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Mykolo Oginskio meno mokykloje vaikai
atranda savyje glūdinčius talentus
5

Egzekuciją darbininkui vykdęs
ūkininkas ir jo pažįstamas
vyrą norėjo tik pagąsdinti...
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ORAI

R-425

Ūkininkas T. Stancelis
(kairėje) ir jo bendrininkas V. Verseckas, net
kalbėdami su advokatu
I. Balčiūnu, teisme
slėpė savo veidus.

Lina MOTUŽIENĖ
Šią vasarą per visą šalį plačiai nuskambė
jo įvykis apie žiaurų elgesį su darbininku, kai
žmogus buvo vežtas automobilio bagažinėje,
surištas, pakabintas ant virvės, sumuštas ir
kankintas elektra. Dėl šio nusikaltimo gruo
džio 18 dieną Plungės rajono apylinkės teisme
atsidūrė Rietavo savivaldybės Tverų seniūni
jos Skaborų kaimo ūkininkas Tomas Stancelis
(gim. 1979 m.) ir jo bendrininkas iš Vatušių
kaimo – daug kartų teistas Vaidas Verseckas
(gim. 1991 m.).
Skambutis į Bendrąjį
pagalbos centrą

R-414

Šių metų rugpjūčio 3
dieną į Bendrąjį pagal
bos centrą paskambino
1993 m. gimęs Kęstutis
Stulg ys, Kėd ain ių ra
jono gyventojas, dirbęs
pas Rietavo savivaldybės

ūkininką. Vyras nurodė,
jog du asmenys, panau
doję psic hin ę ir fiz in ę
priev art ą, gras ind am i
ginklu, įkišo jį į automo
bilio bagažinę bei, nuvežę
į netoliese esantį grūdų
sandėlį, surišo, pakabi
no ant virv ės, sum uš ė
bei kankino elektra. Pa
reigūnai tą pačią dieną
nustatė ir sulaikė nusi
kalt im o pad ar ym u įta
riamus asmenis – anks
čiau neteistą ūkininką
T. Stancelį ir 9 kartus
už vagystes, plėšimą bei
viešosios tvarkos pažei
dimą teistą bendrininką
Nukelta į 2 psl.

