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Garliavos operacijoje dalyvavo 240 pareigūnų
2012.05.17 Ketvirtadienį mergaitės grąžinimo motinai Laimutei Stankūnaitei operacijoje iš viso dalyvavo net
240 policijos pareigūnų. Atsakingos tarnybos tikina, kad viskas vyko sklandžiai.
„Teismo sprendimas įvykdytas sėkmingai. Visos institucijos savo darbą atliko sėkmingai. Vaiko teisės nebuvo pažeistos. Vaikas šaukė tik tada, kai šaukė Neringa
Venckienė“, – konstatavo antstolė Sonata Vaicekauskienė.„Esame įsitikinę, kad policija neviršijo savo įgaliojimų. Yra filmuota medžiaga, kurioje užfiksuota, kaip
N.Venckienė panaudoja smurtą prieš vieną pareigūną – jam mažiausiai dukart suduota į galvą“, – ketvirtadienį Kauno apskrities vyriausiojo komisariato patalpose
surengtoje spaudos konferencijoje tvirtino Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požėla.Nukentėjęs pareigūnas neatmeta galimybės kreiptis į
teismą.R.Požėla teigia, kad nemato policijos pareigūnų veiksmų pažeidimų ketvirtadienį Garliavoje vykdant teismo sprendimą perduoti dukrą motinai.„Šiai dienai
mes tikrai nematome policijos pareigūnų pažeidimų, todėl nesvarstome galimybės atlikti vidinį patikrinimą“, – spaudos konferencijoje sakė R.Požėla.Operaciją
filmavo keli policijos pareigūnai, tačiau teigiama, kad ji nebus paviešinta esą norint apsaugoti mažamečio vaiko teises.„Bet kokia institucijai yra uždrausta viešinti
filmuotą medžiagą“, – sakė R.Požėla.Pareigūnai tikina, kad į Garliavą važiavo nusiteikę geranoriškai, tačiau pasigedo geranoriškumo iš mergaitės globėjos
N.Venckienės.Antstolės teigimu, prieš paimant mergaitę, N.Venckienę buvo bandoma įtikinti gražiuoju paruošti mergaitę perdavimui, tačiau esą laikinoji mergaitės
globėja atsisakė tai padaryti. Tuomet, pareigūnų tikinimu, teko imtis smurto, laužti duris.S.Vaicekauskienė patvirtino, kad ji pareikalavo prieš pradedant operaciją
nusukti namo viduje sumontuotas vaizdo kameras.Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas R.Požėla paneigė gandus, kad atgavusi dukrą L.Stankūnaitė
apsigyvens užsienyje. Tačiau neatskleista, kodėl L.Stankūnaitei uždrausta palikti Lietuvą. Kur mergaitė ir jos motina gyvens, lieka neaišku.„Mergaitė su mama
gyvens saugioje vietoje, ją lankys ir prižiūrės Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistė, kuriai suteikta teisė dirbti su slapta informacija“, – tvirtino R.Požėla.Vaiko
teisių apsaugos specialistės abejoja ar gerai būtų dabar iš karto leisti mergaitei susitikti su seneliais, tačiau neatmetė, kad pasitarus su specialistais ateityje galės
matytis.Megaitės paėmimo operacijoje namo viduje dalyvavo antstolė, dvi vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistės, psichologė ir policijos pareigūnai. Namo
viduje pareigūnai buvo be šalmų ir kaukių.
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