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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  5  (penkias)  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
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