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Vakarykštis brutalus brakonierių pasipriešinimas aplinkosaugos pareigūnui Druskininkų rajone,
prieš jį panaudotas smurtas ir grasinimai nušauti dar kartą paliudijo, koks sunkus ir pavojingas
valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių darbas.

Aplinkos ministerija tikisi, kad teisėsaugos institucijos operatyviai išaiškins vakarykščius
smurtautojus, ir sieks, kad jie būtų kuo griežčiau nubausti.

Vakar Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūros pareigūnui Linui
Truskai, atvykusiam patikrinti brakonieriavimo fakto, Nemunykščio upėje ties Švendubrės kaimu
(Viečiūnų sen., Druskininkų sav.) neteisėtai tinklais žvejoję keturi vyrai pasipriešino jėga –
trenkė kumščiu jam į galvą, užlaužė ranką, atėmė telefoną ir tarnybinį dujinį pistoletą. Įrėmę jį
aplinkosaugininkui į galvą, pagrasino nušauti. Po to numetė ginklą į sniegą ir pabėgo. Dėl šio
įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Apie įvykį informuotas JAV su darbo vizitu viešintis aplinkos ministras Valentinas Mazuronis
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sako, kad vienintelis atsakas tokiems brakonierių veiksmams – dar stipresnė kova prieš juos.
„Brakonierių įžūlumui bus duotas griežtas atkirtis. Nors Lietuvoje turime perpus mažiau
aplinkosaugos pareigūnų, nei reikėtų, galime jais didžiuotis. Mūsų vyrai ne tik drąsūs, ryžtingi,
bet ir kantrūs. Jie nedejuoja, kad sunku, kad krūviai didžiuliai, ir dorai atlieka savo pareigas“, –
sakė ministras.

Toks brakonierių elgesys – tai ne tik iššūkis aplinkosaugininkams, bet ir signalas visuomenei,
kad būtina sudaryti visuotinę nepakantumo pažeidėjams atmosferą. Neseniai žiniasklaidoje
poetas Marcelijus Martinaitis priminė prieškariu vyravusį bendruomenės požiūrį į brakonierius:
„Iš upės tinklais traukiantiems žuvis į užpakalį suvarydavo druska užtaisytą šūvį, tai tas
nelaimėlis paskui nuogą užpakalį mirkydavo vandenyje, kol ta druska ištirpdavo“.
Aplinkosaugininkai kviečia visuomenę, kad šiandien tokia „druska“ taptų pilietinė pareiga užkirsti
kelią brakonieriavimui – apie tai ne tik pranešti aplinkosaugininkams, bet ir viešai pasmerkti
pažeidėjus.

Aplinkos ministerijos informacija, tel.8~706 63660
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