSmieSte
DanutėJasevičienė–
1929m.–20160430
BroniusMikužis–
1956m.–20160425
LiudvikasRazmas–
1928m.–20160504
EditaVirkutytė–
1991m.–20160505
ArūnasTruikys–
1954m.–20160507
PovilasJuliusBudrikas–
1944m.–20160509
JaninaAlšauskienė–
1939m.–20160508
KarolinaBaltuonienė–
1947m.–20160509
AleksasŠuklys–
1953m.–20160505

BABRuNGoSeNiŪNijoje
VilimasSalys–
1943m.–20160504,gyv.Pakerųk.

NAuSoDžioSeNiŪNijoje
StanislavaGelžinienė–
1927m.–20160508,gyv.Karklėnųk.

šAteikiŲSeNiŪNijoje
AnicetaZubienė–
1922m.–20160502,gyv.Alksnėnųk.

žemAičiŲkAlvARijoSSeNiŪNijoje
SteponasUrnikis–
1924m.–20160505,gyv.Degučiųk.

„Plungësþiniø“redakcijoskolektyvasnuoðirdþiaiuþjauèia
mirusiøjøðeimasirjøartimuosius.

NAU
JIE

NA!

NAU
JIE

NA!

NAU
JIE

NA! „Plungės žinių“ redakcijoje 
(Telšių g. 3, II aukštas, Plungė) 

nuo šiol galima užsisakyti vIsą 
resPublIkINę Ir regIoNINę 

sPaudą!

Priimtą prenumeratą jums pristatys privati
tarnybaUAB„Spaudoskelias“iki8val.rytodarbo

dienomisiriki9val.rytošeštadieniais(tikmiestoteri
torijoje).Suužsakomųleidiniųsąrašugalitesusipažinti

www.uzsakome.ltarbaužsukęįredakciją.

Už pristatymą 
atsakingiems asmenims 

skambinti 
tel. 8 699  92 743. 

Už pristatymo kokybę 
redakcija atsakomybės 

NEPRISIIMA. 

PaPilDomi PriZai:
Automobilis „Opel Astra“ (TV) – Zita Krapauskienė 
Automobilis „Opel Astra“ (TV) – Janina Matuliauskienė 
Automobilis „Opel Astra“ 0105619, 0278597, 0502835 
 2500 Eur – 0254975 
3000 Eur – 0076058 
4000 Eur – 0305421 
600 Eur 1 X 10 vnt. – 024*119 
Kvietimas į TV studiją 4 X 10 vnt.: 008*346, 042*650, 005*517, 
049*052 
Tel.1634 (Gegužės 09 d.): 
automobilis „Nissan Qashqai“ – Regina Popova, Klaipėda 
1000 Eur piniginis prizas – Kazys Tamkutonis, Kaišiadorys 
1000 Eur piniginis prizas – Rozalija Balsienė, Kretingos r. 
1000 Eur piniginis prizas – Stasė Klimienė,Molėtai 
1000 Eur piniginis prizas – Vytautas Alekna, Vilnius 
1000 Eur piniginis prizas – Konstancija Tamošaitienė, Šiaulių r.
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PaslaugOs

skElBimai

REikalinga išnuOmOJa

iEškO DaRBO

DOvanOJa

mOkYmai

K-271

M-897

M
-8

68

Mon tuo ja ka mi nų 
įdėk lus, pri sta to mus 
ap šil tin tus ka mi nus.

ar do ka mi nų 
per tva ras, va lo ir 

sKar di na ka mi nus.
 

tel.867927337.
M-796

ReikAliNGi
* trinkelių klojėjai, 
* betonuotojai, 
* granulių linijos operatorius, 
* BC kategorijos vairuotojas. 

Tel. 8 603  08 030.
M-803

IEŠKo
DARBuoToJų
GAMyBoJE

GARGŽDuoSE
(iki dar bo vie tos nu ve ža).

 

telefonaspasiteirauti
(846)246648.

M-953

M-948

M
-9

49

La bai bran giai 
per ka me miškus: 

sužemeir
išsikirtimui.

Superkamemenkaverčius
krūmynus.

At si skai to me iš kart.

Tel.: 8 671  40 869, 
8 671  41 002.

M-664

BRAN GIAI SU PER KA 
metalolaužą.
Didesnįkiekį

pasiima.Atsiskaito
iškarto.

tel.869845657.
M-723

N-85

M-935

* 1,5mėn. šuniuką. Už
auganedidelis. Tel. 8602
25214.

