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Vadovaudamasi 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.  įsakymo 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“, II skyriaus nuostatomis: 

1. S k e l  b i  u  atranką vienai  laisvai  Resocializacijos  skyriaus  specialisto  pareigybei
užimti (vidaus tarnybos sistemos pareigūnas, pareigybės grupė – 12).

2. N u s t a t a u,  kad pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį

vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą;
  2.2.  būti  susipažinusiam  su  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  Respublikos

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
bausmių  vykdymo  sistemos  veiklą,  korupcijos  prevenciją,  valstybės  tarnybą,  viešąjį
administravimą,  dokumentų  rengimo  taisyklėmis,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

  2.3. išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles; 
2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisės aktų projektus;

  2.5. mokėti dirbti  Microsoft Office programiniu paketu;
2.6.  atitikti  reikalavimus,  nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos

statute;
2.7.  atitikti  Sveikatos  būklės  sąvado,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-
380/V618, nustatytus reikalavimus (III skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas; 

2.8.  atitikti  Vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų  fizinio  pasirengimo  reikalavimus  ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų  ministro  2019  m.  sausio  15  d.  įsakymo Nr.  IV-555  ‚Dėl  Lietuvos  Respublikos  vidaus
tarnybos statuto  įgyvendinimo, nustatytus III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

3. N u r o d a u, kad:
3.1.  asmenys,  pageidaujantys  dalyvauti  atrankoje,  Veiklos  organizavimo skyriui  privalo

pateikti  asmeniškai  arba  siųsti  registruotu  paštu  adresu  Pravieniškių  g.  57,  Pravieniškių  k.,
Kaišiadorių r.,  ar elektroniniu paštu ligonine@lavl.lt šiuos dokumentus:

3.1.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.1.2.  asmens  tapatybę,  pilietybę,  išsilavinimą  patvirtinančius  dokumentus  ir/ar  šių

dokumentų kopijas;
3.1.3. gyvenimo aprašymą;
3.1.4. užpildytą Pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
3.1.5.  sutikimą  būti  tikrinamam  valstybės  informacinėse  sistemose  ir  registruose  (kai

būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose);
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3.1.6.  kitus  dokumentus,  būtinus  patvirtinti  pretendento  atitiktį  pareigybės  aprašyme
nustatytiems specialiesiems reikalavimams;

3.2. pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainėje dienos;

3.3.  išsamesnę  informaciją  apie  skelbiamą  atranką  galima  gauti  Veiklos  organizavimo
skyriuje telefonu (8 346) 43 784, elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt.

4. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:
4.1. pateikti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos su

organizuojama atranka susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šios įstaigos interneto svetainėje;
4.2.  informaciją  apie  atranką  paskelbti  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  interneto

svetainėje.

Direktorius                                                                                                                    Ramūnas
Šilobritas
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