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Vadovaudamasis  Atrankos  į  laisvas  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno,  vykdančio
kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro
2016  m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-256 „Dėl Atrankos į  laisvas vidaus tarnybos sistemos
pareigūno,  vykdančio  kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  aprašo  patvirtinimo“,  59  ir  60  punktais,
Asmenų,  siekiančių  eiti  laisvas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo,
papildomų  tikrinimo  ir  vertinimo  procedūrų  organizavimo,  vertinimo,  rezultatų  kaupimo  ir
saugojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti
laisvas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pareigūnų,
vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo, papildomų tikrinimo ir
vertinimo  procedūrų  organizavimo,  vertinimo,  rezultatų  kaupimo  ir  saugojimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“ 23 punktu:

1. S  u  d  a  r  a  u   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos atrankų į laisvas pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas komisiją (toliau
– Komisija):

1.1.  Jevgenij  Chleborodov  –  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)  Kriminalinės žvalgybos valdybos 1-ojo
kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas, atliekantis Kriminalinės žvalgybos valdybos viršininko
funkcijas (Komisijos pirmininkas);

1.2.  Jurga Mickienė – Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus viršininkė (Komisijos
pirmininko pavaduotoja);

1.3.  Rimas  Grebnickas  –  Kalėjimų  departamento  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
Kriminalinės žvalgybos analizės skyriaus viršininkas (Komisijos narys);

1.4.  Ivona Šiaulienė – Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos 1-ojo
kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos narė);

1.5.  Aurimas Kubilius – Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos 1-
ojo kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis specialistas (Komisijos narys);

1.6. Vilma  Motiejūnienė,  Kalėjimų  departamento  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
Kriminalinės žvalgybos analizės  skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos narė).

2. S k i  r i  u Komisijos  sekretore Jurgitą  Šilkinytę,  Kalėjimų departamento Veiklos
organizavimo skyriaus vyriausiąją specialistę.

3. Į p a r e i g o j u Komisiją 2020 m. gegužės 27 d., 9.00 val., Kalėjimų departamento
posėdžių salėje atlikti pretendentų į laisvą Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos



Kriminalinės žvalgybos skyriaus (Sporto g. 7, Marijampolė/J. Biliūno g. 14, Kybartai, Vilkaviškio
r.) vyresniojo tyrėjo pareigybę, įsigaliosiančią nuo 2020 m. birželio 1 d., atranką.

4. N u r o d a u, kad: 
4.1.  asmenys,  pageidaujantys  dalyvauti  atrankoje,  per  14  kalendorinių  dienų  nuo

informavimo  dienos  Veiklos  organizavimo  skyriui  privalo  pateikti  asmeniškai  arba  siųsti
elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus: 

4.1.1.  rašytinį  prašymą  leisti  dalyvauti  atrankoje,  kuriame  nurodomas  pretendento
vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto
adresas; 

4.1.2. pretendento sveikatos būklės atitiktį siekiamos pareigybės aprašyme nurodytiems
sveikatos būklės reikalavimams patvirtinantį  dokumentą (įrašas pagal sveikatos būklės tikrinimo
periodiškumą turi būti galiojantis);

4.1.3. galiojančio patikrinimo rezultatus dėl pretendento atitikties fizinio pasirengimo ir
papildomiems reikalavimams patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį
nustatytiems reikalavimams. 

4.2.  atrankoje  dalyvaujantys  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos pareigūnai šio įsakymo 4.1.2 ir 4.1.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų
gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose;

4.3. išsamesnę informaciją apie vykdomas atrankas galima gauti Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 614)
45656 arba (8 682) 64646, elektroniniu paštu kaldep@kaldep.lt.

5. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą viešai paskelbti įstaigos interneto
svetainėje bei su šiuo įsakymu supažindinti 1 ir 2 punktuose išvardintus darbuotojus.

Direktorius Virginijus Kulikauskas
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