* 10 ha pievą nusišie-
nauti, esančią Šateikių
sen.,Godeliųk.Tel.8677
67750.

* Floristų kursai ir semi-
narai pradedantiesiems
beiprofesionalams.Pažy
mėjimas.Nuolaidos.Tel.8
67238431,www.daliaces
niene.lt.

* Tvarkoįmonių,ūkininkų
buhalterinęapskaitą nuo
pirminiųdokumentų ikifi-
nansinės atskaitomybės.
Paslaugas suteikia kaip
įmonė.Tel.861175071.

*43m.vyras–betkokio
darbo.Tel.860225214.

* Moteris – darbo.Gali
prižiūrėti senyvoamžiaus
žmogųbei kartugyventi.
Tel.862321362.

* Vyras – darbo. Gali
dirbti ūkio darbus. Tel. 8
67992775.

*Plungėsm.,A.Juciog.
26 (prie automobilių sto
vėjimoaikštelės) – 45 kv.
mpatalpasIa.,tinkančias
komercinei veiklai. Tel. 8 
62054049.

* moterisieškodraugo,apie60metųamžiaus,
negeriančio,nesėdėjusiokalėjime.Gyvenamąjąvietą
galipakeisti.Tel.864800462.

čius,nevažiuojančius,
angliškus, bei žemės
ūkio techniką. Pasii
ma savo transportu,
dirbabepoilsiodienų.
Mokaiki3000Eur.Tel.
862501103.

* ĮMONĖ – traumuotus
galvijus.IšrašoPVMsąskai
tas faktūras,pasiimagrei
tai.Tel.860989831.

* Brangiai – traumuotas
karves, telyčias, jaučius.
Greitai atvyksta pasiimti,
atsiskaitoužgalvijąvietoje.
Išrašo sąskaitas faktūras.
Dirba kasdien. Tel. 8 646
70184.

*Brangiaiūkininkas–ūkio
paskirtiesžemę,brandųir
jaunąmišką.Tarpininkams
užprirodymąmokėtų su
tartinįmokestį. Tel. 8 615
16617.

*Didelis ūkininkasbran
giai – dirbamą žemę ir
įvairųmišką.Galibūtine
tvarkingi dokumentai, iš
nuomota. Tel. 8 645  16
063.

* Įvairųmišką. Sumoka
notarui.Atsiskaitotąpačią
dieną.Tel.861965682.

* 1–3 kambarių butą
Plungėje, II ar III a. Siūlyti
įvairiusvariantus.Tel.8625
21098.

* Kombainą „Niva Je-
nisej DT75-74“, gali būti
neveikiantis.Tel.862575
220.

* Keturpusio obliavimo
daugiapjūkliųstakliųstakli-
ninkai.Tel.868742035.

* Statybininkaigriovimo,
statybos, apdailos dar
bams Klaipėdos regione.
Privalumas–nuosavasau
tomobilis.Atlyginimasnuo
400Eur,priklausonuoįdir
bio.Tel.867986261.

siakelius, komunikacijas.
Planiruoja sklypus. Žemės
darbai.Galimaatsiskaityti
mediena. Tel.: 8 682  12
232,867727510.

* Gamina laiptus,me-
dinius langus, lauko bei
vidausduris,medžioma-
syvo virtuvinius baldus,
lovas, skrynias. Prekiauja
džiovintamediena,mal-
komis.Džiovinamedieną. 
WWW.VAMEDA.LT. Tel. 8 
65080770.

* Nuomoja statybinę
techniką:savivarčius,eks
kavatorius, buldozerius.
Negabaritinės priekabos
(„tralo“)paslaugos.Tel.:8
68212232,867727510.

* Vežažvyrą,smėlį,juo-
džemį, plautą žvyrą. Tei-
kia savivarčio su kranu
paslaugas, nuomojamini
ekskavatorių (7 t). Tiesia
kanalizacijos, vandentie-
kio įvadus;pilapamatus,
kelius.Tel.867026579.

* LAIPTŲprojektavimas,
gamyba, montavimas. 
Konsultuojame nemoka
mai.Tel.862178087.

* Vežažvyrą,smėlį,juo-
džemį, gruntą, skaldą ir
krovinius. Tel. 8 608  73
775.

* Orotarpų,sienų,grindų,
stogųŠILTINIMASekovata,
termoputa, poliuretanu ir
granulėmis. Termoviziniai
tyrimai.Tel.867718870.

