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1. P a k e i č i u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus  2019  m.  birželio  16  d.  įsakymą  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“ ir
išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos  organizavimo  skyriui  dokumentų  valdymo  sistemos  priemonėmis  su  šiuo  įsakymu
supažindinti  direktoriaus  pavaduotojus,  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  viršininką  Jevgenijų
Chleborodovą,  Kriminalinės  žvalgybos  skyriaus  viršininką  Ruslaną  Urliuk,  Koordinavimo  ir
analizės skyriaus viršininką Rimą Grebnicką ir įsakymą paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Direktorius          Virginijus Kulikauskas



PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 
2019 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-241
(Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus  
2020 m. spalio         d. įsakymo Nr._____
redakcija)

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
APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  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 aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Testo sudarymo ir
sprendimo, Klausimyno, leidžiančio nustatyti pretendentų būdingus asmenybės bruožus ir dalykines
savybes (toliau – Klausimynas), pildymo bei specialiųjų gebėjimų patikrinimo tvarką asmenims,
pretenduojantiems  į  laisvas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos (toliau – Departamentas) pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, taip pat
atrankos į laisvas Departamento pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas organizavimo
tvarką.

2. Testo ir Klausimyno (priedas) sudarymas, pretendentų specialiųjų gebėjimų patikrinimas,
papildomos  tikrinimo ir  vertinimo procedūros  organizuojamos  vadovaujantis  Atrankos  į  laisvas
vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno,  vykdančio  kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  tvarkos  aprašu,
patvirtintu 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 tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir  Tvarkos aprašu.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
3.1. Pretendentas  –  asmuo,  siekiantis  eiti  laisvas  Departamento  pareigūnų,  vykdančių

kriminalinę žvalgybą, pareigas.
3.2. Pretendentų  sąrašas  (toliau  –  PS)  –  asmenų,  pageidaujančių  būti  įtrauktais  į

pretendentų,  siekiančių  eiti  laisvas  Departamento  pareigūnų,  vykdančių  kriminalinę  žvalgybą,
pareigas, sąrašas, tvirtinamas Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininko.

3.3. Valstybės tarnautojas,  administruojantis  PS  – valstybės tarnautojas,  kuriam pavesta
tvarkyti bei organizuoti asmenų, siekiančių būti įtrauktais į pretendentų sąrašą, procesą.

4. Departamento interneto svetainėje skelbiama:
4.1. Departamento  pareigūnų,  vykdančių  kriminalinę  žvalgybą,  pareigybėms  nustatyti

papildomi reikalavimai;
4.2. valstybės tarnautojų, administruojančių PS, kontaktai;
4.3. teisės aktų, iš kurių bus sudaromas Testas, sąrašas.



II SKYRIUS
TESTO SUDARYMAS IR SPRENDIMAS

5. Pretendentas  raštu  kreipiasi  į  Departamento  interneto  svetainėje  nurodytus  valstybės
tarnautojus, administruojančius PS, prašydamas jį įtraukti į PS, nurodydamas savo vardą ir pavardę,
elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens kodą, darbovietės pavadinimą, adresą, einamas
pareigas ir pasirašydamas.

6. Valstybės tarnautojai, administruojantys PS, gavę pretendento prašymą įtraukti jį į PS,
informuoja apie tai Departamento Kriminalinės žvalgybos skyriaus (toliau – KŽS) viršininką.

7. KŽS viršininkas paveda KŽS pareigūnui (toliau – KŽS atsakingas pareigūnas):
7.1. parengti Testą;
7.2. suderinti su pretendentu Testo sprendimo vietą bei laiką;
7.3.  patikrinti Testo rezultatus;
7.4.  sudaryti ir pateikti atlikti teorines ir praktines užduotis (toliau – užduotys).
8. Testo sprendimo laikas nustatomas ne vėlesnis kaip 10 darbo dienų nuo pretendento

prašymo pateikimo dienos. Departamento KŽS atsakingo pareigūno ir pretendento susitarimu šis
terminas gali būti pratęstas.

