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Neįgalų vyrą dusino
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telefonus, dešrą ir
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Alsėdžių gyventojų ir jų svečių
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vidun skrido akmenys
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Protestavo veltui dalindami
pieną

Lina MOTUŽIENĖ
„Aš ir dabar vienas bijau būti namuose“, –
teisme kalbėjo nukentėjęs 60-metis plungiškis
Juozas Mockus, prisimindamas, kaip vieną šių
metų sausio dieną į jo butą pro neužrakintas
duris įžengė du plėšikai ir užspaudė jam bur
ną. Neįgalus vyras buvo nutemptas į kambarį,
jam ant galvos užspausta pagalvė, reikalauta
pinigų. Vienas iš užpuolikų – Erlandas Kveinys
(gim. 1991 m.) – gegužės 11-ąją į teismą buvo
atvežtas tiesiai iš įkalinimo įstaigos, o kitas
slapstosi, tad jo byla atskirta.
Nukelta į 2 psl.

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.

Iš teismo išvedamas E. Kveinys slėpė veidą.

„Tikrai negaila“, – paklaustas, ar nesigaili žmonėms
nemokamai per maždaug valandą Plungės mieste išda
linęs 800 litro talpos buteliukų šviežio pieno, mojo ranka
Ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus vadovas Marijus
Kaktys. Tokiomis akcijomis, kurios kiek anksčiau jau
įvyko Vilniuje ir Rokiškyje, ūkininkai stengiasi atkreipti
visuomenės dėmesį į žemas pieno supirkimo kainas. Jei
Lietuvoje tokios kainų taktikos bus laikomasi ir ateityje,
pieno ūkiai nebeišgyvens, teks išskersti ir gyvulius. Aiš
ku, laisva niša bus užpildyta, ir vartotojams prekybininkai
netruks pasiūlyti iš kitų šalių atgabentų pieno produktų,
tačiau ar mums dėl to bus geriau?
Nukelta į 3 psl.

Pienas buvo išpilstytas į buteliukus,
kurie akcijos sumanytojams kainavo
po 12 centų.
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Gegužės 20 d. Plungėje lankysis Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų
mokslininkų grupė, vadovaujama Kardiologi
jos klinikos vadovo, rektoriaus, prof. Remi
gijaus Žaliūno.
Garsūs profesoriai Plungės „Saulės“ gimnazijo
je susitiks su rajono moksleiviais, planuojančiais
studijuoti medicinos mokslus. Vėliau VšĮ Plungės
rajono savivaldybės ligoninėje svečiai susitiks su
medikais, konsultuos sudėtingesnius, problemi
nius kardiologinius ir neurologinius pacientus,
atrinktus ligoninės specialistų.
Vizito pabaigoje, 15.30 val., įvyks spaudos
konferencija, kurioje dalyvaus Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Kauno klinikų mokslininkų
grupė, LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pava
duotojas Rimantas Vaitkus, Plungiškių draugijos
ir ligoninės atstovai.
VšĮ Plungės rajono savivaldybės
ligoninės administracija
M-961

iš teismo salės

Neįgalų vyrą dusino
pagalve, pavogė du
telefonus, dešrą ir
šokoladą...
E. Kvein ys kalt int as
tuo, jog veikdamas ben
drininkų grupėje su Do
vydu Songaila, šių metų
sausio 22 d., apie 15 val.,
pro neužrakintas duris
įėjo į J. Mockaus butą I.
Končiaus gatvės 9-ajame
name, ranka užspaudė
šeimininkui burną, nu
tempė į miegamąjį, tada
užspaudė veidą pagalve ir
pareikalavo pinigų. Nera
dę pinigų, įsibrovėliai pa
grobė du telefonus – „No
kia“ ir „Samsung“, taip pat
šokolado plytelę ir dešros
bryzelį. Nukentėjusysis
patyrė 76,5 euro žalą.
Savo kaltę teisiamasis
pripažino, bet kaip viskas
nut ik o, sak ė neb ea ts i
menantis – buvo girtas.
„Remk it ės man o anks
tesniais parodymais, negi
aš po dešimt kartų tą patį
kart os iu! Nuė jau, api
plėšiau ir viskas! Tokių
įvykių pas mane pilna!“
– nervinosi kaltinamasis.
Tiesa, klausinėjamas vis
gi šį tą prisiminė.
Pasakojo, jog su D. Son
gaila ir dar dviem pažįsta
mais – Edgaru Gudaičiu
bei Juozu Grigaičiu – gėrė
alų. Pastarasis užsiminė,
kad J. Mockus galėtų tu
rėti pinigų. Tačiau aniedu
vidun nėjo, tik jis su D.
Songaila. Draugas esą už
spaudė šeimininkui bur
ną, o jis prisiminė liepęs
jam nešaukti, patikrino
spinteles, piniginę. Pasta
rojoje buvo tik keli centai.
Dešros tikino neėmęs, tik
šokoladą. Taip pat pasisa
vino du telefonus, kuriuos
vėliau užstatė lombarde
Telšiuose. Gavo 42 eurus
ir iššvaistė svaigalams bei
rūkalams.
Teismo salėje E. Kvei
nys atsiprašė nukentė
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jusiojo, tikino, jog gailisi,
kad girti „padarė nesą
mon ę“. Žal os atl yg int i
nespėjo – po dviejų dienų
buvo sugautas ir uždary
tas į areštinę.
Į teismą su ramentais
atė jęs J. Mock us sak ė
ir dabar tebejaučiantis
nerimą – nervai pašlijo,
geria vaistus. Jei kas su
krebžda po langais – bai
siausiai išsigąsta. Buvo,
kad net policiją be reikalo
kviet ė... Įvyk is neįgalų
žmogų labai sukrėtė, jis
paprašė atlyginti ir mora
linę žalą – 5 tūkst. eurų.
Nukentėjęs vyras stebė
josi, kad byloje nebuvo
pagrindinio „organizato
riaus“ – J. Grigaičio.
Nukentėjusysis prisi
minė, jog išgirdęs bruz
des į, nuė jo į kor id or ių
paž iūr ėt i, kas vykst a.
Tarpd ur yj e stov ėj o E.
Kvein ys, o D. Song ai
la iššoko iš už durų ir,
užs paud ęs jam burn ą,
nutempė į kambarį. Kai
pris paud ė pag alv e, J.
Mockus prisiminė pajė
gęs pasukti galvą į šoną,
kad neu žd ust ų. Be to,
grumtynių metu išsijudi
no rankos implantas, tad
žmogui po viso to reikėjo
iškęsti ir operaciją.
Tik sept yn ias klas es
baigęs E. Kveinys pasku
tinį kartą buvo nuteistas
pernai gruodį už pasikė
sinimą apiplėšti. Už J.
Mockaus apiplėšimą pro
kuroras siūlė skirti 4 me
tus, kadangi kaltę pripa
žino – bausmę siūlė ma
žinti trečdaliu ir paskirti
2 m. ir 9 mėn. nelaisvės.
Subendrinus su gruodžio
mėnesio nuosprendžiu,
už grotų E. Kveinys turė
tų pasėdėti 5 metus ir 9
mėnesius. Kaip nuspręs
teismas, paaiškės gegu
žės 19 dieną.

Alsėdžių gyventojų ir jų svečių „apgultis“:
naktį dužo langai, vidun skrido akmenys
Lina MOTUŽIENĖ
„Dužo langai, vidun lėkė akmenys, iš miego pa
šokę klykė vaikai“, – tai tik dalis nukentėjusiųjų
žodžių, pasakytų Plungės rajono apylinkės teisme
ketvirtadienį, kai buvo nagrinėjama baudžiamoji
byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir nesunkaus
sveikatos sutrikdymo iš chuliganiškų paskatų.
Teisiamųjų suole sėdėję keturi alsėdiškiai – Egidi
jus Raudonius (gim. 1986 m.), Gediminas Berenis
(gim. 1982 m.), Kęstutis Berenis (gim. 1978 m.)
ir pastarųjų dviejų tėvas Povilas Berenis (gim.
1959 m.) neprisipažino, jog vieną praėjusių metų
rugpjūčio naktį siautėjo pilname svečių Editos
Kniukštienės namų kieme.
Min ėt i asm en ys kal
tinti tuo, jog būdami girti
rugpjūčio 2-osios naktį,
apie 2 valand ą, atėjo į
Puš yn o gatv ėj e esant į
E. Kniukšt ien ės nam ų
kiemą ir pradėjo „daryti
tvarką“, t. y. akmenimis
ir pagaliais iškūlė šešis
langus (padaryta 4 434
eurų žala), vidun įlėkęs
akm uo sud auž ė kom
piuterį (150 eurų žala),
o byrantys stiklai ir bai
sus triukšmas išgąsdino
miegojusius vaikus bei
suaugusiuosius. Be to,
kumščių ir lazdų smūgių
gavo keli vyrai – Riman
tas Kreišmontas, Dalius
Kreišm ont as, Saul ius
Jogminas, Vytautas Jog
min as. Taip pat apg a
dintas pastarojo vyriškio
automobilis „VW Passat“
– aplamdytas bagažinės
dangtis, išmuštas galinis
stiklas. Nukentėjusiomis
pripažintos ir didelį išgąs
tį patyrusios moterys – E.

