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Skiepyti nebūtina
Buvusio sveikatos apsaugos mi
nistro V.Andriukaičio įsakymas,
draudžiantis į darželį priimti ne
skiepytus vaikus, prieštarauja tei
sės aktų hierarchijos principui.
Tai neskundžiamą nutartimi
paskelbė vyriausiasis administ
racinis teismas.
Dabartinis sveikatos apsaugos
ministras J.Požela pripažino, kad
teismo sprendimą reikės vykdyti,
tačiau jis mano, jog vaikų vakcinavimas yra teisingas kelias sie
kiant išvengti ligų.
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Lietuvos europarlamentaras P.Auštrevičius su keliais kolegomis sie
kia, kad Europos Parlamentas pri
imtų rezoliuciją, kuri stabdytų ga
limybę Europos investiciniam ban
kui teikti paskolas Baltarusijai.
Tarp priežasčių - negarantuotas
netoli Vilniaus statomos Astravo
branduolinės elektrinės saugumas.

Liko viceprezidente
Seimo narė konservatorė VAleknaitė-Abramikienė perrinkta Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijos Parlamentinės
Asamblėjos viceprezidente.

Nagrinės 7 teisėjai
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Vakar vakare Vilniaus
Vingio parke nuskam
bėjo didžiausias Moks
leivių dainų šventės
renginys - Dainų diena
„Tu mums viena". Joje
dalyvavo 10 tūkst. atli
kėjų- 8 tūkst. įvairaus
amžiaus dainininkų,
1500 dūdų orkestrų mu
zikantų ir pusšimtis būg
nus mušančių šokėjų.
Šventėje dirigavo 2k di
rigentai. 21 vai. šventės
dalyviai, kaip ir dauge
lis lietuvių tiek Lietuvo
je, tiek svetur, giedo
jo valstybės himną.

Vaikai negrįš į pragaru virtusius namus
Smurtą namuose patyrę
dvejų ir ketverių me
tų broliai - globėjų šei
mynoje, o jų motina su
jauniausiu vaiku - Kri
zių centre. Taip buvo iš
skaidyta 23 metų Kauno
rajono gyventojos šeima.
A r ū n a s KARALIŪNAS
LR korespondentas

Dviejų mažamečių vaikų, kurie
buvo kankinami Kauno rajone,
motina ryžosi atskleisti daugiau
detalių apie tai, kas vyko namuo
se. Ji apie tai pasakojo užvakar
Kauno rajono savivaldybės Vai
ko teisių skyriuje surengtame po
sėdyje.
„Motina atrodė labai sutriku
si ir išsigandusi", - pasibaigus
posėdžiui kalbėjo šio skyriaus
vedėja Janina Dabašinskienė.
23 metų moteris papasakojo
apie smurtą šeimoje, tačiau ne
galėjo aiškiai nurodyti jo atsira
dimo priežasčių.
Klausiama apie tai, kaip jaučia
si, jauna moteris sugebėjo išle

menti vos vieną žodį: „Baisiai."
Po posėdžio nutarta dvejų ir
ketverių metų mažylius laikinai
apgyvendinti šeimynoje pas glo
bėjus.
Į posėdį buvo atvykęs vyres
niojo berniuko tėvas, kuris pa
geidavo globoti sūnų, tačiau vy
rui patarta tokios teisės siekti
teisme.
Vaikų motinai su metų kūdi
kiu nurodyta laikinai gyventi
Krizių centre ir be Vaiko teisių
skyriaus specialistų leidimo ne
grįžti į namus.
Šlienavos gyvenvietės (Kauno
r.) bendruomenę savaitgalį sukrė
tė žiaurus elgesys - 71 metų pen
sininkas įtariamas prie suolo
pririšęs du berniukus ir talžęs
juos medine pliauska.
Neįprasti vaikų auklėjimo bū
dai buvo atskleisti, kai policijai
apie tai pranešė kaimynas.
Jaunuolis visa tai užfiksavo
vaizdo įraše. „Senelis buvo paė
męs maždaug pusės metro ilgio
pliauską ir ja talžė vaikams per
rankas. Netrukus pamačiau, kad
jie yra pririšti prie suolo. Ber
niukai mušami verkė", - vėliau
pasakojo liudininkas.
Įvykio metu namuose buvo ir
vaikų motina. Ji yra susituoku
si su pensininko sūnumi ir turi