9. Testas  sudaromas  vadovaujantis  Aprašo  5.4  papunktyje  nustatyta  tvarka.  Testą  turi
sudaryti 50 klausimų ir po kelis atsakymus į kiekvieną klausimą. Iš pateiktų atsakymų tik vienas
gali būti teisingas. Atsakydamas į klausimus, pretendentas turi pažymėti vieną teisingą atsakymą.

10. Testą tvirtina Departamento KŽS viršininkas.
11. Su Testo sprendimo rezultatais pretendentas supažindinamas pasirašytinai.
12. Pretendento  išspręstą  Testą  Departamento  KŽS  atsakingas  pareigūnas  pateikia

valstybės tarnautojams, administruojantiems PS.
13. Jeigu pretendento išspręsto Testo rezultatas neigiamas, tuomet jis kviečiamas spręsti

Testą pakartotinai, bet ne daugiau kaip 3 kartus per pusmetį. Jei pretendentas 3 kartus iš eilės gauna
neigiamus išspręsto testo rezultatus, procedūros dėl jo įtraukimo į PS nutraukiamos.

14.Jeigu  pretendento,  kuris  pageidauja  būti  įtrauktas  į  PS,  išspręsto  Testo  rezultatas
teigiamas,  valstybės  tarnautojai,  administruojantys  PS,  jį  kviečia  atvykti  pildyti  Klausimyno  ir
atlikti  psichologinį  tyrimą,  kurio  metu  siekiama  patikrinti,  ar  pretendentas  turi  kriminalinei
žvalgybai būdingų asmenybės bruožų ir kognityvinių gebėjimų.

III SKYRIUS
KLAUSIMYNO PILDYMAS BEI SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO TVARKA

15. Pretendentas, atvykęs pildyti Klausimyno, privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius
jo atitiktį  Aprašo 5.1 ir  5.2 papunkčiuose  nurodytiems reikalavimams,  ir  palikti  šių  dokumentų
kopijas valstybės tarnautojui, administruojančiam PS.

16. Valstybės  tarnautojai,  administruojantys  PS,  pagal  pateiktų  dokumentų  duomenis
įvertina,  ar  pretendentas  atitinka  Aprašo 5.1 ir  5.2 papunkčiuose nurodytus  reikalavimus.  Jeigu
pretendentas  neatitinka  šių  reikalavimų,  procedūros  dėl  jo  įtraukimo  į  PS  nutraukiamos.  Jeigu
pretendentas atitinka šiuos reikalavimus, jam pateikiamas pildyti Klausimynas (1 priedas).

17. Siekiant  patikrinti,  ar  pretendentas  turi  kriminalinei  žvalgybai  būdingų  asmenybės
bruožų  ir  kognityvinių  gebėjimų,  pretendentui  atliekamas  psichologinis  tyrimas.  Psichologinį
tyrimą atlieka Departamente dirbantis specialistas (psichologas), suderinęs su pretendentu vietą ir
laiką. Psichologinis tyrimas gali būti atliekamas tą pačią dieną kaip ir Klausimyno pildymas.

18. Pretendentui,  kuris  pageidauja būti  įtrauktas į  PS, užpildžius Klausimyną ir atlikus
psichologinį  tyrimą,  Departamento  KŽS  atsakingas  pareigūnas,  siekdamas  patikrinti,  ar
pretendentas turi specialiųjų gebėjimų dirbti kriminalinės žvalgybos padaliniuose, sudaro užduotis
ir kviečia pretendentą jas atlikti.

19.  Specialiųjų  gebėjimų  patikrinimo  datą,  laiką  ir  vietą  nustato  Departamento  KŽS
atsakingas pareigūnas. Specialiųjų gebėjimų patikrinimas organizuojamas pagal poreikį, tačiau ne
rečiau kaip 1 kartą per pusmetį, išskyrus atvejus, kai nėra užsiregistravusių asmenų, turinčių teisę
atlikti specialiųjų gebėjimų patikrinimo užduotis.