Kniukštienė, Silva Jogmi
nienė, Nerija Jonušaitė,
Dalia Kreišmontienė.
Nė vienas iš teisiamųjų
savo kaltės nepripažino.
Jie žadėjo kalbėti tik po
liudininkų ir nukentėju
siųjų apklausos.
Vienas iš įvykio vietoje
aps ilank ius ių par eig ū
nų – Saulius Gedgaudas
– pris im in ė, jog tąs yk
vyko Alsėdžių miestelio
šventė. Gavę pranešimą,
jog Pušyno gatvėje kilo
konfliktas, su kolega ir
policijos rėmėjais nuvyko
nurodytu adresu. Kieme
buvę žmonės pasakė, kad
kažkokie chuliganai iš
daužė langus ir pabėgo,
bet porą vyrų patys jau
buvo paguldę ant žemės.
S. Gedgaudas su rėmė
jais sak ė išk art išv yk ę
ieškoti nusikaltėlių, kie
me pasiliko kolega Tomas
Laučys. Netoli nuvažiavę,
pamatė einantį vyriškį su
statybine lazda, vadina

muoju „penketuku“, ran
koje. Prisistatė esantis G.
Berenis, bet kodėl vaikš
to naktį „apsiginklavęs“
ir ką veik ia – neg alėjo
paaiškinti. Todėl vyriškis
su lazda buvo parvežtas į
įvykio vietą ir perduotas
kitiems atvykusiems ko
legoms. Kaip viskas vyko
toliau, S. Gedgaudas sa
kė nežinantis – išsubėjo
atgal į miestelio šventę
tvarkos užtikrinti.
Nukentėjusysis S. Jog
minas – E. Kniukštienės
sugyventinis – pasakojo,
jog tą vakarą su svečiais
šventė jo moters gimta
dienį, bet naktį dūžtan
čių langų stiklų garsas
ir vaikų klyksmas jau su
migusius pažadino. Pri
puolė prie langų – kieme
su pagaliais ir akmenimis
trankėsi svetimi. Jis pats
su vyrais išskubėjo lau
kan. Vidiniame kieme jį
su pagaliu pasitiko P. Be
renis. Susikibo, paguldė
atėjūną ant žemės. Laz
dų, akmenų, stiklų, kaž
kokių kėdžių kojų – visko
buvo pilna, tvyrojo baimė
bei sumaištis. Akmenų
primėtė ir į kambarius,
kur miegojo svečiai su
vaikais. Po įvykio šeima
namą išnuomojo ir išsi
kraustė į Telšius – bijojo
čia likti.
Paklaustas, kodėl bu
vo užpulti, S. Jogminas
svarstė, jog pradžia buvo
jau po vidurnakčio, kai
dal is sveč ių išv až iav o

nam o. Išv až iuod am i iš
kiemo šie kuriam laikui
užtvėrė pravažiavimą Pu
šyno gatvėje. Tuo metu
pro šalį važiavo G. Bere
nis ir dar vienas asmuo.
Jiems laukti nesinorėjo,
atė jo net į kiem ą aiš
kintis, „kame reikalas“.
Švent ės dal yv iai sak ė
tuoj atsisveikinantys ir
išv až iuojant ys, bet at
ėjūnai atrodė girti ir taip
agresyviai nusiteikę, kad
šeimininkai pasakė kvie
siantys policiją. Tada vy
rai išvažiavo pagrasinę,
jog sugrįš ir susidoros.
Kaip vėliau paa išk ėjo,
taip ir padarė.
S. Jogmino mama Sil
va Jogm in ien ė kalb ėjo
panašiai: per balkoną sa
kė mačiusi svetimus vy
rus, daužančius langus.
Dar paklausė E. Raudo
niaus, ką jie čia veikia,
o šis sviedė į ją akmenį,
pagrasino užmušti. Jai
nekliuvo, bet laukan iš
bėgęs vyras V. Jogminas
buvo sužeistas. Moters
teigimu, chuliganų buvo
daugiau nei keturi – kiti
išsilakstė.
Nukentėjusioji N. Jo
nuš aitė sak ė taip išs i
gandusi, kad krito ant
grindų ir užsidengė galvą
– manė, kažkas šaudo.
Stiklai krito ant galvos,
kažkas grasino susido
roti, buvo siaubinga. „Pa
tyriau labai didelį stresą.
Nukelta į 5 psl.

kviečia

Plungėje viešės Seimo kontrolierius
Raimondas Šukys
2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) Seimo kontrolierius Raimondas Šukys lankysis Plun
gėje, susitiks su Plungės rajono savivaldybės meru Audriumi Klišoniu ir administracijos di
rektoriumi Albertu Krauleidžiu.
Vėliau Seimo kontrolierius susitiks su administracijos padalinių vadovais, kitais Savivaldybės insti
tucijų atstovais.
Susitikime planuojama aptarti aktualias problemas dėl viešojo administravimo paslaugų kokybės, pa
reigūnų biurokratizmo ar piktnaudžiavimo bei pristatyti Seimo kontrolierių vykdomą nacionalinę kanki
nimų prevenciją. Taip pat ketinama aptarti nagrinėjamus skundus dėl galimai pažeistų žmogaus teisių į
gerą viešąjį administravimą bei problemas, susijusias su Plungės rajono savivaldybės administracijos ir
savivaldybės įstaigų pareigūnų veikla.
12–15 val. Plungės rajono savivaldybės patalpose Seimo kontrolierius R. Šukys priims iš anksto
užsiregistravusius gyventojus. Gyventojai registruojami nemokamu Seimo kontrolierių įstaigos te
lefonu 8 800  22 100.
2015 metais Seimo kontrolierių įstaigoje gauti 2 838 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimai. Vertinda
mi žmogaus teisių padėtį laisvės apribojimo vietose, Seimo kontrolieriai nuolat lankosi įvairiose Lietuvos
laisvės apribojimo vietose, įskaitant globos įstaigas.

Susitikimo programa

LR Seimo kontrolierių įstaigos informacija
M-956
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Protestavo veltui dalindami pieną

Plungiškių eilė prie nemokamai dalino pieno susirangė per visą aikštę.
Atkelta iš 1 psl.

Kol pien as pas iek ia
vartotojo stalą, ūkinin
kas du kartus per dieną
turi šerti ir girdyti karvę,
aišk u, nep am iršt i jos
paglostyti, du kartus per
dieną melžti ir siųsti iš
tirti pieno kokybę, taip
pat valyti tvartus, gydyti
gyvulį, rūpintis, kad kar
vei būtų šilta ir patogu
gyventi, kad visais metų
laikais užtektų pašaro.
Pieno ūkį turintis žmo
gus dirba be išeiginių ir
atostogų, baisiausia, kad
negali net susirgti, nes
gyvuliai liks be priežiū
ros. O kokia ūkininkui
nauda už tokį pasiauko
jamą darbą?
„Išeitų, kad šiais laikais
mums tenka dirbti už dy
ką, nes už litrą žalio pieno,
kurio riebumas – gerokai
per 4 procentus, balty
mų – per 3 procentus,
ūkin ink as vid ut in išk ai
gauna 10–14 centų. Pre
kybos centruose per pusę
liesesnis, jau perdirbtas
pien as kain uoja po 80
centų! Už ekologišką pie
ną vidutiniškai mokama
po 15 centų, tačiau toks
pienas parduotuvėse jau

kainuoja po 1,27 euro ir
dar daugiau! Kam palieka
pinigai? – piktinosi ir akci
joje dalyvavęs Žemės ūkio
rūmų pirmininkas Andrie
jus Stančikas. – Lietuvoje į
vieną vežimą dabar sukin
kyti du asilai – ūkininkas
ir pieno produktų vartoto
jas. Vienas ašaras tegauna
už parduotą žalią pieną,
kitas už produktus moka
per didelę kainą! Rankas
trina tik perdirbėjai ir pre
kybininkai...“
Susirinkę plungiškiai
sakė puikiai suprantantys
ūkininkų padėtį. Dauge
lis, paėmę po litrą čia pat,
aikštelėje, iš pienovežio
į vienkartinius butelius
išpilstyto pieno, į simboliš
kai padėtą šiaudinę skry
bėlę metė po 50 centų ir
daugiau – sakė, jog sąžinė
neleidžia veltui pieno imti!
Buvo ir tokių, kurie į su
sirangiusios eilės galą dėl
litro šviežio riebaus pieno
stojo ir antrą kartą.
„Pienas, kurį dovanoja
me, yra iš tvarkingo ūkio,
tač iau jei nes at e prat ę
prie riebesnio pieno, pa
tariame prieš vartojant
jį atk ait int i“, – rag in o
plungiškius pagrindinis
akcijos organizatorius M.

Kas kiek galėjo aukojo žlungančiai pienininkystei.

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

Su lėkšte – į galvą

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 ilgalaikio sulaikymo kamerą.

Kumščiu – 4 kartus į
veidą

Litras vaikui, litras –
mamai!

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

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

Kaktys, kuriam tą dieną
talkino ūkininkai Grikš
tai, Martišiai, R. Graus
lys, R. Endrijauskienė, B.
Dromatienė, patirties per
panašią akciją Vilniuje
įgiję žemės ūkio koope
ratinės bendrovės „Pieno
gėlė“ atstovai.
M. Kaktys minėjo, kad
panašias protesto akci
jas, jo žiniomis, planuoja
ir Šilutės bei Klaipėdos
rajonų ūkininkai.

„Plungės žinių“ inf.

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.

Dingo 1200 eurų

Gegužės 12 d. Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojas K. S. pranešė, kad išvakarėse pastebėjo, jog iš
dėžutės, kuri buvo Vienuolyno g. 1C, Žemaičių Kalvarijoje, kažkas pavogė 1200 eurų.

Pavogė televizorių

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.

Kumščiu į pilvą

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.
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Seniūno darbo vieta – Plungės miestas
Ilgus metus jis jau buvo Plungės miesto seniūnas, po to tapo seniūno pavaduotoju, laikinai
einančiu seniūno pareigas, o šiemet po pagaliau įvykusio konkurso – vėl Plungės seniūnas,
nes geresnių už jį per tuos paieškų metus taip ir neatsirado. Iš 60 Lietuvos savivaldybių
centrų Plung ė pag al gyv entojų skaičių tvirt ai stovi 16 viet oje, taigi, miest o seniūnui ir vi
sai seniūnijos administracijos komandai veiklos – per akis. Eilinės darbo dienos popiet ę
su seniūnu Gintaru Domarku apsukome Plungėje vieną did elį garb ės rat ą. Darb ų – begalė,
rūpesčių – per akis, ir toks tempas – kasdien, nes plungiškiai nori gyvent i švariau, tvarkin
giau, gražiau.
Didžiausia bėda –
neturėti rangovų
G. Domarkas neslėpė,
kad šis pavasaris kelia
nuolatinį galvos skaus
mą, mat Plungės miesto
seniūnija iki šiol neturi
rangovų, kurie užlopytų
asf alt o duob es, valyt ų
nuo asf alt uot ų gatv ių
kelkraščių sąnašas, iš
vežtų šiukšles (ir žalie
nas) iš miesto kapinių.
Sav iv ald yb ės adm i
nistr ac ij os pas kelbt as
konk urs o sąlyg as ran
govui parinkti viena ben
drovė apskundė teismui.
Iki gegužės 18 dienos, kol
teismas skelbs verdiktą,
vis i išv ard yt i pav as ar į
taip miestui ir miestie
čiams reikalingi darbai
stov i, nors konkursas
paskelbtas dar vasario
mėnesį.
„Tas, kur is kreip ės i
į teism ą, įvard ijo, kad
skundžia konkurso są
lyg as nev a tod ėl, kad
gina viešąjį interesą. O
kas šiuo atveju yra tas
vieš as is int er es as? Ar
juridinis asmuo tokiais
sav o veiksm ais nep a
žeidžia plungiškių viešo
intereso gyventi švares
niam e, sut vark yt am e
mieste?“ – piktinosi G.
Dom ark as, prip až in ęs,
jog sen iūn ija jau gav o
iš apl ink os aug in ink ų
pastabą, kad dėl nenu
valytų gatvių saulėtomis
dienomis mieste akivaiz
džiai padidėjusi kietųjų
dalelių koncentracija ore.
Reikia šluoti kelkraščius,
bet darbus stabdo teismo
proc es as, o stipr esn io
lietaus, galinčio nors lai
kinai mieste priploti dul
kes ir išvalyti orą, dažnai
trūksta.
Laimei, gatvių duobės
miesto centre eismo da
lyviams didelių rūpesčių
dar nekelia, tačiau kelios
gatv ės miest o pak raš
čiuose dėl gilių ir plačių
duobių yra sunkiai pra
važiuojamos. Vairuoto
jai, lenkdami duobes J.
Kučinskio gatvėje, ratais
„lipa“ į tenykščių gyven
tojų kiemus. Kas apgins
jų interesus?

