
 

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS 
DĖL ATRANKOS Į VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS PASKELBIMO 

2021 m. sausio     d. Nr. 
Vilnius

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.  įsakymu 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“,  6  punktu,  10,  11,  12  punktais,
atsižvelgdama  į  l.  e.  Veiklos  koordinavimo  ir  kontrolės  skyriaus  viršininko  pareigas  Živilės
Mikulskienės  2021 m.  sausio 12 d.  tarnybinį  pranešimą Nr.  TP-27 „Dėl  neužimtos  vyriausiojo
specialisto pareigybės“:

1. S k e l b i u  atranką į vieną laisvą Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus vyriausiojo
specialisto pareigybę (vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 9).

2. N u s t a t a u, kad:
2.1.  atrankoje  gali  dalyvauti  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnai  ir  buvę  pareigūnai,

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka grąžinami į vidaus tarnybą; 
2.2. pretendentai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.2.1. turėti  ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisės, socialinio darbo ar

edukologijos studijų krypčių išsilavinimą;
2.2.2.  turėti  ne  mažesnę  kaip  1  metų  tarnybos  Kalėjimų  departamente  prie  Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį;
2.2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės  nutarimus  ir  kitus  teisės  aktus,  reglamentuojančius  bausmių,  nesusijusių su laisvės
atėmimu ir probacijos organizavimą ir vykdymą bei bausmių vykdymo sistemos veiklą;

2.2.4.  mokėti  valdyti,  kaupti,  sisteminti,  apibendrinti  informaciją  ir  rengti  išvadas  bei
pasiūlymus;

2.2.5.  išmanyti  dokumentų rengimo, tvarkymo ir  apskaitos taisyklių,  teisės aktų projektų
rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais
viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

2.2.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.2.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
2.2.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
2.2.9. atitikti  reikalavimus,  nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos

statute;
2.2.10. atitikti  sveikatos  būklės  reikalavimus,  nustatytus  Sveikatos  būklės  reikalavimų

asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo
įstaigoje,  pareigūnams,  kursantams,  sąvade,  patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-
380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;



2.2.11. būti  tokio  fizinio  pasirengimo,  kuris  atitiktų  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų
fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m.
sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;

2.3. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
elektroniniu paštu simona.miliauskiene@nbfcentras.lt  privalo pateikti:

2.3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2.3.2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
2.3.3. dokumentą,  patvirtinantį,  kad  asmuo  yra  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnas  ar

leidimą dalyvauti Lietuvos probacijos tarnybos organizuojamose atrankose (buvęs pareigūnas);
2.3.4. gyvenimo aprašymą;
2.3.5.  atitikimą  sveikatos  būklės  reikalavimams  bei  fizinio  pasirengimo  reikalavimams

patvirtinančius dokumentus;
2.4. pretendentų dokumentai  priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos

Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos;

2.5. išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Lietuvos probacijos tarnybos
Veiklos organizavimo skyriuje  telefonu 8 672 85 857, elektroniniu paštu  probacija@probacija.lt
arba marija.sakaliene@probacija.lt.

3. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui:
3.1. supažindinti su šiuo įsakymu l. e. Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus viršininko

pareigas Živilę Mikulskienę;
3.2.  informaciją  apie  atranką  viešai  paskelbti  Lietuvos  probacijos  tarnybos  interneto

svetainėje;
3.3.  pateikti  informaciją,  susijusią  su  organizuojama  atranka,  Nacionaliniam  bendrųjų

funkcijų centrui.

L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas,
atliekanti direktoriaus funkcijas  Gintarė Burokienė
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