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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKOS Į KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTERIJOS KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS VALDYBOS
KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGAS

KOMISIJOS SUDARYMO 

2021 m. spalio            d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis  Atrankos  į  laisvas  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūno,  vykdančio
kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikalų  ministro
2016  m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-256 „Dėl Atrankos į  laisvas vidaus tarnybos sistemos
pareigūno,  vykdančio  kriminalinę  žvalgybą,  pareigas  aprašo  patvirtinimo“,  59  ir  60  punktais,
Asmenų,  siekiančių  eiti  laisvas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo,
papildomų  tikrinimo  ir  vertinimo  procedūrų  organizavimo,  vertinimo,  rezultatų  kaupimo  ir
saugojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Asmenų, siekiančių eiti
laisvas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pareigūnų,
vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, specialiųjų gebėjimų patikrinimo, papildomų tikrinimo ir
vertinimo  procedūrų  organizavimo,  vertinimo,  rezultatų  kaupimo  ir  saugojimo  tvarkos  aprašo
patvirtinimo“  23  punktu  ir  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos   Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  Kriminalinės  žvalgybos  skyriaus
viršininko Ruslano Urliuk 2021 m. spalio 11 d. tarnybinį pranešimą Nr. LV-4848 „Dėl atrankos
inicijavimo“:

1.  S  u  d  a  r  a  u   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) atrankos į  laisvą Kriminalinės žvalgybos valdybos
Kriminalinės  žvalgybos  skyriaus  (Marijampolės  pataisos  namai,  Sporto  g.  7,  Marijampolė)
vyriausiojo  tyrėjo pareigas komisiją (toliau – Komisija):

1.1.  Jevgenij Chleborodov – Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos
viršininkas (Komisijos pirmininkas);

1.2.  Jolita  Jurgelevičienė,  Kalėjimų  departamento  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkė (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

1.3. Saulius  Arbačiauskas  –  Kalėjimų  departamento  Imuniteto  skyriaus  vyriausiasis
tyrėjas (Komisijos narys);

1.4. Vilma  Motiejūnienė  –  Kalėjimų  departamento  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos
Koordinavimo ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos narė);

1.5. Virginija  Veličkaitė-Kurtanidze,  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo
skyriaus psichologė (Komisijos narys).

     2. N u r o d a u Gintarui Motuzui, Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus
patarėjui (Darbo tarybos atstovui), Komisijos veikloje dalyvauti stebėtojo teisėmis.

3. S k i r i u Komisijos sekretorę Vaidą Ivanovienę, Kalėjimų departamento Veiklos
organizavimo skyriaus vyriausiąją specialistę.



4. Į p a r e i g o j u Komisiją 2021 m. lapkričio 12 d., 10.00 val., Kalėjimų departamento
posėdžių  salėje  atlikti  pretendentų  į   laisvą  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  Kriminalinės
žvalgybos skyriaus (Marijampolės pataisos namai, Sporto g. 7, Marijampolė)  vyriausiojo tyrėjo
pareigybę, atranką.

5. N u s t a t a u, kad:
5.1. atrankose gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai;  

                   5.2. pretendentai,  norintys dalyvauti  atrankoje į laisvą Kalėjimų departamento
Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus (Marijampolės pataisos namai,
Sporto  g.  7,  Marijampolė)  vyriausiojo  tyrėjo  pareigybę,  turi  atitikti  šiuos  specialiuosius
reikalavimus: 

          5.2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
          5.2.2.  turėti  ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį  atliekant  ikiteisminio  tyrimo

procesinius veiksmus bausmių vykdymo sistemos kriminalinės žvalgybos padaliniuose, arba kitų
teisėsaugos institucijų kriminalinę žvalgybą vykdančiuose padaliniuose;

          5.2.3.  išmanyti Vidaus tarnybos statutą, Kriminalinės žvalgybos įstatymą, Bausmių
vykdymo  kodeksą,  Suėmimo  vykdymo  įstatymą,  Baudžiamojo  proceso  kodeksą,  Baudžiamąjį
kodeksą  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos
etiką,  viešųjų  ir  privačiųjų  interesų  derinimą  valstybės  tarnyboje,  apsaugą  nuo  nusikalstamo
poveikio, įslaptintos informacijos administravimą, suėmimą, bausmių vykdymą ir probaciją;

          5.2.4. mokėti analitiškai įvertinti, apibendrinti ir spręsti problemas, gebėti organizuoti ir
koordinuoti bausmių vykdymo sistemos Kriminalinės žvalgybos padalinių veiklą siekiant nustatytų
tikslų įgyvendinimo;

          5.2.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
          5.2.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Vidaus tarnybos statute, 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 ir bausmių vykdymą;

          5.2.7.  mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir
žodžiu;

          5.2.8. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
          5.2.9 atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
          5.2.10. atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal II skiltį;
          5.2.11. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų antrąjį lygį.

6. N u r o d a u, kad: 
6.1. asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje (-ose), per 14 kalendorinių dienų nuo

informavimo  dienos  Veiklos  organizavimo  skyriui  privalo  pateikti  asmeniškai  arba  siųsti
elektroniniu paštu, faksu ar kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais šiuos dokumentus: 

6.1.1.  rašytinį  prašymą  leisti  dalyvauti  atrankoje,  kuriame  nurodomas  pretendento
vardas ir pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, ir jei turi, elektroninio pašto
adresas; 

6.1.2. pretendento sveikatos būklės atitiktį siekiamos pareigybės aprašyme nurodytiems
sveikatos būklės reikalavimams patvirtinantį  dokumentą (įrašas pagal sveikatos būklės tikrinimo
periodiškumą turi būti galiojantis);

6.1.3. galiojančio patikrinimo rezultatus dėl pretendento atitikties fizinio pasirengimo ir
papildomiems reikalavimams patvirtinantį dokumentą ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį
nustatytiems reikalavimams. 

6.2.  atrankoje  dalyvaujantys  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos pareigūnai šio įsakymo 6.1.2 ir 6.1.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų
gali nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose;



6.3. išsamesnę informaciją apie vykdomas atrankas galima gauti Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 664)
31027, elektroniniu paštu: kaldep@kaldep.lt.

7. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą viešai paskelbti įstaigos interneto
svetainėje bei su šiuo įsakymu supažindinti 1 ir 2 punktuose išvardintus darbuotojus.

Direktorius                                                                                                      Virginijus Kulikauskas
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