A

Naktį
Dieną

Priešpilnis

T

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

K

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

P

Vėjas
Naktį
Dieną

Pilnatis

Vėjas

0 Cº
+4 Cº
4–6 m/s

2017 m. gegužės 9 d.

-3 Cº
+6 Cº
2–3 m/s

antradienis

-2 Cº
+7 Cº
2–5 m/s
-2 Cº
+10 Cº
2–4 m/s

Kaina 0,40 Eur
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šiltinimas
nuo pamatų iki stogo
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Privažiavimas prie gimnazijos bus pro vieną pusę,
išvažiavimas – pro kitą

„Kodėl savivaldybė turi
prisidėti prie bažnyčios
reikalų?“
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Muzikantų byla:
taip „suėmė nervai“, valstybinėje įstaigoje ir... smurtas
prieš savo vaiką
kad pagrasino
iš teismo salės

kolegą nudaužti...

Lina MOTUŽIENĖ
Emocingi žmonės tie muzikantai. Vienas buvo
taip susinervinęs dėl pinigų, kad grasino kitą
užmušti ir nuspyrė „Toyota“ markės automo
biliui veidrodėlį bei iškūlė „Nissan“ žibintus.
Kitas po tokių veiksmų kreipėsi į teisėsaugą
ir teisme paprašė atlyginti ne tik materialinę,
bet ir moralinę žalą. Todėl gegužės 4 dieną dėl
viešosios tvarkos pažeidimo teisiamųjų suole
sėdėjo grupės „Koveris“ dainininkas Donatas
Balvočius (gim. 1987 m.), o nukentėjusiųjų –
grupės „Banglai“ atlikėjas Arūnas Jocys.
Anksčiau grupėje „Du
Don at ai“ dain av ęs D.
Balvočius minėjo gyve
nantis Viekšniuose (Ma
žeikių r.) – sakė turintis
vidurinį išsilavinimą ir
dirbantis minėto mies
telio men o mok ykloje.
Teistumo neturi, tačiau
2015 metais dėl viešo
sios tvarkos pažeidimo į
nemalonumus buvo įsi
pain iojęs Maž eik iuos e.
Tiesa, tąsyk buvo atleis
tas nuo baudžiamosios
atsakomybės abiem pu
sėms susitaikius.
Šįk art sus it aik ym o,
panašu, nebus. D. Balvo
čius savo kaltę sakė pri
pažįstantis tik iš dalies,
beveik viską vadino ab
surdu ir melu, o įsižeidęs
nukentėjusysis A. Jocys

reikalavo atlyginti 3000
eurų neturtinę ir 400 eu
rų turtinę žalas.
Nusikaltimas įvykdy
tas 2016 metų rugpjūčio
16-osios naktį Paplatelės
kaim e, Plokšt in ės gat
vėje, prie poils iav iet ės
„Oda“, kuri priklauso A.
Jociui. Dainininkas D.
Balv oč ius kalt in am as
tuo, jog viešoje vietoje,
tyčia, girdint kitiems as
menims – Kristinai Vla
dičkaitei, Ričardui Mate
vičiui ir Audriui Raudo
niui – įžūliais veiksmais,
t. y. sign al iz uod am as
aut om ob il iu ir rėk au
dam as: „Iše ik, Arūn ai,
užmušiu!“, nuspyrė „Toy
ota“ markės automobilio
veidrodėlį, iškūlė „Nissan
Nukelta į 2 psl.
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Lina MOTUŽIENĖ

Už tai, kad du kartus smurtavo prieš mažametį sūnų ir sukėlė jam fizinį skausmą, meniškos
sielos vienoje valstybinėje įstaigoje vyriausiąja specialiste dirbančiai plungiškei A. R. (gim.
1976 m.) gegužės 3 dieną prokurorė pasiūlė skirti baudą. Tuo tarpu kaltinamoji laikėsi savo po
zicijos, jog vaikas turi klausyti mamos, ir nemanė, kad padarė tyčinį nusikaltimą. Tačiau, teismo
posėdžio metu nuskambėjęs teiginys, kad „mama liepė laižyti šuns myžalus“, išties sukrečia ir
verčia abejoti motinos elgesiu.
Anksčiau neteista, iš
siskyrusi A. R. į teisiamų
jų suolą sėdo dėl fizinio
skausmo sukėlimo ma
žamečiui – 2005 metais
gimusiam sūnui. Moteris
kalt in am a smurt av us i
du kart us: 2016 met ų
gruodžio 19-osios vaka
re griebė vaiką už ran
kos, užlaužė ir nutempė
prie lovos, tada čiupo už
kaklo, pastūmė į lovą ir
stipriai trenkė delnu, o
gruod žio 20-osios ryt e
dar dėjo delnu per galvą,
taip sukeldama 11-me
čiui fizinį skausmą.
Savo kaltės A. R. nepri

pažino ir ašarodama kaltę
vertė buvusiam sutuok
tiniui V. M., kuris teisme
atstovavo nuskriaustam
vaik ui. Esą, vykst ant
skyr yb ų proc es ui, sū
nus buvo nuteikinėjamas
prieš ją!
Pas ak ojo, jog su vy
ru išsiskyrė 2016 metų
rudenį, po kelerių metų
„tampymosi“. Užgyveno
du sūnus, kurie po sky
rybų liko pas ją, tačiau
dabar yra pas tėvą.
Prisimindama gruodžio
19-osios vakarą, A. R. sa
kė, jog yra labai kantri,
tačiau tą vakarą tiesiog

„išseko kantrybės taurė“.
Moteris kalbėjo, jog vaikai
turi atlikti savo pareigas.
Pavyzdžiui, nuskusti bul
ves, išvesti šunį. Tačiau
vyresnėlis jos neklausė.
Šuns neišvedė, augintinis
pridirbo ant grindų. „Aš
tik griežtai liepiau išvalyti
šuniuko šlapimą, o esu
kaltinama liepusi viską
išlaiž yt i ir smurt av us i!
Taip nebuvo“, – ašarojo
moteris. A. R. tikino, jog
neklaužados nebaudė ir
kad per daug „sutirštin
tos spalvos“.
Kitą rytą sūnus vėl el
gėsi įžūliai, nenorėjo eiti

į mokyklą, o prieš išeida
mas padavė pasirašyti po
mokytojos pastaba, kad
skriaudžia mergaites. A.
R. sakė pabarusi vyres
nėlį, jog taip neg alim a
elgtis. Kadangi pastabų
buvo gavęs ir anksčiau,
pasakė, jog jam gresia
nepilnamečių kolonija.
Vaikas atkirto, jog ma
mai reik ia pas it ikr int i
psichinę sveikatą ir va
žiuoti pasigydyti į psi
chiatrijos ligoninę. „Tada
aš paėmiau jį už rankos
ir pasodinau ant sofos,
Nukelta į 2 psl.

