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Garliava ruošiasi naujam antstolės šturmui
Garliavoje – nerimas. Antstolė Sonata Vaicekauskienė teigia, kad Laimutės Stankūnaitės dukros paėmimui iš
globėjos Neringos Venckienės jau beveik pasirengta.
Nemato kliūčiųS.Vaicekauskienės teigimu, veiksmai įvykdant teismo sprendimą perimti iš globėjos mergaitę jėga baigiami derinti su policija ir Kauno miesto ir
Kauno rajono savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistėmis. „Liko sudėlioti kelis paskutinius taškus, bet kada tai bus – nepasakysiu“, – teigė
pareigūnė.Praėjusią savaitę S.Vaicekauskienė apsilankė Kauno apygardos teismo pirmininko priimamajame ir ten pakviestai šio teismo teisėjai Neringai Venckienei
įteikė dokumentą. Jame antstolė ragina N.Venckienę gražiuoju įvykdyti Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą grąžinti L.Stankūnaitei jos dukrą.Nors antstolė
sakė, kad globėjai tai siūlyta padaryti nedelsiant, tačiau nurodomas ir galutinis terminas – balandžio 26 d.Advokatas kaltina visusL.Stankūnaitės advokatas Gintaras
Černiauskas mano, kad antstolei įgyvendinti sprendimą trukdo policijos pareigūnų ir Kauno miesto ir rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių specialisčių iškelti
klausimai dėl mergaitės gyvenimo su motina sąlygų.Policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis prieš keletą dienų suabejojo, ar bus užtikrintos vaiko teisės,
pasirūpinta mažametės socializacija, kai ji apsigyvens su motina. Mat ir mergaitei, ir L.Stankūnaitei yra skirta valstybės apsauga. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė
Edita Žiobienė prisipažino nežinanti, kur konkrečiai ir kokiomis sąlygomis gyvens vaikas.G.Černiauskas sakė nustebęs, kad tarnybos tuo susirūpino tik dabar.
„Teismas aiškiai nurodė įvykdyti sprendimą nedelsiant, o visus socializacijos klausimus bus galima išspręsti vėliau. Svarbiausia, kad baigtųsi dabar daroma žala
mergaitei. Be to, situacija Garliavoje primena verdantį puodą su stipriai pritvirtintu dangčiu. Tai gali baigtis sprogimu. Normali valstybė negali leisti, kad šitaip ilgai
tęstųsi toks maištas ir kurstymas nepaklusti teismo sprendimui“, – įsitikinęs G.Černiauskas.Klonio gatvė – budriPrie Kedžių ir Venckų namų budintys žmonės
pasiryžę ginti mergaitę, nepaisydami pareigūnų planuojamų veiksmų. Savo ketinimus jie dar patvirtino savaitgalį pasirašydami pareiškimą šalies valdžios ir
teisėsaugos institucijoms. „Aš nepaklusiu nehumaniškiems įstatymams ir neprotingiems įsakymams, bet ginsiu vaiko norą jaustis saugiam. Mano ginklai – širdis,
sąžinė ir ryžtas nenusidėti žmogiškumui. Esu pasiryžęs laisvanoriškai aukai. Tepadeda man Dievas“, – skelbiama pareiškime.Klonio gatvėje, Kedžių namo kieme
sumontuotoje scenoje, nuolat vyksta koncertai, spektakliai, skaitomos eilės.Grupė aktorių, režisierių ir rašytojų, nepaisydami Kultūros ministerijos paskelbtos
pozicijos, kurioje ji prieštarauja menininkų dalyvavimui rengiamose akcijose Garliavoje, įsteigė nominaciją „Už pilietiškumą“. Šiandien vidurdienį šį apdovanojimą
jie įteiks Garliavoje budinčiai bendruomenei.
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