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Lapkričio 2 d. apie 14 val. 30 min. V. U., gimęs 1969 m., gyv. Telšiuose, Kęstučio g., atvykęs į
garažą kooperatyve "Mastis“ Geležinkelio g. pastebėjo, kad yra nudaužta garažo pakabinama
spyna. Į garažo vidų patekta nebuvo, iš garažo niekas nepavogta. Padaryta 20,00 litų turtinė
žala.

  

Lapkričio 1 d. apie 11.00 val. L. T., gimusi 1984 m., gyv. Telšiuose, Stoties g., pamatė, kad nuo
automobilio "VW Golf“, stovėjusio namo kieme, yra pavogti ratų apdailos gaubtai. Padaryta
200,00 litų turtinė žala.

  

Kiti įvykiai

  

Lapkričio 2 d. 15 val. 12 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, Gėlių g. esančiose
kapinėse iš pranešėjos M. K. rankinuko buvo pavogta piniginė su pasu, banko kortele,
pensininko pažymėjimu bei namų raktais. Pranešėja įtariamųjų neturi, nuostolio neįvertina.
Surinkta medžiaga priimti procesinį
sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

  

Lapkričio 2 d. 18 val. 19 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, Dariaus ir Girėno g.
daugiabutyje du, kaip įtaria, neblaivūs vyrai daužo kaimynės ir pranešėjos duris. Nuvykus
nurodytu adresu laiptinėje pastebėti du vyriškiai, kurie nesiorientavo aplinkoje, griuvinėjo,
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svirduliavo, nuo jų sklido stiprus alkoholio kvapas. Piliečiai buvo sulaikyti ir pristatyti į Telšių
apskr. VPK OVS asmenybės bei girtumo nustatymui. Nustatyta, kad tai V. L., gimęs 1950 m.,
gyv. Telšių r. sav., nustatytas 2,10 prom. girtumas, ir A. V., gimęs 1977 m., gyv. Telšiuose,
Rambyno g., nustatytas 3,84 prom. girtumas. Surinktos medžiagos administracinėms byloms
pradėti.

  

Lapkričio 2 d. 21 val. 31 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, Muziejaus g.
važiuojamąja kelio dalimi neįgaliojo vežimėliu važiuoja, kaip įtaria, neblaivus neįgalusis. Patruliui
nuvykus nurodytu adresu, ties Muziejaus ir Parko gatvių sankryža ant šaligatvio buvo
pastebėtas asmuo, sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Nustatyta, kad tai T. K., gimęs 1990 m., gyv.
Telšiuose, kuris teigė, kad pasiklydo ir nebežino, kur jo namai. Minėtam piliečiui buvo suteikta
socialinė pagalba, palydėtas iki namų, praneša Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Valdymo organizavimo skyrius.
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