
   

 
KAL ĖJIM Ų DEPARTAMENTO 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 
DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 
DĖL ASMENŲ, DALYVAUJAN ČIŲ ATRANKOJE Į JAUNESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ 

PAREIGAS, FIZINIO IR DALYKINIO PASIRENGIMO PATIKRIN IMO TVARKOS 
APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2009 m. spalio 6 d. Nr. V-241 

Vilnius 

  
 Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos statuto (Žin., 2000, Nr. 39-1088) 10 straipsnio 1 dalimi ir siekdamas 
reglamentuoti fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimą priimant į jaunesniųjų pareigūnų 
pareigas: 
 1. T v i r t i n u Asmenų, dalyvaujančių atrankoje į jaunesniųjų pareigūnų pareigas, 
fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimo tvarkos aprašą (pridedama). 
 2. N u r o d a u: 
 2.1. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovams, asmenis dalyvaujančius 
atrankoje į jaunesniųjų pareigūnų pareigas, skirti į pareigas po fizinio ir dalykinio pasirengimo 
patikrinimo rezultatų gavimo iš Kalėjimų departamento Mokymo centro;  
 2.2. Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojui Andriui Dubinui užtikrinti šio 
įsakymo vykdymą. 
 3. P a v e d u: 
 3.1. iki šio įsakymo įsigaliojimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Mokymo centro direktoriui parengti ir 
suderinus su Kalėjimų departamentu patvirtinti fizinio pasirengimo normatyvus ir pretendentų į 
jaunesniųjų pareigūnų pareigas fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimo komisijos sudėtį ir 
nuostatus;  
 3.2. Administracijos reikalų skyriui su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti Kalėjimų 
departamento direktoriaus pavaduotojus, Apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus viršininką, 
Personalo skyriaus viršininką ir paskelbti „Valstybės žiniose“. 
 4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2009 m. lapkričio 1 d.  
 
  
Direktorius           Saulius Vitkūnas 
 
 
 
 
 



PATVIRTINTA  
Kalėjimų departamento prie Lietuvos  
Respublikos teisingumo ministerijos  
direktoriaus 2009 m. spalio 6 d. 
įsakymu Nr. V-241 

 
ASMENŲ, DALYVAUJAN ČIŲ ATRANKOJE Į JAUNESNIŲJŲ PAREIGŪNŲ PAREIGAS, 

FIZINIO IR DALYKINIO PASIRENGIMO PATIKRINIMO TVARKO S APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Asmenų, dalyvaujančių atrankoje į jaunesniųjų pareigūnų pareigas, fizinio ir 
dalykinio pasirengimo patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato asmenų, 
pretenduojančių į jaunesniųjų pareigas Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžiose įstaigose (toliau – 
pretendentai), fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarką. 

2. Pretendentų fizinis ir dalykinis pasirengimas tikrinamas Kalėjimų departamento 
Mokymo centre. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Tarnybos Kalėjimų departamente prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (Žin., 2000, Nr. 39-1088) vartojamas sąvokas. 
 

II. KOMISIJOS SUDARYMAS 
 

4. Kalėjimų departamento Mokymo centro direktorius, suderinęs su Kalėjimų 
departamento direktoriumi, sudaro nuolatinę pretendentų į jaunesniųjų pareigūnų pareigas fizinio ir 
dalykinio pasirengimo patikrinimo komisiją (toliau – komisija) ir patvirtina komisijos nuostatus. 
Komisiją turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai.  

5. Komisijos posėdžiai yra protokoluojami.  
 

III. FIZINIO IR DALYKINIO PASIRENGIMO PATIKRINIMO T VARKA 
 

6. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų už personalo tvarkymą atsakingi 
asmenys, gavę teigiamą atsakymą iš sveikatos medicininės ekspertizės komisijos dėl pretendento 
tinkamumo eiti jaunesniųjų pareigūnų pareigas, pretendentui išduoda Siuntimą į fizinio ir dalykinio 
pasirengimo patikrinimą (toliau – Siuntimas, priedas), su kuriuo pretendentas vyksta į Kalėjimų 
departamento Mokymo centrą. Siuntimas patvirtinamas personalo administracinio padalinio 
antspaudu. 

