TAPK POLICININKU
JAUNIME,
jeigu Jums rūpi savojo miesto saugumas, norite prisidėti, kad pagerėtų viešoji tvarka, norite saugoti
ir ginti žmonių teises ir laisves, valstybės ir jos piliečių interesus, siūlome įsidarbinti Marijampolės
apskrities vyriausiame policijos komisariate (toliau – Marijampolės aps. VPK). Tai puiki galimybė
pradėti savo karjerą vidaus tarnybos sistemoje, įgyti naujų žinių ir patirties. Baigus mokymus ir
įgijus policijos pareigūno kvalifikaciją, Jums bus garantuojama darbo vieta policijoje, kvalifikacijos
tobulinimo ir karjeros galimybės, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, priedai prie atlyginimo už
turimą laipsnį, kvalifikacinę kategoriją, stažą, mokami butpinigiai, kompensuojamos išlaidos
kelionei į darbo vietą ir kitos socialinės garantijos.
Besidominančius Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko, Kazlų Rūdos bei Kalvarijos
savivaldybių gyventojus prašome kreiptis į Marijampolės aps. VPK Personalo skyrių (toliau –
PS) ir pateikti prašymus bei anketas (pildomi vietoje).
Prie prašymo pridėti:
1. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą (originalą ir kopiją);
2. vidurinio mokslo baigimo dokumentą (originalą ir jo kopiją – neturintys pristatys
vėliau);
3. dvi 3x4 cm dydžio nuotraukas;
4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, jei jis asmeniui išduotas (originalą ir kopiją);
5. šauktinio arba karinį liudijimą (turintiems) (originalą ir kopiją);
6. vairuotojo pažymėjimą (turintiems) (originalą ir kopiją);
7. jei asmuo yra našlaitis arba žuvusio vidaus tarnybos pareigūno vaikas – tai patvirtinančius
dokumentus (originalą ir kopiją);
8. policijos rėmėjų, Šaulių sąjungos narių statusą patvirtinantį dokumentą (turintiems)
(originalą ir kopiją).
Dėl dokumentų pateikimo ir priėmimo bei išsamesnės informacijos kreiptis:
Marijampolės aps. VPK Personalo skyriaus viršininką G. Kalinauską
Basanavičiaus a. 2, Marijampolė
210 kab. tel. 8 343 24416
El. paštas: giedrius.kalinauskas@policija.lt
(dokumentai priimami ir informacija teikiama darbo dienomis nuo 8 00 val. iki 1600 val.,
penktadieniais nuo 800 val. iki 1430 val., pietų pertrauka nuo 1200 val. iki 1245 val.)
SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO Į LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLĄ VYKDYMO
DATOS:
Pretenduojantys tapti pirminės grandies policijos pareigūnais, kurie užtikrina viešąją tvarką,
teikia pagalbą asmenims, patruliuoja gatvėse, vykdo eismo priežiūrą bei atlieka kitas policines
funkcijas, gali stoti į Lietuvos policijos mokyklą (toliau – LPM) Klaipėdoje ir po 1,5 metų
mokymosi įgiję policininko kvalifikaciją pradeda tarnybą policijos įstaigose. Mokymosi metu jiems
mokama apie 481 Lt stipendija, vykdomi būtinieji kariniai mokymai. Daugiau informacijos rasite

http://lpm.policija.lt/lt/pradzia
Papildomos informacijos suteiks:
Lietuvos policijos mokykloje
Karaimų g. 73, Trakai
Jaunystės g. 7, Klaipėda
telefonais: (8 528) 51 960, (8 46) 313 802,
el. p. mokykla@policija.lt
SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO Į MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETĄ VYKDYMO
DATOS:
Pretenduojantys tapti vidurinės grandies policijos pareigūnais, vykdančiais policijos funkcijas
kriminalinės ir viešosios policijos padaliniuose, gali rinktis Mykolo Romerio universiteto (toliau –
MRU) Viešojo saugumo fakultete (toliau – VSF) Policijos veiklos (4 m.) ir Teisės ir policijos
veiklos (3,5 m.) universitetines dienines studijas Kaune. Baigusieji šias studijas pradeda tarnybą
policijos įstaigose ir gali eiti kriminalinės ar viešosios policijos tyrėjų ir specialistų pareigas
(apylinkės inspektoriai, ikiteisminio tyrimo tyrėjai ir pan.).
Į šias studijas asmenys priimami bendro priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas tvarka:
http://www.lamabpo.lt/

Marijampolės aps. VPK informacija