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

Iš seniūnijos sutaupytų lėšų A. Vaišvilos
gatvėje klojamas šaligatvis.

Keičia elektros
stulpus ir šviestuvus

Tokių – „garderinių“ – atramų nebeleidžia eksploatuoti Valstybinė energetikos inspekcija.

Pasigedo... žaliųjų!
„Ar jums neatrodo, kad
Vytauto gatvės pradžioje
kažko lyg ir trūksta? –
užklausė G. Domarkas.
– Taip, čia trūksta dviejų
ąžuolų, kurie augo prie
buvusio (dabar – jau pri
vatizuoto) teismo pastato.
Kur žiūrėjo Plungės žalie
ji, kai per patį vidudienį
kirto šiuos medžius? Kai
ruošėmės pjauti eglę prie

Savivaldybės administ
racijos, žalieji kryžiumi
gulė... Kodėl dabar ne
protestavo?“ – ironizavo
G. Domarkas.
Buvusio teismo pasta
to dabartinis savininkas,
sen iūn o žin iom is, yra
įpareigotas prie pastato
atsodinti želdinius, ta
čiau kiek ir kokių medžių
čia suž aliuos – laik as
parodys.
Aps krit ai dėl želd i
nių priež iūr os miest e
seniūnui kyla daug rū
pesčių. Šiemet kol kas
nėra rangovo medžiams
genėti, todėl neišsipildė
seniūno noras dar prieš
sužaliuojant lapijai vie
nodu stiliumi „apkirpti“
J. Tumo-Vaižganto, Tel
šių, Salantų, Pramonės,
Vytauto ir kitose gatvėse
augančias liepas.
„Medžius reikia genėti
teisingai, palikti ir šake
lių vainiką, ne vien pli
ką kamieną. Jau buvau
suk irt ęs rank om is su
medžių genėtoju Sauliu
mi, kad mums parodys
ir pamokys, kaip daryti,
bet jis į užsienį, kuria
me tokį pat darbą, kaip
sup rat au, sėkm ing ai
dirb a, išv yk o, – apg ai
lestavo G. Domarkas. –
Mano supratimu, mūsų
miestas turi būti žalias,
todėl piktina miestiečių
nor as prie sav o vald ų
išk irst i vis us did el ius
med žius. Pap rast ai su
tokiu prašymu žmonės
kreip ias i rud en į, kad
kit ą rud en į, gav us lei
dimą, jiems nebereikėtų
lapų grėbti...“

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

Sen iūn as sak ė, kad
Plungės savivaldybės ad
ministracija yra sutarusi
su ESO kiekvieną rudenį
keist is inf orm ac ija dėl
mieste (ir rajone) kitais
metais numatytų elek
tros lin ijų kab eliav im o
darbų.
„Kaip paaiškėjo vėliau,
Savivaldybė ir pernai iš
ESO gav o tok į rašt ą,
tač iau Plung ės miest o
seniūnijos jis kažkodėl
nep as iek ė. Miest o se
niūn ija ats id ūr ė nep a
vydėtinoje padėtyje, kai
ESO siųst a komp an i
ja už duonos kepyklos
esančiose gatvelėse ėmė
keisti orines elektros li
nijas į požemines. ESO
nus it eik us i nug riaut i
betono stulpus, ant ku
rių laikėsi elektros lai
dai ir miesto seniūnijai
prik laus ant ys šviest u
vai. Sako, kur norit, ten
savo šviestuvus ir dėkit,

Seniūnas G. Domarkas

Prie žaidimų aikštelių, kitose gausiai lankomose vietose trūksta biotualetų.
darbininkai juos nukels
ir pal iks ant žem ės...
Diev as mat o, dar ys iu
viską, kad S. Daukanto,
Paupio gatvėse būtų pa
statytos naujos atramos
ir šios gatvės neliktų be
apšvietimo“, – pažymėjo
seniūnas.
Kit a „deg ant i“ viet a,
kurioje būtina šiais me
tais pak eist i atr am as
– viena V. Mačernio gat
vės pusė (pagal darželio
„Raudonkepuraitė“ tvo
rą). Čia tebestovi vadina
mieji „garderiniai“ betono
stulpai, kurių Lietuvoje
nebeleidžiama eksploa
tuoti – tai akcentuoja
ma seniūnijai siųstame
Valstybinės energetikos
inspekcijos akte. Taigi,
per šiuos metus ir tas
atramas teks pakeisti į
šiuolaikines, pakabinant
ant jų ir naujesnio dizai
no šviestuvus.
Dar viena nauja ap
švietimo linija su 8 ar 9
atramomis bus pėsčiųjų
take, jungiančiame Biru
tės ir Stoties gatves.
Vykstantys pro seną
sias kapines pastebėjo,
kad vienoje Birutės gat
vės pusės dalyje, pagal
kapinių tvorą, jau per
klotas šaligatvis, tačiau
apšvietimas neatkurtas,
nors pats elektros kabelis
čia paklotas po žeme.
Miesto seniūnas derasi
su paveldosaugininkais,
kad šie leistų atramas
šviestuvams statyti anoje
kapinių tvoros pusėje.
Viešose miesto
erdvėse trūksta
biotualetų
Be jokių didesnių iš
kilm ių šiem et prad ė

ta eksp loa t uot i naujai
įrengt a sport o aikšt elė
Stoties gatvėje, kurioje
jau pastatyti ir krepši
nio stovai, o ant lankų
pakabinti tinkleliai. Dėl
žaidžiančių vaikų saugu
mo šią aikštelę nuspręsta
aptverti.
Seniūnas G. Domar
kas sutiko su plungiškių
išsakyta nuomone, kad
tiek prie šios aikštelės,
tiek prie parko žirgyno
aikštelės, į kurią savait
galiais atv ykst a vest u
vininkai ar šiaip miesto
sveč iai, kit os e miest o
didesnėse žmonių susi
būrimo vietose trūksta
tualetų.
„Neg i vaik as, kur is
atė jo paž aist i krepš i
nį, pris pyr us reik alui,
tur i bėgt i nam o? Ačiū
„Ryto“ pagrindinei mo
kyklai, kuri jau išspren
dė šią problemą ir prie
jos ter it or ijoje esanč ių
sporto aikštynų pastatė
biotualetų. Manau, kad
Plungės miesto seniūnija
artimiausiu metu skelbs,
kad nori išsinuomoti 6–8
biotualetus“, – sakė G.
Domarkas.
Sen iūn o įsit ik in im u,
žaid im ams, akt yv iam
poi ls iui skirt ų erdv ių
mieste tik daugės. Viena
tokia aikštelė numatyta
rekonstruojamos Klevų
gatvės pradžioje, užver
tus ten buvusį tvenkinį.
Kit ur gyv ent oj ai sav o
lėš om is įreng ia vaik ų
žaidimų vietas. Viena jų
– Kalniškių gatvės gale,
prie paskutinių daugia
bučių.
G. Dom ark as paž y
mėjo, kad siekiama ra
Nukelta į 12 psl.
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nusikaltimai

Alsėdžių gyventojų ir jų svečių „apgultis“: „Stalgėniškę“ varę
naktį dužo langai, vidun skrido akmenys jaunuoliai atsidūrė
teisme
Atkelta iš 2 psl.

Juk gal ėj o ir mus, ir
vaikus sunkiai sužaloti!“
– jaudindamasi kalbėjo
nukentėjusioji.
Namo šeimininkės ma

mai D. Kreišm ont ien ei
teisme buvo ypač sunku
kalbėti – name buvo jos
vaikai ir anūkai. Moteris
sakė negalinti patikėti,
kad patys šeimas turintys
teisiamieji šitaip galėjo

pasielgti! Nukentėjusioji
su jauduliu kalbėjo, kaip
baisiai atrodė ta naktis,
kaip klyk ė pers ig and ę
vaikai. „Gyvenime tokių
dalykų nebuvau mačiusi!
Visiems alsėdiškiams tie

vyrai žinomi, visi jų ven
gia“, – kalbėjo moteris.
Toliau ši byla bus nag
rinėjama birželio 7 dieną
– tada bus apklausti kiti
nukentėjusieji, vėliau – ir
teisiamieji.

sportas

Mėgėjų sporto žaidynėse įveiktos trys
rungtys
Plungės rajono mėgėjų sporto žaidynėse, kuriose dalyvauja įvairių
organizacijų, įstaigų, įmonių ir seniūnijų sporto mėgėjai, įveiktos trys
rungtys. Gegužės 6 d. „Senolių parke“ įvyko Mėgėjų sporto žaidynių ati
darymas. Jo metu susirinkusios komandos varžėsi dviejose rungtyse:
smiginio ir dviračių slalomo.

Žūklės dalyviai
Smig in io varž yb os e
nugalėtoja tapo „Vičiūnų“
komanda. Antra vieta ati

teko Alsėdžių gimnazijai,
trečia – „Bumo“ ekipai.
Dviračio slalomo rung

tyje nepralenkiami buvo
Alsėdžių gimnazijos spor
to mėgėjai, antri liko „Vi

čiūnai“, treti – „Bumas“.
Kitą dieną dalyviai su
gužėjo į Grumblius, kur
komandos varžėsi žūklės
varž yb os e. Per dvi va
landas jos turėjo pagau
ti kuo daugiau žuvies.
Pasibaigus laikui ir pa
svėrus sugautą laimikį,
paaiškėjo, kad žuvims la
biausiai patiko Paukšta
kių seniūnijos komandos
narių kabliukai. Dviejų
komandų – „Plungės Jo
nio“ ir Šat eik ių sen iū
nijos – pagautas laimi
kis svėrė po lygiai, tad
skirt os pap ild om os 5
minutės, kad išaiškėtų,
kas užims antrą vietą.
Pratęsimas sėkminges
nis buvo „Plungės Jonio“
žvejams, tad Šateikių se
niūnijai reikėjo tenkintis
trečia vieta.
„Plungės žinių“ inf.