20.  Specialiųjų  gebėjimų  patikrinimui  skirtų  konkrečių  užduočių  rinkinys  sudaromas



Departamento KŽS atsakingo pareigūno prieš specialiųjų gebėjimų tikrinimą, laikantis Specialiųjų
gebėjimų  patikrinimo  užduočių  struktūros  (2  priedas).  Užduotys  sudaromos  atsižvelgiant  į
Departamento  pareigūnų,  vykdančių  kriminalinę  žvalgybą,  funkcijas.  Užduotys  atliekamos
individualiai,  grupėje  (dalyvauja  bent  3  pretendentai),  žodžiu  ir/ar  raštu.  Užduočių  atlikimo
rezultatai  vertinami  pagal  specialiųjų  gebėjimų  patikrinimo  užduočių  vertinimo  kriterijus  (3
priedas).  Užduočių vertinimo kriterijus  – tai  tam tikras  elgesys,  reikalingas  vykdant kriminalinę
žvalgybą.

21.  Pretendento  specialiuosius  gebėjimus  vertina  nelyginis  vertintojų  skaičius,  bet  ne
mažiau kaip 3 vertintojai. Specialiųjų gebėjimų užduočių atlikimo metu gali dalyvauti psichologas. 

22. Vadovaujantis kriterijais vertinama kiekviena iš  3 užduočių, taip pat ir pasirengimas
užduotims  atlikti.  Iš  viso  vertinami  36  kriterijai. Kriterijai  vertinami  taškais:  1  –  šis  vertinimo
kriterijus stebimas, 0 – šis vertinimo kriterijus nestebimas (stebimas atvirkštinis kriterijus), NĮ –
neįmanoma įvertinti (tokio kriterijaus nebuvo įmanoma įvertinti). Vertinant kriterijus, pretendentas
daugiausiai  gali  surinkti  36  taškus.  Jeigu  pateikto  kriterijaus  neįmanoma  įvertinti,  tuomet  šis
kriterijus neįtraukiamas į bendrą vertinimo taškais skaičiavimą.

23.Specialiųjų gebėjimų patikrinimo rezultatas laikomas ,,išlaikytu“, jei visų 3 užduočių ir
pasirengimo užduotims atlikti taškų suma yra lygi pusei arba daugiau galimų surinkti taškų (pvz.:
vertinami 36 kriterijai, atliekant užduotis neįmanoma buvo įvertinti 6 kriterijų, reiškia, buvo vertinama 30
kriterijų,  ir  pretendentas  surinko  17  taškų.  Reiškia,  jis  išlaikė  specialiųjų  gebėjimų  patikrinimą,  nes
minimalus  surinktų  taškų  skaičius  turėtų  būti  15).  Specialiųjų  gebėjimų  patikrinimo  rezultatas
laikomas ,,neišlaikytu“, jei visų 3 užduočių ir pasirengimo užduotims atlikti vertinimų taškų suma
yra mažesnė nei pusė galimų surinkti taškų. Vertintojų įvertinimai apibendrinami.  Departamento
KŽS  atsakingas  pareigūnas  apibendrina  vertintojų  vertinimus,  užpildydamas  Pretendentų  į
pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą,  pareigas specialiųjų gebėjimų patikrinimo vertinimų
lentelę (4 priedas). Jei iš  3 vertintojų 2 rezultatai rodo, kad pretendentas išlaikė vertinimą, tuomet
pripažįstama, kad pretendentas ,,išlaikė“ specialiųjų gebėjimų vertinimą.

24. Apibendrinęs  surinktą  informaciją  apie  pretendentą,  Departamento  KŽS atsakingas
pareigūnas KŽS viršininkui  rengia tarnybinį  pranešimą,  kuriame pateikia  surinktą informaciją  ir
motyvuotai siūlo arba nesiūlo įtraukti pretendentą į PS.

25. Departamento KŽS viršininkas, įvertinęs pateiktą informaciją, siūlymui pritaria arba
nepritaria.  Tarnybinis pranešimas su KŽS viršininko rezoliucija  ir kita surinkta informacija  apie
pretendentą perduodama valstybės tarnautojams, administruojantiems PS.

26. Apie  Departamento  KŽS  viršininko  priimtą  sprendimą  valstybės  tarnautojai,
administruojantys PS, informuoja pretendentą jo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu arba
raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

IV SKYRIUS
ATRANKOS Į LAISVAS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS PAREIGŪNŲ,
VYKDANČIŲ KRIMINALINĖ ŽVALGYBĄ, PAREIGAS ORGANIZAVIMAS

27. Atranka į laisvas Departamento pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas
organizuojama Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.

