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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKOS Į LAISVĄ SKAITMENINIO MONITORINGO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĘ PASKELBIMO

2022 m. balandžio    d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 28 straipsnio 1, 2 dalimis,
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“  4,  6,  10,  11,  12  punktais,
atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus 2021 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. V-17 ,,Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pataisos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo sutartis,  pareigybių  sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais  pakeitimais)  bei  į
Ričardo Buroko, l. e. Skaitmeninio monitoringo skyriaus viršininko pareigas, 2022 m. balandžio 8
d. tarnybinį pranešimą Nr. LV-1954 „Dėl atrankos paskelbimo“:

1. S  k  e  l  b  i  u  atranką  į  laisvą  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  Skaitmeninio  monitoringo  skyriaus  vyriausiojo  specialisto  pareigybę
(vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė – 9).

2. N u s t a t a u, kad:
2.1. atrankoje gali dalyvauti vidaus tarnybos sistemos pareigūnai ir buvę pareigūnai;
2.2. pretendentai,  norintys  dalyvauti  šio  įsakymo  1  punkte  nurodytoje  atrankoje,  turi

atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 
2.2.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą, ar iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą

arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; 
2.2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos statutinėje valstybės tarnyboje patirtį; 
2.2.3.  būti  susipažinusiam  su  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos  statutu,  Bausmių

vykdymo kodeksu,  Suėmimo  vykdymo įstatymu,  Pataisos  pareigūnų  veiklos  įstatymu,  ir  kitais
teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, suėmimą, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir
priežiūros vykdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; 

2.2.4.  išmanyti  dokumentų  rengimo  taisykles,  mokėti  dirbti  „Microsoft  Office“
programiniu  paketu,  gebėti  naudotis  skaitmeninių  duomenų  bazėmis,  radijo  ryšio  ir  asmens
apsaugai  skirtomis  priemonėmis,  išmanyti  apsaugos,  įeigos  kontrolės,  vaizdo stebėjimo sistemų
paskirtį ir bendruosius funkcinius principus; 

2.2.5.  mokėti  kaupti,  sisteminti,  analizuoti,  apibendrinti  ir  realizuoti  informaciją,  rengti
analitinę medžiagą; 

2.2.6.  atitikti  teisės  aktuose  nustatytus  reikalavimus,  būtinus  suteikiant  teisę  dirbti  ar
susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Slaptai“; 

2.2.7. atitikti sveikatos būklės sąvado reikalavimus pagal III skiltį; 
2.2.8. atitikti pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.
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3. N u r o d a u, kad: 
3.1. Asmenų, pageidaujančių dalyvauti atrankoje, dokumentai teikiami elektroniniu paštu:

julija.milutyte@nbfcentras.lt.  Teikiami šie dokumentai:
3.1.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas ir

pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis, einamos ar buvusios pareigos, elektroninio pašto adresas;
3.1.2. asmens tapatybę patvirtinantį  dokumentą,  išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,

kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3.1.3.gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos

adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą
(nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei,  kuriai  skelbiama atranka,  užimti  būtini tam tikri
įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

3.1.4.užpildytą Asmens, priimamo į statutines valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir
Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;

3.1.5.darbo patirtį nurodytą pareigybės aprašyme, patvirtinančius dokumentus;
3.1.6.dokumentą,  patvirtinantį,  kad  asmuo  yra  vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnas  ar

buvęs pareigūnas; 
3.1.7.  dokumentus,  patvirtinančius  atitikimą  sveikatos  būklės  ir  fizinio  pasirengimo

reikalavimams.
3.2. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos

Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos interneto svetainėse dienos. 

3.3. Atrankoje  dalyvaujantys  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos pareigūnai šio įsakymo 3.1.2–3.1.7 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali
nepateikti, nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose.

3.4. išsamesnę  informaciją  apie  skelbiamą  atranką  galima  gauti  tel.:  (5)  271 9077  bei
elektroniniu paštu: dovile.sviliene@kaldep.lt. 

4. P a v e d u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Veiklos organizavimo skyriui informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

Direktorius                Virginijus Kulikauskas
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