POLICIJOS RöMöJAI

Policijos r÷m÷jai – tai aktyvūs visuomen÷s nariai, kurie gerbia įstatymus, neabejingi teis÷s
pažeidimams, viešosios tvarkos pažeid÷jams. Policijos r÷m÷jus dažniausiai sutinkame, kai jie
padeda policijos pareigūnams užtikrinti viešąją tvarką ir visuomeninę rimtį: aktyviai talkina įvairių
švenčių, sportinių varžybų, kultūrinių renginių metu, kurie vyksta Telšių mieste ir rajone. Jie
aktyviai įsijungia ir į kitas prevencines priemones, užsiimdami šviet÷jiška veikla, stiprindami
visuomen÷s pilietiškumą, užimdami jaunimą ir vaikus laisvalaikiu.
Šiuo metu Telšių rajone veikia policijos r÷m÷jų būriai, kurie aktyviai prisideda prie savo
gyvenamosios teritorijos saugumo užtikrinimo, saugios aplinkos kūrimo bei suteikiant gyventojams
didesnį saugumo pojūtį. Aktyviai veikia Nevar÷nų, Kaunatavos, Upynos bei Žar÷nų miesteliuose
įsikūrę policijos r÷m÷jų būriai.
Policijos r÷m÷jų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos policijos r÷m÷jų įstatymas bei
Lietuvos Respublikos policijos r÷m÷jų nuostatai, patvirtinti Policijos generalinio komisaro 2002 m.
rugs÷jo 20 d. įsakymu Nr. 497.
Vadovaujantis galiojančiais teis÷s aktais policijos r÷m÷jas yra netarnaujantis policijoje ar
Lietuvos kariuomen÷je, įskaitant kario savanorio tarnybą, Lietuvos Respublikos pilietis, savanoriškai
padedantis policijai šio bei kitų įstatymų ir teis÷s aktų nustatyta tvarka. Į policijos r÷m÷jus priimamas ne
jaunesnis kaip 18 metų, mokantis lietuvių kalbą, neteistas Lietuvos Respublikos pilietis, pagal asmenines ir
moralines savybes tinkantis būti policijos r÷m÷ju. Asmuo, norintis tapti policijos r÷m÷ju, pateikia prašymą
policijos įstaigos vadovui. Prašyme pretendentas įsipareigoja vykdyti policijos r÷m÷jui keliamus
reikalavimus, nustatytus šiame įstatyme. Šaulių sąjungos, jud÷jimo ,,Stabdyk nusikalstamumą“, kitų
visuomeninių organizacijų, kurių įstatai įpareigoja kovoti su nusikalstamumu, vadovai gali pateikti
rekomenduojamų būti policijos r÷m÷jais asmenų sąrašus kartu su sąraše esančių asmenų prašymais tapti
policijos r÷m÷jais.
Policijos r÷m÷jų funkcijos
Policijos r÷m÷jai, neviršydami šio įstatymo nustatytų įgaliojimų, padeda policijai:
1) užtikrinti žmogaus teises ir laisves;
2) saugoti viešąją tvarką;
3) prižiūr÷ti eismo saugumą;
4) kontroliuoti, kaip laikomasi aplinkos apsaugos ir tvarkymo reikalavimų;
5) užkardyti nusikaltimus bei kitus teis÷s pažeidimus ir juos atskleisti;
6) įgyvendinti teis÷s pažeidimų prevencijos priemones;
7) teikti visokeriopą pagalbą asmenims, nukent÷jusiems nuo nusikaltimų, kitų teis÷s pažeidimų ar
nelaimingų atsitikimų, arba tiems, kurių būkl÷ bej÷giška;
8) gelb÷ti žmones ir turtą stichin÷s nelaim÷s ar kito ypatingo įvykio, keliančio gr÷smę žmonių
gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;
9) kartu su policijos komisariatų savivaldybių policijos nepilnamečių reikalų inspektoriais, globos ir
rūpybos darbuotojais lankytis asocialiose šeimose nepilnamečių teisių užtikrinimo, jų nusikalstamumo
prevencijos klausimais.
Policijos r÷m÷jų teis÷s
1. Policijos r÷m÷jai turi šias teises:
1) įstatymų ir kitų teis÷s aktų nustatyta tvarka kartu su policijos pareigūnais panaudoti specialiąsias
priemones;
2) reikalauti, kad asmenys laikytųsi viešosios tvarkos ir nepažeidin÷tų įstatymų.
2. Kartu su policijos pareigūnais saugodami viešąją tvarką, policijos r÷m÷jai turi šias teises:
1) pad÷ti policijos pareigūnams sulaikyti ir pristatyti asmenį į policijos įstaigą įstatymų numatytais
atvejais;
2) įstatymų nustatyta tvarka įeiti į gyvenamąsias ir kitas patalpas, kad būtų užkirstas kelias
nusikalstamai veikai ar sulaikytas nusikalt÷lis, stichin÷s nelaim÷s ar kito ypatingo įvykio, keliančio gr÷smę
žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui, atveju;

3) jei įtariama, kad yra padaryta nusikalstama veika ar administracinis teis÷s pažeidimas, stabdyti
transporto priemones.
Policijos r÷m÷jų pareigos
1. Policijos r÷m÷jai privalo:
1) gavę pranešimą apie daromą nusikaltimą ar kitokį teis÷s pažeidimą, pasteb÷ję rengiamą ar daromą
nusikaltimą ar kitokį teis÷s pažeidimą, imtis priemonių užkirsti jam kelią, nedelsdami pranešti policijai,
organizuoti įvykio vietos apsaugą, kol atvyks policijos pareigūnai, nustatyti liudytojus, suteikti kitokią
pagalbą policijos pareigūnams, tiriantiems nusikaltimo ar teis÷s pažeidimo aplinkybes;
2) suteikti neatid÷liotiną medicinos pagalbą nukent÷jusiesiems, bej÷giškos būkl÷s asmenims;
3) imtis visų galimų priemonių asmens, valstyb÷s, įmonių, įstaigų ir organizacijų turtui gelb÷ti
stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ypatingų įvykių atvejais;
4) laikyti paslaptyje konfidencialią informaciją ar patik÷tas tarnybos paslaptis;
5) atlikdami pavestas funkcijas, nešioti nustatyto pavyzdžio atpažinimo ženklą, prisistatyti, pateikti
policijos r÷m÷jo pažym÷jimą;
6) laikytis įstatymų, kitų teis÷s aktų, patik÷tas užduotis atlikti laiku ir tiksliai.
2. Policijos r÷m÷jai, atlikdami savo funkcijas, privalo gerbti ir užtikrinti žmogaus teises bei laisves.
Policijos r÷m÷jų atsakomyb÷
1. Policijos r÷m÷jai už neteis÷tus veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.
2. Policijos įstaigos vadovas turi teisę įsp÷ti policijos r÷m÷ją už veiksmus, nesuderinamus su
policijos r÷m÷jų veikla, ir apie tai pranešti rekomendaciją pateikusiai organizacijai.

Visus aktyvius Telšių miesto ir rajono gyventojus, kurie nori įsijungti į policijos r÷m÷jų
veiklą, bei d÷l išsamesn÷s informacijos prašome kreiptis į gyvenamąją vietovę aptarnaujantį
apylink÷s inspektorių ar į Prevencijos poskyrio viršininką G. Apūką (Telšių aps. vyriausiasis
policijos komisariatas, 230 kab., Karaliaus Mindaugo g. 1, Telšiai, tel. 8 698 58377, el. p.
giedrius.apukas@policija.lt )

