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Pirmadienis, 05 Lapkritis 2012 10:20

  

Penktadienį, lapkričio 3-iosios popietę, 15 val. 20 min. Telšių r., Tryškių mstl., Telšių gatvėje
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus kelių patrulių būrio
patruliai patikrinimui sustabdė automobilį ,,Peugeot 306“, kurį vairavo to paties miestelio
gyventojas Č. B. (gimęs 1971 m.). Priėjęs prie automobilio policijos pareigūnas po pirmų
bendravimo sekundžių pajuto nuo vairuotojo sklindantį alkoholio kvapą. Pasiūlius pasitikrinti
blaivumą tryškietis nesiginčijo ir sutiko, pateikė visus reikiamus dokumentus.

  

Alkoholio matuoklis parodė 2,36 promiles, o tai yra vidutinis girtumo laipsnis. Vairuotojas,
siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už KET pažeidimą, patruliams pasiūlė
susitarti. Įspėtas apie gręsiančią baudžiamąją atsakomybę už bandymą papirkti, Č. B.
tarnybiniame automobilyje tarp priekinių sėdynių padėjo 200 litų banknotą.

  

Apie vairuotojo veiksmus buvo informuotas Telšių aps. VPK budėtojas, iškviesta operatyvinė
grupė. Įtariamasis pristatytas į policijos komisariatą, apklaustas. Dėl vairavimo neblaiviame
stovyje surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas. Dėl bandymo papirkti valstybės
tarnautoją pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 227 str. 1 d. (baudžiamas bauda arba
laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų).
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Kiti įvykiai

  

Lapkričio 3 d. apie 9.00 val. S. D., gimęs 1970 m., pastebėjo, kad Telšių r., Varnių sen.,
Gomalių k.., nuplėšus pakabinamą spyną nuo gyvenamojo namo durų iš kambario dingo du
benzininiai pjūklai. Padaryta 1400 litų turtinė žala.

  

Lapkričio 3 d. 23 val. 24 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, Varnių g., namuose
pranešėjos vyras puola ją, mušasi. GMP nereikia. Namuose yra maži vaikai. Nuvykus patruliui
nurodytu adresu, pranešėja J. B., gimusi 1977 m., paaiškino, kad grįžę su vyru A. B., gimusiu
1978 m., iš gimtadienio, pradėjo vienas su kitu žodžiais konfliktuoti. Dėl ko įvyko konfliktas ir kas
įvyko, abu paaiškinti negalėjo, nes matėsi, kad yra neblaivūs. Alkoholio matuokliu J. B. buvo
nustatytas 2.22 prom. girtumas, A. B. buvo nustatytas 2.63 prom. girtumas. Smurto artimoje
aplinkoje požymių nenustatyta.

  

Lapkričio 4 d. 04 val. 28 min. užregistruotas pranešimas, kad Telšiuose, Masčio g., prie
degalinės „Statoil“ buvo užpultas pranešėjo draugas, stikliniu buteliu trenkta per galvą. 05 val.
22 min. gautas Telšių regioninės ligoninės gydytojo telefoninis pranešimas. kad pristatytas D.
M., gimęs 1988 m., gyv. Telšių r., Viešvėnų k., kuriam diagnozuota galvos plaukuotosios dalies
žaizda. Išleistas gydytis į namus, praneša Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Valdymo organizavimo skyrius.
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