TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO
S K E LB I MAS
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Tauragės aps. VPK) skelbia atranką
į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno pareigas (pareigybę atitinkantis laipsnis – inspektorius.
TAURAGĖS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRIMINALISTINIŲ
TYRIMŲ POSKYRIO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(funkcijos kodas – 36732)
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kriminalistinių tyrimų poskyrio (toliau – Poskyris) specialistas yra statutinis valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 12.
II SKYRIUS
PASKIRTIS
3. Pareigybė reikalinga atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus
teikti ikiteisminio tyrimo įstaigoms visapusišką pagalbą tiriant jau padarytus nusikaltimus,
kriminalistiniams metodams ir techninėms priemonėms panaudoti surandant, užfiksuojant ir paimant
žymes bei įvairius objektus tiriant įvykių vietas bei vykdant kitus ikiteisminio tyrimo veiksmus,
apimančius Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Tauragės aps. VPK)
prižiūrimas teritorijas.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
4. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija ir atskleidimas.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI
5. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki
1995 metų įgytą specialų vidurinį išsilavinimą;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir
kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus tarnybą ir policijos veiklą;
5.3. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką;
5.4. sugebėti analizuoti problemas, rengti išvadas, numatyti darbo atlikimo metodus;
5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones ir ne mažesnį
kaip 2 metų metų vairavimo stažą;
5.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office arba LibreOffice programomis, interneto
naršyklėmis, policijos informacinės sistemos duomenų bazėmis ir kompiuterinėmis duomenų
sistemomis;
5.7. atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir
praktiniais gebėjimais, lygį;
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5.8. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu
Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis);
5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar
susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto
naudojimo“.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS
6. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal iš anksto sudarytą grafiką dirba pamainoje, kartu su reagavimo skyriaus
pareigūnais vyksta į A, B ir C kategorijų pranešimus apie nusikaltimus, atlieka įvykio vietos apžiūrą
(tyrimą), teikia prokurorui, apskrities teritorinių policijos komisariatų tyrėjams rekomendacijas,
siekdamas kuo kvalifikuočiau atlikti įvykio vietos apžiūrą (tyrimą);
6.2. įvykio vietos tyrimo (apžiūros) metu, panaudodamas technines priemones, ieško
nusikaltimo ir nusikaltėlio pėdsakų, kitų daiktinių įrodymų, rastuosius užfiksuoja, daro pėdsakų
išliejas, fotografuoja, būtinais atvejais vadovo nurodymu braižo įvykių schemas, pagal kompetenciją
surašo specialisto išvadą įvykio vietos protokole;
6.3. atsako už įvykio vietos tyrimo (apžiūros) rezultatyvumą, kokybišką pėdsakų suradimą,
fiksavimą ir paėmimą bei ant įpakavimų parašo paaiškinamuosius užrašus;
6.4. dalyvauja atliekant parodymų patikrinimus įvykio vietoje, eksperimentuose, darant
kratas ir poėmius, paimant pavyzdžius lyginamajam tyrimui;
6.5. vadovo nurodymu dalyvauja apskrities teritorinių policijos komisariatų tyrėjų,
prokurorų vykdomose įvykių vietų apžiūrose (tyrimuose), kai būtina turėti specialių žinių ar reikia
panaudoti kriminalistinius metodus bei technines priemones;
6.6. pagal kompetenciją atlieka objektų kriminalistinius tyrimus, užtikrina, kad tyrimai būtų
atliekami
laiku
ir
laikantis
galiojančių
teisės
aktų
bei
Lietuvos
policijos kriminalistinių tyrimo centro nustatytos tvarkos, teikia tik teisingas specialisto išvadas pagal
turimą kvalifikaciją;
6.7. vykdo tyrėjų raštiškus arba žodinius paklausimus, pavedimus, užduotis veiklos
klausimais;
6.8. savarankiškai tikrina tinkamus nusikalstamų veikų pėdsakus Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centro registruose, Poskyrio kartotekose, formuoja jas;
6.9. nuolat prižiūri turimą kriminalistinę techniką, papildo išnaudotas medžiagas ir užtikrina
efektyvų jų panaudojimą;
6.10. vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro, Lietuvos policijos generalinio
