
Skelbiama atranką šešiolikai laisvų Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistų (dinaminei 

priežiūrai) pareigybėms, pareigybės lygis – B, pareigybės kategorija – 6, užimti.  

 1. Specialieji reikalavimai: 

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį 

išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 

1.2. turėti darbo patirties bausmių vykdymo sistemoje; 

1.3. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti racionalius sprendimus; 

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu. 

1.5. 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, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 

pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisykles; 

1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 

2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. sausio 18 d. asmeniškai privalo 

Panevėžio pataisos namų Personalo skyriui pateikti: 

 2.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 2.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pilietybę bei amžių patvirtinančius dokumentus ir šių 

dokumentų kopijas; 

 2.3. gyvenimo aprašymą; 

 2.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje); 

2.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, 

pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir 

atspausdintą; 
  Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Personalo skyriuje arba                     

telefonu (8 45) 584 971 

 

 

 

 Skelbiama atranka laisvai Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei 

užimti: pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 10. 

1. Specialieji reikalavimai: 

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 

 1.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą; 

 1.3. būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei 

dokumentų rengimo taisyklėmis; 

 1.4. mokėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, 

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

 1.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu); 

 1.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;   

 1.6. Pretendentas, laimėjęs atranką, turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, 

būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma “Riboto 

naudojimo”. 

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. sausio 18 d. asmeniškai privalo 

Panevėžio pataisos namų Personalo skyriui pateikti: 

 1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 

 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas; 

 3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;  

 4. gyvenimo aprašymą; 



 5. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje); 

 6. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, dėl kurios paskelbta 

atranka, aprašyme nustatytiems specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas. 

 Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Personalo skyriuje arba                     

telefonu (8 45) 584 971 

 

 

 


