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   Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos statuto (Žin., 2000, Nr. 39-1088; Žin., 2008, Nr. 135-5230) 10 straipsniu, Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 20 d. 
įsakymu Nr. V-384 „ Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  
direktoriaus 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V - 169 " Dėl skyrimo į pareigūnų pareigas Kalėjimų 
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžiose 
įstaigose atrankos būdu taisyklių patvirtinimo“ ( Žin., 2011, Nr. 165- 7887): 
  1. S k e l b i u atranką keturioms laisvoms  Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų 
pareigybėms užimti ( pareigybės lygis – C, pareigybės kategorija – 2), specialieji reikalavimai – būti 
susipažinusiam su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu 
(Žin., 2000, Nr. 39-1088; Žin., 2008, Nr. 135-5230), bausmių vykdymo sistemos veiklą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 
           2. Reikalavimai pretendentams: 
 2.1. ne jaunesni kaip 18 metų, valstybinę kalbą mokantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie 
pagal asmenines savybes, dalykinį ir fizinį pasirengimą, sveikatos būklę tinka eiti Kalėjimų 
departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų pareigas; 

2.2. būti pasirengusiems teisės aktų nustatyta tvarka atlikti nuteistųjų vyrų priežiūrą, apsaugą, 
apžiūras bei kratas; 
 2.3. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. 
 3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki sausio 3 d. įskaitytinai, asmeniškai 
privalo p a t e i k t i įstaigai: 
 3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje; 
 3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir šių 
dokumentų kopijas; 
            3.3. gyvenimo aprašymą; 
            3.4. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje); 
            3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, atspausdintą privačių interesų 
deklaraciją, pateiktą per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę 
sistemą. 
            4. Išsamesnę informaciją apie skelbiamą atranką galima gauti Personalo skyriuje (215 kab.) 
arba tel.: 8 343 73851. 
 5. P a v e d u   Administracijos reikalų skyriui: 

5.1. šią informaciją pranešti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos pavaldžioms įstaigoms; 

5.2. per 3 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo informaciją viešai paskelbti įstaigos skelbimų 
lentoje ir internetiniame tinklalapyje.  
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