Mėgėjų sporto žaidynių atidarymo dalyviai.

Krepšininkų pagerbimo diena
Lina MOTUŽIENĖ
Gegužės 12 d. Plungės rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje
šurmuliavo jaunieji mūsų krepšininkai, jų treneriai, keletas tėvelių. Čia vyko
Plungės sporto ir rekreacijos centro (SRC) auklėtinių, iškovojusių aukštas
vietas, pagerbimas. Sportininkus sveikino rajono meras Audrius Klišonis,
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Vida Saukalienė bei Plungės SRC direk
torius Alvydas Viršilas.
„Man labai malonu pa
gerbti jaunuosius krepši
ninkus, džiaugiuosi jūsų
rezultatais, smagu, kad
Plungės miestas gali di
džiuotis tokiais puikiais
jūsų pasiekimais“, – kal
bėjo A. Klišonis. Meras
dėk oj o tren er iams už
darb ą, tėv el iams – už
par am ą, prip až in o, jog
Savivaldybė kol kas ne
gali prisidėti prie sporto
tiek, kiek iš tikrųjų rei

kėtų. Tiesa, priminė, kad
po truputį situacija tai
šen, tai ten keičiasi – prie
Akademiko Adolfo Jucio
pag rind in ės mok ykl os
įrengta treniruoklių aikš
telė, Stoties gatvėje bei
Plateliuose bus atidary
tos krepšinio aikštelės,
taip pat labai laukiama
vad in am osios „Sup er
miesto“ aikštelės atida
rymo birželio 1-ąją.
„Judėjimas – visa ko

pagrindas. Tada nelieka
blogų emocijų, žmogus
pas ik raun a“, – rag in
damas visus sportuoti,
kalbėjo meras. Taip pat
rajono vadovas džiaugėsi,
jog atsigaunančiam krep
šin io klub ui „Olimp as“
aug a puik i pam ain a ir
kad ne tik vaikinai, bet ir
merginos pasiekia puikių
rezultatų.
Padėkos raštais meras
apdovanojo tris krepši

nink ų kom and as: Lie
tuvos moksleivių krep
šinio lygos vaikinų U15
jaunučių (gim. 2001 m.)
krepšinio čempionate A
div iz ion e antr ąją viet ą
iškovojusius trenerio Vir
gilijaus Lapio auklėtinius
(13-ika krepšininkų), Lie
tuvos moksleivių krepši
nio lygos berniukų U12
(gim. 2004 m. ir jaunes
nių) krepšinio čempiona
te „Pirmasis iššūkis“ ket
virtą vietą iškovojusius
trenerio Genadijaus Glik
mano auklėtinius (16-ika
krepšininkų) ir Lietuvos
moksleivių krepšinio ly
gos mergaičių U14 (gim.
2002–2003 m.) krepšinio
čempionate A divizione
penktą vietą iškovojusias
trenerės Julytės Mefio
dienės auklėtines (13-ika
krepšininkių).

Lina MOTUŽIENĖ
Beveik pusantro šimto litrų „piktosios“ ir
daugiau nei tūkstantis litrų raugo vieną praėju
sių metų vasaros dieną buvo aptikta Stalgėnų
seniūnijos Luknėnų kaimo miškelyje. Pareigū
nai kurį laiką stebėjo „fabrikėlyje“ besidarbuo
jančius du jaunuolius, kol šie pastebėjo pasalą
ir išsilakstė. Tiesa, vienas buvo nutvertas, ka
mantinėjamas pasakė ir draugo pavardę. Todėl
prieš teismą praėjusį antradienį stojo abu – su
gautasis Gintaras Kučinskas (gim. 1993 m.) ir jo
pažįstamas Juozas Grigaitis (gim. 1991 m.). Abu
– anksčiau neteisti Stalgo kaimo gyventojai, tik
pastarasis jau kurį laiką gyvena Plungėje.
Į teisiąmųjų suolą bi
čiuliai sėdo dėl neteisėto
naminukės gaminimo ir
laikymo, dėl „fabrikėlio“
laikymo, taip pat dėl pa
sikėsinimo pagaminti ir
daugiau svaigalų. Vienas
– G. Kučinskas – savo kal
tę pripažino ir davė paro
dymus, o J. Grigaitis kaltę
neigė ir kalbėti žadėjo po
liudytojų apklausos.
Jauni vyrai kaltinti tuo,
jog Luknėnų kaimo miške,
prie Luknos upės, neteisė
tai laikė naminės degtinės
varymo aparatus, jog ten
pat pagamino ir plasti
kinėse talpose laikė 140
litrų svaigalų ir dar per
tūkstantį litrų raugo – vi
sa tai Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komi
sariato pareigūnai kartu
su kolegomis iš Kretingos
aptiko 2015 m. liepos 16
d., apie 14 valandą.
G. Kuč insk as pas a
kojo, jog J. Grigaitis yra
iš jo kaimo. Atvažiavo,
šnekėjosi ir nusprendė,
kad abu bandys „išsivirti“
savo reikmėms. Tiesiog iš
neturėjimo ką veikti. Kur
yra nebenaudojamas „fab
rikėlis“ – žinojo seniai. Jo
savininkas buvo miręs ir
viską palikęs. Jaunuoliai
nusipirko tik akumulia
torių, ventiliatorių, miltų,
mielių ir ėmėsi darbo. Abu
kartu užraugė, abu kartu
ir virė. Pardavinėti esą ne
ketino – patys būtų gėrę ir
draugus vaišinę. Tačiau
darbo įkarštyje įkliuvo
pareigūnams. Jam uždėjo
antrankius, o J. Grigaitis
pabėgo.
Tiesa, pastarojo advo
kat as Rom an as Lup ei
ka labai smulkmeniškai
„tardė“ G. Kučinską – nuo
apsirengimo detalių iki
metrų tikslumo matuo
jant atstumus. Taip pat
atkreipė dėmesį į tai, jog
G. Kučinskas anksčiau
davė kitokius parodymus
– vienu metu tikino, jog
gamybos procese su jais
dalyvavo ir toks Vilius
Meškauskas, vėliau sakė,
kad naminukę varė vie
nas, dabar – kad tik su J.
Grigaičiu. Teisiamasis G.
Kučinskas patikino, jog

dėl V. Meškausko kalbėjo
nesąmones, o sakyti, kad
dirbo vienas, jis pats (R.
Lupeika – aut. past.) jam
pataręs!
Kad ang i J. Grig ait is
pareiškė esąs nekaltas ir
savo parodymus žadėjo
duoti paskutinis, teismas
apklausė tris atvykusius
liudytojus – pareigūnus iš
Klaipėdos ir Kretingos.
Mar ius Žvink lys pa
sakojo, jog buvo gautas
pranešimas, jog Stalgėnų
sen iūn ijos mišk e, prie
Luknos upės, netoli vie
nos sodybos, varoma na
minukė. Atvyko, kurį lai
ką stebėjo du besidarbuo
jančius asmenis, apsupo,
tada artinosi, jaunuoliai
juos pamatė ir išsilakstė.
Sugavo G. Kučinską, tas
pasakė draugo pavardę ir
patikino, kad yra samdo
mi darbuotojai – esą dirbo
V. Meškauskui.
Pareigūnai Marius Dir
vonsk is ir Reg im ant as
Preibys kalbėjo panašiai,
dar prisiminė, kad bu
vo surastas ir minėtas
V. Meškauskas, bet jis
neig ė, kad „fabr ik ėlis“
priklauso jam. R. Preibys
pasakojo, kad net filma
vo tą vietą telefonu, mat
pačiam buvo įdomu, kad
prie naminukės varymo
aparato prijungtas aku
muliatorius.
Toliau ši byla bus nag
rinėjama birželio 9 dieną.
Ketinama apklausti dau
giau pareigūnų, dalyvavu
sių šioje operacijoje, taip
pat ir antrą teisiamąjį.

M-936

Anglija!
Darbas prie
pomidorų, gėlių.
Anglų k. nebūtina.
Kaina 130 Eur!

www.extratravel.lt
Tel. +370 688 15 532.
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Talentingoji mokytoja
Adolfina Eidimtaitė-Gedvilienė
„Buvo visa pasinėrusi į mokinukų mokymą,
jų sąmonės ugdymą, suprato jų rūpesčius ir
vargus. Jei ko mokyklai pritrūkdavo, ėjo pas
valdžią, reikalavo per mokyklos tėvų susirin
kimus, kaulijo, prašė ir gaudavo. Mokytojai
Adolfinai rūpėjo kiekvienas jaunas ir suaugęs
mokinys.“
Ieva Lukošiūtė, 15-metė, slaugiusi mokytoją paskutiniais
jos gyvenimo metais

„Visuomet klausk savęs: koks Tu esi žmogus
be rašto ir knygos skaitymo? Ir kur Tu, žmogau,
toliau nueisi, kai Tau septyneri metukai, o Tu dar
nemoki prie septynių pridėti devynis.“
Juozas GIRDVAINIS

Mokytoja Adolfina Gedvilienė

Žurnalistas, istorikas, etnologas

Mokytoja – nuo
1918 metų
Adolf in a Eid imt ait ėGedvilienė gimė 1899 m.
spalio 26 d. (spalio 19 d.
– pagal senąjį kalendorių)
Plungėje. Motina Marija –
namų šeimininkė, tėvas
Adolfas – darbštus ir ne
pam ain om as siuv ėjas.
Darnioje šeimoje kartu
augo du broliai – Feliksas
ir Stasys, bei jaunesnioji
sesuo Elena.
1907–1911 m. Tveruo
se, tėvams čia persikėlus
gyventi, mažoji Adolfina
per ketverius metus baigė
Tverų pradinę mokyklą,
vėliau – Tverų vakarinius
suaugusiųjų kursus. Ji
visą laiką savarankiškai
lavinosi, kunigų padeda
ma daug skaitė ir kitiems
padėjo išmokti skaityti
bei rašyti.
„1917 m. lankiau vo
kiečių vedamus moky
toj ams (ped ag og in ius)
kursus Telšiuose, 1918–
1922 m. ten pat kasmet

lankiau lietuvių kalbos
kursus. Turiu polinkį is
torijai ir psichologijai.
Mok yt oj aut i prad ė
jau 1918 m. rugs ėj o
10 d. Tverų pradinėje mo
kykloje, 1919–1920 m. –
Kaupų pradinėje, 1920–
1922 m. – Kyvaičių pra
dinėje“, – rašė A. Eidim
tait ė mok yt ojų „Žin ių“
lape (LCVA, f. 391, ap. 6,
b. 178, l. 437).
1920 m. gruodžio 1 d.
–1922 m. gegužės 31 d.
dirbo Kyvaičių pradinės
mokyklos vedėja Tverų
valsčiuje (Ten pat, ap. 3,
b. 181, l. 142).
Pirmieji Telšių
mokytojų seminarijos
mokytojai
Žemaitijoje

