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Kaune rasta galimai nužudyta TV3 žurnalistė Viltė Stankutė
TV3 žiūrovus sekmadienį pasiekė tragiška žinia. Laidos „TV pagalba“ žurnalistė Viltė Stankutė Butkienė
sekmadienį rasta negyva. Kauno policija patvirtino, kad moters palaikai rasti Kauno rajone apie 15 valandą.
Teigiama, jog buvo rasti vyro ir moters kūnai su durtinėmis žaizdomis. Įtariama, kad kūnai ten gulėjo jau kurį laiką. Pasak ekspertų, nėra abejonių, kad pora mirė ne
šiandien. Tyrime dalyvaujantys policijos pareigūnai patvirtino, jog šiuo metu vyksta intensyvios įtariamojo paieškos. Tai patvirtino Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato laikinasis vadovas Darius Žukauskas. Tačiau kriminalistai nedetalizavo, ar jau nustatyta įtariamojo asmenybė. Tačiau teigė, kad jo paieškoms
sutelktos gausios pareigūnų pajėgos.Pasak patyrusio kriminalisto D.Žukausko, dirba ne vien Kauno apskrities policininkai, bet ir kitų regioninių padalinių pareigūnai,
į pagalbą pasitelkti elitiniu vadinamo Kriminalinės policijos biuro darbuotojai. Nemažai vertingos informacijos dvigubą žmogžudystę tiriantiems policijos
pareigūnams suteikė mobiliojo ryšio bei interneto paslaugas teikiančios bendrovės.Įtariama, kad nusikaltimą galėjo įvykdyti vyras, vardu Nerijus, kuris apie gerą
pusmetį gyveno kartu su žurnaliste. Spėjama, kad Viltės Stankutės-Butkienės sugyventinis įtarė, kad tarp jo mylimosios ir kartais pasisvečiuoti atvažiuojančio draugo
galėjo būti artimi santykiai.Pirminiais duomenimis, žurnalistei buvo perpjauta gerklė, o jos draugas - subadytas peiliu. Sprukdamas iš namų žudikas net nebandė
slėpti peilio - jį paliko.Įtariama, kad nužudytųjų kūnai namuose išgulėjo net apie pusantros paros - greičiausiai baisus nusikaltimas įvykdytas vėlų penktadienio
vakarą. Neatmetama versija, kad žmogžudystės vakarą žudikas laukė, kol aukos uždegs šviesą – tada jis įėjo į namus.Pareigūnai visą sekmadienio popietę ieškojo V.
Stankutės-Butkienės sugyventinio, tačiau kol kas dar nesurado. Neatmetama galimybė, kad jis galėjo pasprukti iš Lietuvos.Sekmadienio vakarą policija oficialiai
patvirtino, kad šiuo baisiu nusikaltimu įtariamas 36 metų Kaišiadorių rajono gyventojas Nerijus Kalaušis. Jis iš įvykio vietos pasišalino žalios spalvos automobiliu
„VW Passat“ (2001 m., V/N HGU 457).Jeigu turite kokios nors informacijos apie galimo įtariamojo buvimo vietą, policija prašome informuoti pareigūnus bendruoju
pagalbos telefonu 112.Kolegos sukrėsti„Dar prieš tris dienas bičiuliai vieni kitus sveikino su Kalėdomis, o šiandien mane pasiekusi žinia tiesiog šokiravo. Prieš kelias
dienas gavau Viltės žinutę su šventiniu sveikinimu, jį pasirašė ji ir jos septynerių metų dukrelė“, - sunkiai rinko žodžius žurnalistas Egidijus Knispelis.Jo teigimu,
šventinis sveikinimas buvo labai paprastas, bet be galo nuoširdus ir to, kaip įvykiai pasisuko vėliau, nebuvo galima susapnuoti net baisiausiame sapne.E. Knispelio
teigimu, visa laidos kūrėjų komanda yra sukrėsta naujienos apie kolegės mirtį. Žurnalistė Viltė Stankutė-Butkienė prieš keletą metų dirbo „Lietuvos ryto“
redakcijoje Kaune, o šiuo metu dirbo bendrovės „Just.TV“ laidoje „TV Pagalba“, anksčiau ji taip pat buvo laidos „24 valandos“ žurnalistė. Ji augino nepilnametę
dukrą, jos motina yra buvusi garsi sportininkė. Mažametė nužudytosios dukra tragedijos metu buvo pas tėvą. Žurnalistė buvo išsiskyrusi, jos buvęs sutuoktinis
gyvena Vilniuje ir taip pat dirba žurnalistu.Info.Norim.lt kolektyvas reiškia nuoširdžią užuojautą velionės artimiesiems.
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