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Spalio 3-iąją Kauno apygardos teismo teisėja Jūratė Jakubonienė paskelbė griežtą nuosprendį
buvusiems Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Alytaus aps. VPK)
Varėnos rajono policijos komisariato (toliau – Varėnos r. PK) pareigūnams Artūrui Berštai ir
Vaidui Kačėnui. Paimtas 450 litų kyšis ir 40 pakelių cigarečių žymėtų Baltarusijos Respublikos
banderolėmis buvusiems Varėnos r. PK Viešosios policijos skyriaus patrulių būrio patruliams
virto į beveik 10 tūkst. litų siekiančias baudas.

Už pinigų troškimą – didelė kaina – toks likimas ištiko buvusius policijos darbuotojus. Taikant
nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus, 2014 metų vasario 27 dieną apie 20.55 val. buvę
teisėsaugininkai įkliuvo, kai patruliuodami Varėnoje, Pramonės gatvėje, iš sustabdyto patikrinti
„Peugeot“ markės automobilio vairuotojo pareikalavo kyšio už administracinio teisės pažeidimo
protokolo neįforminimą. Automobilio vairuotojas, vykdydamas sankcionuotus Kauno apygardos
prokuratūros veiksmus, gabeno akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, žymėtas
Baltarusijos Respublikos banderolėmis.

Sulaikant buvusius pareigūnus, įtarus nusikalstama veika, pastarieji bandė sprukti. Jie taip pat
stengėsi atsikratyti kyšininkavimo įkalčių. Bėgdami nuo kolegų, tuometiniai Varėnos rajono
policijos patruliai iš automobilio išmetė pasisavintas baltarusiškas cigaretes ir pinigus.

Abiem buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kyšininkavimo. Ikiteisminį tyrimą kuravo Kauno
apygardos prokuratūra.

Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad A. Beršta ir V. Kačėnas pažemino pareigūno vardą,
todėl vienintelė Vidaus tarnybos statute už tai numatyta atsakomybės rūšis – atleidimas iš
vidaus tarnybos. Kitų alternatyvių nuobaudos rūšių už pareigūno vardo pažeminimą Vidaus
tarnybos statutas nenumato. Kovo 14 dieną Alytaus aps. VPK viršininko įsakymu minėti
policininkai atleisti iš vidaus tarnybos.
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Kauno apygardos teismas nepasigailėjo kyšį paėmusių buvusių patrulių – A. Beršta nubaustas
50 MGL dydžio (6 500 litų) bauda, o buvęs jo kolega V. Kačėnas – 60 MGL (7 800 litų) bauda.
Teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Alytaus aps. VPK informacija
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