Penketą metų (1918–
1922 m.) kiekvieną va
sarą, birželio–rugpjūčio
mėnesiais, mokėsi Tel
šiuose, lankydama dvie
jų–trijų mėnesių pedago
ginius kursus (Ten pat,
ap. 3, b. 2019, l. 92).
1922 m. A. Eidimtaitė
išvyko gyventi į Telšius
ir ten 1922–1924 mokslo
metais studijavo Telšių
mokytojų seminarijoje,
baigė du tos gimnazijos
kursus.
A. Eidimtaitė gerai mo
kėjo rusų ir vokiečių, vi
dutiniškai – lenkų – kal
bas. Kartu su ja studijavo
Mar ija Burn ausk yt ė iš
Eigirdžių, Stefa Daukšai
tė iš Luobos (Sedos vls.),
Regina Einikytė iš Alsė

Medingėnų septynmetės mokytojos su direktore Adolfina Gedviliene (viduryje). 1947 m.
džių, Emilija Juodeikytė iš
Plungės, Tadas Jogminas
iš Ketūnų (Sedos vls.), Do
mas Kerpė iš Kulių (Gargž
dų vls.), Elvyra Norkaitė
ir Justė Juškevičiūtė iš
Paukštakių (Alsėdžių vls.)
bei Leonas Simanauskas
iš Lieplauk ės prad in ių
(Ten pat, ap. 6, b. 112,
l. 30) mokyklų.
Tai pirmieji mokyto
jai – moksleivių žiburiai
Telšių apskrityje, išvedę
daug jaunuomenės į di
dįjį mokslo kelią ir peda
goginę šviesą.
2016 m. lapkričio 20 d.
Medingėnų mokyklai –
97-eri metai
Medingėnuose Lietu
vos Nep rik laus om yb ės
metais pirmieji mokslo
metai prasidėjo 1919 m.
lapkričio 20 d. Mokyto
jas Bronius Šapas mokė
52 Med ing ėn ų krašt o
vaikus. Vakarais mokė
rašto, skaityti ir rašyti
suaugusius vaikinus bei
merginas (Ten pat, ap. 3,
b. 181, l. 247).
1920 m. rugsėjo 1 d.

mokytoją B. Šapą Medin
gėnuose pakeitė jauna mo
kytoja Adolfina Raibužaitė,
atvykusi iš Gadūnavo pra
džios mokyklos, jos vietoje
liko Justinas Stupelis (Ten
pat, b. 181, l. 164).
Medingėnų mokyklos
vadovėliai
1921–1922 m. mokslo
metais Medingėnų pra
džios mokyklos vaikus
ėmė mokyti antras moky
tojas Ilarijus Tamošauskis,
gim. 1871 m., baigęs pri
vačią mokyklą ir 4 gimna
zijos klases bei lankęs mo
kytojų kursus. Jis atvyko
iš Lauko Sodos pradžios
mokyklos, tenai mokyto
javęs dvejus metus.
1923 m. kov o 17 d.
mokyklą tikrinęs inspek
torius Liudas Vasiliaus
kas rašė:
„Medingėnų pradžios
mokyklos vedėjas Ilari
jus Tamošauskis moky
tojauja treč ius met us.
Lankymo dieną mokė 10
berniukų ir 4 mergaites.
Nukelta į 8 psl.

Medingėnų aštuonmetės mokyklos pastato
savininkas Vincas Girdvainis. 1956 m.

Medingėnų pradinės mokyklos vedėjas Vilius Bertulaitis su ketvirtokais. 1941 m.

Medingėnų septintokai su mokytojais. Direktorė Adolfina Gedvilienė
(viduryje). 1952 m.
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Talentingoji mokytoja Adolfina Eidimtaitė-Gedvilienė
Atkelta iš 7 psl.

Elvyra Stasiulienė.
1941 m.

Medingėnų septynmetės direktorė mokytoja
Adolfina EidimtaitėGedvilienė. 1952 m.

Bendrame sąraše – tik
19 mok in ių (kit i – jau
baigę tris skyrius, išvykę
į miestus toliau mokytis,
didžioji dalis jų dėl ne
atidėliotinų ūkio darbų
išvis nelanko mokyklos).
Mokslo metai pradėti tik
1922 m. rugsėjo 15 d. ir
einama trim skyriais.
1922–1923 moksl o
metais Medingėnų pradi
nėje mokykloje pirmame  
skyriuje buvo mokoma
iš J. Murkos vadovėlio
„Vaikų darbymečiui“ I d.
Skait om i straipsn eliai,
rašomos raidės ir žodžiai.
Iš P. Maš iot o „Aritm e
tikos uždavinyno“ II d.
einami veiksmai iki 100;
antrame – iš J. Murkos
vadovėlio „Vaikų darby
mečiui“ II d., trečiame –
iš J. Murk os vad ov ė
lio „Vaikų darbymečiui“
III d. ir P. Mašioto „Arit
metikos uždavinyno“ I ir
II d. Vaikai gerai skaito ir
atpasakoja, rašo ir skai
čiuoja. Iš J. Damijonaičio
„Lietuvių kalbos grama
tikos“ vadovėlio einama
įvard is. Iš P. Maš iot o
„Aritmetikos uždavinyno“
II d. vaikai sprendžia už
davinius iki 1000.
Vis i vaik ai mok om i
lietuvių kalbos, aritme
tikos, tikybos, gimtinės,
krašto ir gamtos mokslų,
geografijos, dainavimo ir
dailyraščio.
Pam ok os prad ed a
mos 8.50 val., baigiamos
14 val. Kasdien vyksta po
penkias pamokas.
Mok yklos turt as: 14
suolų, 1 lenta, 1 spinta,
1 stalas, 3 kėdės, 3 že
mėlapiai ir kompasas, 80
knygų.“
Medingėnuose
mokėsi ir suaugusieji

Medingėnų septynmetės trečiaklasis
Juozas Girdvainis.
1951 m.

„Mok ykl oj e rud en į
nor iai lank om i vak a
rin iai kurs ai sua ug u
siems. Pernai juos lankė
17 žmon ių“ (Ten pat,
b. 1359, l. 240).
„1923 m. sausio–kovo
mėn es iais Med ing ėn ų
pradžios mokykloje su
augusių kursus vakarais
lanko 38 žmonės. Juos
moko skaityti, rašyti ir
skaičiuoti mokytojas Ila
rijus Tamošauskis“ (Ten
pat, b. 257, l. 59).
Nuo 1923 m. rugsėjo
1 d. Medingėnuose moky
tojavo jaunas mokytojas
Bronius Palekas, pakeitęs
mokytoją I. Tamošauskį,
išvykusį dirbti į Nevarėnų
valsčiaus Pamarkijos pra
džios mokyklą.
Mokytoja
Adolfina Eidimtaitė –
Medingėnuose

Mokytoja Sofija
JuškevičiūtėKuraitienė.
1931–1936 m.

1924 m. vasarą moky
toja A. Eidimtaitė kartu su
tėvais persikėlė gyventi į
Medingėnus. Ji Telšių ap
skrities švietimo inspekto

riaus 1924 m. balandžio 1
d. buvo paskirta Medin
gėnų pradžios mokyklos
vedėja (Ten pat, ap. 6, b.
112, l. 30.).
1924 m. A. Eidimtaitė
Medingėnų pradžios mo
kykloje mokė 62 moki
nius pirmame, antrame
ir treč iam e skyr iuos e.
Dalis mokinių nelankė
mokyklos rudenį ir pava
sarėjant dėl nesibaigian
čių darbų ūkiuose.
Jaunoji pedagogė Me
dingėnų pradinėje mokyk
loje pertvarkė visą moky
mo sistemą. Atgaivino dai
navimo, piešimo, žaidimų,
gimnastikos pamokas, or
ganizavo gamtos pažinimo
pamokas – ekskursijas
prie Minijos upės, Irenos
Sakelienės vandens ma
lūno, po Šukštos dvarą, į
Lenkaičių dvaro sodus ir
prie Lenkaičių tūkstant
mečio ąžuolo. Glaudžiai
bendravo su kunigu Juo
zu Bakučioniu, mokinių
tėvais ūkininkais. A. Ei
dimt ait ė į Med ing ėn us
atsivežė Telšiuose įsigytus
visus reikiamus vadovė
lius, gaublį, žemėlapius.
„Vaikai linkę mokytis
mintinai. Šiaip mokytoja
A. Eidimtaitė dirba ge
rai, vaikai uoliai mokosi
visko.
Mokytoja ką tik baigu
si Telšių mokytojų semi
nariją. Yra gavusi lietu
vių kalbos, gamtos, pe
dagoginės psichologijos,
dainavimo ir aritmetikos
metodikos pažymius.
Medingėnų vaikų lū
pomis dar tebevartoja
mi rusų laikų saikai ir
matai.
Mokytoja A. Eidimtaitė
ir sargas negauna algos“
(Ten pat, ap. 3, b. 1418,
l. 51).
A. Eidimtaitė be galo
daug triūsė, negaudama
jokio atlygio, pirmuosius
metus gyveno skurdžiai.
Jos pastangomis 1926–
1927 mokslo metais Me
dingėnų pradinė mokykla
tapo keturių skyrių. Ket
virtame mokėsi penki vai
kai – du berniukai ir trys
mergaitės iš 34, esančių
žemesniuose skyriuose.
„Mokiniai mandagūs, drą
sūs ir švarūs. Aplankymo
dieną (1926 m. lapkričio
3 d.) iš pasikalbėjimo su
mokytoja patyriau, kad
panelė Adolfina Eidimtai
tė uoliai ir sumaniai mo
ko vaikus. Imant domėn
šaltą laikmetį, vaikai jau
įgavę žinių, į užduotus
jiems klausimus atsaki
nėja garsiai ir sąmoningai.
Sąsiuviniai švarūs.
Apskritai – mokyklos
būklė gera. Raštinės by
los ir inventorius sutvar
kytas. Namas, kuriame
įsikūrusi mokykla, yra
nuosavas, nupirktas, ro
dos, 1923 m. iš ūkininkų
B. Vitkevičiaus ir Leono
Girdvainio Žarėnų vals
čiaus valdybos lėšomis.
Netikęs mokytojos gyve

namas butas“ (Ten pat,
ap. 3, b. 1447, l. 295).
„1927 m. bal and žio
5 d. Medingėnų keturkla
sėje mokykloje bendrame
sąraše užrašyta 70 mo
kinių, radau lankančių –
tik 29, kiti užimti ūkio
darbais. Pasikalbėjęs su
ketvirto skyriaus moki
niais pas teb ėj au, kad

jam e mokslas ein am as
pris ilaik ant nus tat yt os
prog ram os“ (Ten pat,
ap. 3, b. 1447, l. 205).
„1928 m. vasario 29 d.
vedėja mokytoja Adolfina
Eid imt ait ė Med ing ėn ų
ket urm et ėje mok ykloje
mokė 37 vaikus. Bendra
me sąraše – 58“ (Ten pat,
ap. 3, b. 1458, l. 174).