Darbo partijos juodosios buhalte
rijos bylą Aukščiausiajame teis
me nagrinės išplėstinė septynių
teisėjų kolegija, į kurią paskirti
Baudžiamųjų ir Civilinių bylų sky
rių teisėjai.
Teisėjų kolegija turi parengti
bylą nagrinėti iki šių metų rugsė
jo 16 dienos. Aukščiausiojo teismo
nuosprendis bus galutinis ir ne
skundžiamas.

Savanoriai teismuose
Lietuvos apeliaciniame, Vilniaus
miesto apylinkės, Vilniaus apygar
dos, Panevėžio apygardos, Klaipė
dos miesto apylinkės, Šiaulių apy
gardos ir Šiaulių apylinkės teis
muose pradeda dirbti savanoriai,
kurie lankytojus supažindina su
teismų aplinka, teikia praktinę in
formaciją, susijusią su teismo pro
cesu, supažindina su liudytojo ir
nukentėjusiojo teisėmis, pareigomis.
Iš daugiau kaip 100 norinčių tap
ti teismo savanoriais buvo atrink
ta 60 žmonių.

Prisidės ir norvegai
Norvegija ketina atsiųsti karių į
tarptautinį NATO batalioną, ku
ris bus dislokuotas Lietuvoje.
Šiam batalionui vadovaus Vokie
tija. Karių į Lietuvą taip pat tu
rėtų atsiųsti Nyderlandai.
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Apie smurtą šeimoje vaiko teisių gynėjams pasakojusi moteris atrodė sutrikusi.

vieną bendrą vienų metų kūdi
kį. Vyresnieji berniukai - iš anks
tesnių kaunietės santuokų.
Šeštadienį po vidurdienio po
licija buvo sulaikiusi girtą 71 me
tų Joną, kuris įtariamas paga
liu mušęs berniukus. Jų kojos
egzekucijos metu buvo pririštos
prie suoliuko.
Ant vieno mažylio šlaunies bu
vo matyti 6-8 didžiuliai tamsiai
raudoni dryžiai. Vaikams nusta
tyta nežymių sveikatos sutrikimų.

Pareigūnų išvežtas pensinin
kas įpūtė į alkoholio matuoklį
1,04 promilės alkoholio. Motina
tuo metu buvo visiškai blaivi.
Jonas iš pradžių neigė skriau
dęs berniukus, aiškino, neva juos
pririšo marti. Vėliau jis kūrė ki
tokias versijas.
Kauno rajono policijos komi
sariate pradėtas ikiteisminis ty
rimas dėl fizinio skausmo sukė
limo mažamečiui. Įtarimai pa
reikšti senoliui ir jo marčiai.

„Vykdydami Visuomenės informa
vimo etikos komisijos įpareigojimą
pranešame, kad Visuomenės infor
mavimo etikos komisija 2016-0615 sprendimu Nr.EKS-10/16 pripa
žino, jog Audronės Urvelytės pub
likacijoje „Kol kelininkai bylinėja
si, nelaimių nemažėja" („Lietuvos
rytas", 2015-10-30) buvo pažeis
tas Lietuvos žurnalistų ir leidėjų
etikos kodekso 6 str., nustatantis,
kad žurnalistai ir viešosios infor
macijos rengėjai turi kritiškai ver
tinti savo informacijos šaltinius,
atidžiai ir rūpestingai tikrinti fak
tus, remtis keliais šaltiniais ir, ne
sant galimybės patikrinti infor
macijos šaltinio patikimumo, apie
tai nurodyti skelbiamoje informa
cijoje, ir 22 str. 2 d., nustatanti, jog
kritikuojamam asmeniui visada
turi būti suteikta atsakymo teisė,
t.y. galimybė pasiteisinti, paaiš
kinti, paneigti klaidingą informa
ciją, o jeigu tokios galimybės nė
ra arba asmuo atsisako pasinau
doti atsakymo teise, būtina pra
nešti apie tai visuomenei."

