
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PATAISOS PAREIGŪNŲ FIZINIO PASIRENGIMO REIKALAVIMŲ IR

ATITIKTIES ŠIEMS REIKALAVIMAMS TIKRINIMO KOMISIJŲ SUDARYMO

2021 m.                  d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, 4 ir 5 punktais:

1. S u d a r a u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  pataisos  pareigūnų  fizinio  pasirengimo  reikalavimų  ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimo komisijas (toliau – Komisijos):

1.1 Asmenų, pretenduojančių į vidaus tarnybą, pareigūno statusą atkuriančių buvusių
pareigūnų  ir  buvusių  pareigūnų,  grąžinamų  į  vidaus  tarnybą,  asmenų  siunčiamų  į  Lietuvos
aukštąsias mokyklas, Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir Kalėjimų
departamento pataisos pareigūnų fizinio pasirengimo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo
komisiją:

1.1.1.Donata  Kračkienė,  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo skyriaus  vedėja
(komisijos pirmininkė);

1.1.2.Gintaras  Motuzas,  Kalėjimų  departamento  Resocializacijos  skyriaus  patarėjas
(komisijos pirmininko pavaduotojas);

1.1.3.Birutė  Semėnaitė,  Kalėjimų  departamento  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja
(komisijos narė);

1.1.4.Reda Skirkevičiūtė, Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus patarėja
(komisijos narė);

1.1.5.Vaida Ivanovienė, Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji
specialistė (komisijos narė, atliekanti sekretorės funkcijas).

1.2. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų, įstaigose sudarytų
fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams vertinimo komisijų narių (tik
pareigūnų) fizinio pasirengimo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo komisiją: 

1.2.1. Evaldas  Gasparavičius,  Kalėjimų  departamento  Saugumo  valdymo  skyriaus
viršininkas (komisijos pirmininkas);

1.2.2. Ričardas Burokas, Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas (komisijos pirmininko pavaduotojas);

1.2.3. Saulius  Arbačiauskas,  Kalėjimų  departamento  Imuniteto  skyriaus  vyriausiasis
tyrėjas, atliekantis viršininko funkcijas (komisijos narys);

1.2.4.  Birutė  Semėnaitė,  Kalėjimų  departamento  Sveikatos  priežiūros  skyriaus  vedėja
(komisijos narė);

1.2.5. Aušra Ziegoraitytė, Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausioji
specialistė (komisijos narė, atliekanti sekretorės funkcijas).

1.3. Šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytų komisijų veikloje (stebėtojų teisėmis)
dalyvauja  profesinės  sąjungos atstovas  (-ai),  išskyrus tuos atvejus,  kai  testuojamieji  asmenys
negali būti statutinėje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos nariais:



1.3.1.Dainius Čekauskas, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3-iojo Saugumo
valdymo  skyriaus  vyresnysis  specialistas,  Kauno  apskrities  policijos  ir  kitų  teisėsaugos
darbuotojų profesinės sąjungos atstovas;

1.3.2.Tomas Masiulionis, Kalėjimų departamento Saugumo valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas,  Lietuvos Respublikos  ikiteisminio  tyrimo įstaigų profesinės  sąjungos ir  Vilniaus
apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovas;

1.3.3.Karolina  Malikėnienė,  Vilniaus  pataisos  namų  1-ojo  Saugumo  valdymo  skyriaus
vyresnioji specialistė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovė.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės
9 d. įsakymą Nr. V-197 „Dėl pataisos pareigūnų atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams
patikrinimo komisijų sudarymo“ su visais vėlesniais pakeitimais.

3. P a v e d u:
3.1.  šio  įsakymo  1.1  papunkčiu  sudarytai  Komisijai,  vadovaujantis  Vidaus  tarnybos

sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo
tvarkos  aprašu,  organizuoti  ir  pravesti  asmenų,  pretenduojančių  į  vidaus  tarnybą,  pareigūno
statusą atkuriančių buvusių pareigūnų ir buvusių pareigūnų, grąžinamų į vidaus tarnybą, asmenų
siunčiamų  į  Lietuvos  aukštąsias  mokyklas,  Kalėjimų  departamento  direktoriaus,  direktoriaus
pavaduotojo  ir  Kalėjimų  departamento  pataisos  pareigūnų kasmetinius  fizinio  pasirengimo ir
atitikties šiems reikalavimams tikrinimus, įtraukiant į komisijos veiklą (stebėtojo teisėmis) šio
įsakymo 1.3 papunktyje nurodytus profesinių sąjungų atstovus;

3.2.  šio  įsakymo  1.2  papunkčiu  sudarytai  Komisijai,  vadovaujantis  Vidaus  tarnybos
sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo
tvarkos aprašu,  organizuoti  ir  pravesti  kasmetinius  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų
vadovų, jų pavaduotojų,  įstaigose sudarytų fizinio pasirengimo reikalavimų ir atitikties šiems
reikalavimams vertinimo komisijų narių (tik pareigūnų) fizinio pasirengimo ir atitikties šiems
reikalavimams  tikrinimus,  įtraukiant  į  komisijos  veiklą  (stebėtojo  teisėmis)  šio  įsakymo  1.3
papunktyje nurodytus profesinių sąjungų atstovus.

3.3. Kal jim  departamento  Veiklos  organizavimo  skyriui  su  šiuo  sakymuė ų į
supa indinti  1  punkte  nurodytus  darbuotojus,  profesini  s jung  atstovus  ir  Kal jimž ų ą ų ė ų
departamentui pavald ias staigas.ž į

Direktorius                                                        Virginijus Kulikauskas
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