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            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo Nr. XIII-

1381, 15 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalimis ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 

12 d. įsakymu Nr. 1V-142 "Dėl  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. 

įsakymo Nr. 1V-55 "Dėl  Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo" pakeitimo 

patvirtinto Atrankos į laisvas vidaus sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo III skyriaus 

nuostatomis:  

 1. S k e l b i u atranka laisvai  direktoriaus pavaduotojo pareigybei  užimti ( pareigybių  grupė 

- 4, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 11,0 - 16,0). Pareigybė reikalinga užtikrinti 

įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą bei organizuoti teisės pažeidimų prevenciją 

Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje. 

2. N u r o d a u specialiuosius reikalavimus pretendentams: 

2.1. turėti aukštąjį universitetinį  išsilavinimą; 

2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo 

laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės 

administracijos bet kokios formos padaliniui;  

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus tarnybos sistemoje; 

2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį 

administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, 

išmanyti Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį 

kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos suėmimo 

vykdymo įstatymą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius 

teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių vykdymo srityje; 

2.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office“  programiniu 

paketu; 

2.6. atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute; 

2.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti 

su įslaptinta informacija su žyma "Slaptai"; 

2.8. 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. 1V-380/V-618, 

pagal šio sąvado III skiltį; 

            2.9. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečią lygį. 

            3. N u s t a t a u , kad asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje registruojasi VATIS 

užpildydami elektroninę registravimosi formą ir pateikia privalomus dokumentus.  

           4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Veiklos organizavimo skyriuje (208 

kab.) arba tel.: 8 343 73851, el.p. personalas@mpn.lt. 

 

 

 



 

 

 

 5. P a v e d u   Veiklos organizavimo skyriui: 

 5.1. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos pavaldžioms įstaigoms; 

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

skelbimų lentoje ir internetiniame tinklalapyje.  

 
 

 

 

Direktorius                    Regimantas Kavaliauskas 