28.  Atsilaisvinus  Departamento  pareigūno,  vykdančio  kriminalinę  žvalgybą,  pareigybei,
Kalėjimų departamento direktoriaus  įsakymu sudarytos Atrankos į  laisvas  pareigūno,  vykdančio
kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  komisijos  sekretorius  kreipiasi  į  PS  administruojantį  valstybės
tarnautoją, prašydamas pateikti PS bei kitą aktualią informaciją.

29. Atrankos į laisvas Departamento pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas
komisija, įvertinusi Apraše nurodytus patikrinimo rezultatus, gali papildomai pavesti pretendentui
atlikti specialias užduotis.

30. Atrankos į laisvas Departamento pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas
komisijos pirmininko pavedimu specialias užduotis suformuluoja, pateikia pretendentui atlikti bei
įvertina Departamento KŽS viršininkas. 



30. Specialių užduočių atlikimo rezultatai vertinami pagal 5 balų vertinimo sistemą (5 –
labai gerai, 4 – gerai, 3 – patenkinamai, 2 – blogai, 1 – nepatenkinamai).

31.  Įvertinęs  pretendento  atliktas  specialias  užduotis,  Departamento  KŽS  viršininkas
parengia tarnybinį pranešimą, kuriame pateikia apibendrintą informaciją apie pretendento atliktas
specialias  užduotis  ir  įvertina  jų  atlikimą.  Departamento  KŽS  viršininkas  tarnybinį  pranešimą
pateikia  Atrankos  į  laisvas  Departamento  pareigūno,  vykdančio  kriminalinę  žvalgybą,  pareigas
komisijai.

32.  Protokolus  bei  kitą  atrankos  metu  surinktą  medžiagą  saugo  Atrankos  į  laisvas
Departamento pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas komisijos sekretorius atranką
organizavusiame Departamento struktūriniame padalinyje teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Pretendento įtraukimo į PS procedūra turi būti baigta ne vėliau kaip per 1 mėnesį
nuo pretendento susipažinimo su teigiamai išspręsto testo rezultatais dienos, išskyrus atvejus, kai
specialiųjų  gebėjimų  patikrinimui  renkama/sudaroma  grupė.  Valstybės  tarnautojo,
administruojančio PS, Departamento KŽS atsakingo pareigūno ir pretendento rašytiniu susitarimu
šis terminas gali būti pratęstas.

34. PS, Testą, Klausimyną, psichologo pateiktą pažymą ir kitus susijusius dokumentus
saugo valstybės tarnautojai, administruojantys PS, Departamento padalinyje, kuriame eina pareigas,
teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Pretendentas dėl Tvarkos apraše nustatytų procedūrų pažeidimo gali skųstis Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

____________



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
2 priedas

SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ
PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ STRUKTŪRA

Prieš kiekvieną asmenų, siekiančių eiti laisvas Kalėjimų Deparamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  pareigūnų,  vykdančių  kriminalinę  žvalgybą,  pareigas,  specialiųjų
gebėjimų (toliau  –  specialiųjų  gebėjimų)  patrikinimą  KŽS atsakingo  darbuotojo  paruošiamas
užduočių rinkinys. 

Specialiųjų gebėjimų užduočių struktūra
Užduočių pavadinimai Užduočių struktūra
Pasirengimas specialiųjų gebėjimų 
patikrinimui

Pretendentui  suteikiamas  laikas  pasiruošti
specialiųjų  gebėjimų  užduočiai,  susidaryti
veiksmų planą.

Individuali užduotis Individuali užduotis sudaroma taip, kad būtų
galima  įvertinti  pretendento  bendravimo
gebėjimus bei minčių reiškimą.

Grupinė užduotis Grupinė  užduotis  sudaroma  taip,  kad  būtų
galima  įvertinti  pretendento  dalykinius
gebėjimus, pastabumą, dėmesingumą.

Rezultatų apibendrinimas (savianalizė) Apibendrinimo  metu  pretendentas  žodžiu  ir
raštu pateikia grįžtamąjį ryšį apie savo atliktas
užduotis.  Kartu  su  specialiųjų  gebėjimų
vertintojais  aptaria  savo  pasiektus  rezultatus
atliekant užduotis. 

