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Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas V. Švedas 2009 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą
Nr. SP-24 „Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos“, kuriame nuspręsta:
1 punktu − nurodyti Policijos generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui sprendimo
dėstomojoje dalyje išdėstytus reikšmingus teisės aktų pažeidimus.
2 punktu – įpareigoti Policijos generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną pašalinti sprendimo
dėstomosios dalies 3, 5, 7 punktuose išdėstytus teisės aktų pažeidimus, įstatymų nustatyta tvarka
teisės aktų pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn ir išieškoti
Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms − Kauno apskrities vyriausiajam policijos
komisariatui ir Lietuvos kriminalinės policijos biurui padarytą žalą.
3 punktu – nustatyti Policijos generaliniam komisarui Vizgirdui Telyčėnui 95 kalendorinių
dienų informacijos apie jų įvykdymą pateikimo Valstybės kontrolei terminą.
Policijos departamentas 2009 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. 5-S-5183 „Dėl sprendimo
vykdymo“ informavo Valstybės kontrolę apie įpareigojimų įvykdymą.
Sprendimo dėstomosios dalies 3, 5, 7 punktuose išdėstyti teisės aktų pažeidimai yra
pašalinti. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas su žirginio sporto klubu „Aliūras“ ir
Lietuvos olimpinio sporto centru sudarė naujas sutartis dėl valstybės materialiojo turto nuomos ir
patiriamų išlaidų kompensavimo, naudojimosi maniežu, jojimo aikštele, sandėliavimo bei kitų
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paslaugų teikimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341
(2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 111 redakcija) 1.6 punkto (Policijos departamentas
neatlygintinai naudojosi pavaldžiai įstaigai Lietuvos policijos logistikos centrui priklausančiais
lengvaisiais automobiliais) pažeidimas bus pašalintas nuo 2010 m. sausio 1 d., Logistikos centrą
reorganizavus prijungimo būdu prie Policijos departamento ir jam perdavus visą Logistikos centrui
priklausantį turtą. Lietuvos policijos mokymo centras dalininko įnašą įtraukė į apskaitą, Lietuvos
kriminalinės policijos biuras darbuotojams išduotus avansus perkėlė į teisingą buhalterinę sąskaitą,
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas programų verte padidino kompiuterių
įsigijimo vertę, Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ilgalaikį turtą perkėlė į teisingas
buhalterines sąskaitas.
Dėl audito metu nustatytų teisės aktų pažeidimų policijos įstaigose atlikti tarnybiniai
patikrinimai ir teisės aktų pažeidimus padariusiems Klaipėdos ir Telšių apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų darbuotojams pareikšti įspėjimai.
Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir Lietuvos kriminalinės policijos
biurui padaryta žala buvo išieškota iš atsakingų darbuotojų.
Policijos departamentui įvykdžius sprendimo įpareigojimus, sprendimo vykdymo kontrolę
tikslinga baigti.
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