LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO
S KE LB I MAS

Lietuvos kriminalinės policijos biuras skelbia atranką į laisvas vidaus tarnybos sistemos
pareigūno 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.
Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo
tyrimo 5-osios valdybos 3-iojo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (statutinio valstybės tarnautojo)
pareigos, 1 pareigybė.
Pareigybės grupė – 8.
Pareigybę atitinkantis laipsnis – komisaras.

SUNKAUS IR ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO TYRIMO
5-OSIOS VALDYBOS 3-IOJO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Lietuvos kriminalinės policijos biuro (toliau – Biuras) Sunkaus ir organizuoto
nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos (toliau – Valdyba) 3-iojo skyriaus (toliau – Skyrius)
vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 8.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, užkardyti, atskleisti
ir tirti nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, elektroninėje
erdvėje padarytus sunkius, labai sunkius, tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus,
nusikalstamas veikas, sukeliančias didelį atgarsį visuomenėje, darančias didelę žalą valstybei ar
asmenims, užtikrinti kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą. Pareigybė yra
atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigose, sąraše (Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas yra 251101).

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą
aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų tarnybos vidaus tarnybos sistemoje patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą,
policijos veiklą, dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles, įslaptintos informacijos
administravimo tvarką;
4.4. gebėti operatyviai priimti racionalius sprendimus, savarankiškai planuoti ir
organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir daryti
išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. išmanyti tarptautinio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija procesus;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, pagal kompetenciją mokėti naudotis teisės
aktų duomenų bazėmis, policijos ir kitų institucijų žinybiniais registrais ir informacinėmis
sistemomis;
4.7. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams sąvado II skilties reikalavimus;
4.8. atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį
antrajam lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo ir policijos pareigūnams nustatytus papildomus
reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo tokias funkcijas:
5.1. atlieka ikiteisminį tyrimą;
5.2. konvojuoja sulaikytuosius, suimtuosius į paskirties punktus (Kalėjimų departamentui
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžią įstaigą, apskrities vyriausiojo
policijos komisariato areštinę, teismo buveinę ar kitą ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar
teismo (teisėjo) raštu nurodytą vietą);
5.3. užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas elektroninių duomenų ir
informacinių sistemų saugumui, elektroninėje erdvėje padarytus sunkius, labai sunkius,
tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, nusikalstamas veikas, sukeliančias didelį
atgarsį visuomenėje, darančias didelę žalą valstybei ar asmenims;
5.4. pagal kompetenciją koordinuoja apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
atliekamus tyrimus dėl nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui, taip
pat tyrimus dėl elektroninėje erdvėje padarytų sunkių, labai sunkių, tarpregioninio ar tarptautinio
pobūdžio nusikaltimų, nusikalstamų veikų, sukeliančių didelį atgarsį visuomenėje, darančių didelę
žalą valstybei ar asmenims, teikia praktinę pagalbą;
5.5. teikia siūlymus Valdybos ir Skyriaus viršininkams dėl nusikaltimų elektroninių
duomenų ir informacinių sistemų saugumui ikiteisminio tyrimo gerinimo;
5.6. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų
prašymus, skundus, pareiškimus, pranešimus, pasiūlymus, nustatyta tvarka teikia reikiamą
informaciją;
5.7. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

5.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos teisėsaugos, kitomis
valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
5.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio elektroninių ryšių
paslaugų tiekėjais;
5.10. teikia siūlymus Valdybos ir Skyriaus viršininkams dėl nusikaltimų elektroninių
duomenų ir informacinių sistemų saugumui, elektroninėje erdvėje padarytų sunkių, labai sunkių,
tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimų, nusikalstamų veikų, sukeliančių didelį atgarsį
visuomenėje, darančių didelę žalą valstybei ar asmenims, ikiteisminio tyrimo strategijos
formavimo, kriminalinės policijos pagrindinių veiklos vertinimo kriterijų nustatymo;
5.11. pagal kompetenciją inicijuoja, rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
5.12. atlieka tikslinius ir netikėtus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų
kriminalinės policijos padalinių veiklos patikrinimus ar vykdo kitas vidaus kontrolės priemones;
5.13. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su registrų ir informacinių sistemų
duomenų tvarkymu;
5.14. pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus;
5.15. Biuro viršininko pavedimu dalyvauja užtikrinant visuomenės saugumą, teikia
neatidėliotiną pagalbą asmenims stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ir kitų ekstremaliųjų
situacijų atvejais;
5.16. vykdo kitus Skyriaus, Valdybos viršininkų, Biuro viršininko pavaduotojo, atsakingo
už Valdybos veiklą, ir Biuro viršininko pavedimus, susijusius su Biuro veikla;
5.17. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

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 kriminalinės policijos biuro viršininkui;
2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. gyvenimo aprašymą;
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, 2–5 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: Irina Filina, Policijos departamento prie LR VRM
Personalo administravimo valdybos 1-ojo skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 700) 5 78 82, el.
paštas irina.filina@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)