1928 m. gegužės 18 d.
VII kat eg or ij os mok y
toja Adolfina Eidimtai
tė – Medingėnų pradinės
mok ykl os ved ėj a – už
nepriekaištingą pedago
gin į darb ą, sum an ų ir
išradingą mokytojavimą
Liet uv os Resp ubl ik os
Nukelta į 9 psl.

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

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

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

Plungės ŽINIOS / 2016 m. gegužės 17 d.
Atkelta iš 8 psl.

Prezidento Antano Sme
tonos įsaku apdovanota
Lietuvos Nepriklausomy
bės 10 metų Jubiliejiniu
medaliu (Ten pat, ap. 6,
b. 151, l. 46).
Kartu su ja apdovanotos
mokytojos Sofija Eidimtaitė
iš Telšių pirmos pradinės,
Regina Einikytė iš Alsė
džių, Eugenija Ereminienė
iš Lauko Sodos, Pranas
Opulskis iš Kantaučių,
Zinaida Ragoškinaitė iš
Gadūnavo, Justinas Stu
pelis iš Alko, žarėniškė
Petronėlė Budrytė-Šimke
vičienė (pirmoji 1918 m.
Žarėnų pradinės mokytoja)
ir Adolfina Beresnevičienė
iš Virmėnų“ (Ten pat, ap. 6,
b. 151, l. 47).
Viena mokytoja
mokė 92 vaikus
1928–1929 moksl o
metais mokytoja A. Ei
dimtaitė Medingėnų ke

Mokytoja A. Gedvilienė. 1936 m.

Vilniaus universiteto diplomantas
žurnalistas Juozas
Girdvainis. 1970 m.
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turmetėje pradinėje mo
kykloje mokė 118 moki
nių. Darbo krūvis buvo
lab ai did el is. Tik yb os
pam ok as ved ė Med in
gėnų kunigas klebonas
Juoz ap as Bak uč ion is
(1861–1935), pad ėj ęs
mokytojai auklėti ir ug
dyti vaikų meilę knygai
bei mokslo žodžiui, juos
vest i tik ėjim o ir dor os
keliu: „Prieš pirmąją pa
moką ir po paskutinės
vis i mok in iai kart u su
mokytoja pasimeldžia.“
Medingėnų keturkla
sėje pradinėje „mokslo
metai prasidėjo 1928 m.
rugs ėjo 1 d. Pam ok os
vyksta nuo 9 val. ryto,
baigiasi 14 val. Pamoka
tęsiasi 50 min. Kasdien –
5 pamokos.
„Sunku pasiekti didelį
darbo produktyvumą, –
aiškino mokytoja A. Ei
dimtaitė, – kai mokyklą
lanko labai didelis skai
čius mokinių, kurių pagal
sąrašą yra 118, o aplan
kymo (1929 m. sausio 23
d.) dieną rasta 54. Kita
dalis iš tolimesnių vietų
negali ateiti dėl ūkiuose
siaučiančių pusnynų ir
užpustytų kelių.“
Med ing ėn ų ket ur ių
skyr ių mok ykl ą lank o
vidutiniškai 84 mokiniai.
A. Čėsna, Telšių apskri
ties Prad žios mok yklų
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
gėnų keturių skyrių pra
dinėje mokykloje vedėja
mokytoja A. Eidimtaitė
viena moko 92 vaikus…
Mok ykl ą lank yt i užs i
rašę – 110. Daug vaikų
nelanko dėl ligos, šalčių
ir labiausiai dėl to, kad
neturi šiltų drabužių ir
kuo apsiauti.
Vaikai, pradėdami ir
baigdami pamokas, kal
ba mald el ę“ (Ten pat,
ap. 3, b. 1469, l. 45).
„Jei ne mok yt oja A.
Eidimtaitė, aš nebūčiau
1931 m. baigęs Medingė
nų keturklasę, – kalbėjo
Jonas Budrys, 1957 m.
man lankantis jo namuo
se netoli Medingėnų. –  To
dėl, kad mokytoja gebėjo
įdomiai perteikti mokymo
dalykus, įtikinti mokinius,
kad jiems mokslas susi

Šiandien Medingėnų pradinės pastatas
apleistas ir uždarytas. 2014 m.
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Medingėnų aštuonmetė – Vinco Girdvainio gyvenamajame name.
1958 m.

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

Mokytojos Adolfinos Gedvilienės laidotuvės. Pranas Kybartas
(dešinėje antras), augintinis Virgis Eidimtas (trečias, su žvake), Ignas
Gedvilas (velionės vyras, su žvake, ketvirtas). 1952 m.
gadys, pravers ateityje…
Nebūčiau baigęs, jei ne
mokytojos geras, šiltas ir
malonus žodis, jos tikėji
mas manimi, kad aš būsiu
geresnis ūkininkas negu
tie, kurie pasimokę 2–3
žiemas Medingėnų pra
dinėje, mesdavo lankyti,
nes tėvai spaudė prie ūkio
darbų ir karvių, avių gany
mo“ (Girdvainis J. Kelionių
užrašai. Medingėnai–Žarė
nai, ARFA, 1957 m.).
1930 m. mokytojos A.
Eidimtaitės gero pedago
ginio darbo dėka Medin
gėnų keturmetę pradinę
mok ykl ą baig ė Pran as

Stasiulis, Antanina Var
piotienė, Stasys Damb
rauskas ir kiti.
Mokykla Medingėnuose
ir Gedikėnuose
1930–1931 mokslo me
tais Medingėnų pradinėje
mokykloje – Medingėnuo
se ir Gedikėnuose – pava
sarį ir rudenį mokėsi 54
vaikai – 30 berniukų ir
24 mergaitės, žiemą – 91
vaikas: 55 berniukai ir 36
mergaitės (Ten pat, ap. 3,
b. 1497, l. 254).
1931 m. mok ykl oj e,
dalyvaujant mokinių tė

vams, Med ing ėn ų pra
dinės mokyklos baigimo
paž ym ėjim us mok yt oja
A. Eidimtaitė iškilmingai
įteikė moksleiviams Jonui
Budriui, Bronei Pociūtei,
Vincui Žutautui, Adelei
Mertinkaitei ir kitiems.
Mokytojos alga – tik
198 litai
Mokslo troško vis dau
giau ir daugiau medingė
niškių. Žemaitukai būre
liais ėjo į Medingėnų pra
dinę mokyklą. 1931–1932
mokslo metais mokyklą
pradėjo lankyti net 125
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ūkininkų ir beturčių vai
kai. Jie mokėsi dviejuose
pastatuose. Viename dir
bo mokytoja A. Eidim
taitė, kitame – Gedikėnų
kaime, ūkininko Juozo
Girdv ain io priv ač iam e
name – mokytoja Sofija
Juškevičiūtė.
Mokytoja A. Eidimtai
tė algos gaudavo 300 Lt
ir trimečio priedą – 30 Lt
bei už atskiras pareigas
18 Lt, dar apsimokėti už
butą, kurą ir šviesą – 41
Lt, iš viso – 389 Lt algos
per mėnesį. Bet buhalte
rija atskaičiuodavo 55,60
Lt – valstybės biudžetui
subalansuoti, 19,80 Lt –
pensijų ir pašalpų fondui,
40 Lt – Švietimo ministeri
jos tarnautojų taupomajai
kasai, 34,40 Lt – Vilniui
vaduoti paskolų lakštams.
Taigi mokytoja į rankas
gaudavo tiktai 198,20 Lt.
O laisvai samdomi mo
kytojai gaudavo (iš 240
atskaito 80 Lt) 160 litų
algos per mėnesį (Ten pat,
ap. 6, b. 490, l. 2).
„Pirmo laipsnio vyres
nioji mokytoja Adolfina
Eidimtaitė sugeba gerai
atlikti vaikų mokymo ir
auklėjimo darbą“, – 1935
m. birželio 19 d. rašė Tel
šių apskrities pradžios
mokyklų inspektorius V.
Gvalda, vizitavęs Medin
gėnų keturklasę pradinę
mokyklą (Ten pat, ap. 3,
b. 1654, l. 3).
A. Eid imt ait ės tėv ai
Marija (gim.1876 m.) ir
Adolf as (gim.1870 m.)
Eidimtai Medingėnuose
ilgai neužsibuvo. Važi
nėjo iš vieno valsčiaus į
kitą, siūdami žmonėms
drabužius.
„Medingėnuose kartu
gyv en o sen elė – man o
mamos Marijos motina,
gimusi 1847 m., – rašė
1932 m. balandžio 18 d.
mokytojo „Žinių“ lape A.
Eidimtaitė. – Be to, išlai
kau savo nepilnametę se
sutę Eleną, gimusią 1917
m. vas ar io 28 d., kur i
gyvena Telšiuose ir lanko
gimnaziją“ (Ten pat, ap.
6, b. 178, l. 734).
1932–1933 moksl o
metais Medingėnų pradi
nėje mokykloje dviejuose
komplektuose (I – Medin
gėnuose, II – Gedikėnų
kaime) mokytojos Adol
fina Eidimtaitė ir Sofija
Juškevičiūtė mokė 124
vaikus (Ten pat, ap. 3, b.
37, l. 224).
Medingėnų pradinėje
mokykloje mokytoja A.
Eidimtaitė pratino mo
kinius atėjus į mokyklą
ir iš jos išeinant dėme
singai sveikintis galvos
palenkimu.
1936–1937 moksl o
metais mokytojos Adol
fin a Eid imt ait ė-Gedv i
lienė ir Elena Mackevi
čiūt ė-Ben ed ikt av ič ien ė
Medingėnuose mokė 132
vaikus, žiemą – 90. Kiti
nelankė dėl ligos, šalčių
ir ūkio darbų.
Bus daugiau.
Nuotraukos iš asmeninio  
archyvo.
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„Plungės žinių“ redakcijoje
(Telšių g. 3, II aukštas, Plungė)
nuo šiol galima užsisakyti visą
respublikinę ir regioninę
spaudą!
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Priimtą prenumeratą jums pristatys privati
tarnyba UAB „Spaudos kelias“ iki 8 val. ryto darbo
dienomis ir iki 9 val. ryto šeštadieniais (tik miesto teri
torijoje). Su užsakomų leidinių sąrašu galite susipažinti
www.uzsakome.lt arba užsukę į redakciją.
Už pristatymą
atsakingiems asmenims
skambinti
tel. 8 699 92 743.
Už pristatymo kokybę
redakcija atsakomybės
NEPRISIIMA.
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NEKILNOJAMOJO
TURTO
PASLAUGOS

Tel. 8 684  02 454.
www.ntplius.lt

PARDUODA
BUTAi
2 kambarių

* V. Mačernio g. 23, V a.
(kartu su garažu). Kaina 26
000 Eur. Tel. 8 677  71 264.