7. Pretendentas, gavęs siuntimą, į Kalėjimų departamento Mokymo centrą privalo 
atvykti nurodytą dieną ir valandą. Atvykęs į fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimą, 
pretendentas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siuntimą. Siuntimas lieka 
Kalėjimų departamento Mokymo centre. 

8. Fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimą sudaro: 
8.1. fizinio pasirengimo normatyvų laikymas; 
8.2. pokalbis su komisija. 
9. Fizinio pasirengimo normatyvus nustato Kalėjimų departamento Mokymo centras, 

suderinęs su Kalėjimų departamentu. Fizinio pasirengimo normatyvai skelbiami Kalėjimų 
departamento ir jam pavaldžių įstaigų internetiniuose puslapiuose. 

10. Pretendento dalykinis pasirengimas tikrinamas pokalbio su komisija metu. Visiems 
pretendentams į tas pačias pareigas pateikiami vienodi klausimai.  

11. Pokalbio su komisija eiga ir fizinio pasirengimo normatyvų išlaikymo rezultatai 
įforminami komisijos posėdžio protokolu. 

12. Komisijos posėdžio protokolas surašomas iš karto. Protokolą pasirašo komisijos 
nariai. Įstaigai, siuntusiai pretendentą, per 3 darbo dienas išsiunčiamas protokolo išrašas. 
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13. Pretendentų fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimas prasideda ir baigiasi tą 
pačią dieną. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
14. Įstaigų vadovai, turintys teisę skirti į pareigas jaunesniuosius pareigūnus, gavę 

informaciją iš Kalėjimų departamento Mokymo centro apie fizinio ir dalykinio pasirengimo 
patikrinimo rezultatus, savarankiškai sprendžia dėl pretendentų priėmimo į tarnybą. 

15. Pretendentų fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinimas Kalėjimų departamento 
Mokymo centre vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Apie patikrinimų datas Kalėjimų 
departamento Mokymo centras informuoja Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžias įstaigas, taip 
pat paskelbia Kalėjimų departamento Mokymo centro internetiniame puslapyje. 

16. Kiekvieno į jaunesniųjų pareigūnų pareigas priimto asmens fizinio ir dalykinio 
patikrinimo rezultatai saugomi šio pareigūno asmens byloje. 

17. Fizinio ir dalykinio patikrinimo organizavimas ir patikrinimo rezultatai gali būti 
skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui arba teismui. 

 
___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asmenų, dalyvaujančių atrankoje į 
jaunesniųjų pareigūnų pareigas, fizinio ir 
dalykinio pasirengimo patikrinimo 
tvarkos aprašo priedas 

 
(Siuntimo į fizinio ir dalykinio pasirengimo patikrinim ą forma) 

 
__________________________________________________________ 

(įstaigos pavadinimas) 
 

______________________________________________________________________________________ 
(įstaigos duomenys) 

 
 

Kalėjimų departamento prie  
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  
Mokymo centrui 

 
 

SIUNTIMAS Į FIZINIO IR DALYKINIO PASIRENGIMO  
PATIKRINIM Ą 

 
200_ - _-   Nr.  

 
Vardas ir pavardė________________________________________________________________ 
 
Gimimo data_____________________________________________________________________ 
 
Pareigos, į kurias pretenduojama___________________________________________________ 
 
Specializuotos medicininės ekspertizės pažymos data ir Nr.______________________________ 
 
Specializuotos medicininės ekspertizės komisijos ekspertinis sprendimas__________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Prašome atlikti pretendento į jaunesniojo pareigūno pareigas fizinio ir dalykinio pasirengimo 
patikrinimą. 
 
 
 
 
 
___________________________________ ____________         ______________________ 
(Už personalo tvarkymą atsakingo asmens pareigos)                    (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)
    

 
A.V. 

   
 

 
 
 
 


