VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAI
Gruodžio 17 d., apie 23.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., daugiabučio namo laiptinėje, viešoje vietoje,
akivaizdžiai neblaivi (nusistatyti girtumą atsisakė) moteris (gimusi 1954 m.) trankė ir spardė kaimyninių butų duris, taip
pat bandė suduoti smūgius moteriai (gimusi 1985 m.) bei triukšmaudama išgąsdino nepilnamečius vaikus, tokiais
veiksmais sutrikdydama visuomenės tvarką ir rimtį. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284
str.

SVEIKATOS SUTRIKDYMAI
Gruodžio 15 d. į policijos komisariatą kreipėsi moteris (gimusi 19325 m., gyv. Naujojoje Akmenėje), kuri pranešė, kad
gruodžio 14 d., vakare, tikslaus laiko neatsimena, sūnus (gims 1971 m.) kumščiu jai sudavė į krūtinę, taip sukeldamas
fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str.

SVEIKATOS SUTRIKDYMAI
Gruodžio 17 d., 00.58 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., vykusių išgertuvių metu, neblaivi (girtumą nusistatyti
atsisakė) moteris (gimusi 1990 m.), mažametės dukros (gimusi. 2013 m.) akivaizdoje, įkando į kaklą bei rankas kartu
gyvenančiam neblaiviam (nustatytas 2,61 promilės girtumas) buvusiam vyrui (gimęs 1988 m.), taip sukeldama jam fizinį
skausmą. Mažametė perduota seneliui, įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str.

VAGYSTĖS
Gruodžio 16 d., apie 15.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., vyras (gimęs 1980 m.), atėjęs į svečius pas
pažįstamą moterį (gimusi 1948 m.), jai matant, iš piniginių pagrobė 167 eurus ir iš namų pasišalino. Įtariamasis
ieškomas, pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str.

Laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. 13.00 val. iki gruodžio 16 d. 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Žilvičių g., sulaužius
įleidžiamą durų spyną, buvo įsibrauta į sandėliuką ir iš ten pavogta 38 litrų talpos aliumininė talpa su naminiu alumi.
Padaryta 60 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str.

Gruodžio 13 d., 2.55 val., Akmenės r., Papilės mstl., name, kilo gaisras, kurio metu išdegė namo vidus. Įtariamas
padegimas. Nuostolis nustatinėjamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 187 str.

SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 12 d,m apie 16.00 val., Akmenės r., Kruopių sen., Šapnagių k., namo kiemo teritorijoje įvykus konfliktui,
neblaivus (nustatytas 1,79 promilės girtumas) vyras (gimęs 1984 m.) sudavė smūgius neblaiviam (nustatytas 1,52
promilės girtumas) broliui (gimęs 1968 m.) į veidą, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 140 str.

VAGYSTĖ
Laikotarpiu nuo gruodžio 8 d. 12.00 val. iki gruodžio 9 d. apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., bute
vykusių išgertuvių metu, dingo moteriai (gimusi 1972 m.) priklausantis mobiliojo ryšio telefonas, kurio vertė 130 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 11 d., apie 19.50 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., bute, išgertuvių metu sugyventinis, gimęs 1976 m.
(girtumą nusistatyti atsisakė), naudojo fizinį smurtą prieš savo neblaivią (nustatytas 2,15 promilės girtumas) sugyventinę,
gimusią 1973 m. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gruodžio 11 d., apie 13.00 val., Ventos k., Ventos sen., Akmenės r., iš nesaugomos automobilių aikštelės prie
renovuojamo pastato po savaitgalio pasigesta profiliuotos skardos. Įmonei padaryta 2132,44 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Gruodžio 11 d., 14.20 val., Akmenės r., kelyje Naujoji Akmenė – Venta, 7 kilometre, patikrinimui sustabdyto sunkiasvorio
automobilio „DAF“, vairuotojas, gimęs 1956 m., gyvenantis Žaliūkių g., Šiauliai, vengdamas administracinės
atsakomybės, kad nebūtų surašomas protokolas pagal ANK 415 str. 2 d. už padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą
(transporto priemonių vairavimas kai neatlikta privalomoji valstybinė techninė apžiūra), Telšių aps. VPK Akmenės r. PK
Veiklos skyriaus tyrėjui davė 40 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 10 d., apie 23.00 val., Akmenės r., Ventoje, atėjęs į svečius neblaivus (nustatytas 1,46 promilės girtumas)
buvęs sugyventinis (gimęs 1992 m.), kilus konfliktui, mažamečių vaikų (gimę 2011 m., 2013 m., 2014 m., 2017 m.)
akivaizdoje, delnu trenkė buvusiai sugyventinei (gimusi 1991 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gruodžio 10 d., apie 10.00 val., Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g., turguje, iš Latvijos pilietės (gimusi 1957 m.) rankinės
buvo pavogta jai priklausanti piniginė, kurioje buvo 70 eurų grynųjų pinigų bei jos vardu išduotas Latvijos Republikos
pasas, vairuotojo pažymėjimas, bankų mokėjimo kortelės. Viso padaryta 150 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Gruodžio 8 d., apie 13.48 val., Naujojoje Akmenėje, Vytauto g., kavinėje, darbuotoja (gimusi 1948 m.) spyrė koja savo
kolegei (gimusi 1986 m.) į nugarą bei trenkė delnu į veidą, taip sukeldama jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gruodžio 9 d., apie 15.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., autobusų stotyje, nepilnametis (gimęs 2002 m.) ant
suoliuko paliko savo mobiliojo ryšio telefoną Samsung Galaxy J3, kurio po pusės valandos sugrįžęs neberado. Padaryta
165 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 7 d., 17.23 val., Akmenės r., Sablauskių k., kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,29 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1991 m.) kumščiais sudavė smūgius neblaiviam (nustatytas 2,30 promilės girtumas) tėvui (gimęs 1968 m.) į
galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įvykio metu namuose buvo nepilnametis vaikas bei blaivi jo mama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 7 d., 19.07 val., Akmenės r., Biliūniškių k., kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 1,45 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1966 m.) kumščiu sudavė neblaiviam (nustatytas 2,45 promilės girtumas) sūnui (gimęs 1992 m.) į veidą, ko
pasėkoje pradėjo kraujuoti iš nosies ir taip jam buvo sukeltas fizinis skausmas. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Gruodžio 6 d., 23.22 val., Akmenės r., Ventoje, namuose, neblaivus (nustatytas 1,98 promilės girtumas) vyras (gimęs
1977 m.) grasino sumušti bei kitaip sužaloti savo sūnų (gimęs 1999 m.). Tėvo grasinimai sūnaus atžvilgiu tęsiasi nuolat ir
sistemingai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gruodžio 4 d., apie 00.10 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas
2,89 promilės girtumas) vyras (gimęs 1979 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,97 promilės girtumas)
sugyventinei (gimusi 1966 m.) į ausį, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 29 d., apie 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės al., vyras, gimęs 1975 m., sumušė neblaivią
(nustatytas 1,65 promilės girtumas) buvusią savo sugyventinę, gimusią 1962 m. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino,
nesurastas, nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 259 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS
BE TIKSLO JAS PLATINTI
Gruodžio 1 d., apie 21.45 val., Akmenės r., Ventoje, bute, įvairiose vietose buvo rasta galimai narkotinė medžiaga
marihuana, įpakuota į įvairias pakuotes. Tuo metu bute buvo keturi asmenys (gimę 1998 m., 1997 m., 2000 m., 1994 m.).
Kadangi vis bute buvę jaunuoliai rūkė marihuaną, jie buvo pristatyti į Naujosios Akmenės priėmimo skyrių. Po medikų
apžiūros trims piliečiams apsvaigimo testo rezultatai buvo teigiami. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 28 d., apie 16.54 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilus konfliktui, mažametės dukros (gimusi
2010 m.) akivaizdoje, blaivi moteris (gimusi 1990 m.) spyrė į nosį ir vieną kartą ranka trenkė į lupą bei iš vaikiško

paspirtuko trenkė į nugarą neblaiviam (nustatytas 0,25 promilės girtumas) vyrui (gimęs 1977 m.), taip sukeldama jam
fizinį skausmą. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 28 d., 16.30 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilus konfliktui, mažametės dukros (gimusi
2010 m.) akivaizdoje, neblaivus (nustatytas 0,25 promilės girtumas) vyras (gimęs 1977 m.) suėmęs rankomis, laužė
blaiviai žmonai (gimusi 1990 m.) ranką, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Lapkričio 28 d., 10.20 val., Akmenės r., Dovydžių k., blaivus vyras (gimęs 1975 m.) kirviu grasino susidoroti su kartu
gyvenančia uošve (gimusi 1965 m.). Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 27 d. iš Akmenės ligoninės gautas pranešimas, kad į ligoninę kreipėsi moteris (gimusi 1970 m.), kuri pranešė,
kad lapkričio 26 d., apie 9.00 val., jai gulint lovoje, vyras (gimęs 1963 m.) kumščiu trenkė į skruostą bei spyrė į šoną.
Moteriai po medikų apžiūros diagnozuotas krutinės ląstos sumušimas, išleista gydytis ambulatoriškai. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Lapkričio 25 d., apie 10.00 val., Naujojoje Akmenėje, Braškių g., be jokios priežasties, praeidami pro šalį trys vaikinai ir
mergina sumušė sutuoktinius (gimę 1971 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Lapkričio 24 d., apie 21.20 val., Akmenės r. Tilžęs k., bute rastas vyro (gimęs 1957 m.) lavonas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 23 d., apie 8.00 val., Akmenės r., Ventoje, neblaivus (nustatytas 2,14 promilės girtumas) vyras (gimęs 1991 m.)
kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,33 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1975 m.) į galvą bei jai įspyrė, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 23 d., apie 12.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., grįžęs moters (gimusi 1949 m.) buvęs vyras (gimęs
1947 m.) kumščiui trenkė jai į kaktą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 189 straipsnis: NUSIKALSTAMU BŪDU GAUTO TURTO ĮGIJIMAS ARBA REALIZAVIMAS
Lapkričio 22 d., apie 14.41 val., Naujojoje Akmenėje, J. Dalinkevičiaus g., VĮ „Regitra“, vyras (gimęs 1973 m., gyv.
Šiaulių r.) norėjo registruoti automobilį „Mitsubishi Pajero“, kuris, kaip vėliau nustatyta, yra vogtas ir paieškomas Italijoje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 22 d., laikotarpiu nuo 12.14 val. iki 12.23 val., Akmenės r., Viliošių k., kavinėje, pagrobtas 330 eurų vertės
mobiliojo ryšio telefonas „Samsung J7“, priklausantis moteriai (gimusi 1988 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gautas Akmenės rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad lapkričio 15 d., Naujojoje Akmenėje,
Respublikos g., vyras (gimęs 1938 m.) smurtavo prieš savo sugyventinės anūkus (gimę 2005 m., 2007 m.). Aplinkybės
tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Lapkričio 21 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl lapkričio 18 d., Naujojoje Akmenėje, Taikos g., apleistame ir
nenaudojamame dviejų aukštų mūriniame pastate kilusio gaisro, kurio metu nudegė stogas, lubos bei patalpos antrame
pastato aukšte. Įtariama, kad gaisro kilimo priežastis tyčinė žmogaus veika – padegimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 17 d. gautas Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad
2017 m. gegužės-birželio mėn. (tiksli data nustatinėjama) Naujojoje Akmenėje, savo namuose, moteris (gimusi 1993 m.)
galimai smurtavo prieš mažametį sūnų (gimęs 2010 m.). Lapkričio 21 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 20 d. į Akmenės rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris (gimusi 1958 m.), kuri pranešė, kad lapkričio 17 d.
jai būnant Naujosios Akmenės ligoninėje, iš rankinuko buvo pagrobtas mobiliojo ryšio telefonas ,,Samsung J3“, kurio
vertė 169 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Lapkričio 19 d., apie 1.00 val., Akmenės r., Sablauskių k., vyras (gimęs 1971 m.), būdamas svečiuose pas moterį,
pasijuto blogai, pradėjo dusti, o vežamas į ligoninę prarado sąmonę ir mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Lapkričio 19 d., apie 00.10 val., Akmenės r., Gulbinų k., neblaivus (nustatytas 2,45 promilės girtumas) vyras (gimęs 1985
m.) metė į buvusią žmoną (gimusi 1989 m.) puodelį bei suėmęs rankomis už pečių, ją stumdė, taip sukeldamas fizinį
skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 17 d., apie 18.40 val., Akmenės r., Kivylių k., į moters (gimusi 1981 m.) namus, per neužrakintas duris
savavališkai įėjo mažamečio vaiko (gimęs 2017 m.) neblaivus (nustatytas 1,46 promilės girtumas) tėvas (gimęs 1982
m.), kuris girdint ir matant keturiems moters vaikams (gimę 2003 m., 2005 m., 2006 m., 2009 m.), garsiai rėkavo, keikėsi
necenzūriniais žodžiais bei sugriebęs moteriai už kaklo ėmė smaugti ją rankomis, taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Įtariamasis nesulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Lapkričio 15 d., 15.40 val., į Akmenės rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris, gimusi 1971 m., gyvenanti N.
Akmenė, V. Kudirkos g., kuri pranešė, kad nuo š. m. spalio 31 d. sesers buvęs draugas, gyvenantis Kaišiadorių rajone,
rašydamas sms žinutes ir skambindamas telefonu, grasina ją nužudyti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 13 d., apie 22.00 val., Akmenės r., Ventoje, Žemaičių g. neblaivus pažįstamas vyras sudavė ranka vieną smūgį
vyrui, gimusiam gim. 1985 m., gyv. Ventos g., Ventoje, Akmenės r., padarydamas kirstines žaizdas veido srityje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 176 straipsnis: DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS DARBE REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS
Lapkričio 7 d., gautas LR darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus inspektoriaus pranešimas, kad š. m. spalio 9 d.,
apie 13.30 val., ūkyje, Kruopių sen., Akmenės r., sužalotas traktorininkas-vairuotojas, gimęs 1983 m., gyvenantis
Respublikos g., Naujojoje Akmenėje, kuriam keičiant automobilio Scania ratą, nuslydo domkratas. Vyras patyrė
šlaunikaulio lūžį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 12 d., 20.40 val., Akmenės r., Ventoje, namuose, po išgertuvių kilusio konflikto metu neblaivus vyras, gimęs
1967 m., kuriam nustatytas 2,43 promilės girtumas, smurtavo prieš neblaivią sugyventinę, gimusią 1968 m., kuriai
nustatytas 2,45 promilės girtumas. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 12 d., apie 23 val., Akmenės r., Ventoje, moterys, gimusios 1995 m. ir 1990 m., atėjusios į moters (nustatytas
0,99 promilės girtumas), gimusios 1987 m., butą, ją sumušė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS

Lapkričio 11 d., apie 16.50 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., pas moterį (gimusi 1988 m.) į svečius atėjus
buvusiam sugyventiniui (gimęs 1985 m.) bei tarp jų kilus konfliktui, mažamečių vaikų (gimę 2007 m., 2012 m., 2014 m.)
akivaizdoje, vyras spyrė moteriai į kojas, po to sugriebęs tąsė ją už plaukų, sudavė kumščiais bei įspyrė nenustatytą kiekį
smūgių į įvairias kūno vietas, taip sukeldamas fizinį skausmą. Taip pat konflikto metu, nukentėjusiajai skambinant į
pagalbos centrą ir iš rankų iškritus telefonui, vyras paėmė jį ir metė į grindis, taip sugadindamas svetimą turtą, kurio vertė
120 eurų. Po konflikto vyras pasišalino, jis nesurastas, nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 10 d. gautas pranešimas, kad lapkričio 3 d., apie 8.00 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., vyras (gimęs
1970 m.) pastebėjo, kad atidarius neužrakintas automobilio „VW Transporter“ dureles, buvo patekta į vidų, iš kur
pagrobta navigacija bei trosas. Padaryta 95 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Lapkričio 10 d., laikotarpiu nuo 22.00 val. iki 22.05 val., Akmenės r., Ventoje, automobilių stovėjimo aikštelėje kilus
konfliktui, pilietis (gimęs 1994 m.), išlipęs iš automobilio, sumušė neblaivų (nustatytas 1,69 promilės girtumas) vyrą
(gimęs 1986 m.) ir įlipęs į automobilį pradėjo važiuoti. Tuo pat metu sumuštas asmuo bėgo priešais atvažiuojantį
automobilį ir buvo jo partrenktas. Nukentėjusysis išvežtas į Respublikinę Šiaulių ligoninę, kur jam diagnozuoti daugybiniai
kūno sumušimai, stebėjimui paliktas priėmimo skyriuje. Asmenį partrenkęs ir pasišalinęs automobilis pastebėtas apie
23.55 val., Akmenėje, Dariaus ir Girėno g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 9 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus (nustatytas 2,76 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1968 m.) trenkė nepilnamečiui sūnui (gimęs 2001 m.) į veidą bei nustūmė jį nuo kedės, taip
sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 6 d., apie 15.00 val., Akmenės r., Klaišių k., namuose, vyras (gimęs 1991 m.) kumščiu sudavė smūgius
sugyventinei (gimusi 1992 m.) į įvairias kūno vietas bei suėmęs rankomis už kaklo ją smaugė, taip sukeldamas fizinį
skausmą. Namuose buvo du mažamečiai vaikai, tačiau konflikto nematė, nes buvo kitame kambaryje. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 5 d., apie 7.55 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., pastebėta, kad išdaužtas prie garažo stovėjusio
automobilio „Hyundai Trajet“ šoninių durelių lango stiklas ir patekus į automobilio saloną, iš daiktadežės buvo pavogti 25
eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 5 d., 9.18 val., Akmenės r., Ventoje, pastebėta, kad išdaužus plastikinio lango stiklą, buvo patekta į gyvenamąjį
namą, iš kurio pavogti 22 eurai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Lapkričio 3 d., apie 22.00 val., Akmenės r., Kivylių k., namuose, neblaivus (nustatytas 2,26 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1987 m.) sudavė smūgį neblaiviai (nustatytas 1,28 promilės girtumas) mamai (gimusi 1964 m.) į galvą, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Namuose buvo nepilnametis vaikas (gimęs 2003 m.), tačiau incidento nematė. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 180 straipsnis: PLĖŠIMAS
Lapkričio 3 d., apie 15.00 val., Akmenėje, Stadiono g., į vyro (gimęs 1970 m.) butą, šeimininkui atidarius duris, įsiveržė
du jaunuoliai ir mergina, kurie nustūmė buto savininką ant lovos, užlaužė ranką, po to kambaryje rastu laidu smaugė,
surišo rankas ir pagrobė du mobiliojo ryšio telefonus, du planšetinius ir vieną nešiojamąjį kompiuterį. Materialinis
nuostolis - 760 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 3 d., apie 8.00 val., Naujojoje Akmenėje, sodų bendrijoje, moteris (gimusi 1935 m.) pastebėjo, kad atstūmus
garažo spynos skląstį buvo patekta į vidų, iš kur pavogtas karutis, kopėčios, vandens siurblys su šlanga, grėblys lapams
grėbti, kastuvas sniegui, trimeris. Padaryta 375 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Lapkričio 2 d., laikotarpiu nuo 18.00 iki 20.00 val., Akmenės r., Ventos k., ištraukus pakabinamos spynos ąselę ir
atidarius duris buvo įsibrautą į namą, iš kur pagrobtas 150 eurų vertės benzininis pjūklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 24 d. iš Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus gautas pranešimas, kad
rugsėjo ir spalio mėnesiais Naujoje Akmenėje, Ramučių g., namuose, prieš mažametę mergaitę (gimusi 2015 m.),
galimai, buvo panaudotas fizinis smurtas, kurį naudojo jos mama (gimusi 1978 m.) bei seneliai. Lapkričio 2 d. pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Lapkričio 2 d., apie 13.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., pas močiutę atvykęs nepilnametis (gimęs 2001 m.)
įsibrovė į buto vidų, kilusio konflikto metu ranka sugriebęs broliui (gimęs 2002 m.) už kaklo, jį smaugė bei kumščio trenkė
į svetainėje stovėjusios spintos duris, taip sugadindamas svetimą turtą bei močiutei (gimusi 1942 m.) padarydamas 140
eurų turtinę žalą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 215 straipsnis: NETEISĖTAS ELEKTRONINĖS MOKĖJIMO PRIEMONĖS AR JOS DUOMENŲ
PANAUDOJIMAS
Lapkričio 2 d. į policijos komisariatą kreipėsi moteris (gimusi 1984 m., gyv. Naujojoje Akmenėje), kuri pranešė, kad
lapkričio 1 d. buvo pasinaudota jos banko mokėjimo kortele ir iš sąskaitos nuimta 300 eurų. Aplinkybės tikslinamos,
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Lapkričio 1 d., apie 19.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose kilus konfliktui, neblaivi (nustatytas 3,55
promilės girtumas) moteris (gimusi 1970 m.) sugriebė neblaiviai (nustatytas 3,03 promilės girtumas) mamai (gimusi 1949
m.) už rankos ir nustūmė ją į lovą, taip sukeldama fizinį skausmą. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Lapkričio 1 d., apie 19.00 val., Akmenės r., Tilžės k., namuose, neblaivus (nustatytas 1,62 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1978 m.) delnu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,91 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1980 m.) į skruostą bei
sugriebė jai už kaklo, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Lapkričio 1 d., apie 10.50 val., Akmenės r., Pakalniškių k., moteris (gimusi 1964 m.), vairuodama automobilį „Audi A3“, iš
pagrindinio kelio sukdama į kairėje pusėje esantį šalutinį kelią galimai neįjungė kairiojo posūkio signalo, ko pasekoje iš
paskos ta pačia kryptimi važiavęs „SAAB 9-3“, vairuojamas vyro (gimęs 1964 m.), lenkė „Audi A3“ bei susidūrė ir
nuvažiavo nuo kelio. Eismo įvykio metu nukentėjo „Audi A3“ vairuotoja, kuri dėl gaktikaulio lūžio paguldyta į Respublikinę
Šiaulių ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Lapkričio 1 d., apie 15.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš paramos šeimai centro pasišalino globotiniai (gimęs 2001 m.,
gimusi 2000 m.). Vykdoma jaunuolių paieška.

Kodas 556
Lapkričio 1 d. į policiją kreipėsi moteris, kuri pranešėm, kad spalio 20 d., apie 15.00 val., iš namų Akmenės r., Ventoje,
automobiliu į Klaipėdą išvyko ir iki šiol negrįžta jos sugyventinis (gimęs 1981 m.). Su vyru nėra galimybės susisiekti
mobiliojo ryšio telefonu. Vykdoma paieška.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 31 d., apie 21.00 val., Naujojoje Akmenėje, Taikos g., vyras (gimęs 1952 m.) kumščiu trenkė nepilnamečiui (gimęs
2002 m.) į veidą, kadangi šis apmėtė vyro namą obuoliais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Spalio 30 d., apie 16.00 val., Naujojoje Akmenėje, Sodininkų g., vyras (gimęs 1962 m.) grįžęs į sodo namelį pastebėjo,
kad nuplėšus durų staktos apvadą, buvo įsibrauta į vidų, iš kur pavogtas pirkinių maišelis su maistu. Padaryta 60 eurų
turtinė žala. Pradėdamas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Spalio 30 d., 14.10 val., Akmenės r., Papilėje, automobilio vairuotojas (gimęs 1981 m.), siekdamas išvengti
administracinės atsakomybės už KET pažeidimą (vairuodamas kalbėjo mobiliojo ryšio telefonu be laisvų rankų įrangos),

Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui davė 20 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Spalio 30 d., Akmenės r., Papilėje, vilkiko vairuotojas (gimęs 1969 m.), siekdamas išvengti administracinės atsakomybės
už KET pažeidimą (vairuodamas kalbėjo telefonu be laisvų rankų įrangos), Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK Reagavimo
skyriaus vyriausiajam patruliui davė 10 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 227 str. 4 d.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 30 d., Akmenės r., Ramučių k., namuose, neblaivus (nustatytas 2,55 promilės girtumas) vyras (gimęs 1964 m.)
kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 2,36 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1962 m.) į veidą, taip sukeldamas jai
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 28 d., 20.35 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., prie namo laiptinės, moteris, gimusi 1972 m., gyvenanti
Akmenės r., Padvarėlių k., savo nepilamečio vaiko akivaizdoje smurtavo prieš buvusio vyro draugę, gimusią 1976 m.,
gyvenančią Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Spalio 28 d., apie 20.45 val., vyras, gimęs 1978 m., gyv. Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., grįžęs į savo butą rado
supjaustytus dviejų minkštų baldų komplektų gobelenus. Padaryta 300 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminsi tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 27 d., apie 19.15 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., lauke, prie įėjimo į prekybos centrą, viešoje vietoje,
moteris, gimusi 1996 m., gyvenanti Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., moteris, gimusi 1998 m., gyvenanti Naujojoje
Akmenėje, Ramučių g., mažamečių vaikų akivaizdoje sumušė vyrą, gimusį 1994 m. Įtariamosios nesulaikytos.
Informuotas Vaiko teisių apsaugos skyrius. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 213 straipsnis: NETIKRŲ PINIGŲ AR VERTYBINIŲ POPIERIŲ PAGAMINIMAS, LAIKYMAS ARBA
REALIZAVIMAS
Spalio 26 d., 9.25 val., Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g., esančiame turguje moteris, gimusi 1989 m., gyvenanti
Londone, Didžioji Britanija, už prekes pardavėjai, gimusiai 1962 m., gyvenančiai Akmenėje, Sodo g., atsiskaitė 50 eurų
kupiūra, kuri turi klastojimo požymių. Įtariamoji sulaikyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 23 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., viešoje vietoje, du iš matymo pažįstami asmenys
sudavė blaiviam vyrui (gimęs 1989 m.) smūgius į įvairias kūno vietas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 154 straipsnis: ŠMEIŽIMAS
Spalio 23 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos
komisariato Reagavimo skyriaus vyresniąją tyrėją šmeižiančio pobūdžio komentaro, parašyto po spalio 12 d.
internetiniame tinklapyje publikuotu straipsniu.

2017-10-23. Policija prašo visuomenės pagalbos ieškant besislapstančių asmenų
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai prašo
visuomenės pagalbos, nustatant ieškomų asmenų buvimo vietas.

Pareigūnai ieško:






Roko Pociaus (gimęs 1993 m., gyv. Kelmės r.). Asmuo nuo 2013 m. spalio 30 d. slapstosi nuo ikiteisminio
tyrimo, nes yra įtariamas sukčiavimu, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės
mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis
ir dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo, t.y dėl nusikalstamų veikų pagal
LR BK 182 str. 1 d., 214 str. 1 d. ir 215 str. 1 d.
Dariaus Janušo (gimęs 1981 m., gyv. Kelmės r.). Asmuo nuo 2017 m. balandžio 14 d. slapstosi nuo
ikiteisminio tyrimo dėl automobilio vagystės, pagal LR BK 178 str. 2 d.
Huberto Matulevičiaus (gimęs 1986 m., gyv. Akmenėj). Asmuo nuo 2014 m. spalio 1 d. slapstosi nuo
ikiteisminio tyrimo dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, pagal LR BK 135 str. 1 d.

Gyventojų, galinčių suteikti bet kokios naudingos informacijos apie nuo teisėsaugos besislapstančius asmenis, prašoma
pranešti Telšių apskr. VPK pareigūnams, tel. (8 444) 60343, el. paštu: telsiuvpk.bud@policija.lt arba paskambinti
bendruoju pagalbos centro tel. 112.
Dėkojame už bendradarbiavimą!

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 22 d., apie 11.45 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., daugiabučio namo laiptinėje, aiškinantis įvykio
aplinkybes dėl sugadintų buto durų, neblaivus (nustatytas 2,18 promilės girtumas) pilietis (gimęs 1994 m.), policijos
pareigūnų akivaizdoje, delnu trenkė vyrui (gimęs 1977 m.) į veidą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 21 d. apie 13.30 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose, neblaivi (nustatytas 2,10 promilės girtumas)
moteris (gimusi 1983 m.) peiliu sužalojo neblaivų (nustatytas 2,41 promilės girtumas) sutuoktinį (gimęs 1971 m.).
Nukentėjusysis dėl durtinių žaizdų kojose ir sėdmenyse paguldytas į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Įtariamoji sulaikyta,
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Spalio 21 d., apie 11.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose tarp blaivių brolių įvykus konfliktui, vyras
(gimęs 1970 m.) grasino broliui (gimęs 1988 m.) suduoti smūgius bei užmušti. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Spalio 21 d., apie 9.00 val., Akmenėje, Stadiono g., neblaiviai (nustatytas 2,14 promilės girtumas) moteriai (gimusi 1993
m.) grįžus į butą, kurį trumpam buvo palikusį neužrakintą, pastebėta, kad iš rankinės pavogta piniginė, kurioje buvo apie
4000 eurų grynųjų pinigų, asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelės. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 21 d., apie 4.00 val., Akmenės r., Klaišių k., išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,59 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1992 m.), nepilnametės sesers (gimusi 2002 m.) akivaizdoje, kumščiais sudavė smūgius
neblaiviam (nustatytas 2,25 promilės girtumas) patėviui (gimęs 1975 m.) į galvą, taip sukeldamas jam fizinį skausmą.
Namuose buvę keturi nepilnamečiai vaikai (gimę 2002 m., 2004 m., 2004 m., 2005 m.) palikti namuose su blaivia mama
(gimusi 1974 m.) Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 19 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., bute, neblaivus (nustatytas 2,85 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1966 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 2,40 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1976 m.) į veidą bei
spyrė jai, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 259 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS
BE TIKSLO JAS PLATINTI
Spalio 17 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., sustabdžius automobilį „Peugeot 406“, keleivio (gimęs
1996 m.) kelnių kišenėje rastas popierinis paketas su augalinės kilmės mase, galimai narkotine medžiaga. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 16 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilus žodiniam konfliktui, neblaivus
(nustatytas 1,32 promilės girtumas) vyras (gimęs 1967 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 3,28 promilės girtumas)
sugyventinei (gimusi 1961 m.) į akį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 556
Spalio 16 d. į policiją kreipėsi vyras, kuris pranešė, kad spalio 12 d., apie 14.00 val., iš namų Naujojoje Akmenėje,
Respublikos g. išėjo ir iki šiol negrįžta jo dukra (gimusi 1984 m.), turinti psichinę negalią. Vykdoma paieška.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 14 d., apie 15.50 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus (nustatytas 1,81 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1989 m.) kumščiu trenkė blaiviai mamai (gimusi 1957 m.) į galvą, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 16 d., 00.19 val., Akmenės r., Ventoje, namuose kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,63 promilės girtumas)
vyras (gimęs 1968 m.) suėmęs neblaivią (nustatytas 2,73 promilės girtumas) sugyventinę (gimusi 1959 m.) už plaukų, ją
tampė bei sudavė smūgį į veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 13 d., apie 20.00 val., Akmenės r., Dumbrių k., neblaivus (nustatytas 2,85 promilės girtumas) vyras (gimęs 1980
m.), mažamečių vaikų (gimę 2009 m. ir 2015 m.) akivaizdoje, delnu trenkė sugyventinei (gimusi 1981 m.) į veidą, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 13 d., apie 23.00 val., Naujojoje Akmenėje, Žalgirio g., išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 1,78
promilės girtumas) vyras (gimęs 1961 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 2,01 promilės girtumas) sugyventinei
(gimusi 1960 m.) į nosį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 12 d., apie 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Lazdynų Pelėdos g., namuose kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas
2,61 promilės girtumas) vyras (gimęs 1978 m.) rankomis sudavė smūgius neblaiviai (nustatytas 2,03 promilės girtumas)
sugyventinei (gimusi 1975 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Spalio 10 d., apie 21.15 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., kilus žodiniam konfliktui, blaivus vyras (gimęs 1990 m.)
ranka trenkė į veidą savo svainiui (gimęs 1992 m.). Respublikinės Šiaulių ligoninės priėmimo skyriuje nukentėjusiajam
diagnozuota akies vokų poodinės kraujosruvos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Spalio 9 d., 2.22 val., Akmenėje, S. Daukanto g., suveikus apsaugos signalizacijai, pastebėta, kad buvo įsibrauta į
parduotuvės patalpas, kur apgadintas stogas bei lubos. Patalpoje buvęs seifas, kuriame buvo pinigai, neišlaužtas,
nespėjus baigti nusikalstamos veikos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 8 d., 22.26 val., Akmenėje, Darbininkų g., daugiabučio laiptinėje, moterį (gimusi 1962 m.) sumušė neblaivi
(nustatytas 1,73 promilės girtumas) kaimynė (gimusi 1969 m). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 8 d., apie 1.00 val., Akmenės r., Ventoje, degalinės parduotuvėje, blaivų asmenį (gimęs 2000 m.) sumušė trys
vyriškiai. Du iš jų sulaikyti: gimęs 1994 m., nustatytas 2,17 promilės girtumas; gimęs 1985 m., nustatytas 1,94 promilės
girtumas. Nukentėjusysis išvežtas į Šiaulių Vaiko ir motinos kliniką apžiūrai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Spalio 5 d., apie 10.24 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., iš Akmenės rajono socialinių paslaugų namų išėjo ir iki
šiol negrįžta vyras (gimęs 1937 m.). Vykdoma paieška.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Spalio 4 d., 16.10 val., Naujojoje Akmenėje, L. Petravičiaus a., pagrobtas moteriai (gimusi 1949 m.) priklausantis dviratis,
kuris buvo paliktas prie prekybos centro. Nukentėjusiajai padaryta 400 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Spalio 2 d., apie 6.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., vyras (gimęs 1983 m.) pastebėjo, kad iš jam
priklausančio automobilio „Ford Galaxy“ daiktadėžės pavogta automobilinė muzikos grotuvo priekinė dalis, kurioje buvo
įdėta usb atmintinė. Padaryta 60 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Spalio 1 d., laikotarpiu nuo 22.03 val. iki 22.05 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., turgelyje, du nenustatyti
asmenys, viešoje vietoje vandališkais veiksmais, rodydami nepagarbą aplinkai sulaužė pilietei (gimusi 1993 m.)
priklausančio prekybinio kioskelio žaliuzes bei Akmenės rajono savivaldybei priklausančius medinius prekystalius.
Padaryta turtinė žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Rugsėjo 20 d. vyras (gimęs 1988 m., gyv. Akmenės r.), užsisakydamas briketus, į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą
pervedė 600 eurų, tačiau nustatytu laiku prekių negavo, su pardavėju nebėra galimybės susisiekti. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugsėjo 28 d., laikotarpiu nuo 12.40 val. iki 13.30 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., iš prekybos centre esančio
nerakinamo darbuotojų persirengimo kambario, iš moteriai (gimusi 1968 m.) priklausančios kuprinės buvo pavogta
piniginė su joje buvusiais 180 eurų bei asmens dokumentais. Viso padaryta 200 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 28 d., 13.24 val., Naujojoje Akmenėje, J. Janonio g., neblaivus (nustatytas 1,97 promilės girtumas) vyras (gimęs
1977 m.) pastūmė mamą (gimusi 1958 m.), kuri nugriuvo ant žemės, taip patirdama fizinį skausmą. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rastas sprogmuo
Rugsėjo 27 d., apie 17.01 val., Akmenės r., Klaišių k., laukuose dirbant žemę, rastas artilerijos sviedinys, kurį sunaikinti
išsivežė Lietuvos kariuomenes Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugsėjo 26 d., 10.54 val., Akmenės r., Menčių k., iš privačios valdos buvo pavogta metalinė valtis, kuri priklauso vyri
(gimęs 1961 m.). Padaryta 500 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Rugsėjo 25 d., apie 18.00 val., Akmenės r., Kruopių mstl., ūkiniame pastate, kilo gaisras, kurio metu pastatas ir jame
buvę 544 vnt. šieno rulonų sudegė. Įtariama, kad gaisrą sukėlė du mažamečiai, neatsargiai elgdamiesi su degtukais.
Nuostolis – 8 160 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. iki rugsėjo 24 d., Akmenės r., Ventoje, nuolat alkoholį vartojantis vyras (gimęs 1960 m.)
naudojo fizinį smurtą prieš savo mamą (gimusi 1922 m.). Sulaikius įtariamąjį, jam nustatytas 1,89 promilės girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 24 d., apie 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., namuose, neblaivus (nustatytas 2,75 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1982 m.) kumščiu sudavė smūgį sugyventinei (gimusi 1971 m.) į galvą, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 23 d., apie 18.00 val., Akmenės r., Kivylių k., prie parduotuvės, viešoje vietoje, pilietis (gimęs 1995 m.) sudavė
nenustatytą skaičių smūgių rankomis vyrui (gimęs 1979 m.) į veidą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Rugsėjo 23 d., apie 16.30 val., Naujojoje Akmenėje, Eibučių g., išgertuvių metu kilus muštynėms, neblaivus (nustatytas
2,54 promilės girtumas) vyras (gimęs 1979 m.) sudavė smūgius neblaiviam (nustatytas 2,22 promilės girtumas) broliui
(gimęs 1980 m.) į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 23 d., apie 16.30 val., Naujojoje Akmenėje, Eibučių g., išgertuvių metu kilus muštynėms, neblaivus (nustatytas
2,22 promilės girtumas) vyras (gimęs 1980 m.) sudavė smūgius neblaiviam (nustatytas 2,54 promilės girtumas) broliui
(gimęs 1979 m.) į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 135 straipsnis: SUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 20 d., apie 18.54 val., Akmenės r., Gumbakių k., namuose, neblaivus (nustatytas 2,67 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1962 m.) peiliu sužalojo sugyventinę (gimusi 1967 m.), kuri dėl durtinės žaizdos pilvo srityje paguldyta į
Respublikinės Šiaulių ligoninės reanimacijos skyrių. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Rugsėjo 11 d. pastebėta, kad Naujojoje Akmenėje, tarp Respublikos ir Ramučių gatvių esančiame parke tyrimo metu
nenustatyti asmenys sugadino dvi šiukšlių dėžes, sulaužė SKATE trasos šoninę medinę sienelę, taip Naujosios
Akmenės seniūnijai padarydami 1021,06 eurų turtinę žalą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 18 d., apie 21.30 val., Akmenės r., Šapnagių k., kilusio konflikto metu, neblaivūs broliai (gimęs 1984 m.,
nustatytas 2,63 promilės girtumas; gimęs 1977 m., nustatytas 3,01 promilės girtumas) naudojo fizinį smurtą prieš
neblaivų (nustatytas 3,37 promilės girtumas) brolį (gimęs 1980 m.), taip sukeldami jam fizinį skausmą. Įtariamieji
sulaikyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Rugsėjo 17 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, Akmenės r., Vienrankių k., pilietis (gimęs 1990 m.)
grasino papjauti savo sugyventinę, taip pat apgadino kieme stovėjusį jai priklausantį automobilį „VW Passat“ – benzininiu
pjūklu supjaustė tris automobilio padangas, priekinį dangtį, stogą, išdaužė galinį žibintą. Padaryta turtinė žala tikslinama.
Įtariamasis ieškomas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugsėjo 18 d., 3.35 val., Akmenėje, S. Daukanto g., suveikus apsaugos signalizacijai,pastebėta, kad išlaužus
parduotuvės duris ir pašalinus pakabinimą spyną, kuria buvo užrakintos metalinės grotos, patekta į parduotuvės
patalpas, iš kur pagrobta įvairių rūšių cigarečių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ

Rugsėjo 15 d., Akmenės r., Ventoje, po bute vykusių išgertuvių, vyras pasigedo savo mobiliojo ryšio telefono ir sportinių
batų. Padaryta 221 eurų turtinė žala. Galimas įtariamasis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 18 d., 15.00 val., Naujojoje Akmenėje, L. Petravičiaus a. sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurį vairavo
neblaivus (nustatytas 2,62 promilės girtumas) ne darbo metu Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės
prokuratūros (Akmenės) prokuroro padėjėjas R. J. (gimęs 1980 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 17 d., apie 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus (nustatytas 3,01 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1976 m.) atėjęs į buvusios sutuoktinės namus, rankos delnu smogė neblaiviai (nustatytas 2,05
promilės girtumas) moteriai (gimusi 1973 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Moteris, gindamasi nuo vyro,
įkando jam į rankos plaštaką. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 17 d., 17.31 val., Akmenės r., Daubiškių k., gavus pranešimą apie galimai neblaivų vairuotoją, nurodytas
automobilis pastebėtas kieme, o jo savininkui nustatytas 1,94 promilės girtumas). Vairuotojas (gimęs 1969 m.),
siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės, Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK patruliams davė 100 eurų kyšį.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. ir LR BK 227 str.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugsėjo 17 d., apie 10.50 val., Akmenės r., Ventoje, Žemaičių g., vairuotojas (gimęs 1965 m.), siekdamas išvengti
administracinės atsakomybės (vairavo krovininį automobilį naudodamasis mobiliojo ryšio telefonu), Telšių apskr. VPK
Akmenės r. PK patruliui davė 15 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 16 d., apie 14.30 val., Akmenės r., Paeglesių k., namo kieme, neblaivus (nustatytas 1,94 promilės girtumas)
vyras (gimęs 1964 m.) kirviu smogė neblaiviai (nustatytas 2,71 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1978 m.) į galvos
bei kaklo sritį, taip sukeldamas fizinį skausmą, veido ir kaklo srityse padarydamas kirstines žaizdas. Atvykus GMP
ekipažui, nukentėjusioji medikų paslaugų atsisakė, į gydymo įstaigą nevyko. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 16 d., apie 17.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., neblaivus (nustatytas 2,29 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1991 m.), mažametės dukros (gimusi 2014 m.) akivaizdoje, sugriebęs rankomis už kaklo smaugė blaivią buvusią
sugyventinę (gimusi 1994 m.) bei rankos plaštaka smogė jai į veidą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Rugsėjo 14 d., į policiją kreipėsi moteris (gimusi 1988 m., gyv. Didžiojoje Britanijoje), kuri pranešė, kad jos buvęs vyras
prieš du metus galimai smurtavo prieš jų mažametę dukrą (gimusi 2010 m.), kuri gyvena kartu su tėvu Naujojoje
Akmenėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 14 d., apie 00.49 val., Akmenės r., Alkiškių k., kelio griovyje aptiktas automobilis „Renault Megane“, prie kurio
vairo sėdėjo neblaivus (nustatytas 1,87 promilės girtumas) vyras (gimęs 1978 m., gyv. Šiaulių r.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 11 d., apie 21.04 val., Akmenės r., Ventoje, namo kieme, pilietis (gimęs 1991 m.) be jokios priežasties, viešoje
vietoje sumušė jaunuolį (gimęs 1997 m.), kuris tuo metu rankoje laikė mobiliojo ryšio telefoną, o jam nukritus ant žemės,
sudužo. Nukentėjusiajam padaryta 125 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Rugsėjo 13 d., apie 2.40 val., Akmenėje, Tulpių g., užgesinus gaisrą name, rastas apdegęs vyro (gimęs 1965 m.)
lavonas. Gaisro priežastis ir aplinkybės nustatinėjamos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 11 d., 18.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (nustatytas
0,30 promilės girtumas) vyras (gimęs 1967 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,94 promilės girtumas)
sugyventinei (gimusi 1961 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugsėjo 11 d., apie 2.54 val., Akmenėje, S. Daukanto g., sulaužius dvi įleidžiamas spynas, apgadinus duris bei nuo
grotuotų vartų pašalinus pakabinamą spyną, buvo patekta prekybos centro sandėlio patalpą, tačiau iš prekybos centro
niekas nepavogta dėl nuo kaltininko valios nepriklausančių aplinkybių. Įtariamieji nustatinėjami, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 10 d., 22.40 val., Akmenės r., kelyje Venta-Naujoji Akmenė, sustabdytas automobilis „Opel Zafira“, kurį vairavo
neblaivus (nustatytas 1,55 promilės girtumas) vyras (gimęs 1973 m., gyv. Mažeikių r., Viekšniuose). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 9 d., apie 20.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namo laiptinės pirmame aukšte, neblaivus (nustatytas
2,06 promilės girtumas) pilietis (gimęs 1995 m.) mažametės sesers (gimusi 2012 m.) akivaizdoje naudojo fizinį smurtą
prieš savo patėvį (gimęs 1968 m.), taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 555
Rugsėjo 9 d., apie 20.00 val., Naujojoje Akmenė, Respublikos g., namuose, rastas vyro (gimęs 1945 m.) lavonas be
stebimų išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 555
Rugsėjo 9 d., apie 22.00 val., Akmenės r., Kyšių k., namuose, namuose, rastas moters (gimusi 1948 m.) lavonas be
stebimų išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugsėjo 9 dl., apie 12.57 val., Akmenės r., Papilės mstl., sustabdytas automobilis „DAF“, kurį vairavo vyras (gimęs 1974
m.), jis, vengdamas, kad nebūtų surašomas protokolas (nes vairuodamas transporto priemonę kalbėjo mobiliuoju
telefonu) ant priekinės tarnybinio automobilio, keleivio pusės sėdynės padėjo 20 eurų banknotą. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugsėjo 9 d., apie 16.00 val., Akmenės r., Pelkelės k., namo kieme, sustabdytas automobilis „Citroen Berlingo“, kurį
vairavo neblaivus (nustatytas 1,47 promilės girtumas). Jis, siekdamas išvengti atsakomybės, policijos pareigūnams siūlė
500 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 8 d., apie 21.50 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose kilus konfliktui, neblaivus (įpūsti į alkotesterį
nesugebėjo) vyras (gimęs 1978 m.) alkūne trenkė nepilnamečiui sūnui (gimęs 2000 m.) į veidą, taip sukeldamas jam
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Rugpjūčio 30 d., apie 16.30 val., moteris (gimusi 1988 m., gyv. Akmenės r., Ventoje), socialiniame tinkle, bendraudama
su VĮ „Regitra“ darbuotoju prisistačiusiu asmeniu, į jo nurodytą banko sąskaitą pervedė 800 eurų, kad šis padėtų jai įgyti
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Minėtas asmuo, gavęs 800 eurų pavedimą, dingo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 7 d., apie 16.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus (nustatytas 2,41 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1966 m.) kumščiu trenkė neblaiviai sugyventinei (gimusi 1966 m.) į veidą bei praskėlė lūpą. Vyras
kumščiu į veidą trenkė ir konfliktą bandančiai išspręsti mamai (gimusi 1934 m.), kuri išvežta į ligoninę. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Rugsėjo 6 d., tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, neblaivus (girtumą nusistatyti atsisakė) vyras (gimęs 1973 m., gyv.
Naujojoje Akmenėje) spyrė neblaiviai (nustatytas 2,08 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1973 m.) į galvą, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugsėjo 6 d., apie 21.30 val., Naujojoje Akmenėje, Vytauto g., nepilnamečiui (gimęs 2001 m.) važiuojant motoroleriu,
prie jo privažiavo automobilis, iš kurio išlipęs nepažįstamas jaunuolis kumščiu trenkė į krūtinę ir į galvą, ant kurios buvo
uždėtas galvos šalmas. Įtariamasis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 4 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., namuose, po išgertuvių kilusio konflikto metu, neblaivus
(nustatytas 2,87 promilės girtumas) vyras (gimęs 1966 m.) kumščiu trenkė neblaiviai sugyventinei (gimusi 1680 m.) į
veidą, praskeldamas lūpą ir akyje padarydamas hematomą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 2 d., apie 12.00 val., Naujojoje Akmenėje, Rasų g., įvykus konfliktui, blaivus vyras (gimęs 1980 m.) laikydamas
blaivią žmoną (gimusi 1981 m.) už plaukų, kumščiu trenkė jai į galvą, taip sukeldamas fizinį skausmą. Konfliktą matė trys
nepilnamečiai sūnūs (gimę 2001 m., 2003 m. ir 2011 m.). Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 2 d., apie 19.30 val., Akmenės r., Kruopių k., išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,49 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1979 m.) tempė neblaiviai (nustatytas 2,04 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1969 m.) už
plaukų, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

2017-09-02 Pirmasis rudens reidas: demaskuoti neblaivūs vairuotojai, rasti vogto automobilio dokumentai
Ankstų rugsėjo 2-osios rytą, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai vykdė intensyvią eismo dalyvių
kontrolę visoje apskrityje (Telšių, Mažeikių, Kelmės ir Akmenės rajonuose). Didžiausią dėmesį skirdami grubiems Kelių
eismo taisyklių pažeidimams, pareigūnai iš viso sustabdė daugiau nei 700 transporto priemonių bei patikrino jų
vairuotojus. Aktyviai eismo dalyviai buvo kontroliuojami ir penktadienio vakarą. Pažeidimų abi dienas netrūko,
suskaičiuoti šeši neblaivūs vairuotojai, vienas neblaivus dviratininkas, aibė kitų pažeidimų.
Akmenės rajone, vykdant eismo dalyvių kontrolę ir viešosios tvarkos užtikrinimą, kartu su policijos pareigūnais
penktadienio vakarą patruliavo ir Akmenės rajono savivaldybės meras, neabejingas rajono ir jame gyvenančių žmonių
saugui.
Vykdydami eismo dalyvių kontrolę ir tikrindami vairuotojų girtumą, policijos pareigūnai šeštadienio rytą, 7.58 val.,
Kelmėje, Vytauto Didžiojo g, sustabdė automobilį „Land Rover“. Prie jo vairo demaskuotas neblaivus Šiaulių apskr. VPK
Patrulių rinktinės pareigūnas, kuriam nustatytas lengvas – 0,44 promilės girtumas. Dar keturi vairuotojai taip pat buvo
lengvai apgirtę, o Mažeikiuose, Skuodo g. sustabdyto automobilio vairuotojo atžvilgiu, dėl vairavimo neblaiviam
(nustatytas 1,90 promilės girtumas) pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Didžiausio Kelmės rajono policijos komisariato pareigūnų dėmesio sulaukė „Ford Focus“ ekipažas, sustabdytas
šeštadienio rytą Kelmėje. Automobilyje buvę policijai gerai žinomi broliai (gimę 1992 m. ir 1989 m.) transporto priemonėje
vežėsi neleistinų daiktų: rasti trys juodos spalvos įrenginiai, kurie galimai skirti įvairiems GPS signalams ir dažniams
blokuoti, taip pat pastebėtas į įkrovimo lizdą įjungtas prietaisas, kurio paskirtis nustatinėjama. Automobilio bagažinėje
rastas metalinis įrenginys, kuris galimai skirtas transporto priemonių vairo užraktui (apsaugai) mechaniškai pašalinti.
Tęsiant paiešką, aptiktas radinys pareigūnus dar labiau sudomino – bagažinėje rastas automobilio „BMW 520“

registracijos liudijimas. Rugpjūčio 23 d. „BMW 520“, kurio dokumentai rasti brolių automobilyje, buvo pagrobtas
Radviliškyje, šiuo metu vykdoma jo paieška. Abu broliai sulaikyti.
Policijos pareigūnai vairuotojams akcentuoja, kad intensyvūs reidai prižiūrimos teritorijos rajonuose bus vykdomi nuolat,
todėl visi raginami paisyti Kelių eismo taisyklių reikalavimų, kelyje elgtis atsakingai ir saugiai.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugsėjo 2 d., apie 1.00 val., Akmenėje, Laižuvos g., neblaivus (nustatytas 1,77 promilės girtumas) vyras (gimęs 1991
m.) mažamečių vaikų (gimusios 2006 m. ir 2015 m.) akivaizdoje, naudojo fizinį smurtą neblaivios (nustatytas 1,80
promilės girtumas) žmonos atžvilgiu. Vaikai perduoti blaiviai giminaitei, įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 28 ir 29 d., tiksliai nenustatytu laiku, Naujojoje Akmenėje, J. Janonio g., neblaivus (nustatytas 2,38 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1974 m.) naudojo fizinį smurtą neblaivios (nustatytas 3,44 promilės girtumas) sugyventinės
(gimusi 1985 m.) atžvilgiu, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Šiaulių Respublikinėje ligoninėje nukentėjusiajai nustatytas
pakraujavimas į smegenis, galvos sumušimas, paguldyta į neurochirurgijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 29 d., apie 23.00 val., Akmenės r., Daubiškių k., namuose kilus konfliktui, neblaivus vyras (gimęs 1983 m.)
kumščiu trenkė sugyventinei į ranką, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugpjūčio 28 d., apie 19.17 val., Naujojoje Akmenėje, S. Nėries g., viešoje vietoje prie tvenkinio, nepažįstamas asmuo
sumušė Ukrainos pilietį (gimęs 1958 m.), kuriam ligoninėje diagnozuotas galvos sumušimas, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Rugpjūčio 28 d., apie 17.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš „Šeimai paramos centro“ išėjo ir negrįžta globotinis (gimęs
2001 m.). Vaikinas dingsta ne pirmą kartą, vykdoma jo paieška.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 27 d., apie 16.28 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus vyras (gimęs 1937 m.)
kumščiu trenkė žmonai (gimusi 1931 m.) į galvą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Rugpjūčio 27 d., apie 13.30 val., Akmenės r., Ventoje, namuose kilus konfliktui, moteris (gimusi 1973 m.) delnu trenkė
neblaiviam (nustatytas 2,38 promilės girtumas) sugyventiniui (gimęs 1976 m.) į skruostą, taip sukeldama jam fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 27 d., 14.58 val., Akmenės r., Papilės k., namuose kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 3,29 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1982 m.) ranka trenkė neblaiviai (nustatytas 2,63 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1977
m.) į galvą bei į koją, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 26 d., apie 17.00 val., Akmenės r., Kruopių k., neblaivus (nusistatyti neblaivumą atsisakė) vyras, gimęs 1964
m., naudojo fizinį smurtą prieš savo neblaivią sutuoktinęm gimusią 1965 m.
Rugpjūčio 26 d., apie 17.00 val., Akmenės r., Kruopių k., neblaivi moteris, gimusi 1965 m., naudojo fizinį smurtą prieš
savo neblaivų sutuoktinį, gimusį 1964 m. Moteris sulaikyta. Pradėti ikiteisminiai tyrimai abiejų sutuoktinių atžvilgiu.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 26 d., apie 4.20 val., Akmenės r., Ventoje, Ventos g., būdamas neblaivus (nusistatyti neblaivumą atsisakė)
vyras, gimęs 1998 m., naudojo fizinį smurtą prieš savo motiną, gimusią 1982 m. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