________________________



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
3 priedas

SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO UŽDUOČIŲ 
VERTINIMO KRITERIJAI

Vertinimo instrukcija. Skaitydami žemiau pateiktus  apibūdinimus pažymėkite 1 – šis vertinimo
kriterijus stebimas, 0 – šis vertinimo kriterijus nestebimas (stebimas atvirkštinis kriterijus), NĮ –
neįmanoma įvertinti (tokio kriterijaus nebuvo įmanoma įvertinti).
 

PASIRUOŠIMAS UŽDUOČIAI 
DARBO PLANAVIMAS, INFORMACIJOS RINKIMAS

Vertino ir panaudojo turimą
informaciją

1 0 NĮ
Nesistengė panaudoti turimos

informacijos ir jos nerinko
Numatė veiksmus ir priemones

tikslo pasiekimui
1 0 NĮ

Nenumatė veiksmų ir priemonių
siekti tikslo

Numatė alternatyvius
sprendimus tikslo pasiekimui

1 0 NĮ
Nenumatė alternatyvių sprendimų

tikslo pasiekimui
Tinkamai nustatė veiksmų seką

ir jų rezultatus
1 0 NĮ

Veikė be plano

Gebėjo surasti informacijos
šaltinius.

1 0 NĮ
Neieškojo informacijos ir
nesinaudojo jos šaltiniais

Gebėjo panaudoti surinktą
informaciją.

1 0 NĮ
Negebėjo panaudoti gautos

informacijos
Gebėjo įvertinti informacijos

patikimumą
1 0 NĮ

Negebėjo įvertinti informacijos
patikimumo

Surinktų balų skaičius: 

1 UŽDUOTIS
BENDRAVIMAS SU ASMENIMIS, GEBĖJIMAS REIKŠTI MINTIS

Ryžtingas (tvirtai apsisprendęs,
pasiruošęs, energingas)

1 0 NĮ
Neryžtingas (neapsisprendęs,
nepasiruošęs, neenergingas)

Buvo lankstus, efektyviai
sprendė sudėtingas bendravimo

situacijas
1 0 NĮ

Turėjo išankstinių nusistatymų,
nelankstus, neefektyviai sprendė

bendravimo situacijas
Mandagus, korektiškas, taktiškas

1 0 NĮ
Demonstravo agresiją, nepagarbą,

buvo grubus
Įsiklausė į pašnekovą, jautė jo 1 0 NĮ Negebėjo įsijausti į pašnekovą,
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nuotaikas, atidus. Panaudojo
pašnekovo emociją

nejautė jo nuotaikų. Panaudojo
pašnekovo emociją

Gebėjo įtikinti pašnekovą 1 0 NĮ Negebėjo įtikinti pašnekovo

Atsižvelgia į pašnekovo kalbos
stilių, manierą. Prisitaiko prie

konteksto
1 0 NĮ

Neatsižvelgia į pašnekovo kalbos
stilių, manierą. Neprisitaiko prie

konteksto
Kalbėjo tiesiai, į temą 1 0 NĮ Neatsakė/nepataikė į temą

Argumentavo objektyviai 1 0 NĮ Šališkas, laikėsi stereotipų

Valdė laiką 1 0 NĮ Nevaldė laiko

Aiškiai, sklandžiai dėstė savo
mintis 1 0 NĮ

Sunku suprasti, ką nori pasakyti,
kalbėjo neaiškiai, patyrė sunkumų

reikšdamas mintis
Neišreiškė savo

nepasitenkinimo, pykčio. Gebėjo
suvaldyti savo emocijas,

gestikuliaciją, veido išraiškas

1 0 NĮ

Parodė savo nepasitenkinimą,
pyktį. Negebėjo sukontroliuoti
savo emocijų, gestikuliacijos,

veido išraiškų
Surinktų balų skaičius: 

2 UŽDUOTIS
PASTABUMAS, DĖMESINGUMAS, SITUACIJOS VERTINIMAS, UŽDUOTIES

VYKDYMAS
Dėmesingas ir pastabus

svarbioms detalėms
1 0 NĮ

Nedėmesingas, nepastabus
detalėms

Gebėjo išlaikyti dėmesį veikloje 1 0 NĮ Negebėjo išlaikyti dėmesio

Dėmesingas ir pastabus
komandos narių poreikiams

siekiant tikslo
1 0 NĮ

Nedėmesingas ir nepastabus
komandos narių atžvilgiu.