4 kambarių

* A. Jucio g., II a., dali
nai su baldais. Tel. 8 614  
18 699.

NAMAI, SODYBOS
* Medinio gyvenamojo
nam o dalį Bir ut ės g. 79.
Yra ūkinis pastatas, gara
žas, šildymas kietuoju kuru,
miesto vandentiekis, 11,5 a
žemės, geodeziniai mata
vimai. Tel. 8 620  54 049.

Plungės rajono savivaldybėje:

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.

PLUNGĖS MIESTE
Danutė Jasevičienė –
1929 m. – 2016 04 30
Bronius Mikužis –
1956 m. – 2016 04 25
Liudvikas Razmas –
1928 m. – 2016 05 04
Edita Virkutytė –
1991 m. – 2016 05 05
Arūnas Truikys –
1954 m. – 2016 05 07
Povilas Julius Budrikas –
1944 m. – 2016 05 09
Janina Alšauskienė –
1939 m. – 2016 05 08
Karolina Baltuonienė –
1947 m. – 2016 05 09
Aleksas Šuklys –
1953 m. – 2016 05 05
BABRUNGO SENIŪNIJOJE
Vilimas Salys –
1943 m. – 2016 05 04, gyv. Pakerų k.
NAUSODŽIO SENIŪNIJOJE
Stanislava Gelžinienė –
1927 m. – 2016 05 08, gyv. Karklėnų k.

2016 metų gegužės 31 dieną, 9 val., kviečiame
žemės sklypo (kadastrinis Nr. 6827/0003:12) sa
vininkus Dalią Stančiukienę ir Vaidą Stančiuką
atvykti prie žemės sklypo, kuris yra Paežerės kaime,
Paukštakių seniūnijoje, Plungės rajono savivaldy
bėje, dėl bendrų žemės sklypų ribų nustatymo su
Kazimiero Šaulio žemės sklypu. Kadastrinius ma
tavimus atlieka UAB „Eurometras“, S. Daukanto
g. 24, LT-90165 Plungė. Tel. (8 448)  54 261. Išsa
mesnė informacija tel. 8 655  71 933.  
M-957

2016 m. gegužės 27 d., 10 val., Plungės rajono
savivaldybėje, Paukštakių seniūnijoje, Paukšta
kių kaime, bus atliekami žemės sklypo (kad. Nr.
6827/0004:12) kadastriniai matavimai. Gretimo že
mės sklypo (kad. Nr. 6827/0004:149) bendraturčio
Jono Stasiulio sklypo dalies paveldėtojus kviečiame
dalyvauti ribų ženklinime. Matavimus atlieka UAB
„Plungės matininkai“, I. Končiaus skg. 8, Plungė.
Tel. 8 686  66 971, e. p. geo@takas.lt.
M-958

* 13 a namų valdos že
mės sklypą Kalniškių g. (23
000 Eur) ir garažą „Žalgirio“
bendrijoje (1500 Eur). Tel. 8
610  46 926.

GARAŽAI
* J. Tumo-Vaižganto g.,
„Sirenos“ bendrijoje. Tel. 8
616  77 564.

gyvuliai
* Stambų grynaveislį Lie
tuvos juodgalvį aviną (1,3
m.). Gal im as keit im as.
Jaunas aveles ir avinukus
(4 mėn.). Tel.: 8 616  24 533,
8 698  39 519.
* Dvi pirmaveršes vedu
sias karves. Kreiptis į Alsė
džių sen iūn iją. Tel. 8 675  
04 732.
* Jaun ą melž iam ą ož
kelę arba maino į Zaneno
veislės ožiuką. Tel. (8 448)  
79 179, skambinti vakare.

žemės ūkio
technika

ŠATEIKIŲ SENIŪNIJOJE
Aniceta Zubienė –
1922 m. – 2016 05 02, gyv. Alksnėnų k.

* Kombaino „Niva“ smul
kintuvą ir kitas dalis (geras
variklis). Tel. 8 675  72 433.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS SENIŪNIJOJE
Steponas Urnikis –
1924 m. – 2016 05 05, gyv. Degučių k.

kitos prekės

„Plungës þiniø“ redakcijos kolektyvas nuoðirdþiai uþjauèia
mirusiøjø ðeimas ir jø artimuosius.

DĖMESIO!

SKLYPAI

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

/ Plungės ŽINIOS

ILGIO RĄSTELIAIS), PJUVENAS, PJUVENŲ BRIKETUS.
ATVEŽA NEMOKAMAI. TEL.
8 670   23 004, www.mal
koskurui.lt.
* Akmens anglį, balta
rus išk us durp ių brik et us,
lap uoč ių pjuv en ų brik e
tus, skald yt as malk as,
granules. Atveža. Laisvės
g. 5, Plungė, tel. 8 686  09
222.
* Skald ą, žvyr ą, smėlį,
molį, grunt ą, juod žem į,
akmenis, dolomitmilčius.
Tel.: 8 682   12 232, 8 677  
27 510.
* Beržines ir maišytas at
raižas, supjaustytas po 33
cm, skaldytas arba trinke
lėmis malkas: beržines, uo
sines, alksnines, ąžuolines.
Perka mišką. Tel.: 8 617  05
035, 8 606  67 031.
* Vasarinius grūdus, be
lukštes avižas c2 „Oliver“,
aviž as su lukšt u „Skor
pion a“, miež ius „Prop i
no“, kvietrugius „Nagano“,
kvietukus „Hamlet“, žirnius
„Rasp ekt“, vik ius, aviž ųankštinių mišinį, raudonuo
sius dobilus, daugiamečių
žolių įsėliui. Kaina sutartinė.
Tel.: 8 603   36 863, 8 603  
36 877.
* Sėklines ankstyvos veis
lės bulves. Tel.: (8 448)  48
874, 8 616  83 599.
* Įvairias skaldytas lapuo
čių malkas. Atveža. Tel. 8
600  94 904.
* Pigiai – beržo pjuvenų
briketus. Atveža. Perkant
didesnį kiekį taiko nuolai
das. Tel. 8 655  51 996.
* Beržines ir kitų lapuo
čių malk as bei pig iai –
lent ų gal iuk us. Atv ež a
įvairiais kiekiais. Tel. 8 615  
41 193.
* Pigiai – beržines ir kitų
lapuočių malkas, beržines
atraižas ir lentų galiukus.
Atveža įvairiais kiekiais. Tel.
8 690  84 138.

PERKA
* Skub us aut om ob ilių
sup irk im as. Dok um ent ų
įforminimas, atsiskaitymas
vietoje. Pasiima savo trans
portu. Dirba be poilsio die
nų. Tel. 8 635  11 550.
* Brangiai – automobilius:
tvarkingus, daužtus, su de
fektais, angliškus. Tel.: 8 654  
76 477, 8 675  91 686.
* Brangiai – automobilius:
įvairių markių, važiuojan

Rietavo savivaldybėje:
RIETAVO MIESTE
Ona Jadvyga Nesteckienė –
1932 m. – 2016 05 03.
DAUGĖDŲ SENIŪNIJOJE
Juzefa Urbonienė –
1942 m. – 2016 05 09, gyv. Kungių k.
TVERŲ SENIŪNIJOJE
Petras Bertulis –
1954 m.– 2016 05 02, gyv. Vincentavo k.
RIETAVO SENIŪNIJOJE
Stasys Šleiteris –
1929 m. – 2016 04 29, gyv. Girdvainių k.
„Plungës þiniø“  ir „Rietavo žemės“ redakcijos kolektyvas
nuoðirdþiai uþjauèia mirusiøjø ðeimas ir jø artimuosius.

Brangiai perkame mišką.
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 625  37 286.

M-792
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M-935

mokymai

K-271

* Gam in a laipt us, me
din ius lang us, lauk o bei
vidaus duris, medžio ma
syv o virt uv in ius bald us,
lovas, skrynias. Prekiauja
džiovinta mediena, mal
komis. Džiovina medieną.
WWW.VAMEDA.LT. Tel. 8
650  80 770.

* ĮMONĖ – traum uot us
galvijus. Išrašo PVM sąskai
tas faktūras, pasiima grei
tai. Tel. 8 609  89 831.
* Brangiai – traumuotas
karves, telyčias, jaučius.
Greitai atvyksta pasiimti,
atsiskaito už galviją vietoje.
Išr aš o sąs kait as fakt ūr as.
Dirba kasdien. Tel. 8 646  
70 184.
* Brangiai ūkininkas – ūkio
paskirties žemę, brandų ir
jauną mišką. Tarpininkams
už prirodymą mokėtų su
tartinį mokestį. Tel. 8 615  
16 617.
* Didelis ūkininkas bran
giai – dirb am ą žem ę ir
įvairų mišką. Gali būti ne
tvarkingi dokumentai, iš
nuom ot a. Tel. 8 645   16
063.

M-948

* Nuom oj a stat yb in ę
techniką: savivarčius, eks
kav at or ius, buld oz er ius.
Negabaritinės priekabos
(„tralo“) paslaugos. Tel.: 8
682  12 232, 8 677  27 510.

Ieško
darbuotojų
gamyboje 
Gargžduose 
(iki darbo vietos nuveža).

Telefonas pasiteirauti

(8 46)  246 648.

M-953

* Įvairų mišką. Sumoka
notarui. Atsiskaito tą pačią
dieną. Tel. 8 619  65 682.
* 1–3 kamb ar ių but ą
Plungėje, II ar III a. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 625  
21 098.

su žeme ir
išsikirtimui.
Superkame menkaverčius
krūmynus.
Atsiskaitome iškart.