ASMENŲ PAIEŠKA
Rugpjūčio 25 d., 20.50 val., Akmenės r., Agluonų k., iš Akmenės rajono paramos šeimai centro išėjo globotinė, gimusi
2000 m., ir negrįžo. Paskelbta pieška.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Rugpjūčio 25 d., apie 7.40 val., atvykęs į darbą, Naujojoje Akmenėje, J. Dalinkevičiaus g., vyras pastebėjo, jog yra
nulaužti jam priklausančio automobilio "TOYOTA HILUX" išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. Padaryta apie 700 eurų
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS
SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 24 d., apie 22.30 val., Naujojoje Akmenėje, Sodininkų g., būdamas neblaivus (nustatytas 2.75 promilės
girtumas) vyras, gimęs 1999 m., naudojo fizinį smurtą prieš savo nepilnametį brolį, gimusį 2002 m., taip pat, laikydamas
rankoje beisbolo lazdą, grasino sumušti kitus šeimos narius. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Rugpjūčio 23 d., apie 22 val., Naujojoje Akmenėje, Klykolių g., privataus gyvenamo namo kieme esančioje pavėsinėje,
išgertuvių metu kilus konfliktui neblaivus (nustatytas 1,56 promilės girtumas) vyras, gimęs 1986 m., gyvenantis Naujojoje
Akmenėje, Respublikos g., sudavė nenustatytą kiekį smūgių neblaiviai (nustatytas 1,91 promilės girtumas) sugyventinei,
gimusiai 1972 m., gyvenančiai Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., į galvos ir rankų sritis. Vyras sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugpjūčio 23 d., 11.30 val., Akmenės r., Pašakarnių k., vyras, gimęs 1981 m., siekdamas išvengti administracinės
atsakomybės už KET pažeidimą (Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas važiuojant per sankryžas), Telšių apskr. VPK
Akmenės r. PK Reagavimo skyriaus pareigūnui davė 30 eurų kyšį. Įtariamasis po apklausos paleistas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugpjūčio 23 d., 12.50 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., vyras, gimęs 1960 m., siekdamas išvengti
administracinės atsakomybės už KET pažeidimą (Kelio ženklų ar ženklinimo nesilaikymas važiuojant per sankryžas),
Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK Reagavimo skyriaus pareigūnui davė 20 eurų kyšį. Įtariamasis po apklausos paleistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Rugpjūčio 22 d., apie 13.30 val., Akmenės r., Ventoje, savo namuose ūkiniame pastate rastas vyro, gimusio 1965 m.,
lavonas be išorinių smurto žymių. Įtariama, vyras mirė nuo patirtos elektros iškrovos tvarkant ūkiniame pastate elektros
instaliaciją.

LR BK 198-1 straipsnis: NETEISĖTAS PRISIJUNGIMAS PRIE INFORMACINĖS SISTEMOS
Rugpjūčio 8 d., 23.30 val., moteris, gimusi 1965 m., būdama namuose, Akmenė, Stadiono g., į mobilujį telefoną gavo
pranešimą, kad yra prisijungta prie jos asmeninės elektroninio pašto paskyros. Prisijungęs nenustatytas naudotojas,
pažeisdamas asmens duomenų apsaugos teisę, nusikopijuoja bei persisiunčia asmeninius elektroninius laiškus. Tas
pats naudotojas galimai persikopijuoja elektroninius laiškus ir iš moters tarnybinės paskirties elektroninio pašto dėžučių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Laikotarpiu nuo 2017-08-18 22.00 val. iki 2017-08-20 8.00 val. Akmenės r., Ventoje, iš prekybos centrui priklausančių
taros patalpų, atlaužus pakabinamą spyną, buvo pavogtas vyriškas dviratis, priklausantis moteriai, gimusiai 1983 m.,
gyvenančiai Akmenės r., Ventoje. Padaryta turtinė žala 300 Eur. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugpjūčio 19 d., 13.45 val., Akmenėje, S. Daukanto g., sustabdytas automobilis „Mazda 3“, vairuojamas neblaivios
(nustatytas 3.00 promilės girtumas) moters, gimusios 1973 m. Automobilis priverstinai nuvežtas. Moteris sulaikyta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Rugpjūčio 17 d., 20.10 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., esančio namo kieme sustabdytas automobilis „Ford
Mondeo“, kurį vairavo neblaivus (nustatytas 2.85 promilės girtumas) vyras, gimęs 1996 m. Įtariamasis sulaikytas,
automobilis priverstinai nuvežtas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Rugpjūčio 16 d., vyras, gimęs 1987 m., gyvenantis Akmenės r., Papilėje, Nepriklausomybės g., pranešė, kad 2017-08-08
internetiniame portale radęs skelbimą apie parduodamą automobilį „AUDI A6 C6 TDI“, susisiekęs su pardavėju telefonu,
kaip užstatą pervedė 300 eurų į pardavėjo nurodytą sąskaitą. Dabar su pardavėju susisiekti nebegali. Padaryta 300 eurų
turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Rugpjūčio 16 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., vyras, gimęs 1979 m., spardė buvusios
sugyventinės, gimusios 1976 m., buto duris, norėdamas patekti į jos butą, grasino susidorojimu. Taip pat, laikotarpiu nuo
2017-07-20 iki 2017-08-14, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, moteriai gulint ligoninėje, buvęs
sugyventinis keletą kartų skambino jai mobiliuoju telefonu nuolat grasindamas užmušti ar kitaip susidoroti. Įtariamasis
pasišalino, nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 15 d., apie 7.30 val., Akmenės r., Gulbinų k., būdamas neblaivus (nustatytas 1.06 promilės girtumas) vyras,
gimęs 1972 m., naudojo fizinį smurtą prieš savo neblaivią (nustatytas 1.65 promilės girtumas) sugyventinę, gimusią 1961
m. Moteriai Šiaulių respublikinėje ligoninėje diagnozuotas dešinės plaštakos antro delnakaulio lūžimas. Įtariamasis
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugpjūčio 15 d., 18.26 val., Akmenės r., Daubiškių k., prie apžvalgos bokšto esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje,
išdaužus keleivio lango stiklą, iš automobilio „Opel Zafira“ bagažinės buvo pavogti kelioniniai lagaminai su viduje
buvusiais įvairiais daiktais, rūbais, grynaisiais pinigais. Padaryta 5180 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Rugpjūčio 14 d., apie 10 val., Naujojoje Akmenėje, P. Jodelės g., negyvenamame bute (lindynėje) rastas vyro, gimusio
1960 m., lavonas be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS
Rugpjūčio 7 d., apie 9.00 val., Naujojoje Akmenėje, Saulės skg., moteris, gimusi 1945 m., pastebėjo, kad jos kieme yra
išnuodytos septynios bičių šeimos. Padaryta 490 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 13 d., apie 1 val., moteris, gimusi 1973 m., gyvenanti Respublikos g., Naujoji Akmenė, būdama
neblaivi, atėjusi į savo buvusio sutuoktinio, gimusio 1976 m., gyvenančio V. Kudirkos g., Naujojoje Akmenėje
(nustatytas 2,96 promilės girtumas), namus, smurtavo prieš jį. Įtariamoji nesulaikyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ASMENŲ PAIEŠKA
Nuo 2017-08-04 moteris, gimusi 1940 m., gyvenanti Šilutės r., Švėkšnoje, telefonu negalėjusi susisiekti su dukra,
gimusia 1969 m., gyvenančia Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., atvykusi jos namuose nieko nerado. Paskelbta
paieška.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Rugpjūčio 12 d., apie 15 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., prie prekybos centro, o 15.15 val., prie gyvenamojo
namo Respublikos g., Naujoji Akmenė, buvęs sugyventinis, gimęs 1986 m., garsiai grasino buvusiai sugyventinei,
gimusiai 1996 m., nužudyti ją ir jos vaikus. Įtariamasis iš įvykio vietos pasišalino, jis nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Rugpjūčio 11 d., apie 18.20 val., Akmenės r., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g. esančio namo kieme, vyras, gimęs
1986 m. (girtumą nusistatyti atsisakė), rankoje laikydamas virtuvinį peiliuką grasino nužudyti buvusios sugyventinės,
gimusį 1994 m., gyvenantį Raseiniuose, Vaižganto g. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 11 d., apie 00.15 val., Akmenėje, Kęstučio g., namuose, vyras, gimęs 1974 m., grasino peiliu bei grumtynių
metu juo sužalojo ranką savo blaiviai sugyventinei, gimusiai 1986 m. Įtariamasis iki atvykstant pareigūnams iš įvykio
vietos pasišalino, nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 10 d., apie 19.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., iš matymo pažįstama mergina, gimusi 1998 m.,
sudavė delnu į veido sritį bei bandė išsukti ranką mergaitei, gimusiai 2004 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Rugpjūčio 10 d., apie 15.50 val., Akmenės r., Ventoje, esančioje įmonėje stovėdama prie staklių nualpo darbuotoja,
gimusi 1972 m. Įmonės automobiliu moteris buvo vežama link Mažeikių, o pravažiavus Palnosų k., Mažeikių r., buvo
perduota Greitosios medicinos pagalbos ekipažui, tačiau nepavykus atgaivinti, buvo konstatuota mirtis. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugpjūčio 10 d., 15.24 val., moteris, gimusi 1983 m., gyvenanti Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., nurodė, kad prie jos
gyvenamojo namo laiptinės, viešoje vietoje, kaimynas, gimęs 1952 m., kumščiu kelis kartus sudavė jai į viršutinę krūtinės
dalį bei kartą į koją, po ko ji nugriuvo ant šaligatvio. Pareiškėjai nustatytas 2,45 promilės girtumas. Įtariamasis
nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS
Rugpjūčio 8 d., 17.30 val., Akmenės r., Ventoje, Žemaičių g., sustabdytas automobilis Mercedes Benz, kurio vairuotojui,
gimusiam 1972 m., gyvenančiam Ventoje, Akmenės r., nustatytas 1,01 promilės girtumas. Siekdamas išvengti
administracinės atsakomybės vyras siūlė po 100 eurų kyšį Telšių aps. AVPK Akmenės r. PK Reagavimo skyriaus
pareigūnams. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 6 d., 22.05 val., Akmenės r., Papilės sen., konflikto metu vyras, gimęs 1955 m., naudojo fizinį smurtą prieš
savo žmoną, gimusią 1954 m. Šiaulių Respublikinėje ligoninėje moteriai diagnozuotas kairės rankos žasto lūžimas.
Vyras nesulaikytas, iki atvykstant policijos pareigūnams iš namų pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Rugpjūčio 6 d., apie 9.30 val., Akmenėje, Stoties g., savo namuose, rastas vyro, gimusio 1961 m., lavonas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Rugpjūčio 6 d., 17.16 val., Akmenės r., Alkiškių k., namuose rastas vyro, gimusio 1979 m., lavonas su daugybinėmis
poodinėmis kraujosruvomis ant įvairių kūno vietų, bei kirstinėmis žaizdomis kūne. Mirties priežastis nustatinėjama.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Rugpjūčio 6 d., apie 15.30 val., Akmenės r., Sablauskių k., būdamas neblaivus vyras, gimęs 1948 m. (nusistatyti
neblaivumą atsisakė), grasino kirviu užmušti savo sugyventinę, gimusią 1955 m. (nustatytas 0.45 promilės neblaivumas).
Vyras sulaikytas. pristatytas į policijos komisariatą. Dėl
įvykių gausos pareiškėja neapklausta, pareiškimas nepriimtas

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 4 d., 14.24 val., Akmenės r., Papilės sen., kieme, vyras, gimęs 1952 m. (nustatytas 0.52 promilės girtumas),
du kartus kumščiu trenkė į veido sritį savo posūniui, gimusiam 1966 m. (nustatytas 2.36 promilės girtumas). Įtariamasis
sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Liepos 30 d., apie 20 val., Papilės sen., Akmenės r., namuose, sutuoktinis, gimęs 1972 m., konflikto metu naudojo fizinį
smurtą prieš savo sutuoktinę, gimusią 1974 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 3 d., 15.21 val., Naujoje Akmenėje, Respublikos g., prie laiptinės, vyras, gimęs 1939 m., gyvenantis tame
pačiame name, grasino mažametei kaimynei, gimusiai 2004 m., ir jos draugei, kad papjaus, taip pat sugriebė mergaitei
už riešo ir suspaudė. Įtariamasis nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Rugpjūčio 2 d., 6.06 val., gautas pranešimas, kad prekybos centre, esančiame S. Daukanto g., Akmenėje, yra pavogtos
priešgaisrinio avarinio išėjimo metalinių laiptų pakopos. Viso yra pavogta 17 metalinių laiptų pakopų. Padaryta turtinė
žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Rugpjūčio 2 d., 15.30 val., vyrui, gimusiam 1998 m., gyvenančiam Naujoji Akmenė, Nepriklausomybės al., važiuojant
Akmenės r., Smiltinės k. pagrindiniu keliu, prie jo vairuojamo automobilio „Audi A4“ priartėjo automobilis „Mercedes
Benz“, kurio vairuotojas jam parodė sustoti. Sustojus, „Mercedes Benz“ vairuotojas, gimęs 1992 m., gyvenantis Naujoje
Alkmenėje, Ramučių g., priėjęs automobilio, atidaręs vairuotojo duris, sudavė „Audi A4“ vairuotojui į veidą ir krūtinę.
Įtariamasis nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Rugpjūčio 1 d., apie 22.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., būdamas neblaivus (nustatytas 2,76 promilės
girtumas) vyras, gimęs 1976 m., smurtavo prieš savo blaivią sugyventinę, gimusią 1967 m. Įvykį matė sugyventinių
mažametis vaikas. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Laikotarpiu nuo 2017-07-29 15 val. iki 2017-07-31 7.30 val. iš uždarosios akcinės bendrovės, Ventoje, Akmenės r,
rakinamos teritorijos buvo pavogta statybinių medžiagų. Padaryta 260 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Liepos 31 d., apie 7.30 val., Akmenės r., namuose rastas vyro, gimusio 1977 m., lavonas su stranguliacine vaga ant
kaklo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 30 d., 19.47 val., Akmenės r., Ventoje, namo kieme, vyras, gimęs 1985 m., būdamas neblaivus (nustatytas 2.74
promilės girtumas) smurtavo prieš savo žmoną, gimusią 1986 m. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 28 d., 20.35 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose, būdamas neblaivus (nustatytas 2,32 promilės
girtumas) vyras, gimęs 1966 m., smurtavo prieš mažametę savo dukrą, gimusią 2004 m. Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

RASTI ŽMONIŲ LAVONAI
Liepos 27 d., 18.12 val., Akmenės r., Šapnagių k., už autobusų stotelės ant medžio šakos viešoje vietoje, smaugvirvėje
rastas vyro, gimusio 1982 m., gyvenančio Akmenės r., Šapnagių k., lavonas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties
priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 26 d., apie 14.00 val., Ventoje, Akmenės r., vyras, gimęs 1966 m., kojomis smaugė savo žmoną, gimusią 1960 m.
Įtariamasis sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Liepos 25 d., apie 11 val., moteriai, gimusiai 1950 m., gyvenančiai Stoties g., Ventoje, Akmenės r., nepažįstamas vyras,
apie 40 m. amžiaus, pasiūlė pirkti malkas už 250 eurų. Jiems sutarus, namuose, virtuvėje belaukiant atvežamų malkų
vyrui paskambino į jo mobilaus ryšio telefoną, šis pasakė, kad jam reikia nubėgti iki parduotuvės ir reikia tų pinigų, kad
galėtų įsigyti prekes. Pasiėmęs padėtus 250 eurų išėjo ir negrįžo. Moteriai malkos atvežtos nebuvo. Padaryta 250 eurų
žala. Asmuo, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, nenustatytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Liepos 24 d., apie 17.40 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos gatvėje sustabdytas motoroleris, kurį vairavo neblaivus
vyras, gimęs 1965 m. (nustatytas 1.64 promilės girtumas). Motoroleris paimtas, nuvežtas į saugojimo aikštelę, vyras
nesulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Liepos 20 d., 9.34 val., moteris, gimusi 1971 m., gyvenanti Naujojoje Akmenėje, norėdama internetiniame tinklapyje
https://www.alio.lt/ gauti 10000 eurų paskolą, kontaktiniam asmeniui pervedė 250 eurų. Moteris su kontaktiniu asmeniu
nebesusisiekia, paskolos negavo, taip pat neatgavo pervestų 250 eurų. Padaryta 250 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas

LR BK 258 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NEŠAUNAMUOJU GINKLU
Liepos 23 d., apie 00.00 val., Akmenėje, Viekšnių g., sulaikytas asmuo (gimęs 1996 m.), kuris su savimi nešiojosi
teleskopinę lazdą, kuri yra D kategorijos ginklams priskiriamas smogiamojo-triuškinamojo poveikio šaltasis
nešaunamasis ginklas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS

Liepos 22 d., 21.46 val., Akmenės r., Kalniškių k., šalia parduotuvės, vykusios šventės metu, vyras (gimęs 19820 m.)
sumušė kitą asmenį (gimęs 1969 m.). Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis buvo išvežtas į ligoninę, įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 182 straipsnis: SUKČIAVIMAS
Liepos 21 d., apie 12.30 val., Akmenės r., Ventoje, vyrui (gimęs 1970 m.) paskambinęs ir policijos pareigūnu prisistatęs
asmuo pranešė, jog yra padaryta nusikalstama veika susijusi su neteisėtai panaudotais asmens duomenimis. Apgaulės
būdu iš vyro išviliojus internetinės bankininkystės duomenis, iš sąskaitos pasisavinta 1150 eurų. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Liepos 20 d., apie 19.22 val., Akmenės r., Kruopių k., sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurio vairuotojui (gimęs
1975 m.) nustatytas 2,05 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Liepos 19 d., 15.50 val., atėjusi į butą, esantį Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., moteris (gimusi 1953 m., gyv. Akmenės
r., Alkiškių k.) pastebėjo, jog jis yra apvogtas. Įsilaužimo ar įsibrovimo į butą žymių nėra, padaryta apie 400 eurų turtinė
žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 259 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS
BE TIKSLO JAS PLATINTI
Liepos 19 d., 20.23 val., Mažeikiuose, Č. Kontrimo g., sustabdytas automobilis, kurį vairavo vyras (gimęs 1998 m. gyv.,
Akmenės r., Alkiškių k.). Automobilio viduje, po keleivio sėdyne rasti du folijos paketai, su galimai augalinės kilmės
narkotinėmis medžiagomis, priekinio skydelio daiktadėžėje rasta rusvos spalvos, kaip įtariama, psichotropinės
medžiagos tabletė. Galimai narkotines medžiagas laikė automobilyje sėdintis keleivis (gimęs 1991 m., gyv. Akmenės r.,
Alkiškių k.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 242 straipsnis: VENGIMAS ATLIKTI AREŠTO, LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ ARBA SUGRĮŽTI Į
KARDOMOJO KALINIMO VIETĄ
Liepos 18 d. asmens (gimęs 1991 m., be pastovios gyvenamosios vietos) atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl
vengimo atlikti Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtą vienerių metų laisvės atėmimo bausmę.

LR BK 253 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS ŠAUNAMAISIAIS GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS,
SPROGMENIMIS AR SPROGSTAMOSIOMIS MEDŽIAGOMIS
Liepos 18 d., apie 20.30 val., Akmenės r., ties Barvydžių k., miške, vyras (gimęs 1969 m.) po sukrautomis lentomis rado į
raudonos spalvos medžiaginį ryšulį įdėtą šautuvą. Ginklą paėmė policijos pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 227 straipsnis: PAPIRKIMAS

Liepos 17 d., apie 14.00 val., Akmenės r., Ventoje, vyras (gimęs 1958 m.), siekdamas išvengti administracinės
atsakomybės už KET pažeidimą (vairuodamas vilkiką naudojosi mobiliojo ryšio priemone neturėdamas laisvų rankų
įrangos), Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK Reagavimo skyriaus vyriausiajam patruliui davė 20 eurų kyšį. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 15 d., 23.39 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., bute, neblaivus (nustatytas 1,95 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1968 m.) rankomis sudavė smūgius patėviui (gimęs 1940 m.) į įvairias kūno vietas, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Liepos 16 d., apie 19.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., bute, rasta moters (gimusi 1949 m.) lavonas su
kraujosruvomis veido srityje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 555
Liepos 16 d., 20.40 val., Akmenės r., Papilėje, rastas vyro (gimęs 1940 m.) lavonas be išorinių smurto žymių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 13 d., apie 23.00 val., Akmenės r., Daubiškių k., namo kieme įvykus žodiniam konfliktui, neblaivus (nustatytas
0,33 promilės girtumas) vyras (gimęs 1983 m.) pastūmė neblaivią (nustatytas 1,78 promilės girtumas) sugyventinę
(gimusi 1987 m.) nuo laiptų, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 13 d., 23.14 val., Akmenės r,. Daubiškių k., neblaivi (nustatytas 1,78 promilės girtumas) moteris (gimusi 1987 m.)
delnais trenkė neblaiviam (nustatytas 0,33 promilės girtumas) sugyventiniui (gimęs 1983 m.) į veidą, taip sukeldama jam
fizinį skausmą. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

2017-07-13 Gyventojų prašoma padėti surasti ne vienerius metus besislapstančius asmenis
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų paieškomų žmonių sąrašas vis kinta – tai pasipildo naujais,
tai randami ieškoti anksčiau. Tačiau kai kurių besislapstančiųjų nuo ikiteisminio tyrimo, teismo ar bausmės atlikimo
pavardės šmėžuoja ne vienerius metus. Daugelio jų pėdsakai veda į užsienį, tad prašoma ir emigrantų pagalbos.
Nusikalstamas veikas linkę vykdyti asmenys, neatmetama, ir slapstydamiesi nuo teisėsaugos gali toliau vykdyti
nusikaltimus, bandyti apgauti žmones. Todėl visuomenė prašoma nebūti abejinga ir ką nors žinant apie ieškomus
asmenis, informuoti policiją.

Ieškomi asmenys:






Nuo 2012 m. balandžio 19 d. ieškomas AURIMAS BALBUŠOVAS (gimęs 1983 m.). Asmuo pagal LR BK 260
str. 3 d. (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba
neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu) nuteistas 11 metų laisvės
atėmimo bausmei.
Nuo 2011 m. lapkričio 23 d. ieškomas RIMAS DANIKAUSKAS (gimęs 1969 m.). Asmuo slapstosi nuo teismo,
jis kaltinamas pagal LR BK 149 str. 1 d. (Išžaginimas).
Nuo 2009 m. sausio 26 d. ieškomas MANTAS JUODRIS (gimęs 1982 m.). Asmuo slapstosi nuo ikiteisminio
tyrimo ir teismo. Jis įtariamas pagal LR BK 260 str. 2 d. (Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar
psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar
psichotropinių medžiagų kiekiu) ir kaltinamas pagal LR BK 253 str. 2 d. (Neteisėtas disponavimas
šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis).

Gyventojų atpažinusių minėtus asmenis ir galinčių suteikti bet kokios naudingos informacijos apie galimą jų buvimo vietą,
prašoma pranešti Telšių apskr. VPK pareigūnams, tel.: (8 444) 60343, anoniminiu pasitikėjimo tel. (8 444) 60345, el.
paštu: telsiuvpk.bud@policija.lt, atvykti į policijos komisariatą, adresu Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiuose arba skambinti
bendruoju pagalbos centro tel. 112. Taip pat akcentuojame, kad ieškomų asmenų išvaizda gali būti pasikeitusi, todėl
turėdami net menkiausių įtarimų, nedvejodami praneškite.
Dėkojame už bendradarbiavimą!
Komunikacijos grupės vyriausioji specialistė Aušra Blaževičienė, tel.: (8 444) 72416, 8 633 93303, el.
p.: ausra.blazeviciene@policija.lt

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Liepos 10 d., apie 23.30 val., Akmenėje, Slyvų g., sustabdytas automobilis „VW Passat“, kurio vairuotojui (gimęs 1996
m.) nustatytas 1,94 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Liepos 7 d., 16.40 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., neblaivus (nustatytas 1,95 promilės girtumas) vyras (gimęs
1984 m.) kumščiu trenkė mažametei dukrai (gimusi 2009 m.) į galvą ir spyrė į šoną, taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Medikų pagalbos mergaitei neprireikė. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ

Liepos 7 d., apie 9.00 val., Naujojoje Akmenėje, Mėtų g., moteris (gimusi 1954 m.) pastebėjo, kad sugadinus
pakabinamą spyną yra įsibrauta į sodybą. Iš sodo namelio niekas nepavogta, o iš šiltnamio dingo agurkai. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Laikotarpiu nuo liepos 5 d. 20.30 val. iki liepos 7 d. 13.30 val., Akmenės r., Gaudžiočių k., vyras (gimęs 1953 m.)
pastebėjo, kad iš jam priklausančios žemės ūkio technikos pavogti plūgai. Padaryta 800 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Liepos 7 d., apie 18.02 val., Akmenės r., Kesių k., sustabdytas automobilis „Ford Focus“, kurį vairavo neblaivus
(nustatytas 2,01 promilės girtumas) vyras (gimęs 1992 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Liepos 6 d., 7.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., daugiabučio namo kieme moteris, gimusi 1995 m., gyvenanti
Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., būdama neblaivi (nustatytas 2,63 promilės girtumas) vairuodama automobilį VW
Sharan, priklausantį vyrui, gimusiam 1976 m., gyvenančiam Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., užvažiavo ant
šaligatvio. Moteris sulaikyta. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Liepos 6 d., 22.51 val., Akmenės r., Ventoje, Tilto gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, vyras, gimęs 1998
m., gyvenantis Vilniuje, Tujų g., būdamas neblaivus (nustatytas 2.47 promilės girtumas), be jokios priežasties viešoje
vietoje, iš chuliganiškų paskatų, bei vandališkais veiksmais apgadino du automobilius (Audi A4 ir Toyota Avensis),
priklausančius Akmenės r., Ventos gyventojams. Vyras sulaikytas pristatytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Liepos 5 d., apie 20.30 val., Akmenės r., Papilės sen., neblaivus vyras, gimęs 1943 m., nustatytas 1,08 promilės
girtumas, vijosi su dalgiu mažametes, gimusias 2003 m. ir 2005 m., bei grasino su jomis susidoroti sakydamas.
Įtariamasis sulaikytas, įvykio vietoje išimtas dalgis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Liepos 5 d., 21.10 val., Akmenės r., Papilės mstl., gyvenamojo namo kieme, pavėsinėje būnant neblaiviam (1,83 prom.
alkoholio) namo savininkui, gimusiam 1991 m., jo blaiviai sužadėtinei, gimusiai 1997 m., ir neblaiviam (1,48 prom.
alkoholio) vyrui, gimusiam 1983 m., į kiemą atėjo neblaivus kaimynas, kuris rankose laikė medžioklinį nupjautavamzdį
ginklą ir reiškė minėtiems asmenims pretenzijas dėl neva išmindžiotos jo sodybos žolės bei grasindamas rankose turimu
ginklu visus nušauti, vieną kartą iššovė, tačiau į žmones nepataikė, nieko nesužeidė. Įtariamasis, gimęs 1965
m., neblaivus (2,65 prom. alkoholio) sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pas įtariamąjį namuose rastas ir paimtas orinis
šautuvas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Birželio 30 d., apie 20.40 val., Akmenės r., Eglesių k., viešoje vietoje, vyrai (gimęs 1989 m., nustatytas 0,75 promilės
girtumas ir gimęs 1993 m., nustatytas 1,34 promilės girtumas) konflikto metu sudavė nenustatytą kiekį smūgių į veido sritį
neblaiviems asmenims (gimęs 1993 m., nustatytas 1,43 promilės girtumas ir gimęs 1996 m., nustatytas 2,45 promilės
girtumas). Savo veiksmais įtariamieji demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką.
Nukentėjusieji išvežti į Šiaulių Respublikinę ligoninę, kur nustatytos galvos žaizdos, veido sumušimas, nosies žaizda.
Abu išleisti gydytis ambulatoriškai. Įtariamieji sulaikyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Liepos 1 d., apie 19.10 val., Naujojoje Akmenėje, Taikos g., namuose, rastas vyro (gimęs 1952 m.) lavonas. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 242 straipsnis: VENGIMAS ATLIKTI AREŠTO, LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ ARBA SUGRĮŽTI Į
KARDOMOJO KALINIMO VIETĄ
Birželio 28 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl piliečio (gimęs 1992 m., gyv. Naujojoje Akmenėje) vengimo atlikti
Akmenės rajono apylinkės teismo paskirtą laisvės atėmimo bausmę.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 23 d., apie 18.30 val., Akmenės r., Ventoje, galimai neblaivus (girtumą nusistatyti atsisakė) vyras (gimęs 1973
m.) kumščiu sudavė smūgius blaiviai sugyventinei (gimusi 1971 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Birželio 25 d., apie 23.00 val., Akmenės r., Sablauskių k., prie autobusų stotelės, viešoje vietoje, neblaivus (nustatytas
2,33 promilės girtumas) vyras (gimęs 1990 m.) tampė už plaukų, o kitas neblaivus (nustatytas 1,52 promilės girtumas)
vyras (gimęs 1994 m.) ranka trenkė neblaiviai (nustatytas 1,62 promilės girtumas) merginai (gimusi 1999 m.) į veidą, taip
sukeldami jai fizinį skausmą. Įtariamieji sulaikyti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Birželio 25 d., apie 19.45 val., Akmenės r. Papilės k., namuose, rastas moters (gimusi 1950 m.) lavonas be stebimų
išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 25 d., apie 1.00 val., Akmenės r., Vegerių k., bute, žodinio konflikto metu, neblaivus (nustatytas 1,98 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1963 m.) ranka trenkė neblaiviai (nustatytas 2,84 promilės girtumas) žmonai (gimusi 1965 m.) į
veidą bei spyrė į šoną, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Birželio 24 d., laikotarpiu nuo 16.30 val. iki 17.00 val., Akmenės r., Kruopiuose, iš namo kiemo buvo pavogtas trimeris,
kurio vertė 300 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Birželio 24 d., apie 1.45 val., Akmenės r., Papilės k., sustabdytas automobilis „Audi 80“, kurio vairuotojui (gimęs 1995 m.,
gyv. Mažeikiuose) nustatytas 2,19 promilės girtumas. Vairuotojas taip pat neturėjo teisės vairuoti transporto priemonių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Birželio 22 d., apie 20.59 val., Akmenės rajone, Žerkščių k. pušyne, parko teritorijoje, vyras (gimęs 1971 m.), būdamas
neblaivus (nustatytas 2,79 promilės girtumas), vairuodamas automobilį „Opel Vectra“ ir juo judėdamas atbuline eiga,
atsitrenkė į persirengimo kabiną, ko pasekoje išdaužė automobilio galinį žibintą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Birželio 22 d., 18.18 val., Akmenės r., ties Menčių k., karjero tvenkinyje, rastas nenustatytos tapatybės ir amžiaus
vyriškio lavonas irimo stadijos. Ant lavono per juosmenį virve buvo pririštas polietileninis maišelis su akmeniu. Pirminiais
duomenimis, smurto požymių ant kūno nestebima, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 20 d., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivus (nustatytas 3,37 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1983 m.) rankomis sudavė smūgius neblaiviai (nustatytas 2,82 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1968 m.) į
veidą, kumščiu smogė į akį bei sulaužęs medinę gėlių lentyną, nuolaužomis dūrė į pilvą, taip sukeldamas fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 20 d., 18.45 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., bute, išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivi (nustatytas
2,33 promilės girtumas) moteris (gimusi 1967 m.) peiliu sužalojo sugyventinį (gimęs 1956 m.), kuris dėl dviejų nedidelių
durtinių žaizdų krūtinėje gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

