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Varėnos rajone neteisėtai buvo kalinamas Baltarusijos pilietis. Jis išbuvo daugiau kaip 16
valandų prirakintas prie krosnies.
44-erių metų Baltarusijos pilietis buvo laikomas antrankiais prirakintas prie krosnies metalinių
konstrukcijų nuo gruodžio 22 d. 11 val. iki gruodžio 23 d. 15.20 val. Marcinkonių kaime, lauko
virtuvėje.

Pasak Policijos departamento pranešimo, 58-erių metų įtariamasis, pas kurį rasti bei paimti
teisėtai laikomi pistoletas "PM" ir dujinis revolveris "ME 38 Compact", uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo.

Baltarusijos pilietis, apklausus, už neteisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje sulaikytas ir irgi
uždarytas į areštinę.

Kiti pranešimai apie nusikalstamas veikas

2015-12-23 Varėnos r. PK gautas 35-erių metų moters, gyvenančios Varėnos r., Jakėnų sen.,
pareiškimas, kad apie 0.20 val. namuose prieš ją smurtavo neblaivus (nustatytas 1,63 prom.
girtumas) 33-ejų metų brolis. Moteriai nustatytas 2 prom. girtumas. Įtariamasis uždarytas į
areštinę.

2015-12-21 Varėnos r. PK gautas 82-ejų metų moters, gyvenančios Varėnoje, pareiškimas, kad
apie 13 val. šalia namo laiptinės durų, nenustatytas asmuo pargriovė ją ant žemės ir pavogė
piniginę.

Varėnos r. PK gautas 60-metės moters, gyvenančios Varėnos r., Kaniavos sen., pareiškimas,
kad nenustatytas asmuo ar asmenys įsibrovė į tris garažus. Nuostolis – 300 Eur.

Gautas pranešimas, kad 2015-12-25 d. apie 13.30 val., Varėnos r., G. R., gim.1982, gyv.
Vilniuje, kilus konfliktui, sudavė smūgius rankomis ir kojomis J. V. gim.1963 gyv. Varėnos r.
sav., į įvairias kūno vietas. J.V. paguldytas gydymui į traumatologijos skyrių, diagnozuota
dešinės blauzdos lūžimas.
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2015-12-25 apie 21 val. Varėnos r., R. S. gim. 1984 kirviu sudavė į galvos sritį ir spyrė koja į
veido sritį brolis L. S. gim.1982 gyv. Vilnius. R.S. buvo apžiūrėtas medikų nustatytas 2.01
promilių girtumas. Nuvykus L. S. buvo pasišalinęs ir surasti nepavyko.

2015-12-27 Varėnos r. PK gautas pareiškimas, kad apie 19.30 val. Varėnos r., Matuizų sen.,
neblaivus (nustatytas 2,36 prom. girtumas) 28-erių metų vyras smurtavo prieš neblaivų
(nustatytas 2,64 prom. girtumas) 52-ejų metų tėvą. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
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