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Kovo 27 d. 19.15 val. Telšiuose, Germanto g., savo garaže rastas pasikoręs P. K., gimęs 1951
m.

  

Vagystės

  

Kovo 27 d. iš K. V., gimusio 1962 m., priklausančių mechaninių dirbtuvių, esančių Telšių r.,
Kalnėnų k., buvo pavogtas metalo laužas. Padaryta 300 litų turtinė žala. Sulaikyti du įtariamieji ir
uždaryti į areštinę.

  

Kiti įvykiai

  

Kovo 27 d. apie 17 val. Telšių r., Upynos sen. D. L., gimęs 1951 m., smurtavo prieš savo mamą
S. L., gimusią 1931 m., sudavė jai tris kartu kumščiais į krūtinę, grasino nužudyti. Smurtautojas
sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo kamerą.

  

Kovo 27 d., apie 24 val. Telšiuose, Masčio g. buvo padegtos I. M. (moteris) buto durys.
Padaryta 200 litų materialinė žala.

  

Kovo 27 d. 9 val. 58 min. Telšiuose, Laisvės gatvėje buvo sustabdytas patikrinimui automobilis
TOYOTA PICNIC. Vairuotojas V. D., gimęs 1971-03, gyv. Telšiuose, Lakštingalų g., policijos
pareigūną iškeikė necenzūriniais žodžiais. Surinkta medžiaga administracinei teisenai pradėti.

  

Kovo 27 d. 13 val. 36 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, S. Daukanto g., neblaivus
pranešėjo sūnus tranko buto duris, nori patekti į vidų. Nuvykus nurodytu adresu laiptinėje rastas
V. K., gimęs 1971 m., deklaruota gyvenamoji vieta Telšių r. sav., kuris nesiorientavo aplinkoje,
svirduliavo, nuo jo sklido alkoholio kvapas, tokiais savo veiksmais įžeisdamas žmogaus orumą
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ir visuomeninę dorovę. Pilietis sulaikytas ir pristatytas į Telšių aps. VPK, nustatytas sunkus
(3,31prom.) girtumo laipsnis.

  

Kovo 27 d. 16 val. 40 min. Telšių mieste, Gėlių gatvėje patikrinimui sustabdytas automobilis
CITROEN XSARA, kurį vairavo V. A., gimusi 1964 m., gyv. Telšiuose. Automobilio salone rasta
60 pakelių cigarečių ,,MINSK“ su baltarusiškomis banderolėmis. Surinkta medžiaga
administracinei bylai iškelti.

  

Kovo 27 d. 18 val. 35 min. užregistruotas pranešimas, kad kelyje Telšiai-Varniai, 18 km už
Telšių, ties mišku, ant plento guli vyras. Nuvykus ant važiuojamosios kelio dalies rastas gulintis
vyriškis, kuris pristatytas į Telšių aps. VPK. Nustatyta, kad tai A. A. R., gimęs 1967-03, gyv.
Kaune, Stoties g., nustatytas sunkus (2.59 prom.) girtumo laipsnis. Surinkta administracinė
medžiaga bylai iškelti pagal LR ATPK 178 str.

  

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo organizavimo skyrius
informacija
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