LIETUVOS POLICIJOS
ANTITERORISTINIŲ OPERACIJŲ RINKTINĖS „ A R A S “
S KE LB I MAS
Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“ skelbia atrankas į laisvas vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų pareigas. Atrankoje gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos
pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnyje nustatytus
reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.
1. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ Specialiojo
intervencinio skyriaus vyresniojo specialisto (vidaus tarnybos sistemos pareigūno) pareigos, 1
pareigybė.
Pareigybės grupė – 10.
Pareigybę atitinkantis laipsnis – vyresnysis inspektorius.
SPECIALIOJO INTERVENCINIO SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(Funkcijos kodas 33032)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Specialiojo intervencinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis
valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 10.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga specialiosioms antiteroristinėms ir
įkaitų išlaisvinimo operacijoms Lietuvos Respublikos teritorijoje, ginkluotų ir pavojingų nusikaltėlių
sulaikymo operacijoms vykdyti ir jose dalyvauti, taip pat dalyvauti bendrosiose antiteroristinėse
operacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose.
4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo
saugumo užtikrinimo.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba
iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų tarnybos Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų
rinktinėje „Aras“ (toliau – Rinktinė „Aras“) patirtį;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, valstybės
tarnybą, gerai išmanyti tarnybinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

5.4. turėti asmenines ir psichologines savybes, reikalingas pareigybei nustatytoms
funkcijoms atlikti;
5.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį kaip 2 metų
vairavimo stažą;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office arba LibreOffice programų rinkiniais ir
interneto naršyklėmis;
5.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5.8. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę
tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės
įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams ir pareigūnams, įtrauktiems į Vidaus
reikalų ministerijos kadrų rezervą, buvusiems pareigūnams, grąžinamiems į tarnybą ar siekiantiems
atkurti statutinio valstybės tarnautojo statusą, kursantams, sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu
Nr. 1V-380/V-618, I skiltyje nustatytus reikalavimus;
5.10. atitikti pirmąjį fizinio pasirengimo ir papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais, lygį.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. sulaiko teroristus ir pavojingus ginkluotus nusikaltėlius, išlaisvina įkaitus;
6.2. esant būtinumui, vykdo kovines operacijas dideliame aukštyje;
6.3. esant būtinumui, atlieka snaiperio stebėtojo funkcijas;
6.4. esant būtinumui, vykdo sprogmenų paiešką, išankstinę patalpų, pastatų ir asmenų patikrą;
6.5. pagal kompetenciją dalyvauja bendrosiose antiteroristinėse operacijose ar kitokio pobūdžio
krizinėse situacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose;
6.6. pagal kompetenciją renka informaciją ir kitus duomenis, būtinus kovinių operacijų
planavimui ir vykdymui;
6.7. pagal kompetenciją dalyvauja specialiosiose policijos priemonėse ar operacijose;
6.8. pagal kompetenciją vykdo pareigūnų fizinio, kovinio ir taktinio pasirengimo pratybas,
pildo pareiginio rengimo žurnalą;
6.9. prireikus vykdo Rinktinės „Aras“ budėtojo pareigas;
6.10. vykdo kitus su Rinktinės „Aras“ ar su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.
____________________________

2. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ 1-ojo intervencinio
skyriaus 2-isios grupės vyriausiojo specialisto (vidaus tarnybos sistemos pareigūno) pareigos, 1
pareigybė.
Pareigybės grupė – 9.
Pareigybę atitinkantis laipsnis – komisaras inspektorius.

1-OJO INTERVENCINIO SKYRIAUS 2-OSIOS GRUPĖS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(FUNKCIJOS KODAS 33032)
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. 1-ojo intervencinio skyriaus (toliau – Skyrius) 2-osios grupės vyriausiasis specialistas yra
statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Skyriaus 2-osios grupės vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga specialiosioms
antiteroristinėms ir įkaitų išlaisvinimo operacijoms Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdyti,
ginkluotų ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo operacijoms vykdyti ir jose dalyvauti, taip pat dalyvauti
bendrosiose antiteroristinėse operacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno
valstybių teritorijose, organizuoti ir vykdyti Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės
„Aras“ (toliau – Rinktinė „Aras“) snaiperių rengimą.
4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo
saugumo užtikrinimo.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 m. įgytą aukštesnįjį
išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
5.2. turėti 3 metų tarnybos Rinktinėje „Aras“ patirtį, įgytą vykdant snaiperio, snaiperio
stebėtojo ir taktinės žvalgybos funkcijas;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, gerai
išmanyti tarnybinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
5.4. išmanyti bendruosius taktinės žvalgybos principus;
5.5. turėti asmeninių ir psichologinių savybių, reikalingų pareigybei nustatytoms funkcijoms
atlikti;
5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne trumpesnį kaip 2 metų
vairavimo stažą;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office arba LibreOffice programų rinkiniais ir
interneto naršyklėmis;
5.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5.9. gebėti organizuoti, planuoti Skyriaus 2-osios grupės veiklą, mokėti valdyti, kaupti,
sisteminti informaciją ir rengti išvadas;
5.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado I skilties reikalavimus;

