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 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1 dalimi, 

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, 7, 10 ir 22 punktais:  

 1. S k e l b i u  atranką į tris laisvas Saugumo valdymo skyriaus (toliau – SVS) jaunesniojo 

specialisto (13 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė, pareiginės algos koeficientas – 

4,7–11,0) pareigas, veiklos adresu Technikos g. 34, Kaunas. 

 2. Specialieji reikalavimai pretendentams:  

 2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją; 

 2.2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį 

administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą, laisvės atėmimo vietų apsaugos ir jose laikomų asmenų 

priežiūros vykdymo tvarką, Dokumentų rengimo taisyklėmis; 

 2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

 2.4. atitikti fizinio pasirengimo reikalavimus pagal antrą lygį, nustatytą Vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo 

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. 

įsakymu Nr. 1V-55; 

 2.5. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, 

pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose 

Vidaus reikalų ministerijos siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado 

patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (II skiltis).  

 3. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo dienos 

(terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos interneto 

svetainėse). Pretendentas privalo pateikti Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui: 

 3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje nurodant nekarinį pareigūno laipsnį ir 

einamas pareigas; 

 3.2. asmens tapatybę, pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus; 

 3.3. gyvenimo aprašymą; 

 3.4. užpildytą pretendento anketą (Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo 

taisyklių 1 priedas); 

 3.5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme 

nustatytiems specialiesiems reikalavimams; 
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 3.6. sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai 

būtina, – ir kriminalinės žvalgybos subjektų informacinėse sistemose). 

 4. Dokumentus prašome siųsti el. pašto adresu aurika.bartuseviciute@nbfcentras.lt. 

Telefonas pasiteirauti 8 658 67071.  

 5. P a v e d u  Veiklos organizavimo skyriui paskelbti šį įsakymą bei SVS jaunesniojo 

specialisto pareigybės aprašymą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kauno tardymo izoliatoriaus 

interneto svetainėse. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Mindaugas Zaikauskas 
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