Adekvačiai vertino situaciją 1 0 NĮ Neadekvačiai vertino situaciją

Gebėjo numatyti įvairias
alternatyvas 1 0 NĮ

Nenumatė alternatyvių sprendimų

Veikė ryžtingai, siūlė
sprendimus

1 0 NĮ
Buvo stebėtojas komandos

veikloje
Priėmė apgalvotus ir savalaikius

sprendimus
1 0 NĮ

Veikė skubotai ir neapgalvojęs
pasėkmių

Operatyviai priėmė tinkamus
sprendimus

1 0 NĮ
Negebėjo priimti sprendimų

Nuoseklus 1 0 NĮ Nenuoseklus
Atkaklus (bando dar ir dar kartą,

jei kas nors nepavyko)
1 0 NĮ

Pasiduodantis

Vykdė planą 1 0 NĮ Nesilaikė plano
Rodė iniciatyvą vykdant užduotį 1 0 NĮ Nerodė iniciatyvos, buvo pasyvus
Surinktų balų skaičius:

3 UŽDUOTIS
REZULTATŲ APIBENDRINIMAS

Gautą informaciją analizavo ir
gebėjo panaudoti

1 0 NĮ
Negebėjo analizuoti ir panaudoti

gautos informacijos
Suvokė padarytas klaidas 1 0 NĮ Nesuvokė, kokias klaidas padarė

Prisiėmė atsakomybę už savo 1 0 NĮ Neprisiėmė atsakomybės už savo
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klaidas klaidas
Kritikos atveju adekvačiai

reagavo ir gebėjo argumentuoti
savo sprendimus

1 0 NĮ

Kritikos atveju stebimos
neadekvačios reakcijos,

neargumentuoti pasiteisinimai ir
atmetimas

Gebėjo apibendrinti informaciją
ir pristatyti darbo rezultatus 1 0 NĮ

Negebėjo apibendrinti
informacijos ir pristatyti darbo

rezultatų
Pateikė situaciją atitinkančią

informaciją
1 0 NĮ

Pateikė situacijos neatitinkančią
informaciją

Surinktų balų skaičių

REZULTATŲ SKAIČIAVIMAS
Užduoties pavadinimas Surinktų taškų 

skaičius
Vertintų savybių 
skaičius

Pasiruošimais užduočiai
Darbo planavimas, informacijos rinkimas

(Max 7)

1 UŽDUOTIS
Bendravimas su asmenimis,

Gebėjimas reikšti mintis
(Max 11)

2 UŽDUOTIS
Pastabumas, dėmėsingumas, situacijos

vertinimas, užduoties vykdymas
(Max 12)

3 UŽDUOTIS
Rezulatatų apibendinimas

(Max 6)

BENDRAS VERTINIMAS (Max 36)

Specialiųjų gebėjimų patikrinimas IŠLAIKYTA, NEIŠLAIKYTA 
(nereikalingą išbraukti)

Papildoma informacija, neįtraukiama į bendrą vertinimą
KOMANDINIS DARBAS

Lyderio potencialas
(organizuoja, komunikuoja,

bendradarbiauja)
Dirba komandoje (aktyvus,

dalijasi, dirba ir padeda kitiems,
iškilus poreikiui prisiima lyderio

vaidmenį)
Individualistas (savi tikslai,

nesidalina, nepadeda kitiems,
gali dominuoti, bet vadovauja

neefektyviai)
Pasyvus vykdytojas (neaktyvus,
nemotyvuotas, reikia nurodymų)
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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
4 priedas

PRETENDENTŲ Į PAREIGŪNO, VYKDANČIO KRIMINALINĘ ŽVALGYBĄ, PAREIGAS
SPECIALIŲJŲ GEBĖJIMŲ PATIKRINIMO VERTINIMŲ LENTELĖ

Eil.
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rt
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as