5.11. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį
pirmajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo ir policijos pareigūnams nustatytus papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais;
5.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.
IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. padeda organizuoti ir planuoti Skyriaus 2-osios grupės pareigūnų veiklą ir funkcijų
vykdymą;
6.2. organizuoja, planuoja ir vykdo snaiperių rengimo pratybas, pildo pareiginio rengimo
žurnalą;
6.3. koordinuoja ir kontroliuoja snaiperių grupių darbą kovinių operacijų metu;
6.4. pagal kompetenciją dalyvauja bendrosiose antiteroristinėse operacijose ar kitokio pobūdžio
krizinėse situacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose;
6.5. pagal kompetenciją dalyvauja specialiosiose policijos priemonėse ar operacijose;
6.6. vykdo snaiperio, snaiperio stebėtojo funkcijas kovinių operacijų metu;
6.7. vykdo taktinę žvalgybą kovinių operacijų metu;
6.8. vykdo kovines operacijas dideliame aukštyje;
6.9. esant būtinumui, vykdo sprogmenų paiešką;
6.10. esant būtinumui, padeda vykdyti svarbių asmenų apsaugą;
6.11. esant būtinumui, kartu su intervencine grupe išlaisvina įkaitus ir sulaiko pavojingus
ginkluotus nusikaltėlius;
6.1.2. nesant Skyriaus 2-osios grupės vyriausiojo specialisto, organizuojančio grupės veiklą,
atlieka jo funkcijas;
6.13. pagal kompetenciją renka informaciją ir kitus duomenis, būtinus snaiperių kovinėms
užduotims planuoti ir vykdyti;
6.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant taktinius planus kovinėms užduotims vykdyti;
6.15. teikia pasiūlymus dėl teorinių ir praktinių snaiperių užsiėmimų metodikos tobulinimo,
kovinių užduočių vykdymo;
6.16. renka, sistemina duomenis apie snaiperių ginkluotę, ekipuotę ir teikia apibendrintą
informaciją Skyriaus viršininkui;
6.17. prireikus vykdo Rinktinės „Aras“ budėtojo pareigas;
6.18. vykdo kitus su Rinktinės „Aras“ ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus ir nurodymus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus 2-osios grupės vyriausiajam
specialistui, organizuojančiam grupės veiklą.
________________________

3. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ 2-ojo intervencinio
skyriaus 1-osios grupės vyresniojo specialisto (vidaus tarnybos sistemos pareigūno) pareigos, 1
pareigybė.
Pareigybės grupė – 10.
Pareigybę atitinkantis laipsnis – vyresnysis inspektorius.
2-OJO INTERVENCINIO SKYRIAUS 1-OSIOS GRUPĖS
VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(FUNKCIJOS KODAS 33032)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. 2-ojo intervencinio skyriaus (toliau – Skyrius) 1-osios grupės vyresnysis specialistas yra
statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 10.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Skyriaus 1-osios grupės vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti specialiąsias
antiteroristines ir įkaitų išlaisvinimo operacijas Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalyvauti ginkluotų
ir pavojingų nusikaltėlių sulaikymo, taip pat bendrosiose antiteroristinėse operacijose Europos
Sąjungos valstybių narių ir (ar) asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose.
4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – viešojo
saugumo užtikrinimo.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį
arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
5.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, Europos Sąjungos ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos veiklą, gerai
išmanyti tarnybinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
5.3. turėti asmeninių ir psichologinių savybių, reikalingų pareigybei nustatytoms funkcijoms
atlikti;
5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones ir ne trumpesnį kaip 2 metų
vairavimo stažą;
5.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office arba LibreOffice programų rinkiniais ir interneto
naršyklėmis;
5.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado I skilties reikalavimus;
5.8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį
pirmajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo ir policijos pareigūnams nustatytus papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais;
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. sulaiko teroristus ir pavojingus ginkluotus nusikaltėlius;
6.2. vykdo kovines užduotis vandenyje, po vandeniu ir dideliame aukštyje;
6.3. esant būtinumui, kartu su intervencine grupe išlaisvina įkaitus;
6.4. esant būtinumui, atlieka snaiperio stebėtojo funkcijas;
6.5. esant būtinumui, vykdo sprogmenų paiešką;
6.6. esant būtinumui, padeda vykdyti svarbių asmenų apsaugą;
6.7. pagal kompetenciją renka informaciją ir kitus duomenis, būtinus kovinėms operacijoms
planuoti ir vykdyti;
6.8. pagal kompetenciją dalyvauja bendrosiose antiteroristinėse operacijose ar kitokio pobūdžio
krizinėse situacijose Europos Sąjungos valstybių narių ir asocijuotų Šengeno valstybių teritorijose;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja specialiosiose policijos priemonėse ar operacijose;
6.10. pagal kompetenciją vykdo pareigūnų fizinio, kovinio ir taktinio pasirengimo pratybas,
pildo pareiginio rengimo žurnalą;
6.11. nesant Skyriaus 1-osios grupės vyriausiojo specialisto, atlieka jo funkcijas;
6.12. prireikus vykdo Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ budėtojo
pareigas;
6.13. vykdo kitus su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ ar Skyriaus
funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus ir nurodymus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus 1-osios grupės vyriausiajam
specialistui.
_______________________