* Stogųdengimas,lauko
apdaila, tvorų statymas ir
kitistatybosdarbai. www.
privatusmeistras.lt, tel. 8 
60953570.

* Didžiuoju juostiniu kil-
nojamuoju gateriu pigiai
ir kokybiškaipjauname-
dienąužsakovonamuose.
Gabena krovinius. Tel. 8 
65551996.

* Aplinkostvarkymodar-
bai:vejosįrengimas,apžel
dinimas.3tekskavatoriumi
kasaduobespamatams,
tranšėjas vandentiekiui,
elektrai, įrengiadrenažą,
kanalizaciją „Traideniui“.
15 tekskavatoriumikasa,
valo tvenkinius. Tralo su
kranu (15 t), savivarčio
(6 t)paslaugos.Tel.8677
41319.

* Valymo paslaugos.
Minkštų baldų valymas:
sofų,fotelių,pufų,čiužinių,
kampųvalymas,giluminis
valymas; kilimų valymas.
Profesionaliachemijapa
šalina vyno, flomasterių ir
kitassunkiaiįveikiamasdė
mesišminkštųbaldų.Tel.8
60888983.

* PAMINKLŲ GAMYBA
IŠ ĮVAIRIŲ SPALVŲ AK-
MENS. PAMATŲ BETONA-
VIMAS, RAIDŽIŲ KALIMAS
KAPINĖSE, KAPAVIE-
čIŲ RESTAURAVIMAS,
SKALDOSUŽPYLIMAS,
PLOKŠčIŲDENGIMAS.
NEMOKAMAKONSUL-

TAcIJA. TAIKOMOSNUO-
LAIDOS.TEL.:868548790,
(8448)48681.
*Kokybiškaiklojagrindi-

niotrinkeles,tveriatvoras.
Tel.868460651.

*Suteikiapaskolą.Užsta
tas: žemėsūkiopaskirties
žemė,miškas,sodyba.Tel.
861965682.

* Klojaparketą,trisluoks-
nes parketlentes, lentas.
Parduodaparketą,grindų
bei durųapvadus, daily-
lentes. Šlifuoja, lakuoja.
Nuomojadrėgmės surin-
kimoaparatus. Tel. 8 686
46726.

* Atlieka pilną vonios
kambario remontą, san-
technikos darbus. Tel. 8 
64053619.

* Atveža žvyrą, smėlį,
plautą sijotą žvyrą,gam-
tinį smėlį. Nuomojamini
ekskavatorių. Tel. 8 621
99039.

*Gaminatiesiusirsuktus
laiptus. Apdirbamedžiu
betoninius ir metalinius
laiptus.Tel.867176518.

* Mūrija, tinkuoja,beto-
nuoja,šiltinafasadusirat-
liekakitusįvairiusstatybos
darbus.Tel.868408818.

* Montuojakaminųįdėk-
lus,pristatomusapšiltintus
kaminus.Ardokaminųper-
tvaras,valoirskardinaka-
minus.Tel.867927337.

* LAIPTŲprojektavimas,
gamyba,montavimas.At
vyksta,konsultuojanemo
kamai.Tel.861218199.

* Kasa tvenkinius. Tie-

TelšIų g. 3, II a., lT-90162 PluNgė.

Faks. (8 448)  71 012.
Tel.: (8 448)  70 400, (8 448)  71 012, 8 605  19 253 („Tele2“).
elektroninis paštas: pzinios@pzinios.lt, pzinios@takas.lt 

www.pzinios.lt

REDaktORius – Žydrūnas Pilitauskas 
Tel.: (8 448)  70 400, 8 682  56 996. E. p. zydriusp@takas.lt

ŽurNalistai: 
Lina Motužienė – tel.: (8 448)  70 400, 8 611  48 180,

e. p. lmotuziene@gmail.com
Audra Zdramienė (neetatinė) – tel.: (8 448)  70 400, 

8 615  13 428, 
e. p. audra@pzinios.lt

Dalia Barcytė („Rietavo žemė“) – tel.: (8 448)  68 180, 
8 600 26 201, e. p. rietzeme@pzinios.lt

rietavo filialas – „rietavo žemė“ (Žemaitės g. 4-3, rietavas)
Tel./faks. (8 448)  68 180. Tel. 8 600  26 201 („Tele2“).

elektroninis paštas rietzeme@pzinios.lt

Už skelbimų ir reklamų turinį bei už užsakovų atsiųstų sumaketuotų reklamų klaidas redakcija neatsako.
Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti. 

