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            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1, 2 dalimis,  

Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto 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“ 4, 6, 10, 11, 12, 32 punktais ir 

atsižvelgdamas į tai, kad prašymą dalyvauti atrankoje, paskelbtoje Vilniaus pataisos namų 

direktoriaus 2019-10-03 įsakymu Nr. 3-266 „Dėl atrankos į laisvą 2-ojo saugumo valdymo skyriaus 

viršininko pareigybę paskelbimo“ užsiregistravo tik vienas pretendentas: 

1. S k e l b i u iš naujo atranką į laisvą 2-ojo saugumo valdymo skyriaus viršininko pareigybę 

(vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė - 6). 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai;  

2.2. pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

2.2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

2.2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį; 

2.2.3. 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, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, 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 privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis bausmių 

vykdymo srityje; 

2.2.4. žinoti šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei 

saugaus elgesio su jais taisykles; 

2.2.5. sugebėti koordinuoti padalinio veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus; 

2.2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas; 

2.2.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; 

2.2.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę ar išduodant 

leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“; 

            2.2.9. atitikti asmens sveikatos būklės II skilties reikalavimus, nustatytus pagal Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamą 

Sveikatos būklės reikalavimų sąvadą; 
            2.2.10. atitikti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro tvirtinamus vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo antrojo lygio reikalavimus.  
3. N u r o d a u, kad: 
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3.1. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Veiklos organizavimo skyriui privalo 

pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu, faksu arba kitais 

telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus: 

3.1.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir 

pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto adresas; 

3.1.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

3.1.3. gyvenimo aprašymą; 

3.1.4. dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo yra vidaus tarnybos sistemos pareigūnas ar buvęs 

pareigūnas; 

3.1.5. dokumentus, patvirtinančius atitikimą sveikatos būklės ir fizinio pasirengimo 

reikalavimams. 

3.2. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos interneto svetainėse dienos; 

3.3. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Vilniaus pataisos namų 

Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 5) 219 8823 arba (8 5) 219 8821, elektroniniu paštu 

ars@vilniauspn.lt 

            4. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos 

interneto svetainėje. 
 

 

Direktorius                                                                                                              Viktoras Davidenko 

 