2017-06-20 Svetimu 8000 eurų „Vikingų loto“ laimėjimu sutuoktiniai džiaugėsi neilgai
Birželio 8-osios vakarą, Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės al., į parduotuvę užėjęs vietos gyventojas (gimęs 1954
m.) sužinojo, kad vienas iš dviejų patikrinti atneštų loterijos „Vikingų loto“ bilietų yra laimingas. Kadangi piniginis prizas
siekė daugiau nei 150 eurų, laimėtojui buvo pasiūlyta kreiptis į loterijos organizatorius, kurie ir išmokės prizą. Džiugi
žinia, atrodo, turėjo laimingai ir pasibaigti, tačiau šį kartą įvykiai pasisuko visai kita linkme.
Laimėtojui palikus parduotuvę, laimingą loterijos bilietą patikrinusi pardavėja (gimusi 1992 m.) informacija apie vyriškio
laimėjimą pasidalijo su savo vyru (gimęs 1990 m.). Sutuoktiniams operatyviai surezgus planą, jau kitą dieną moteris
mynė laimėtojo namų durų slenkstį. Apgaulės būdu iš Naujosios Akmenės gyventojo pavykus išvilioti laimingą „Vikingų

loto“ bilietą, jau po keleto dienų, policijai žinomi sutuoktiniai asmeninėje banko sąskaitoje sulaukė papildymo – išmokėto
svetimo 8000 eurų laimėjimo.
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato pareigūnams sužinojus apie
apgautą vyrą, imtasi veiksmų, nusikalstamai veikai atskleisti. Pradėjus ikiteisminį tyrimą pagal LR BK str. 182
(Sukčiavimas), išsiaiškinta, kad laimėjimą pasisavinusi pora svetimus pinigus leido be gailesčio. Vos gavę laimėjimą,
įtariamieji apmokėjo turimą skolą, nusipirko televizorių bei apie 4000 eurų kainuojantį automobilį „Mercedes Benz“.
Pareigūnams išnarpliojus sukčiavimo atvejį, įtariamųjų banko sąskaitoje buvo likę vos 1000 eurų.
Visi įsigyti daiktai iš asmenų paimti, ikiteisminio tyrimo vykdymo metu įšaldyti ir banko sąskaitoje buvę pinigai.
Įtariamiesiems gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų
metų.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Birželio 18 d., apie 18.00 val., Akmenėje, Respublikos g., prie parduotuvės, įvykus žodiniam konfliktui, iš matymo
pažįstamas jaunuolis sudavė kelis smūgius neblaiviam (nustatytas 1,89 promilės girtumas) vyrui (gimęs 1983 m.) į veidą
bei pasisavino jo turėtą maišelį, kuriame buvo šeši buteliai alaus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 149 straipsnis: IŠŽAGINIMAS
Birželio 18 d. į policiją kreipėsi moteris (gimusi 1994 m., gyv. Naujojoje Akmenėje), kuri pranešė, kad birželio 13 ir 16
dienomis, tiksliai nenustatytu laiku, Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos gatvėje, miškelyje, ją išžagino nepažįstamas
asmuo. Aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Birželio 19 d., 2.11 val., suveikus signalizacijai, pastebėta, kad Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., išdaužus
parduotuvės durų lango stiklą, buvo patekta į vidų, iš kur pavogti degtinės buteliai. Tikslus pavogtų prekių skaičius ir
padaryta žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Birželio 18 d., apie 10.45 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., turguje, iš moters (gimusi 1955 m.) rankinės buvo
pavogta jai priklausanti piniginė, kurioje buvo 95 eurai, asmens dokumentai bei banko mokėjimo kortelės. Padaryta 100
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 18 d., 13.38 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., bute, neblaivus (nustatytas 1,87 promilės girtumas) vyras
(gimęs 1968 m.) ranka spaudė mamai kaklą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Birželio 17 d., apie 10.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., į balkoną išėjęs vyras necenzūrinias žodžiais keikė
savo kaimynę bei grasino su ja susidoroti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Birželio 17 d., 1.43 val., Akmenės r., Ventoje, sustabdytas automobilis „Opel Vectra“, kurio vairuotojui (gimęs 1992 m.)
nustatytas 2,29 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Birželio 16 d., apie 1.50 val., Akmenės r., Sablauskių k., esančioje autobusų stotelėje, viešoje vietoje, neblaivus vyras,
gimęs 1987 m., gyvenantis Akmenės r., Alkiškių k., (nustatytas 2,01 promilės girtumas) be priežasties kumščiu trenkė
stotelėje sėdėjusiam neblaiviam vyrui, gimusiam 1992 m., gyvenančiam Akmenės r., Sablauskių k., (nustatytas 2,31
promilės girtumas), į veido sritį , taip savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį.
Smurtavęs vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Birželio 13 d., 20.37 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namo laiptinėje, viešoje vietoje, kitų asmenų akivaizdoje,
be jokios priežasties vyrą (gimęs 1958 m.) užpuolė nepažįstamas asmuo, kuris kumščiu jam trenkė į galvos sritį.
Mažeikių ligoninėje nukentėjusiajam diagnozuota antakio muštinė žaizda, išleistas gydytis ambulatoriškai. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 11 d., apie 9.06 val., Akmenės r., Paeglesių k., neblaivus (nustatytas 2,31 promilės girtumas) vyras (gimęs 1969
m.) sudavė smūgius neblaiviai (nustatytas 1,52 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1972 m.) į veidą. Šiaulių
respublikinėje ligoninėje nukentėjusiajai nustatytas nosies kaulo lūžis. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Rastas sprogmuo
Birželio 11 d., 15.46 val., Akmenės r., Krioklių k., miške, rasta 15 vnt. II-ojo pasaulinio karo laikų 15 mm minosvaidžio
minų.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 10 d., 13.41 val., Akmenėje, Laižuvos g., namuose, neblaivus (nustatytas 1,44 promilės girtumas) vyras (gimęs
1960 m.) keikė necenzūriniais žodžiais ir kumščiu trenkė smūgius neblaiviai (nustatytas 2,78 promilės girtumas)
sugyventinei (gimusi 1979 m.) į įvairias kūmo vietas, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Birželio 10 d., apie 20.00 val., Akmenės r., Vėlaičių k., namo kieme, vyras (gimęs 1982 m.), vairuodamas mopedą „Delta“
be valstybinių numerių, jo nesuvaldė ir nugriuvo. Vairuotojui nustatytas 1,80 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 9 d., 17.35 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., sporto centre tarp blaivių sutuoktinių kilus konfliktui, vyras
(gimęs 1984 m.) spyrė žmonai (gimusi 1986 m.) į sėdmenis, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas,
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 7 d., apie 15.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,47
promilės girtumas) vyras (gimęs 1978 m.) rankomis smaugė neblaivią (nustatytas 2,17 promilės girtumas) sugyventinę
(gimusi 1980 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 5 d., apie 21.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilusio konflikto metu, vyras (gimęs 1966 m.)
spyrė žmonai (gimusi 1965 m.) į koją bei krūtinę, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Birželio 6 d., apie 14.00 val., Naujojoje Akmenėje, Vytauto g., iš vyrui (gimęs 1968 m.) priklausančio neužrakinto
automobilio „Opel Signum“ pavogtas mobiliojo ryšio telefonas, kurio vertė 200 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 5 d., apie 20.30 val., Akmenės r., Ventoje, išgertuvių metu kilus konfliktui, keturi iš matymo pažįstami asmenys
sumušė neblaivius brolius (gimusį 1967 m., nustatytas 2,38 promilės girtumas ir gimusį 1961 m., nustatytas 2,44
promilės girtumas). Regioninėje Šiaulių ligoninėje nukentėjusiesiems diagnozuotos galvos žaizdos, vienam iš brolių –
nosies kaulo lūžis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Birželio 5 d., 22.32 val., Akmenės r., Kruopių sen., Šapnagių k., namuose, neblaivus (nustatytas 2,62 promilės girtumas)
vyras (gimęs 1982 m.) spyrė neblaiviam (nustatytas 1,97 promilės girtumas) broliui (gimęs 1968 m.) į krūtinę, taip
sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Birželio 5 d., apie 17.30 val., Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės al., parke, iš mažamečio (gimęs 2008 m.) kuprinės,
kitų vaikų akivaizdoje, nepilnametis (gimęs 2001 m.) pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Galaxy S6“, kurio vertė 300 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ

Birželio 3 d., 10.56 val. pastebėta, kad Akmenės r., Skabeikių k., išdaužus lango stiklą, buvo patekta į moteriai (gimusi
1951 m.) priklausantį namą, iš kurio pavogti alkoholiniai gėrimai. Padaryta 26 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 556
Birželio 3 d., apie 20.00 val., iš Akmenės rajono paramos šeimai centro (Akmenės r., Agluonų k.) išėjo ir iki šiol negrįžta
nepilnametė (gimusi 2000 m.). Vykdoma merginos paieška.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Birželio 2 d., apie 12.50 val., Akmenės r., Kivylių k., vyras (gimęs 1987 m., gyv. Akmenės r., Kivylių k.), vairuodamas
automobilį „Opel Vectra“, kliudė ir sužalojo važiuojamąja kelio dalimi ėjusią, išlipusią iš kito automobilio merginą (gimusi
1999 m., gyv. Akmenės r., Kivylių k.). Šiaulių ,,Moters ir vaiko klinikoje“ nukentėjusiajai diagnozuotas galvos sumušimas,
galvos smegenų sukrėtimas, kaktos žaizda, abiejų kelių nubrozdinimai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Birželio 1 d., apie 15.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš Akmenės rajono paramos šeimai centro pabėgo globotinis
(gimęs 2001 m.). Vykdoma jaunuolio paieška.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 29 d., apie 13.40 val., Akmenės r., Alkiškių k., prie kapinių, moteris (gimusi 1970 m.) pastebėjo, kad išdaužtas
jai priklausančio automobilio „Audi A4“ priekinių durelių stiklas, o iš automobilio daiktadėžės pavogta piniginė, kurioje
buvo dvi banko mokėjimo kortelės, įvairios nuolaidų kortelės, 150 eurų grynųjų pinigų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Gegužės 28 d., apie 5.50 val., Akmenės r., Ventoje, namuose rastas moters (1953 m.) lavonas be išorinių smurto žymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 28 d., apie 3.30 val., Akmenės r., Kairiškių k., pavogtas traktorius „Valtra N123H“ su manipuliatoriumi.
Materialinis nuostolis – 98 000 eurų. Traktorius rastas Mažeikių r., Svirkančių k. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 27 d., apie 14.18 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., bute kilusio konflikto metu, neblaivi (nustatytas 2,38
promilės girtumas) moteris (gimusi 1985 m.) nagais apibraižė neblaiviam (nustatytas 2,15 promilės girtumas)
sugyventiniui (gimęs 1987 m.) veidą bei krūtinę, taip sukeldama jam fizinį skausmą. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 27 d., apie 19.40 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, blaivus vyras (gimęs 1970 m.) delnu
sudavė blaiviai sugyventinei (gimusi 1993 m.) į petį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis išvežtas į Šiaulių
psichiatrinę ligoninę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Gegužės 27 d., apie 22.40 val., Naujojoje Akmenėje, miesto aikštėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kitų
asmenų akivaizdoje, asmuo (gimęs 1995 m.) be jokios priežasties, viešoje vietoje įžūliu elgesiu, vandališkais veiksmais
demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei kumščiu sudavė asmeniui (gimęs 1995 m.) į kaklo sritį bei apgadino jo
automobilį „Renault Clio“. Įtariamasis ieškomas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 26 d., apie 22.00 val., Akmenės r., Šapnagių k., neblaivus (nustatytas 2,03 promilės girtumas) vyras (gimęs
1956 m.) sugriebęs už kaklo, smaugė neblaivią (nustatytas 2,89 promilės girtumas) sugyventinę (gimusi 1969 m.), taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Gegužės 24 d., apie 18.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., iš namų išėjo ir iki šiol negrįžta jaunuolis (gimęs
2000 m.). Vykdoma asmens paieška.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Gegužės 24 d., apie 19.00 val., Akmenėje, Stadiono g., prie namo laiptinės, jaunuoliams vartojant alkoholinius gėrimus,
tarp dviejų neblaivių asmenų (gimęs 1992 m., nustatytas 2,39 promilės girtumas ir gimęs 1990 m., nustatytas 1,80
promilės girtumas) kilo konfliktas, kurio metu jaunuoliai susimušė. Mažeikių ligoninėje nukentėjusiajam (gimęs 1992 m.)
diagnozuoti plaštakos, alkūnės, galvos, nugaros, kaklo sumušimai, išleistas gydytis ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 556
Gegužės 23 d., apie 12.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš „Paramos šeimai centro“ išėjo ir iki šiol negrįžta jaunuolis
(gimęs 2001 m.) ir mergina (gimusi 2000 m.). Vykdoma asmenų paieška.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 20 d., apie 11 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., į parduotuvę užėjęs nepažįstamas, jaunuolis, matant
pardavėjai, prekybos salėje nuo grindų pasiėmė alaus dėžę su joje buvusiais 15 vnt. stiklinių alaus butelių „Kauno
Pilsner“ ir pasišalino, tai yra atvirai pagrobė svetimą turtą. Parduotuvei padaryta 23,06 eurų turtinė žala. Jaunuolis
nesurastas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 419 d., apie 14.00 val., Akmenės r. Kinkių k., moteris (gimusi 1992 m.) pastebėjo, kad išdaužus langą, buvo
patekta į ūkinį pastatą, iš kurio pavogtas benzininis pjūklas. Padaryta 200 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Gegužės 19 d., apie 18.50 val., Akmenės r., Agluonų k., iš Paramos šeimai centro išėjo ir iki šiol negrįžo centro
gyventoja (gimusi 1999 m.). Vykdoma paieška.

2017-05-19 Ieškomas Akmenėje iš krizių centro dingęs Maksim Filjanov
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariate atliekamas
ikiteisminis tyrimas dėl Akmenėje, iš krizių centro „Prieglobstis“ išėjusio ir iki šiol neatsirandančio vyro
(gimęs 1987 m.) Maksim Filjanov, kuris yra sergantis psichine liga. Vykdoma asmens paieška.
Gyventojų, pastebėjusių minėtą vyrą ir galinčių suteikti bet kokios naudingos informacijos apie galimą
jo buvimo vietą, prašome pranešti Telšių apskr. VPK Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos
skyriaus vyresniajam tyrėjui Dariui Janušauskui, tel. 8 647 50465, el.
p. darius.janusauskas@policija.lt, anoniminiu pasitikėjimo tel. (8 444) 60345, bendruoju pagalbos
centro tel. 112 arba atvykti į policijos komisariatą, adresu P. Jodelės g. 2, Naujojoje Akmenėje.
Dėkojame už bendradarbiavimą!

Kodas 556
Gegužės 18 d., gautas pranešimas, kad gegužės 17 d., apie 15.00 val., Akmenėje, Stoties g., iš Krizių centro
„Prieglobstis“ išėjo ir iki šiol negrįžta vyras (gimęs 1987 m.). Vykdoma asmens paieška.

Ieškoma Akmenės r., iš Paramos šeimai centro, dingusių šešiolikmečių
2017-05-18
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl
Akmenės r., Agluonos k., iš Paramos šeimai centro dingusių ir iki šiol neatsirandančių dviejų šešiolikmečių: Solveigos
Bartkutės ir Luko Osio. Vykdoma nepilnamečių paieška.
Gyventojų, pastebėjusių minėtus nepilnamečius ir galinčių suteikti bet kokios naudingos informacijos apie galimą jų
buvimo vietą, prašome pranešti Telšių apskr. VPK pareigūnas, tel. (8 444) 60343, anoniminiu pasitikėjimo tel. (8 444)
60345, el. paštu: telsiuvpk.bud@policija.lt arba atvykti į policijos komisariatą, adresu P. Jodelės g. 2, Naujojoje
Akmenėje.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 17 d., apie 16.30 val., Akmenės r., Stipirkių k., automobilių stovėjimo aikštelėje, moteris (gimusi 1946 m.)
pastebėjo, kad išdaužus jai priklausančio automobilio „Opel Corsa“ priekinį keleivio durelių stiklą, iš automobilio nuo
priekinės keleivio sėdynės pavogta rankinė, kurioje buvo piniginė su kreditine ir banko mokėjimo kortelėmis, pensininko
pažymėjimu, įvairiomis nuolaidų kortelėmis, mobiliojo ryšio telefonu „Nokia“ bei 20 eurų grynųjų pinigų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 17 d., 17.50 val., Akmenės r. Ventos k., vyras (gimęs 1971 m.), atėjęs į jam priklausantį butą pastebėjo, kad
viduje nebėra metalinės šildymo krosnelės ir metalinio vamzdžio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Gegužės 16 d., apie 16.30 val., Akmenės r., Agluonų k., iš „Paramos šeimai centro“ išėjo jaunuolis (gimęs 2001 m.) ir
mergina (2001 m.) ir iki šiol negrįžta. Vykdoma asmenų paieška.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 13 d., apie apie 9.00 val., Naujojoje Akmenėje, neblaivų (nustatytas 2,23 promilės girtumas) vyrą (gimęs 1971
m.) sumušė nepažįstami asmenys. Nukentėjusysis išvežtas į Šiaulių ligoninę, kur jam diagnozuotas galvos sumušimas,
galvos smegenų sukrėtimas, kaukolės bazės lūžimas, paguldytas į neurochirurgijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 13 d., apie 16.15 val., Akmenėje, Klykolių g., riedžiu važiuojančią mergaitę (gimusi 2005 m.) pastūmė
pravažiuojančio automobilio keleivis, dėl ko pastaroji nugriuvo ir nusibrozdino delną bei susitrenkė alkūnę, taip patirdama
fizinį skausmą. Įvykio metu taip pat sugadintas riedis, kurio vertė 150 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

ASMENŲ PAIEŠKA
Gegužės 11 d., apie 16.20 val., iš Akmenės rajono paramos šeimai centro, Akmenės r., Agluonų k., išėjo globotinė
gimusi 2000 m., ir iki šiol negrįžo. Mergaitė iš paramos šeimai centro išeina ir negrįžta ne pirmą kartą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 9 d., apie 16 val., gautas pranešimas dėl triukšmo kaimynų bute Respublikos g., Naujojoje Akmenėje.
Nustatyta, kad vyras, gimęs 1937 m., kuriam nustatytas 1,19 promilės girtumas, smurtavo prieš blaivią žmoną, gimusią
1931 m. Smurtauja ne pirmą kartą. Vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 7 d., 12.36 val. gautas pranešimas, kad Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g., turguje, iš Latvijos pilietės (gimusi
1981 m.) rankinės pavogta piniginė, kurioje buvo vairuotojo pažymėjimas, automobilio dokumentai, banko mokėjimo
kortelės ir 180 eurų grynųjų pinigų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Gegužės 5 d. į policiją kreipėsi vyras (gimęs 1958 m.), kuris pranešė, kad Akmenės r., Ventos k., buvo pavogti 33
kubiniai metrai malkinės ir tarinės medienos, kuri buvo iškirsta ir palikta prie miško. Padaryta 660 eurų turtinė žala.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Gegužės 4 d., 22.18 val., Akmenėje, Stoties g., sustabdytas automobilis „Nissan Primera“, kurio vairuotojui (gimęs 1971
m.) nustatytas 1,68 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Gegužės 3 d., apie 16.30 val., Akmenėje, Stadiono g., neblaivus (nustatytas 2,98 promilės girtumas) vyras (gimęs 1958
m.) įspyrė neblaiviai (nustatytas 2,02 promilės girtumas) sugyventinei (gimusi 1957 m.) į įvairias kūno vietas, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Balandžio 28 d., apie 19.00 val., iš Akmenės r., Agluonų k., Paramos šeimai centro išėjo ir negrįžta globotiniai (gimęs
2001 m. ir gimusi 2000 m.). Vykdoma jaunuolių paieška.

