
LIETUVOS KELIŲ POLICIJOS TARNYBOS  

S K E L B I M A S 

 

 

Lietuvos kelių policijos tarnyba skelbia atranką statutinio valstybės tarnautojo Lietuvos 

kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus vyresniojo specialisto (A lygio                               

10 kategorijos  pareigybei: 

Aukščiausias policijos laipsnis: komisaras inspektorius. 

Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga kartu su Skyriaus vyriausiuoju specialistu 

analizuoti ir organizuoti  Skyriaus pareigūnų darbą vykdant saugaus eismo priežiūrą ir palaikant 

viešąją tvarką Lietuvos Respublikos keliuose, vykdant nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų 

prevenciją, užkardymą ir atskleidimą, suteikiant neatidėliotiną pagalbą nukentėjusiems asmenims, 

teikiant socialinę pagalbą eismo dalyviams, atliekant šalies ir užsienio valstybių, ir vyriausybių 

vadovų bei kitų oficialių delegacijų eskortavimą ir palydą, taip pat vykdant kitas teisės aktuose 

numatytas specialias funkcijas šalies mastu ir neteritoriniu principu, organizuoti ir vykdyti 

korupcijos prevencijos, teisėtumo pažeidimų kontrolės bei kitas priemones Tarnybos ir šalies 

policijos įstaigų darbuotojų atžvilgiu. 

Specialieji reikalavimai:  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintiną išsilavinimą, 

ne mažesnį kaip 5 metų vidaus tarnybos stažą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Policijos departamento prie VRM ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais policijos 

veiklą bei viešąjį administravimą; sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai mąstyti, 

greitai orientuotis, būti komunikabiliam, turėti organizacinių sugebėjimų, mokėti operatyviai priimti 

racionalius sprendimus, kultūringai bendrauti; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti 

raštvedybos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu 

paketu; turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones; atitikti teisės aktuose nustatytus 

reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima 

slaptumo žyma „Riboto naudojimo“; atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, 

pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnams 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); atitikti trečiąjį fizinio pasirengimo bei papildomų 

reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį. 

 

Atrinkti pretendentai, prieš paskiriant juos į pareigas, turės nustatyta tvarka gauti leidimą 

dirbti ar susipažinti su atitinkamos kategorijos (slaptumo žymos) įslaptinta informacija. 

Atrankoje gali dalyvauti aukštesnių pareigų siekiantys, žemesnes pareigas einantys tos 

pačios ar kitos vidaus reikalų įstaigos pareigūnai, atitinkantys pareigybės aprašyme nustatytus 

specialiuosius reikalavimus. 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje, 

adresuotą Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkui; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, 

išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir šių dokumentų kopijas arba tik 

šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas; gyvenimo aprašymą; darbo patirtį (stažą) patvirtinančius 

dokumentus ir jų kopijas; sveikatos būklės reikalavimų atitikimo (III skilties) ir patikrinimo 

rezultatų dėl atitikties fizinio pasirengimo bei papildomiems reikalavimams (III lygio) 

patvirtinančius dokumentus ir kitus skelbime apie atranką nurodytus dokumentus, būtinus patvirtinti 

pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbta atranka, aprašyme nustatytiems 

specialiesiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto puslapyje dienos, terminą pradedant skaičiuoti 



kitą dieną po atrankos paskelbimo, Lietuvos kelių policijos tarnybos bendrųjų reikalų grupėje              

611 kab., adresas: Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 9406, (8 5) 271 9435,                                             

el. p.: snaiguole.barisauskiene@policija.lt. ir   birute.ostrauskiene@policija.lt. 
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