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Panevėžys 

 

Vadovaudamasi Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statuto 12 straipsniu, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 „Dėl pataisos 

pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ 6 ir 9 punktais: 

1. S k e l b i u  atranką trims laisvoms Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus 

specialisto pareigybėms, darbui Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybių teritorijoje,  ir vienai 

laisvai Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus specialisto pareigybei, darbui 

Plungės, Rietavo sav. teritorijoje, užimti. Pareiginės algos koeficientai (baziniais dydžiais) 5 – 9. 

 2. Specialieji reikalavimai pretendentams: 

 2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį 

vidurinį, įgytą iki 1995 metų)  arba jam lygiavertį išsilavinimą; 

 2.2. būti susipažinusiam su tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, 

nesusijusių su laisvės atėmimu, organizavimą ir vykdymą; 

 2.3. sugebėti planuoti, organizuoti veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus; 

 2.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus; 

 2.5. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu 

paketu; 

 2.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute; 

 2.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, 

pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, 

pagal šio sąvado III skiltį. 

 3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje iki 2018 m. spalio 11 d. asmeniškai privalo 

pateikti  įstaigai: 

 3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

 3.3. gyvenimo aprašymą; 

 3.4. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje); 

 3.5. atspausdintą privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos 

Elektroninio deklaravimo sistemą. 

 4. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos 

Klaipėdos regiono skyriuje (adresu: H.Manto g. 38, Klaipėda, tel. (8 46) 47 30 67, mob. (8 699) 86 

224).   

http://172.16.0.90/DocLogix/Common/Form.aspx?ID=7945877&VersionID=1442905&Referrer=3821bfcc-7485-4c6d-a770-7b0240eb1a52


 5.  P a v e d u  Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriui: 

 5.1. šį įsakymą nedelsiant paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos  pavaldžioms įstaigoms; 

 5.2. per 3 darbo dienas  nuo atrankos paskelbimo informaciją viešai paskelbti įstaigos 

internetiniame tinklalapyje ir skelbimų lentoje. 
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