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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ATRANKOS Į LAISVĄ IMUNITETO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGYBĘ

PASKELBIMO

2022 m. birželio          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 punktu,  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.

1.  S  k  e  l  b  i  u  atranką  į  laisvą  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  Imuniteto  skyriaus  viršininko pareigybę  (vidaus  tarnybos  sistemos
pareigūnų pareigybių grupė – 6).

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 universitetinį ar jam prilygintą  teisės krypties išsilavinimą;
2.2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Kalėjimų departamento prie Lietuvos

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), jam pavaldžių įstaigų arba
kitų  teisėsaugos  institucijų,  vykdančių  kriminalinę  žvalgybą  ar  atliekančių  ikiteisminį  tyrimą,
padaliniuose;

2.2.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais,  reglamentuojančiais  korupcijos  prevenciją,  kriminalinę  žvalgybą,  baudžiamąjį  procesą,
bausmių ir suėmimo vykdymą, teisės pažeidimų tyrimą;

2.2.4. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
2.2.5. atitikti  teisės aktuose nustatytus reikalavimus,  būtinus išduodant leidimą dirbti  ar

susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;
2.2.6.  atitikti  vidaus tarnybos sistemos pareigūnų sveikatos  būklės tikrinimų sąvado III

skilties reikalavimus;
2.2.7. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams nustatytus fizinio pasirengimo trečiojo

lygio pareigūnų grupei reikalavimus.
3. N u r o d a u, kad: 
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3.1.  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: 

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

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

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

3.2. atrankoje dalyvaujantys Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pareigūnai šio įsakymo 3.1.2 ir 3.1.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų gali nepateikti,
nurodydami prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jų tarnybos bylose;

3.3. išsamesnę informaciją apie vykdomas atrankas galima gauti Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriuje telefonu (8 682)
64646, elektroniniu paštu kaldep@kaldep.lt.

4. P a v e d u Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą viešai paskelbti įstaigos interneto
svetainėje.

Direktorius                  Virginijus Kulikauskas 









DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312
Vilnius, Lietuva (2022-06-30 18:28:54)

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl atrankos į laisvą Imuniteto skyriaus viršininko
pareigybę paskelbimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-06-30 Nr. V-213

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris -

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Virginijus Kulikauskas, Direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-30 16:47:11 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-30 16:47:00 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Miroslavas Sinkevič, Patarėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-06-30 18:27:08 (GMT+03:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-06-30 18:27:02 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-03 12:27:03–2024-10-01 23:59:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
06-30 18:28:54)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas 2022-06-30 18:28:54 atspausdino Miroslavas Sinkevič

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
	DIREKTORIUS

