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  Šiauliai

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos  statuto  15  straipsnio  1  dalimi,
Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-6 „Dėl Pataisos pareigūnų pareigybių
poreikio nustatymo metodikos ir Pataisos pareigūnų rengimo ir  tarnybos organizavimo taisyklių
patvirtinimo“, 33, 34, 35, 36 punktais:

1. S k e l b i u  konkursą į  3 (tris)  laisvas  Saugumo valdymo skyriaus  jaunesniųjų
specialistų  (statutinis  vidaus  tarnybos sistemos  pareigūnas,  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigybių
grupė – 13, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5,2–11)) pareigybes.

2. N u s t a t a u , kad:
2.1. Asmenys,  pretenduojantys  dalyvauti  konkurse  į  laisvas  pareigūno  pareigas,  turi

atitikti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto (toliau – Statutas) 8 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3,
5,  6,  7  punktuose  ir  3  dalyje  nustatytus  reikalavimus,  taip  pat  pareigybės  aprašyme nustatytus
specialiuosius reikalavimus.

2.2. Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.2.1. atitikti reikalavimus, nustatytus vidaus tarnybos sistemos pareigūnams Statute;
2.2.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
2.2.3. atitikti  II  lygio  fizinio  pasirengimo  reikalavimus,  nustatytus  Vidaus  tarnybos

sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimuose ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo
tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“;

2.2.4. atitikti  II  skilties  reikalavimus,  nustatytus  Sveikatos  būklės  reikalavimų  sąvade,
patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro  ir  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
apsaugos  ministro  2003  m.  spalio  21  d.  įsakymu  Nr.  1V-380/V-618  „Dėl  Sveikatos  būklės
reikalavimų sąvado patvirtinimo“. 

2.3.Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, atvykę adresu J. Gruodžio g. 16, Kaunas
(2 a. 211 kab.) (prieš atvykstant prašome susisiekti telefonu +370 658 67348 arba el. pašto adresu
simona.brazauskaite@nbfc.lt  ir  susitarti  dėl  priėmimo  dienos)  ar  elektroniniu  paštu
simona.brazauskaite@nbfc.lt privalo pateikti:

2.3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2.3.2. asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
2.3.3. gyvenimo aprašymą;
2.3.4. užpildytą Pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr.
1R-6  „Dėl  Pataisos  pareigūnų  pareigybių  poreikio  nustatymo  metodikos  ir  Pataisos  pareigūnų
rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas);

2.3.5. sutikimą  būti  tikrinamam  valstybės  informacinėse  sistemose  ir  registruose  (kai
būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose). 



2.4. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  interneto  svetainėje
dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. 

2.5. Išsamesnę  informaciją  apie  skelbiamą  konkursą  galima  gauti  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  Personalo  valdymo  skyriuje
telefonu (8 346) 43 784 arba elektroniniu paštu aurelija.gliaudeliene@lavl.lt. 

3. P a v e d u  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos Personalo valdymo skyriui pateikti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos su organizuojamu konkursu susijusią informaciją, reikalingą paskelbti šios
įstaigos interneto svetainėje. 

Direktoriaus pavaduotojas, atliekantis 
direktoriaus funkcijas Almantas Pranskūnas

 



Suformuota: 2022 m. rugpjūčio 18 d. 11:24
Suformavo: Personalo administratorė Simona Brazauskaitė

Vidaus dokumentas
Kam perduota
Neperduodamas dokumentas Ne
Papildomos rūšys
Būsena Baigtas dokumento rengimas
Dalinys 7-oji personalo administravimo grupė
Numatomas registras
Numatoma byla 2022: 10.1E: Konsoliduotų įstaigų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Procesas templ.snakeProcess.default
Dokumento informacija
Dokumentą parengė Personalo administratorė Simona Brazauskaitė
Dokumentą pasirašė
Dokumentą tvirtino
Dokumentą derino Personalo administratorė Simona Brazauskaitė
Dokumentą peržiūrėjo
Antraštė ĮSAKYMAS DĖL KONKURSO Į SAUGUMO VALDYMO SKYRIAUS

JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBES PASKELBIMO
Dokumento rūšis ĮSAKYMO PROJEKTAS
Lapų skaičius 2

Dokumento turinys
Pavadinimas Tipas
Dėl konkurso į SVS j. specialistų pareigas paskelbimo.docx Dokumento turinys (be priedų)
Susieti dokumentai
Užduotys (1)
11466093 2022-08-18 Užduotis Vykdoma Personalo

administratorė Simona
Brazauskaitė

2022-08-18

Pasibaigę darbai
Personalo administratorė Simona
Brazauskaitė

2022-08-18 11:23:26 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

Puslapis 1 iš 1



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šiaulių tardymo izoliatorius, Trakų g. 10, 76286
Šiauliai, Lietuva (2022-08-30 16:34:40)

Dokumento pavadinimas (antraštė)
DĖL KONKURSO Į SAUGUMO VALDYMO
SKYRIAUS JAUNESNIŲJŲ SPECIALISTŲ
PAREIGYBES PASKELBIMO

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-08-30 Nr. 1-185

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Almantas Pranskūnas, Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-08-30 12:31:44 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-08-30 12:31:29 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-12-30 12:57:41–2024-12-28 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Lina Grikšelienė, Raštinės administratorė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-08-30 15:27:30 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-08-30 15:27:15 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2022-08-26 18:34:12–2027-08-25 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
08-30 16:34:40)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-08-30 16:34:40 atspausdino Aurelija Gliaudelienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