Rankraščiai necenzūruojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį UAB „Plungės žinios“ sutikimą.

Laikraštis spausdinamas UAB Vakarų spaustuvėje (Vytauto g. 161, Kretinga).

REklamOs skYRius – Neringa Garienė 
Tel.: (8 448)  71 012, 8 605  19 253 („Tele2“)

e. p. pzinfo@pzinios.lt
REklamOs vaDYBininkas

Tel.: (8 448)  70 400, 8 615  20 303.

Laikraštis Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių 
žmonėms

Steigėjas ir leidėjas – uab „Plungės žinios“
Leidžiamas nuo 2002 m. balandžio 15 d.

ISSN 1648-4509

korektorė-stilistė, techNiNis skyrius 
Tel. (8 448)  70 400.

A. s. lt07 7044 0600 0011 7439, AB SEB banko Mažeikių filialo Plungės KAS. 
Banko kodas 70440

A. s. lt24 7182 0000 0346 7406, AB Šiaulių bankas. Banko kodas 71820
Įmonės kodas 171716024, PVM kodas lt717160219    

Įmonės registracijos Nr. aB 2002-9, įregistruota 2002 m. balandžio 8 d.

BuhaltERiJa – tel. (8 448)  71 012.

Antradienio numerio tiražas – 2500 egz.
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informacijaapieprašymusįregistruoti
santuokas2016m.gegužės20d.

(penktadienį)

Plungėsviešojojebibliotekoje
14val.–Vy tau tas Var ka lys ir 

Jus ti na Kruo py tė 

Civilinėsmetrikacijosskyriuje:
15val.–Va cys Jan kaus kas ir 

Vir gi ni ja Štul pi nie nė,

15.15val.–Juo zas Liū lys ir 
Vir gi ni ja Ži le vi čie nė.

www.plunge.lt

SPoRtAS

M-775

Gegužės6–8dienomis
Biržuosevykošachmatų
fiesta „Šiaurės Lietuva
2016“.Varžybosedalyva
vo90jaunųjųšachmati

ninkųišįvairiųLietuvos
miestų. Rungtyniauta
dviejoseamžiausgrupė
se: vienoje žaidėmoks
leiviai, gimę 2001m. ir

Šachmatųfiesta„ŠiaurėsLietuva2016“

P. Meš kė nas

jaunesni, kitoje – 2006
m. ir jaunesni. Plungės
sportoirrekreacijoscen
truiatstovavoSenamies
čiomokyklosketvirtokas
PauliusMeškėnas.
Paulius žaidė vyres

niųjų grupėje. Greitųjų
šachmatųvaržybosvyko
šveicariška sistema, 9
ratais.Pauliusiš9gali
mųsurinko6 taškus ir
bendrojeįskaitojeužėmė
septintąvietą.Tarpžai
dėjų iki 13metų – tre
čias,apdovanotasmeda
liu,diplomu,prizu.
Šeštadienįvykožaibo

turnyras,kuriamedaly
vavo60įvairausamžiaus
dalyvių. Laiko kontro
lė – 3minutės ir 2 se
kundės. Žaidimas vyko

šveicariška sistema, 9
ratais. PauliusMeškė
nasiš9galimųsurinko
7,5 taško, tapo turnyro
nugalėtoju ir į namus
parvežėtaurę.

Genovaitė Ža li mie nė

Seniūnodarbovieta–
Plungėsmiestas

atkelta iš 4 psl.

cionaliai panaudoti vi
sasmiesto erdves. Štai
įrengusA. Jucio skvere
„Supermiesto“ aikštelę
su lauko treniruokliais,
siūloma aikštelę, esan
čią tarpA.Juciogatvės

14, 12, 8 ir 6 namų,
nupjovusmetalineskon
strukcijas, kurios laikė
kažkada statytos vaikų
žaidimųaikštelėsįrengi
nius,pritaikytigyventojų
automobiliamslaikyti.

Aud ra ZDRA MIE Nė

Netektiesirliūdesiovalandądėltėvelio
mirties nuoširdžiai užjaučiame Janiną
Borumienę,josšeimąirartimuosius.

UAB „Plungės vandenys“ kolektyvas

M-962

Kvartale už duonos kepyklos orinės elek-
tros linijos keičiamos į požemines. Seniūnas 
rūpinasi, kad šios gatvės neliktų be 
apšvietimo.