Kodas 556
Balandžio 27 d., apie 18.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš Paramos šeimai centro išėjo ir negrįžta globotinis (gimęs
2001 m.). Vaikas iš įstaigos pasišalina ne pirmą kartą. Vykdoma asmens paieška.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Balandžio 26 d., apie 6.30 val., Akmenės r., Ventoje, vyras (gimęs 1945 m.) pastebėjo, kad nuo tvoros pavogta 16 vnt.
metalinių tvoros segmentų. Padaryta 600 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Balandžio 26 d. gautas pranešimas, kad balandžio 24 d., apie 18.40 val., Akmenės r., Alkiškių k., vyras (gimęs 1961 m.)
ir moteris (gimusi 1972 m.) nuvažiavę prie miško, dingo. Vykdoma asmenų paieška.

Kodas 556
Balandžio 25 d., gautas pranešimas, kad Akmenės r., Agluonų k., iš globos namų išėjo ir negrįžta globotinis (gimęs 2001
m.). Vykdoma paieška.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Balandžio 25 d., 14.21 val., Akmenės r., Akmenės III k., sustabdytas automobilis „Audi A6“, kurį vairavusiai moteriai
(gimusi 1958 m.) nustatytas 2,47 promilės girtumas. Pradėti ikiteisminį tyrimą.

Kodas 556
Balandžio 23 d., apie 10.00 val., Akmenės r., Agluonų k., iš Akmenės rajono paramos šeimai centro išėjo ir negrįžta
globotinė (gimusi 2000 m.). Vykdoma paieška.

Rastas sprogmuo
Balandžio 24 d., 13.21 val., Akmenės r., Ivanauskių k., laukuose rasta rankinė granata, kurią atvykę išminuotojai
sunaikino vietoje.

Rastas sprogmuo
Balandžio 24 d., 16.56 val., Akmenės r., Užbrasčių k., pamiškėje rasta minosvaidžio mina, kurią atvykę išminuotojai
sunaikino vietoje.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 21 d., 4.53 val., Akmenėje, Stadiono g., bute kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (nusistatyti girtumo
nesugebėjo) vyras (gimęs 1970 m.) sumušė neblaivią (nustatytas 2,25 promilės girtumas) sugyventinę (gimusi 1971 m.).
Bute taip pat buvo moters sūnus (gimęs 1995 m.) ir jo žmona (gimusi 1996 m.), kuriems vyras taip pat grasino.
Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 22 d., 2.12 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., gavus pranešimą apie galimą smurtą, buvo nuvykta į
butą, kuriame buvo blaivi buto šeimininkė (gimusi 1998 m.), neblaivus (nustatytas 0,82 promilės girtumas) jos
sugyventinis (gimęs 1997 m.), dukra (gimusi 2017 m.) ir draugė (gimusi 1998 m.). Aiškinantis įvykio aplinkybes,
paaiškėjo, kad balandžio 21 d., apie 13.00 val., tarp sugyventinių buvo įvykęs konfliktas, kurio metu vyras trenkė
sugyventinei į smakrą, ant kurio matėsi kraujosruva. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 22 d., apie 18.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose vykusių išgertuvių metu, neblaivus
(nustatytas 2,84 promilės girtumas) vyras (gimęs 1982 m.) sudavė smūgius neblaiviam (nustatytas 3,12 promilės
girtumas) patėviui (gimęs 1960 m.) į galvos sritį, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 22 d., apie 21.30 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., kilus konfliktui, vyras (gimęs 1980 m.) delnu trenkė
pas jį atėjusiai mamai (gimusi 1959 m.) į lūpą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ

Balandžio 22 d., apie 8.00 val., moteris (gimusi 1968 m.) pastebėjo, kad Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., nupjovus
pakabinamą ir sulaužius įleidžiamą durų spynas, buvo įsibrauta į jai priklausantį medinį prekybinį kioskelį. Iš kioskelio
pavogti įvairūs maisto produktai. Žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Balandžio 20 d., 11.20 val., gautas pranešimas, kad į Naujosios Akmenės ligoninę kreipėsi vyras (gimęs 1975 m.),
kuriam nustatytas galvos smegenų sukrėtimas, nosies ir veido sumušimai. Asmuo paaiškino, kad balandžio 19 d., apie
22.30 val., Akmenės r., Ventoje, įėjus į namo laiptinę, jis buvo sumuštas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Balandžio 20 d., 11.11 val., Naujojoje Akmenėje, P. Jodelės g., namuose, rastas vyro (gimęs 1956 m.) lavonas be
stebimų išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Rastas sprogmuo
Balandžio 20 d., 8.05 val., Akmenės r., Mergeluičių k., renkant akmenis, rasta II-ojo pasaulinio karo laikų rankinė
granata, kurią atvykę išminuotojai sunaikino vietoje.

Rastas sprogmuo
Balandžio 20 d., 12.28 val., Akmenės r., Vegerių k., laukuose rasta II-ojo pasaulinio karo laikų minosvaidžio mina, kurią
atvykę išminuotojai sunaikino vietoje.

Rastas sprogmuo
Balandžio 20 d., 15.47 val., Akmenės r., Barvydžių k., laukuose rasta II-ojo pasaulinio karo laikų minosvaidžio mina, kurią
atvykę išminuotojai sunaikino vietoje.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 18 d., 12.20 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose kilusio konflikto metu, neblaivus (nustatytas
3,50 promilės girtumas) vyras (gimęs 1969 m.) delnu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,55 promilės girtumas) sugyventinei
(gimusi 1697 m.) į veidą bei į galvos sritį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 555
Balandžio 18 d., 7.50 val., Akmenės r., Dovydžių k., namuose, rastas miręs vyras (gimęs 1957 m.). Lavonas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 187 straipsnis: TURTO SUNAIKINIMAS AR SUGADINIMAS

Balandžio 18 d., 7.34 val., Akmenėje, Birutės g., pastebėta, kad suskaldyti saulės elektrinės moduliai, kurie kabėjo ant
namo sienos. Padaryta 2400 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 16 d., apie 18.30 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., namuose, neblaivi (nustatytas 1,72 promilės
girtumas) moteris (gimusi 1984 m.) sugriebusi rankomis, tampė dukrą (gimusi 2006 m.) už plaukų bei delnu trenkė kitai
dukrai (gimusi 2004 m.) į veidą, taip sukeldama joms fizinius skausmus. Tėvui bandant apginti dukras, moteris kumščiu
trenkė ir koja spyrė sugyventiniui į veidą. Įtariamoji sulaikyta, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 16 d., apie 20.00 val., Akmenės r., Lygeikių k., namuose kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 2,31 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1971 m.) sudavė smūgius neblaiviai (nustatytas 2,01 promilės girtumas) žmonai (gimusi 1971 m.)
į veidą bei kitas kūno vietas, o žmona sudavė smūgius vyrui į galvą. Vyras išvežtas į Mažeikių ligoninę apžiūrai, moteris
medikų pagalbos atsisakė. Pradėti ikiteisminiai tyrimai.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Balandžio 12 d., apie 10.00 val. gautas pranešimas, kad Akmenės r., Gendviliškių k., vyrui (gimęs 1945 m.) atvykus į jam
priklausantį bityną, pastebėta, kad dingę septyni aviliai su bitėmis. Padaryta apie 1200 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 11 d., apie 19.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose, neblaivus (nustatytas 2,88 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1980 m.) delnu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,98 promilės girtumas) žmonai (gimusi 1992 m.) į
veidą bei sugriebęs už plaukų pargriovė ją ant grindų ir gulinčiai tris kartus iš delno trenkė į veido sritį, taip sukeldamas
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Balandžio 10 d. gautas pareiškimas, kad nuo 2015 metų, tiksliai nenustatyto laiko, vyras (gimęs 1977 m.) nuolat atvyksta
pas savo tėvus (gimę 1946 m. ir 1951 m.), gyvenančius Naujojoje Akmenėje, spardo, daužo buto duris kol būna
įleidžiamas. Įleistas į butą, vyras reikalaują pinigų, įžeidinėja, grasina susidoroti, įvairiais būdais baugina. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Rastas sprogmuo
Balandžio 10 d., 14.06 val., Akmenės r., Kruopių k., rasta 82 mm minosvaidžio mina, kuri sunaikinta vietoje.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS

Balandžio 9 d., apie 23.22 val., Akmenės r., Ventoje, sustabdžius automobilį „VW Golf“, vairuotojui (gimęs 1989 m., gyv.
Kaune) nustatytas 1,70 promilės girtumas. Automobilis nutransportuotas saugoti, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 8 d., apie 18.30 val., Akmenės r., Ventoje, name vykusių išgertuvių metu, neblaivus (nustatytas 1,78 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1967 m.) kumščiu trenkė keletą kartų neblaiviam (nustatytas 1,65 promilės girtumas) broliui
(gimęs 1961 m.) į galvą bei spyrė į įvairias kūno vietas, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas,
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Balandžio 7 d., apie 12.01 val., Akmenės r., Ventoje, sustabdytas automobilis „VW Golf“, kurio vairuotojui (gimęs 1969
m., gyv. Mažeikių r.) nustatytas 1,62 promilės girtumas. Automobilis nutransportuotas saugoti, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 555
Balandžio 6 d., apie 8.30 val., Naujojoje Akmenėje, Dalinkevičiaus g., rastas vyro (gimęs 1957 m.) lavonas be stebimų
išorinių smurto žymių. Pirminiais duomenimis, vyras važiavo dviračiu ir dėl sveikatos sutrikimų nukrito ant žemės bei
mirė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Balandžio 5 d., 10.47 val., Akmenės r., Pašakarnių k., automobilio „Ford Fiesta“ vairuotoja (gimusi 1994 m.) kelyje
Šiauliai-Gruzdžiai-Naujoji Akmenė nesuvaldė transporto priemonės ir įvažiavusi į griovį apsivertė. Eismo įvykio metu
nukentėjusiai vairuotojai ligoninėje diagnozuotas smegenų sukrėtimas, paguldyta į neurochirurgijos skyrių. Priimtas
nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Balandžio 4 d., 16.00 val., Naujojoje Akmenėje, Eibučių g., vyras (gimęs 1957 m.) pastebėjo, kad išdaužus plastikinio
lango stiklo paketą, buvo patekta garažą, iš kur pagrobtas dviratis, automobilio krautuvas-paleidėjas, o iš garaže
stovėjusio automobilio „Nissan Terano“ pagrobta automagnetola. Iš viso padaryta 1200 eurų turtinė žala. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 3 d., 15.16 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., bute, vykusių išgertuvių metu kilus konfliktui, neblaivus
(nustatytas 3,00 promilės girtumas) vyras (gimęs 1976 m.) peiliu dūrė neblaiviam vyrui (gimęs 1972 m.) į krūtinę.
Nukentėjusysis dėl durtinės krūtinės žaizdos paguldytas į Šiaulių Respublikinės ligoninės chirurgijos skyrių. Įtariamasis
sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555

Balandžio 3 d., 16.05 val., Akmenės r., Menčių k., cecho aikštelėje, darbo vietoje, rastas vyro (gimęs 1961 m.) lavonas
be stebimų išorinių smurto žymių. Pirminiais duomenimis, vyras skundėsi sveikatos sutrikimais. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Balandžio 2 d., 20.35 val., Akmenės r., Sablauskių k., gatvėje, neblaivų (nustatytas 2,64 promilės girtumas) vyrą (gimęs
1988 m.) sumušė pažįstamas asmuo (gimęs 1971 m.). Respublikinėje Šiaulių ligoninėje nukentėjusiajam diagnozuotas
galvos sumušimas, nosies kaulo lūžis, po apžiūros išleistas gydytis ambulatoriškai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Balandžio 1 d., 19.12 val., Akmenės r., kelio Agluonai-Klykoliai-Suginčiai 11-ajame kilometre, „Mitsubishi Colt“ vairuotojui
(nustatinėjamas) nepasirinkus saugaus važiavimo greičio, automobilis nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Eismo įvykio
metu buvo sužaloti važiavę du asmenys: vyras (gimęs 1971 m., į alkoholio kiekio matuoklį nesugebėjo įpūsti), kuris dėl
daugybinių sužalojimų, šonkaulių lūžimų paguldytas į Šiaulių ligoninės reanimacijos skyrių ir vyras (gimęs 1987 m.,
nustatytas 1,81 promilės girtumas), kuris dėl daugybinių kūno sužalojimų paguldytas Neurochirurgijos skyrių. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Kovo 30 d., 13.30 val., Akmenės r., Ventoje, vaikų žaidimo aikštelėje, nepilnametė (gimusi 2002 m.), ant suoliuko
pasidėjo kuprinę ir šalia jos – 400 eurų vertės mobiliojo ryšio telefoną ,,HUAWEI“. Po 30 minučių grįžusi prie savo daiktų,
mergaitė rado tik kuprinę, telefono nebebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Kovo 27 d., 1.25 val., Akmenės r., Skabeikių k, kelio Kuršėnai-Mažeikiai 22-ajame kilometre, sustabdytas automobilis
„VW Passat“, kurį vairavo neblaivus (nustatytas 1,90 promilės girtumas) pilietis (gimęs 1996 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Kovo 27 d., apie 12.20 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., kilus konfliktui, namo laiptinėje, dėdė (gimęs 1986 m.),
vieną kartą delnu trenkė nepilnamečiui sūnėnui (gimęs 2003 m.) į galvos dešiniąją pusę. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Rastas sprogmuo
Kovo 26 d., 16.42 val., Akmenės r., Kinkių k., laukuose rasta II-ojo pasaulinio karo laikų granata, kuri buvo pavojinga,
todėl sunaikinta vietoje.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Kovo 25 d., 00.50 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių k., bute kilusio konflikto metu, neblaivus (nustatytas 1,92 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1966 m.) sugriebęs už plaukų, ištempė neblaivią (nustatytas 1,99 promilės girtumas) sugyventinę
(gimusi 1976 m.) iš lovos, sudavė smūgius kumščiu į veidą bei apibraižė kaklą ir krūtinę, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Kovo 18 d., apie 18.00 val., Akmenėje, Stadiono g., daugiabučio namo kieme, nepilnametis (gimęs 2000 m.), įžūliais
veiksmais pažeisdamas viešąją tvarką, koja spyrė nepilnamečiui (gimęs 2002 m.) į krūtinę bei kumščiu smogė į akį, taip
sukeldamas fizinį skausmą. Nukentėjusiajam medikų pagalbos neprireikė, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Kovo 18 d., apie 13.15 val., Naujojoje Akmenėje, sodų bendrijoje „Stipirkiai“, pas vyrą (gimęs 1970 m.) atėjo kaimynas
(gimęs 1977 m.), tarp kurių įvykus žodiniam konfliktui, pastarasis pradėjo grasinti vyrui, jog padegs namus ir nužudys.
Kartu su vyrais buvo dar vienas asmuo (gimęs 1987 m.), kuriam atėjęs vyras taip pat grasino. Paskui, grasinęs vyras
išsitraukė kirvuką ir puolė ant abiejų asmenų, tačiau pastariesiems pasipriešinus, kirvukas iškrito iš rankų, o grasinęs
vyras pasišalino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Kovo 17 d., 11.00 val. į Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1981 m.), kuri pareiškė, kad 2017 m.
sausio mėn., tiksliai nenustatytą dieną, Akmenės r., Kivylių k., jai nebūnant namuose, vyras (gimęs 1982 m.), kuris buvo
paprašytas prižiūrėti jos vaikus, sumušė jos sūnų (gimęs 2003 m.) ir dukrą (gimusi 2006 m.), t.y. sudavė nenustatytą
kiekį smūgių į galvą bei trenkė diržu per nugarą. Nukentėjusieji į medikus nesikreipė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Rastas sprogmuo
Kovo 16 d., 15.27 val., Akmenės r., Menčių k., lauke rastas 105 mm II-ojo pasaulinio karo laikų artilerijos sviedinys.
Atvykus išminuotojams, sprogmuo sunaikinta vietoje.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Kovo 15 d., apie 7.55 val., Akmenės r., ties Kivylių k., miške, Lietuvos-Latvijos pasienio ruože, aptiktas nuo kelio
nuvažiavęs ir į medį atsitrenkęs automobilis „Audi 100“. Šalia automobilio rastas vyro (gimęs 1966 m., gyv. Akmenės r.)
lavonas. Įtariama, kad automobilį vairavo žuvusysis. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Kovo 14 d., apie 9.00 val., Akmenės r., Jučių k., namo kieme kilus konfliktui, neblaivus (nustatytas 3,10 promilės
girtumas) vyras (gimęs 1981 m.) pastūmė sugyventinę (gimusi 1987 m.) bei sugriebęs rankomis nuvertė ją ant žemės,
taip sukeldamas fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS

Kovo 12 d., apie 14.50 val., į Naujosios Akmenės ligoninės priėmimo skyrių kreipėsi vyras (gimęs 1966 m.), kuriam
diagnozuota dešinės akies hemotoma, galvos sumušimas. Tolesniam gydimui išvežtas į Šiaulių ligoninę. Nustatyta, kad
kovo 10 d., apie 22.00 val., Naujoje Akmenėje, Respublikos g., vyrą sumušė nepažįstami asmenys. Aplinkybės
tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Kovo 10 d. 10.37 val., Telšių apskr. VPK Akmenės r. PK gautas Akmenės r. savivaldybės administracijos vaiko teisių
apsaugos skyriaus pranešimas, kad vasario 26 d., tiksliau nenustatytu laiku, Akmenės r., Ventoje, moters (gimusi 1989
m.) bute, neblaivus vyras (gimęs 1982 m.), galimai panaudojo fizinį smurtą ir sukėlė fizinį skausmą jos mažamečių vaikų
atžvilgiu, t.y. ranka trenkė per skruostą sūnui (gimęs 2009 m.) ir trenkė per koją dukrai (gimusi 2011 m.), taip
sukeldamas jiems fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Kovo 6 d., 13.38 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., užgesinus gaisrą bute, kambaryje ant lovos rastas vyro (g.
1949 m.) apdegęs lavonas. Gaisro priežastis nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Kovo 4 d., apie 16.00 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., viešoje vietoje tarp asmenų kilus žodiniam konfliktui,
vyras (gimęs 1980 m.) kumščiu sudavė smūgius vyrui (gimęs 1935 m.) į galvą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Kovo 5 d., apie 2.00 val., Akmenės r., Biliūniškių k., name, rastas Latvijos Respublikos piliečio (gimęs 1957 m.) lavonas
be išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 555
Vasario 27 d., apie 20.00 val., Akmenės r., Agluonų k., namuose, rastas vyro (gimusi 1945 m.) lavonas be išorinių
smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Vasario 25 d., 23.41 val., gautas pranešimas, kad Akmenės r., Ventoje, neblaivi moteris neprižiūri mažamečių vaikų.
Nuvykus policijos pareigūnams, informacija pasitvirtino, du vaikai perduoti į Naujosios Akmenės ligoninės priėmimo
skyrių, informuotas Akmenės r. vaiko teisių apsaugos skyrius.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Vasario 24 d., apie 15.20 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., vyras (gimęs 1983 m.), vairuodamas automobilį
„Peugeot Boxer“ atbuline eiga, nepastebėjo namo kiemu einančios moters (gimusi 1931 m.) ir ją kliudė. Šiaulių
respublikinėje ligoninėje nukentėjusiajai diagnozuotas kojos šlaunikaulio lūžimas, stebėti paguldyta į traumatologijos
skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Vasario 22 d., apie 17.00 val., Akmenėje, S. Daukanto g., namuose rastas vyro (gimęs 1967 m.) lavonas be matomų
išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Vasario 20 d., 8.03 val., Akmenės r., Ventoje, neblaivus (nustatytas 2,70 promilės girtumas) vyras (gimęs 1979 m.),
vairuodamas automobilį „Opel Vectra“, nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir atsitrenkė į priešais ties perėja
sustojusius automobilius. Eismo įvykio metu apgadinti automobiliai, žmonės nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Vasario 20 d., 19.13 val., Akmenės r., Ventoje, viešoje vietoje, vyras (gimęs 1991 m., gyv. Ventoje) be jokios priežasties
užpuolė merginą (gimusi 1998 m., gyv. Ventoje), sugriebęs ją už plaukų nuvertė ant žemės, iškoneveikė necenzūriniais
žodžiais, spjovė į veidą bei ketino suduoti smūgius, tačiau pastaroji smūgių išvengė. Medikų pagalbos nukentėjusiajai
neprireikė, įtariamasis ieškomas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

2017-02-20 Pareigūnai iš juodosios rinkos pašalino beveik 3000 pakelių kontrabandinių rūkalų
Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje (Telšių, Mažeikių, Kelmės ir Akmenės rajonuose)
pareigūnai nuolat vykdo prevencines priemones bei eismo saugumo kontrolę, taip siekiant užkardyti kelių eismo taisyklių
pažeidimus bei kitus administracinius nusižengimus. Praėjusią savaitę vykdytų reidų metu, be išaiškintų Kelių eismo
taisyklių pažeidėjų, Kelmėje ir Akmenės rajone, policijos pareigūnai demaskavo kontrabandinėmis cigaretėmis
disponavusius asmenis.
Akmenės r., Alkiškių kaime, sustabdžius automobilį „Renault Espace“, jo viduje aptiktos gabenamos kontrabandinės
cigaretės ,,FEST“, kurių pakelių skaičius siekė 1000. Beveik dvigubai tiek – 1880 pakelių cigarečių „Metro“, „Minsk“,
„Minsk superslims“ ir „NZ Gold“ aptikta Kelmėje, Vilties g. esančiame garaže. Abiejų pažeidėjų atžvilgiu pradėtos
administracinių nusižengimų teisenos pagal LR ANK 209 str.
Policijos pareigūnai, siekdami mažinti kontrabandos mastą, nuolat vykdo patikrinimus, nukreiptus į akcizais
apmokestinamų prekių kontrolę. Gyventojai taip pat raginami būti pilietiškais ir prisidėti kovojant su šešėline rinka. Todėl
turint informacijos apie galimą disponavimą kontrabandinėmis prekėmis, raginama pranešti Telšių apskr. VPK
pareigūnams, tel. (8 444) 60343, anoniminiu pasitikėjimo tel. (8 444) 60345 arba bendruoju pagalbos centro tel. 112.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Vasario 17 d., apie 23.00 val., Akmenės r., Ventoje, namuose kilus žodiniam konfliktui, neblaivi (nustatytas 1,28 promilės
girtumas) pilietė (gimusi 1995 m.) ir blaivus sugyventinis (gimęs 1988 m.) ėmė daužyti puodelius, kuriem sudužus, vyras
stiklo šuke sužalojo sugyventinę. Medikai nukentėjusiajai suteikė pirmąją pagalbą, įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Vasario 17 d., apie 10.29 val., gautas pranešimas, kad pilietei (gimusi 1996 m., gyv. Naujojoje Akmenėje) buvęs
sugyventinis (gimęs 1986 m.) nuolat grasina, jog susidoros, sunaikins turtą. Įtariamasis ieškomas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 555
Vasario 18 d., apie 9.00 val., Akmenės r., Klykolių k., griovyje rastas moters (gimusi 1949 m.) lavonas be stebimų išorinių
smurto žymių. Pirminiais duomenimis, moteris į griovį įkrito tamsiu paros metu eidama į namus. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 556
Vasario 15 d., 19.40 val., iš Šiaulių profesinio rengimo centro į Akmenės rajono paramos šeimai centrą išvyko ir iki šiol
negrįžta globotinė (gimusi 1999 m.). Vykdoma merginos paieška.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Vasario 16 d., 1.35 val., Akmenės r., Ventos sen., Paeglesių k., policijos pareigūnams sustabdžius automobilį „Opel
Vectra“, jo vairuotojui (gimęs 1996 m.) nustatytas 1,87 promilės girtumas, jis neturėjo teisės vairuoti. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Vasario 12 d., apie 19.50 val., Akmenės r., Kairiškių k., namuose kilusio konflikto metu, neblaivus (nustatytas 2,24
promilės girtumas) vyras (gimęs 1982 m.) delnu trenkė besilaukiančiai žmonai (gimusi 1975 m.) į skruostą, kai tuo metu ji
ant rankų laikė mažametį sūnų (gimęs 2016 m.). Vyras iki atvykstant policijos pareigūnams iš namų pasišalino. Apie
22.30 val. jis į namus vėl sugrįžo ir vėl naudojo fizinį smurtą bei sukėlė nukentėjusiajai fizinį skausmą. Po konflikto vyras
išėjo į lauką ir, būdamas neblaivus, nugriuvo bei susižalojo galvą, todėl buvo išvežtas ir paguldytas į Mažeikių ligoninės
chirurgijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 281 straipsnis: KELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ
EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS
Vasario 12 d., apie 20.00 val., Akmenės r., Agluonų k., neblaivus (nustatytas 2,07 promilės girtumas) vyras (gimęs 1985
m.), vairuodamas automobilį „BMW 525“, parke atsitrenkė ir nudaužė medinį kryžių bei eglę. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

Kodas 555
Vasario 11 d., 13.48 val., Naujojoje Akmenėje, Dalinkevičiaus g., namuose, rastas vyro (gimęs 1963 m.) lavonas be
stebimų išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Vasario 10 d., 22.17 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., daugiabučio namo laiptinėje įvykus konfliktui, pilietis
(gimęs 1994 m.) nustūmė nuo laiptų savo močiutę (gimusi 1945 m.). Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusioji išvežta į
Mažeikių ligoninės priėmimo skyrių, kur jai diagnozuotas nugaros sumušimas, galimai stuburo slankstelio lūžis,
paguldyta į traumatologijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 213 straipsnis: NETIKRŲ PINIGŲ AR VERTYBINIŲ POPIERIŲ PAGAMINIMAS, LAIKYMAS ARBA
REALIZAVIMAS
Vasario 9 d., apie 10 val., Akmenės r., Kruopių k., esančioje parduotuvėje vyriškis atsiskaitydamas už prekes pateikė
vieno 50 eurų kupiūros banknotą, turintį klastojimo požymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 145 straipsnis: GRASINIMAS NUŽUDYTI AR SUNKIAI SUTRIKDYTI ŽMOGAUS SVEIKATĄ ARBA
ŽMOGAUS TERORIZAVIMAS
Vasario 4 d. 11.44 val. ir vasario 6 d. 15.49 val., moteris (gimusi 1974 m., gyv. Naujojoje Akmenėje) į savo mobiliojo ryšio
telefoną gavo grasinančio pobūdžio trumpąsias SMS minutes, kuriose buvo reikalaujama 4000 eurų. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Vasario 1 d., apie 5.39 val., Akmenės r., Papilės k., GMP automobilyje mirė vyras (gimęs 1953 m.), kuris į medikus
kreipėsi dėl skausmų krūtinėje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 555
Vasario 1 d., apie 17.00 val., Naujojoje Akmenėje, Ramučių g., namuose, rastas vyro (gimęs 1948 m.) lavonas be
išoriškai matomų smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Sausio 30 d., apie 7.10 val., Akmenėje, Vytauto g., vyrui (gimęs 1967 m.) atvykus į jam priklausantį garažą, pastebėta,
kad iš viduje buvusio neužrakinto autovežio pagrobta navigacija, automagnetola, akiniai nuo saulės ir autovežio
užvedimo rakteliai. Padaryta 100 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 28 d., apie 22.45 val., Naujojoje Akmenėje, Nepriklausomybės al., bute vykusių išgertuvių metu, neblaivus
(nustatytas 2,40 promilės girtumas) vyras (gimęs 1955 m.) sudavė smūgius į įvairias kūno vietas bei sugriebęs už kaklo
smaugė neblaivią (nustatytas 2,01 promilės girtumas) sugyventinę (gimusi 1952 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą.
Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 26 d., apie 17.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., pažįstamos moters bute, vyras (gimęs 1968 m.)
rankomis ir kojomis sudavė smūgius sugyventinei (gimusi 1977 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 259 straipsnis: NETEISĖTAS DISPONAVIMAS NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS MEDŽIAGOMIS
BE TIKSLO JAS PLATINTI
Sausio 27 d., apie 21.30 val., Akmenėje, Stadiono g., buvo sustabdytas automobilis „VW Golf“, kuriame buvo vairuotojas
(gimęs 1992 m., gyv. Akmenės r.) ir trys keleiviai (gimę 1983 m., 1987 m. ir 1999 m., Akmenės rajono gyventojai). Pas
keleivį (gimęs 1999 m.) striukės kišenėje rastas plastikinis maišelis, kuriame buvo du folijoje supakuoti paketėliai, su
galimai narkotine medžiaga. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Sausio 27 d., apie 8.00 val., Naujojoje Akmenėje, J. Janonio g., namuose rastas moters (gimusi 1955 m.) lavonas be
stebimų išorinių smurto žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kodas 556
Sausio 27 d., 20.20 val., gautas pranešimas, kad sausio 26 d., būdama mokymosi įstaigoje Kuršėnuose, pabėgo
Akmenės r. vaikų globos namų auklėtinė (gimusi 2000 m.). Vykdoma mergaitės paieška.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 26 d., apie 1.09 val. gautas pranešimas, kad sausio 25 d., tiksliai nenustatytu laiku, Akmenės r., Dabikinės k.,
būnant svečiuose, vyras (gimęs 1962 m.) trenkė sugyventinei (gimusi 1971 m.) į veidą, taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Sausio 25 d., apie 7.40 val., iš namų Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., į mokyklą išėjo ir iki šiol negrįžta nepilnametė
(gimusi 2001 m.). Vykdoma dingusiosios paieška.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 21 d., apie 19.30 val., Akmenės r., Gumbakių k., namuose kilusio konflikto metu, neblaivus (nustatytas 2,70
promilės girtumas) vyras (gimęs 1962 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 2,07 promilės girtumas) sugyventinei
(gimusi 1967 m.) į veidą bei ranką, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis
tyrimas.

LR BK 284 straipsnis: VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMAS
Sausio 21 d., apie 00.25 val., Akmenės r., Viliošių k., kavinėje, neblaivų (nustatytas 1,53 promilės girtumas) vyrą (gimęs
1989 m., gyv. Akmenės r.) sumušė nepažįstamas asmuo, kuris iš kavinės pasišalino automobiliu. Nukentėjusiajam
išmušti du dantys, medikų pagalbos jis atsisakė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS

Sausio 17 d., 22.09 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., namuose kilusio konflikto metu, neblaivus (nustatytas 3,01
promilės girtumas) vyras (gimęs 1980 m.) kumščiu sudavė žmonai (gimusi 1992 m.) į skruostą bei tampė už plaukų, taip
sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 556
Sausio 17 d., apie 8 val., iš namų Akmenės r., Kalniškių k., į mokyklą išėjo ir negrįžta nepilnametis (gimęs 2003 m.).
Berniukas iš namų dingta ne pirmą kartą. Vykdoma jo paieška.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Sausio 15 d., 9.21 val., Akmenės r., Ventoje, vyras (gimęs 1952 m.), užėjęs į parduotuvę, iš jos išėjo su krepšiu pirkinių,
už kuriuos nesumokėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOSSUTRIKDYMAS
Sausio 14 d., apie 16.00 val., Akmenės r., Kinkių II k., išgertuvių metu kilus konfliktui, namo sodybos kieme, neblaivus
(nustatytas 1,21 promilės girtumas) pilietis (gimęs 1994 m.) kumščiu trenkė neblaiviems broliams (gimęs 1997 m.,
nustatytas 2,14 promilės girtumas; gimęs 1998 m., nustatytas 1,20 promilės girtumas) į veidus, taip sukeldamas jiems
fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Sausio 12 d., apie 12.00 val. pastebėta, kad Akmenės r., Gaušių k., iš neužrakinto garažo pavogtas vyrui (gimęs 1969
m.) priklausantis 1995 metų laidos automobilis „Audi A4“. Padaryta 2000 eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 138 straipsnis: NESUNKUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 7 d., apie 22.30 val., Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g., nenustatyti asmenys sumušė vyrą (gimęs 1967 m.),
kuriam Respublikinėje Šiaulių ligoninėje diagnozuotas veido sumušimas, alkūnkaulio bei stipinkaulio lūžiai. Tolimesniam
gydymui nukentėjusysis gydomas traumatologijos skyriuje. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 7 d., apie 00.10 val., Akmenės r., Sablauskių k., namuose kilusio konflikto metu, vyras (gimęs 1960 m.) kumščiu
sudavė žmonai (gimusi 1959 m.) į veidą bei pakaušį, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Sausio 6 d., 12.07 val., Naujojoje Akmenėje, J. Dalinkevičiaus g., pastebėta, kad iš automobilio „Chrysler PT Cruiser“
pavogtas akumuliatorius, iš bagažinės – žieminės padangos su ratlankiais. Automobilis buvo paliktas neužrakintas.
Vyras (gimęs 1965 m.) patyrė 180 eurų turtinę žalą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kodas 555
Sausio 4 d., apie 16.05 val., Akmenės r., Dabikinės k., namuose rastas vyro (gimęs 1949 m.) lavonas be išorinių smurto
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 3 d., 11.03 val., Naujojoje Akmenėje, P. Jodelės g., neblaivus (nustatytas 2,23 promilės girtumas) vyras (gimęs
1971 m.) sudavė smūgį mamai (gimusi 1935 m.) į krūtinę, taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Įtariamasis sulaikytas,
pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 1 d., apie 3.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., vyras (gimęs 1979 m.) grasino nužudyti, bei suėmęs
rankomis tampė sugyventinę (gimusi 1976 m.), taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 1 d., apie 16.00 val., Akmenės r., Gailaičių k., namuose, neblaivus (nusistatyti girtumo nesugebėjo) vyras (gimęs
1952 m.) metė lėkštę į neblaivią (nusistatyti girtumo nesugebėjo) sugyventinę (gimusi 1968 m.), taip sukeldamas jai fizinį
skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

LR BK 140 straipsnis: FIZINIO SKAUSMO SUKĖLIMAS AR NEŽYMUS SVEIKATOS SUTRIKDYMAS
Sausio 1 d., apie 21.00 val., Akmenės r., Šiaudinės k., namuose kilus žodiniam konfliktui, neblaivus (nustatytas 1,21
promilės girtumas) vyras (gimęs 1972 m.) kumščiu trenkė neblaiviai (nustatytas 1,27 promilės girtumas) dukrai (gimusi
1996 m.) bei ant jos kelių sėdėjusiai mažametei anūkei (gimusi 2013 m.) į skruostus. Įtariamasis sulaikytas, pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

LR BK 178 straipsnis: VAGYSTĖ
Sausio 1 d., apie 10.00 val., Naujojoje Akmenėje, Respublikos g., vyras (gimęs 1949 m.) pastebėjo, kad namuose nėra
automobilio užvedimo raktelių ir iš kiemo yra pavogtas jam priklausantis automobilis „Mazda 323“, kurio vertė 1000 eurų.
Vagystę galimai įvykdė vyro sūnus (gimęs 1977 m.). Aplinkybės tikslinamos, pradėtas ikiteisminis tyrimas.

