Policijos rėmėjų nuostatų
3 priedas
(Prašymo priimti į policijos rėmėjus formos pavyzdys)
(vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis), asmens kodas)
(telefono Nr., elektroninio pašto adresas)
(gyvenamoji vieta)
(darbovietė, pareigos)

(policijos įstaigos pavadinimas)

viršininkui
PRAŠYMAS
PRIIMTI Į POLICIJOS RĖMĖJUS
(data)
(sudarymo vieta)

Prašau priimti mane į

policijos rėmėjus ir siųsti į
(policijos įstaigos pavadinimas)

.
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

Anksčiau vidaus tarnybos sistemoje
dirbau / nedirbau (tinkamą įrašyti)
(jei dirbote, nurodykite paskutinę darbo vietą, pareigas, darbo stažą,

.
atleidimo priežastį, ar turėjote tarnybinių nuobaudų)

Su Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų įstatymu, reglamentuojančiu policijos rėmėjų
veiklą, ir Policijos rėmėjų nuostatų reikalavimais susipažinau ir įsipareigoju juos vykdyti.
Pasirašydamas (-a) šį prašymą, patvirtinu, kad esu informuotas (-a), jog, siekiant patikrinti,
ar mano kandidatūra atitinka policijos rėmėjams keliamus reikalavimus, nustatytus Lietuvos
Respublikos policijos rėmėjų įstatymo 7 straipsnyje, policijos įstaigoje bus tikrinami šie mano asmens
duomenys:
– ar esu (buvau) teistas;
– ar man per paskutinius 3 metus buvo taikyta administracinė atsakomybė;
– ar man yra (buvo) taikomos Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo
įstatyme nustatytos prevencinės poveikio priemonės;
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– ar mano atžvilgiu buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai, taikytos tarnybinės nuobaudos ar
įteikti pranešimai dėl tarnybinių nusižengimų (neatsižvelgiant į tai, ar nuobaudos galioja);
– ar nesu uždraustos organizacijos narys (duomenis tikrina ir teikia Lietuvos Respublikos
valstybės saugumo departamentas);
– ar mano atžvilgiu yra (buvo) atliekami kriminalinės žvalgybos tyrimai ar informacijos
patikrinimai;
– kiti policijos kriminalinės žvalgybos informacinėse sistemose, Integruotoje baudžiamojo
proceso informacinėje sistemoje, Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje,
taip pat prireikus kituose valstybės ir žinybiniuose registruose ir informacinėse sistemose,
viešuosiuose šaltiniuose tvarkomi duomenys, siekiant nustatyti, ar nėra kitos kompromituojančios
informacijos.
PRIDEDAMA. 1 skaitmeninė nuotrauka (35x45 mm) (nepateikus nuotraukos, laikoma, kad
asmuo sutinka, kad būtų naudojama Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkoma nuotrauka).

(vardas ir pavardė)

(parašas)

Pildo policijos pareigūnas:
Patvirtinu, kad pretendentas į policijos rėmėjus
(vardas ir pavardė)

dalyvavo motyvaciniame pokalbyje ir jam suteikta visa reikiama informacija apie policijos rėmėjų
savanorišką veiklą.
Kandidato atitiktis Policijos rėmėjų įstatymo reikalavimams**:

TAIP

NE

1. Kandidato motyvacija tapti policijos rėmėju yra aukšta.
2. Nėra pasiektas didžiausias leistinas policijos rėmėjų skaičius, nustatytas
įstaigai (žymėti TAIP, jeigu nepasiektas, arba NE, jeigu pasiektas).
3. Kandidato tapatybė patikrinta ir atitinka pirmiau pateiktus asmens
duomenis.
4. Kandidatas moka lietuvių kalbą.
5. Kandidatas turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
6. Kandidatas nėra policijoje ar Lietuvos kariuomenėje* tarnaujantis
Lietuvos Respublikos pilietis (žymėti TAIP, jeigu netarnauja, arba NE
jeigu tarnauja).
Pastabos:
1. * – tik profesinės karo tarnybos kariai.
2. ** – jei lentelėje bent vienas atsakymas pažymėtas NE, prašymas nenagrinėjamas, nes
kandidatas neatitinka keliamų reikalavimų.

(pareigūno pareigos)

764485, 2022-02-25

(parašas)

(vardas ir pavardė)

