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Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos statuto 10 straipsnio 1 dalimi 12 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. IR -59 „ Dėl pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo 
taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo” taisyklių 
II skyriumi:

1. S k e l b i u  atranką devynioms laisvoms Marijampolės pataisos namų Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus jaunesniųjų specialistų pareigybėms užimti ( pareigybės grandis -  jaunesnysis 
pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) - 4-8).

2. Specialieji reikalavimai pretendentams:
2.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.
2.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, 

reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, 
viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

2.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

2.5. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, 
nustatytus reikalavimus (II skiltis) asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. balandžio 17 d. įskaitytinai, 
asmeniškai arba elektroniniu paštu personalas@mpn.lt privalo p a t e i k t i :

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
3.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, ir šių 

dokumentų kopijas, gyvenimo aprašymą;
3.3. pretendento anketą (gali būti pildoma vietoje);
3.4. 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 (208 arba 215 
kabinete) arbatel.: 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 intemetiniame tinklalapyje.
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