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento vardas,
pavardė, nekarinis pareigūno laipsnis ir einamos pareigos, elektroninio pašto adresas. Prašymas
adresuojamas Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ vadui;
2. gyvenimo aprašymą;
3. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
4. sutikimą dėl asmens duomenų tikrinimo (pridedama).
5. kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme
nustatytiems specialiesiems reikalavimams.
Pretendentai gali pateikti dokumentus Personalo administravimo valdybai asmeniškai,
adresu Vitebsko g. 19, LT-11350 Vilnius (iš anksto suderintu laiku) arba siųsti registruotu paštu,
elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų galiniais įrenginiais (dokumentų originalai pateikiami
asmeniškai atrankos dieną).
Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios įstaigos pareigūnas, 3–5 punktuose
nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų kopijos yra jo
tarnybos byloje.
Pretendentai iš kitų statutinių įstaigų (ne policijos) kartu su 1-5 punktuose nurodytais
dokumentais turi pateikti dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį fizinio pasirengimo ir
sveikatos būklės reikalavimams, kopijas bei išrašą iš tarnybos bylos apie tarnybos eigą.
Jeigu atranką organizuojančioje įstaigoje dokumentai registruojami dokumentų valdymo
sistemoje, šios įstaigos pareigūnai 1 punkte nurodytą prašymą pateikia elektroniniu būdu.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos
apie laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas paskelbimo Vidaus reikalų ministerijos ir
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėse.
Išsamesnė informacija apie atranką: Lina Bagdonienė, Policijos departamento prie LR VRM
Personalo administravimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: 8 700 57874, el.
paštas: lina.bagdoniene@policija.lt

Asmenų tikrinimo policijos įstaigose tvarkos
aprašo 1 priedas

SUTIKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TIKRINIMO
—————————
(data, numeris)
____________
(parengimo vieta)

Aš, __________________________________________________________________,
(vardas ir pavardė, asmens kodas)
pretenduodamas į tarnybą ar darbą policijoje, sutinku, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vidaus tarnybos statute ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytais reikalavimais
ir siekiant nustatyti mano asmens atitikimą šiems reikalavimams, valstybės bei žinybiniuose
registruose ir informacinėse sistemose būtų tikrinami mano asmens duomenys:
– dėl teistumo (nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar panaikintas, dėl pradėtų ir (ar) nutrauktų
ikiteisminių tyrimų tikrinamojo asmens atžvilgiu);
– dėl taikytos administracinės atsakomybės per paskutinius 3 metus;
– dėl taikytų Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme
nustatytų prevencinių poveikio priemonių taikymo;
– dėl duomenų apie atliktus tarnybinius patikrinimus, taikytas tarnybines nuobaudas, įteiktus
pranešimus dėl tarnybinių nusižengimų (neatsižvelgiant į tai, ar nuobaudos galioja);
– dėl lojalumo Lietuvos valstybei (duomenis tikrina ir teikia Lietuvos Respublikos valstybės
saugumo departamentas);
– dėl atliekamų kriminalinės žvalgybos tyrimų, informacijos patikrinimų;
– taip pat kiti duomenys, esantys Policijos kriminalinės žvalgybos informacinėse sistemose,
Integruotoje baudžiamojo proceso informacinėje sistemoje, Privačių interesų deklaracijų tvarkymo
informacinėje sistemoje, pagal poreikį kituose valstybės bei žinybiniuose registruose ir informacinėse
sistemose, viešuosiuose šaltiniuose, siekiant nustatyti, ar nėra kitų kompromituojančių duomenų.

Parašas

(Vardas, pavardė)

