Marijampolės policija izoliavo jauną ir labai pavojingą nepilnametį
Trečiadienis, 18 Lapkritis 2015 08:33

Žinia mūsų bendruomenei: kurį laiką bus ramu dėl to, kad vagystėmis, plėšimais,
padegimais įtariamas
paauglys yra laikinai izoliuotas – iki gruodžio 4 d. jis atlieka arešto
bausmę Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose. Šiuo atveju tai ne tas
pats, kas pūliuojančią žaizdą stipriai užklijuoti pleistru ir manyti, kad ji išgis. Pareigūnai,
matydami šio jauno žmogaus „nuotykių“ istoriją, gali konstatuoti: būdamas laisvėje, jis yra labai
pavojingas visuomenei. Šio 15-mečio byla iš Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos
komisariato (toliau –apskr. VPK) jau keliauja į teismą.

Dabar dažnai kalbama apie gyvenimą „komforto zonoje“ ir apie laukiančius iššūkius, jei išdrįsti
iš jos išeiti. Tačiau dažnai iš tos komforto zonos gali būti išmestas tiesiog į orą su visu savo
kūnu arba (geresniu atveju) emociškai. Ryte, dar kavos kvapą išsinešdamas iš namų, eini prie
savo automobilio ir pamatai, kad jame kažkas neseniai buvo. Ir pasiėmė (šiuo atveju – iš „Audi
A4“) brangius saulės akinius, cigarečių „Winston“ pakelį“, peilį „Fiskar“, žibintuvėlį. Prieš tai,
žinoma, akmeniu išdaužė šio automobilio durelių stiklą. „Audi“ savininkas patytė 122 eurų
nuostolį. Visa tai vyko šių metų vasarą, rugpjūčio 5-ąją.

Nepraėjus nė dviem savaitėms, rugpjūčio 17-ąją, iš savo komforto zonos galėjo ne išeiti, bet
lėkte išlėkti Marijampolėje esančio daugiabučio gyventojai – įtariama, kad tas pats 15-metis,
prieš porą savaičių išbarškinęs „Audi A4“ langą ir ją apvogęs, šįsyk, pirminiais duomenimis,
tyčia padegė acetileno ir deguonies balionus, stovėjusius prie renovuojamo daugiabučio namo
laiptinės Jaunimo gatvėje. Jis ne tik sugadino statybos įmonei priklausantį turtą visuotinai
pavojingu būdu. Jei 23.35 valandą namo gyventojai nebūtų laiku iškvietę ugniagesių,
sprogusios dujos galėjo padaryti gal net nepataisomą žalą.
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Pareigūnams ieškant įžūlaus padegėjo, įvyko dar vienas visuotinai pavojingas įvykis –
rugpjūčio 23 d., apie 00.30 val., Stoties g. esančios degalinės teritorijoje buvo padegtas dujų
balionų aptvaro medžiaginis tentas. Sprogus šiai dujų saugyklai, tiesioginį pavojų būtų patyrę
daug šioje miesto dalyje esančių daugiabučių, jau nekalbant apie pačią degalinę.

Rugsėjo 16-ąją, apie 23.50 val., Beržų gatvėje pavojingo šuns mišrūnui (kurį be antsnukio
vedėsi, kaip įtariama, tas pats vaikinukas) buvo duota komanda pulti praeivį. Šuo komandai
pakluso ir, pargriovęs vyriškį, nesuteikė šiam galimybės pasipriešinti užpuolikui. Iš šuns
pargriauto žmogaus kišenės buvo pagrobtas nebrangus „Nokia“ telefonas ir 2 eurų moneta.

Vaikinas savo neilgo gyvenimo istorijoje 3 kartus sulaikytas vogęs iš parduotuvių. Labiausiai
jam nepavykusi buvo 4-oji, spalio 23-iąją įvykdyta vagystė (alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių
už 40,70 eurų). Po šio įvykio jis ir pateko į Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos
namus.

Marijampolės apskr. VPK pareigūnams, tiriantiems šiuos įvykius, penkiolikmetis prisipažino
padeginėjęs, apvogęs automobilį, vogęs iš parduotuvių, tačiau neigia šunimi užpjudęs ir
apvogęs praeivį. Ir jei dėl ankstesniųjų jo nusikaltimų gelbėjo mažamečio statusas (iki 14 metų),
tai dabar vaikinui jau teks stoti prieš teismą. Jis ir spręs, ar šis jaunas žmogus turi būti izoliuotas
nuo visuomenės, kad nekeltų jai pavojaus.

Marijampolės apskr. VPK informacija

www.marijampolieciai.lt
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