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

M-664

Brangiai superka
metalo laužą.
Didesnį kiekį
pasiima. Atsiskaito
iš karto.
Tel. 8 698  45 657.

M-723

REIKALINGA
REIKALINGI
* trinkelių klojėjai,
* betonuotojai,
* granulių linijos operatorius,
* BC kategorijos vairuotojas.
Tel. 8

603 08 030.

M-803

* Keturpusio obliavimo
daugiapjūklių staklių stakli
ninkai. Tel. 8 687  42 035.
* Statybininkai griovimo,
stat yb os, apd ailos dar
bams Klaipėdos regione.
Privalumas – nuosavas au
tomobilis. Atlyginimas nuo
400 Eur, priklauso nuo įdir
bio. Tel. 8 679  86 261.

M-949

* Komb ain ą „Niv a Je
nis ej DT75-74“, gali būt i
neveikiantis. Tel. 8 625  75
220.

Labai brangiai
perkame miškus:

sia kelius, komunikacijas.
Planiruoja sklypus. Žemės
darbai. Galima atsiskaityti
mediena. Tel.: 8 682   12
232, 8 677  27 510.

IEŠKO DARBO
* Tvarko įmonių, ūkininkų
buhalterinę apskaitą nuo
pirminių dokumentų iki fi
nansinės atskaitomybės.
Pas laug as sut eik ia kaip
įmonė. Tel. 8 611  75 071.
* 43 m. vyras – bet kokio
darbo. Tel. 8 602  25 214.
* Moteris – darbo. Gali
prižiūrėti senyvo amžiaus
žmogų bei kartu gyventi.
Tel. 8 623  21 362.
* Vyr as – darb o. Gali
dirbt i ūkio darb us. Tel. 8
679  92 775.

IŠNUOMOJA
* Plungės m., A. Jucio g.
26 (prie automobilių sto
vėjimo aikštelės) – 45 kv.
m patalpas I a., tinkančias
komercinei veiklai. Tel. 8
620  54 049.

PASLAUGOS
* Montuoja kaminų įdėk
lus, pristatomus apšiltintus
kaminus. Ardo kaminų per
tvaras, valo ir skardina ka
minus. Tel. 8 679  27 337.
* LAIPTŲ projektavimas,
gamyba, montavimas. At
vyksta, konsultuoja nemo
kamai. Tel. 8 612  18 199.
* Kas a tvenk in ius. Tie

tacija. Taikomos nuo
laidos. Tel.: 8 685  48 790,
(8 448)  48 681.
* Kokybiškai kloja grindi
nio trinkeles, tveria tvoras.
Tel. 8 684  60 651.
* Suteikia paskolą. Užsta
tas: žemės ūkio paskirties
žemė, miškas, sodyba. Tel.
8 619  65 682.
* Kloja parketą, trisluoks
nes parketlentes, lentas.
Parduoda parketą, grindų
bei durų apvadus, daily
lent es. Šlif uoja, lak uoja.
Nuomoja drėgmės surin
kimo aparatus. Tel. 8 686  
46 726.
* Atliek a piln ą von ios
kambario remontą, san
techn ik os darb us. Tel. 8
640  53 619.

* Veža žvyrą, smėlį, juo
džemį, plautą žvyrą. Tei
kia sav iv arč io su kran u
paslaugas, nuomoja mini
ekskavatorių (7 t). Tiesia
kanalizacijos, vandentie
kio įvadus; pila pamatus,
kelius. Tel. 8 670  26 579.

* Atv ež a žvyr ą, smėlį,
plautą sijotą žvyrą, gam
tinį smėlį. Nuomoja mini
eksk av at or ių. Tel. 8 621  
99 039.

* LAIPTŲ projektavimas,
gam yb a, mont av im as.
Kons ult uojam e nem ok a
mai. Tel. 8 621  78 087.

* Gamina tiesius ir suktus
laipt us. Apd irb a med žiu
bet on in ius ir met alin ius
laiptus. Tel. 8 671  76 518.

* Veža žvyrą, smėlį, juo
džem į, grunt ą, skald ą ir
krov in ius. Tel. 8 608   73
775.

* Mūrija, tinkuoja, beto
nuoja, šiltina fasadus ir at
lieka kitus įvairius statybos
darbus. Tel. 8 684  08 818.

* Oro tarpų, sienų, grindų,
stogų ŠILTINIMAS ekovata,
termoputa, poliuretanu ir
granulėmis. Termoviziniai
tyrimai. Tel. 8 677  18 870.

Montuoja kaminų
įdėklus, pristatomus
apšiltintus kaminus.
Ardo kaminų
pertvaras, valo ir
skardina kaminus.
Tel. 8 679  27 337.
M-796

DOVANOJA
* 1,5 mėn. šuniuką. Už
auga nedidelis. Tel. 8 602  
25 214.
* 10 ha piev ą nus iš ie
naut i, esanč ią Šat eik ių
sen., Godelių k. Tel. 8 677  
67 750.

* Moteris ieško draugo, apie 60 metų amžiaus,
negeriančio, nesėdėjusio kalėjime. Gyvenamąją vietą
gali pakeisti. Tel. 8 648  00 462.

Laikraštis Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių
žmonėms
Steigėjas ir leidėjas – UAB „Plungės žinios“
Leidžiamas nuo 2002 m. balandžio 15 d.
ISSN 1648-4509

N-85

* Stogų dengimas, lauko
apdaila, tvorų statymas ir
kiti statybos darbai. www.
priv at usm eistr as.lt, tel. 8
609  53 570.
* Didžiuoju juostiniu kil
nojamuoju gateriu pigiai
ir kokybiškai pjauna me
dieną užsakovo namuose.
Gaben a krovin ius. Tel. 8
655  51 996.

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

* Aplinkos tvarkymo dar
bai: vejos įrengimas, apžel
dinimas. 3 t ekskavatoriumi
kasa duobes pamatams,
tranš ėjas vand ent iek iui,
elektrai, įrengia drenažą,
kanalizaciją „Traideniui“.
15 t ekskavatoriumi kasa,
valo tvenk in ius. Tralo su
kran u (15 t), sav iv arč io
(6 t) paslaugos. Tel. 8 677  
41 319.
* Val ym o pas laug os.
Minkšt ų bald ų valym as:
sofų, fotelių, pufų, čiužinių,
kampų valymas, giluminis
valymas; kilimų valymas.
Profesionalia chemija pa
šalina vyno, flomasterių ir
kitas sunkiai įveikiamas dė
mes iš minkštų baldų. Tel. 8
608  88 983.
* Pamin klų ga my ba 
iš įvairių spal vų ak

mens. Pamatų betona
vimas, raidžių kalimas 
kapi nė se , kapa vie
čių restauravimas,
skaldos užpylimas,
plokščių dengimas.
Nemokama konsul


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
Redaktorius – Žydrūnas Pilitauskas
Tel.: (8 448) 70 400, 8 682 56 996. E. p. zydriusp@takas.lt
M-868

čius, nevažiuojančius,
angliškus, bei žemės
ūkio techniką. Pasii
ma savo transportu,
dirba be poilsio dienų.
Moka iki 3000 Eur. Tel.
8 625  01 103.

* Floristų kursai ir semi
nar ai prad ed ant ies iems
bei profesionalams. Pažy
mėjimas. Nuolaidos. Tel. 8
672  38 431, www.daliaces
niene.lt.

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.
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
Korektorė-stilistė, Techninis skyrius
Tel. (8 448) 70 400.

M-897

Buhalterija – tel. (8 448) 71 012.
Antradienio numerio tiražas – 2500 egz.
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.

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).
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sportas

Šachmatų fiesta „Šiaurės Lietuva 2016“
jaunesni, kitoje – 2006
m. ir jaunesni. Plungės
sporto ir rekreacijos cen
trui atstovavo Senamies
čio mokyklos ketvirtokas
Paulius Meškėnas.
Paulius žaid ė vyr es
niųjų grupėje. Greitųjų
šachmatų varžybos vyko
šveic ar išk a sist em a, 9
ratais. Paulius iš 9 gali
mų surinko 6 taškus ir
bendroje įskaitoje užėmė
septintą vietą. Tarp žai
dėjų iki 13 metų – tre
čias, apdovanotas meda
liu, diplomu, prizu.  
Šeštadienį vyko žaibo
turnyras, kuriame daly
vavo 60 įvairaus amžiaus
dalyv ių. Laik o kont ro
lė – 3 minutės ir 2 se
kundės. Žaidimas vyko
P. Meškėnas
Gegužės 6–8 dienomis
Biržuose vyko šachmatų
fiest a „Šiaur ės Liet uv a
2016“. Varžybose dalyva
vo 90 jaunųjų šachmati

ninkų iš įvairių Lietuvos
miest ų. Rungt yn iaut a
dviejose amžiaus grupė
se: vienoje žaidė moks
leiviai, gimę 2001 m. ir

Seniūno darbo vieta –
Plungės miestas
Atkelta iš 4 psl.

cionaliai panaudoti vi
sas miesto erdves. Štai
įrengus A. Jucio skvere
„Sup erm iest o“ aikšt elę
su lauko treniruokliais,
siūloma aikštelę, esan
čią tarp A. Jucio gatvės

14, 12, 8 ir 6 nam ų,
nupjovus metalines kon
strukcijas, kurios laikė
kažkada statytos vaikų
žaidimų aikštelės įrengi
nius, pritaikyti gyventojų
automobiliams laikyti.
Audra Zdramienė

Kvartale už duonos kepyklos orinės elektros linijos keičiamos į požemines. Seniūnas
rūpinasi, kad šios gatvės neliktų be
apšvietimo.
Netekties ir liūdesio valandą dėl tėvelio
mirties nuoširdžiai užjaučiame Janiną
Borumienę, jos šeimą ir artimuosius.
UAB „Plungės vandenys“ kolektyvas
M-962

šveic ar išk a sist em a, 9
rat ais. Paulius Mešk ė
nas iš 9 galimų surinko
7,5 taško, tapo turnyro
nug alėt oju ir į nam us
parvežė taurę.
Genovaitė Žalimienė

Informacija apie prašymus įregistruoti
santuokas 2016 m. gegužės 20 d.
(penktadienį)
Plungės viešojoje bibliotekoje
14 val. – Vytautas Varkalys ir
Justina Kruopytė
Civilinės metrikacijos skyriuje:
15 val. – Vacys Jankauskas ir
Virginija Štulpinienė,
15.15 val. – Juozas Liūlys ir
Virginija Žilevičienė.
www.plunge.lt
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