komisaro, Tauragės aps. VPK viršininko įsakymus, nurodymus;
6.11. bendradarbiauja su kitų Tauragės aps. VPK padalinių darbuotojais atliekant
prevencines priemones, aiškinant nusikalstamas veikas ir administracinius teisės pažeidimus, keičiasi
aktualia tarnybine informacija, teikia metodinę pagalbą;
6.12. laikosi policijos darbuotojo etikos reikalavimų, gerina policijos įvaizdį ir didina
visuomenės pasitikėjimą;
6.13. teikia pasiūlymus, kaip pagerinti darbo organizavimą ir mažinti nereikalingą
biurokratizmą, stiprinti žmogaus teisių apsaugą ir aktyvinti kovą su nusikalstamumu;
6.14. vykdo Tauragės aps. VPK vadovybės rašytinius ir žodinius pavedimus bei nurodymus;
6.15. esant būtinumui vykdo viešosios tvarkos, visuomenės rimties bei saugumo, piliečių
teisių, laisvių ir turto apsaugą;
6.16. vykdo pavestas funkcijas poilsio bei valstybinių švenčių dienomis, naktį ir esant
tarnybiniam būtinumui, dirba viršvalandinį darbą;
6.17. naudoja, tvarko (įrašo, keičia, vykdo paiešką) duomenis policijos registruose,
posistemiuose, sistemose, duomenų bazėse ir informacinėse sistemose, reikalingose pareigybės
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aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;
6.18. gauna duomenis (vartotojo lygiu) iš policijos registrų ir posistemių, reikalingus
struktūrinių padalinių patikrinimams atlikti;
6.19. yra materialiai atsakingas už jam patikėtą turtą;
6.20. tvirtina Tauragės aps. VPK komisariate sudarytų ar gautų dokumentų kopijų ar išrašų
tikrumą;
6.21. dalyvauja struktūrinių padalinių patikrinimuose;
6.22. daktiloskopuoja, filmuoja, fotografuoja asmenis ir ima jų seilių mėginius, siunčia juos
į Daktiloskopinių ir DNR duomenų registrus bei suveda į esamas įskaitas;
6.23. atlieka latentinių pirštų pėdsakų apdorojimą automatizuota daktiloskopine
identifikavimo sistema (ADIS);
6.24. naudojasi ir dirba policijos programinio paketo (POLIS), Vidaus reikalų informacinės
sistemos Centrinio duomenų banko (CDB) ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro
registrais ir naršyklėmis (Policijos registruojamų įvykių registras (PRIR), POLIS II naršyklė,
Daktiloskopinių duomenų registras, DNR duomenų registras).
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS
7. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Poskyrio viršininkui.
_________________
PAPILDOMA INFORMACIJA:
Atrankoje į laisvas pareigūno pareigas gali dalyvauti tos pačios ar kitos statutinės įstaigos
pareigūnai, atitinkantys Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse
nustatytus reikalavimus ir pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.
Atranka vykdoma žodžiu pagal Atrankos į laisvas vidaus tarnybos sistemos pareigūno
pareigas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 12
d. įsakymu Nr. 1V-142.
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 Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui.
2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
3. Gyvenimo aprašymą.
4. Vairuotojo pažymėjimo kopiją.
5. Sutikimą dėl asmens duomenų tikrinimo (pridedama).
Pastabos:
1. Pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą dirbti
ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija.
2. Pretendentai nurodytus dokumentus turi pateikti per Lietuvos policijos dokumentų
valdymo sistemą @vilys (toliau DVS). Neturintys prieigos prie DVS, dokumentus asmeniškai
perduoda registruoti Tauragės aps. VPK Dokumentų valdymo poskyriui arba siunčia registruotu paštu
adresu: Gedimino 17, 72237 Tauragė. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.
Jeigu atrankoje dalyvauja atranką organizuojančios ar kitos policijos įstaigos pareigūnas,
2-5 punktuose nurodytų dokumentų jis gali nepateikti, nurodydamas prašyme, kad šių dokumentų
kopijos yra jo tarnybos byloje.
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Pretendentai iš kitų statutinių įstaigų (ne policijos) kartu su 1-5 punktuose nurodytais
dokumentais turi pateikti:
2.1. dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį fizinio pasirengimo ir sveikatos būklės
reikalavimams, kopijas;
2.2. išrašą iš tarnybos bylos apie tarnybos eigą.
3. Pretendentų dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo
atitinkamos ministerijos ir atitinkamos centrinės statutinės įstaigos interneto svetainės dienos, terminą
pradedant skaičiuoti kitą darbo dieną po atrankos paskelbimo.

Telefonas pasiteirauti (8 700) 56645, el. paštas alvydas.petravicius@policija.lt
_________________

5

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)