1.  
IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

2.
IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

IŠLAIKYTA/
NEIŠLAIKYTA

Komisijos narys               _______________                                                                             
                                   (parašas)                                         (vardas ir pavardė)



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
1 priedas

KLAUSIMYNAS, LEIDŽIANTIS NUSTATYTI PRETENDENTŲ BŪDINGUS
ASMENYBĖS BRUOŽUS IR DALYKINES SAVYBES 

Į visus klausimus prašome atsakyti sąžiningai ir išsamiai. Jūsų pateikti duomenys gali būti patikrinti teisės
aktų nustatyta tvarka. Sąmoningai nuslėpus arba pateikus netikras žinias, Jūsų kandidatūra gali būti atmesta. 

Pildymo data

Vardas ir pavardė (buvę vardai ir pavardės)

Asmens kodas

Gimimo vieta

Darbo vieta

Pareigų pavadinimas

Faktinė gyvenamoji vieta per pastaruosius 5 
m., nurodomi visi adresai

Pilietybė

Išsilavinimas, įgytas kvalifikacinis laipsnis ir
(ar) profesinė kvalifikacija; specialybė)
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Šeiminė padėtis 

Artimi asmenys (asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio), partnerio, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta 
tvarka): tėvai (įtėviai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai; vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar 
partneriai; broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai:
Duomenys apie artimus asmenis (nurodomas
giminystės,  svainystės  ryšys,  vardas  ir
pavardė,  gimimo  data,  gimimo  vieta,
gyvenamoji vieta)

Ankstesnės  darbovietės  per  pastaruosius  5
metus 
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(darbovietės pavadinimas/
tikslus struktūrinis padalinys/
adresas/
eitos pareigos/
laikotarpis)

Tarnybos stažas 

Stažas bausmių vykdymo sistemoje 

Kontaktinis elektroninio pašto adresas

Kontaktinis (mobilaus) telefono numeris

Ar buvote teistas (-a) ir (ar) kitokiu būdu 
dalyvavote baudžiamajame procese? Jei taip,
nurodykite, kada ir už ką.

Ar buvote atleistas (-a) iš tarnybos (darbo) už
pareigūno  vardo  pažeminimą,  tarnybinį
nusižengimą ar kitus teisės  pažeidimus? Jei
taip, nurodykite, kada ir už ką.

Ar buvote baustas (-a) administracine tvarka
per  pastaruosius  3  metus?  Jei  taip,
nurodykite, kada ir už ką.

Ar esate (buvote) politinės partijos (ar kitos 
organizacijos) narys (-ė)? Jei taip, nurodykite
ir nuo kada.

Ar  turite  šaunamąjį  ginklą?  Jei  taip,
nurodykite konkrečiai: savigynai, medžioklei
ar pan.

Ar  turite  vairuotojo  pažymėjimą?  Jei  taip,
nurodykite kategoriją (-as).

Ar turite asmeninę transporto priemonę? Jei
taip,  nurodykite  Jūsų asmeninės  transporto
priemonės duomenis.
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Ar  esate  azartiškas?  Jei  taip,  nurodykite,
kaip  dažnai  lošiate  azartinius   lošimus:
niekada, retai, 1 kartą per metus, daugiau nei
1 kartą per metus.

Ar  buvote  atleistas  nuo  baudžiamosios
atsakomybės  pagal  laidavimą  ar
susitaikymą?

Ar  turite  leidimą  dirbti  ar  susipažinti  su
įslaptinta informacija?
Jei taip, kokia slaptumo žyma?

Ar sutiktumėte  būti  ištirtas  poligrafu (melo
detektoriumi)?

Kalbų mokėjimas (nurodyti kalbą, įsivertinti pagal Europass nuo A1 iki C2 lygio)

Kalba

Supratimas Kalbėjimas

Rašymas
klausymas skaitymas bendravimas

žodžiu
informacijos

pateikimas žodžiu

1. Kokiame padalinyje ir kokį darbą 
norėtumėte dirbti?

2. Kas paskatino norą dirbti kriminalinę 
žvalgybą vykdančiuose padaliniuose? 

3. Įvardykite  3  motyvuojančius  dalykus
dirbti Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
kriminalinę  žvalgybą  vykdančiuose
padaliniuose.

4. Ką  veikiate  dabartiniame  savo  darbe
(kokius darbus dirbate)? 
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5. Kas sekasi geriausiai, kas – blogiausiai? 

6. Ar  manote,  kad  ankstesniame
(dabartiniame) darbe Jūsų darbo rezultatai
buvo vertinami  teisingai?  Kaip  manote,  ką
apie  Jus  mano  (-ė)  Jūsų  viršininkai
( bendradarbiai)?

7. Kaip  elgdavotės,  kai  Jus  kritikuodavo,
priekaištaudavo?

8. Kaip  sekasi  (-ėsi)  bendrauti  su
bendradarbiais:  palaikyti  draugiškus
santykius, suteikti jiems pagalbą ir pan.?

 

9. Kaip  sekasi  (-ėsi)  bendrauti  su
viršininkais (vadovais)? 

10. Kodėl  norite  keisti  dabartinę
darbovietę?

11.Kokios aplinkybės Jus priverstų  išeiti  iš
darbo? 

12. Kokie  Jūsų  gebėjimai  bei  kvalifikacija
yra  tinkami  darbui  šioje  tarnyboje?  Kaip
manote,  kokios  Jūsų  asmeninės  savybės  ir
kokie  kvalifikacijos  ypatumai  labiausiai
padės Jums sėkmingai dirbti? 

13. Asmeninės  savybės  (įvardyti  3  savo
stipriąsias savybes ir 3 silpnąsias savybes).
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14. Ką  veikiate  laisvalaikiu?  Kokie  Jūsų
pomėgiai? 

15. Ar sportuojate, jei taip, ką sportuojate? 

16. Kaip manote, kiek laiko Jums prireiks
visiškai adaptuotis naujame darbe ir pradėti
dirbti visu tempu?

17.  Daugelis  žmonių  yra  bandę  narkotinių
medžiagų  mokykloje,  universitete  ar  pan.,
tiesiog norėdami išbandyti.  Ar Jūs taip pat
esate  bandęs  vartoti  narkotinių  medžiagų?
Jei taip, - kokių ir kiek kartų? Kokia buvo jų
tuometinė  kaina?  Kas  buvo  šalia,  kai
bandėte narkotines medžiagas? 

18. Kaip dažnai ir kokiomis aplinkybėmis
vartojate alkoholį? 

19. Kokius  gėrimus  labiau  mėgstate
(degtinė, vyną, alų ar kt.) 

20.  Kas  Jūsų  geriausias  draugas?  Ką  jis
veikia?  Ką  mėgstate  veikti  kartu  su  savo
draugais? 

21. Ar turite draugų, pažįstamų, 
giminaičių,  kurie  dirba  Kalėjimų
departamente  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos arba jam pavaldžiose
įstaigose? Išvardykite, nurodykite ryšį. 
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22. Ar  pažįstate  asmenis  (taip  pat  įeina
šeimos  nariai,  giminės),  anksčiau  teistus  už
tyčinių nusikalstamų veikų padarymą (pvz.,
piktnaudžiavimas  tarnyba,  kyšininkavimas,
neteisėtas  disponavimas  narkotinėmis  ar
psichotropinėmis medžiagomis, tyčiniai kūno
ar  sveikatos  sužalojimai,  nužudymas,
dokumentų  suklastojimas  ar  suklastoto
dokumento  panaudojimas  kontrabanda  ir
kt.) ? Jei taip, kur susipažinote? Kokie Jūsų
santykiai? Kaip dažnai bendraujate? 

23. Gal norite dar ką nors apie save pasakyti,
pakomentuoti, ko mes nepaklausėme?

________________________
(parašas)

____________________________
(vardas ir pavardė) 
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SUTIKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO

—————————
(data)

____________
(sudarymo vieta)

Aš,  ____________________________________,  a.  k.________________________,
sutinku,  kad  būtų  tikrinami  mano  asmens  duomenys,  taip  pat  ir  specialių  kategorijų  asmens
duomenys valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, – ir kriminalinės žvalgybos
subjektų informacinėse sistemose).

_________________ __________________________
(parašas) (vardas ir pavardė)
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