
PASIENIEČIŲ MOKYKLA



Pagėgių rinktinė

Pakrančių apsaugos rinktinė

Varėnos rinktinė

Vilniaus rinktinė

Ignalinos rinktinė
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Palangos kvalifikacijos tobulinimo skyrius

DISLOKACIJA



Pasienietis – pareigūnas, vykdantis valstybės sienos apsaugą, gebantis bendrauti su

tautiečiu ir su užsieniečiu, juos pasitinkantis pirmas prie valstybės sienos.

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnas - nustatyta tvarka į pareigūno pareigas priimtas

statutinis valstybės tarnautojas, atliekantis įstatymuose nustatytas funkcijas, kuriomis

užtikrinamas VSAT uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas, turintis įstatymų suteiktus

viešojo administravimo įgaliojimus dėl sau nepavaldžių asmenų ir (ar) vadovaujantis

pareigūnams.

Pasieniečio profesija skirta tiems, kas tikisi įdomios, besikeičiančios veiklos, nuolatinio

bendravimo su žmonėmis bei kolektyve, stabilaus ir užtikrinto atlyginimo karjeros,

savarankiškumo darbe.

PASIENIEČIO PROFESIJA



Pasieniečiai:

- saugo valstybės sieną sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus

vandenyse;

- atlieka asmenų ir transporto priemonių, kertančių valstybės sieną, kontrolę;

- užtikrina pasienio teisinį režimą;

- dalyvauja įgyvendinant valstybinę migracijos procesų kontrolę;

- dalyvauja užtikrinant viešąją tvarką pasienio ruože;

- ginkluotųjų pajėgų sudėtyje gina valstybę karo metu;

- kitas priskirtas funkcijas.

PASIENIEČIO PROFESIJA



Pasieniečio profesiją galima įgyti Pasieniečių mokykloje. Nuo 2017-ųjų metų – 1 metai.

PASIENIEČIO PROFESIJA



Į Pasieniečių mokyklą priimami asmenys turi atitikti Vidaus tarnybos statuto 7 str.
reikalavimus. Nepriimami asmenys, kurie buvo pašalinti iš vidaus reikalų profesinio
mokymo įstaigos už šiurkčius drausmės pažeidimus.

Reikalavimai į vidaus tarnybą (Vidaus tarnybos statuto 7 str.):

- būti Lietuvos Respublikos pilietis ir mokėti lietuvių kalbą;

- būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 60 metų;

- būti nepriekaištingos reputacijos;

- turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

- būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti pareigas vidaus tarnybos sistemoje;

- būti tokio bendrojo fizinio pasirengimo, kuris leistų eiti pareigas vidaus tarnybos

sistemoje;

- būti baigęs vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą ar kitą švietimo įstaigą vidaus

reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu arba vidaus reikalų profesinio mokymo

įstaigos įvadinio mokymo kursus.

TAPK PASIENIEČIU!



Asmuo, pageidaujantis gauti siuntimą į Pasieniečių mokyklą, kreipiasi į VSAT rinktinės

Bendrųjų reikalų skyrių (išskyrus Pasieniečių mokyklą) pagal gyvenamąją vietą dėl šio

siuntimo išdavimo.

TAPK PASIENIEČIU!

Ignalinos 

rinktinė

Vilniaus g. 76,

Ignalina, LT-

30130,

tel.: (8 386) 52 

686; 53 699

Vilniaus 

rinktinė 

Vilniaus g. 41,  

Vilniaus r., 

Mickūnai , LT-

13116, tel.: (8 5) 

219 86 03; 219 

81 00

Varėnos 

rinktinė

Alytaus g. 1,

Varena, LT-

65210, 

tel. (8 310) 31 

689

Pagėgių 

rinktinė

Klaipėdos g. 16,

Pagėgiai, LT-

99290, 

tel. (8 441) 57 

955

Pakrančių 

apsaugos

rinktinė 
Gintaro g. 1,

Klaipėda, LT-

92237 

tel.: (8 46) 397 

840; 397 850



VSAT rinktinė informuoja asmenį, pageidaujantį gauti siuntimą į Pasieniečių mokyklą,

apie dokumentus, reikalingus šiam siuntimui gauti.

Asmuo pateikia VSAT rinktinei šiuos dokumentus:

- prašymą dėl siuntimo į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigą išdavimo;

- asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;

- asmens išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

- užpildytą anketą (gyvenimo aprašymą);

- sutikimą būti tikrinamam valstybės informacinėse sistemose ir registruose;

- prireikus ir kitų prašomų dokumentų kopijas.

Dokumentai gali būti pateikiami elektroniniu būdu.

TAPK PASIENIEČIU!



Asmeniui pateikus nurodytus dokumentus, personalo tarnyba per 8 darbo dienas

įvertina šiuos dokumentus, parengia ir išduoda asmeniui siuntimą į CMEK patikrinti

sveikatą ir psichologinį tinkamumą vidaus tarnybai. Taip pat asmuo bus tikrinamas dėl

nepriekaištingos reputacijos.

Asmuo, gavęs siuntimą į CMEK, iš anksto registruojasi CMEK elektroninėje sistemoje ir

vyksta į CMEK dėl sveikatos patikrinimo.

Nustačius, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus, VSAT rinktinės vadovas išduoda

šiam asmeniui siuntimą dalyvauti atrankoje į Pasieniečių mokyklą.

TAPK PASIENIEČIU!



Atrankoje į Pasieniečių mokyklą gali dalyvauti asmuo, turintis teisės aktų nustatyta

tvarka išduotą VSAT rinktinės siuntimą.

Pretendentai, gavę siuntimus, Pasieniečių mokyklai turi pateikti nurodytus dokumentus.

Pasieniečių mokyklos tinklapyje www.pasienietis.lt skelbiamas tikslus dokumentų

priėmimo terminas ir vieta.

Priėmimo komisija pretendentams, pateikusiems visus reikiamus dokumentus, suteikia

atpažinties kodus ir informaciją apie atrankos eigą.

TAPK PASIENIEČIU!

http://www.pasienietis.lt/


Dokumentai , kuriuos privalu pateikti Pasieniečių mokykloje priėmimo komisijai:

- siuntimą į Pasieniečių mokyklą;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- brandos atestatą ir jo priedus (originalus arba notaro patvirtintas kopijas);

- vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį vairuoti B kategorijos transporto priemones (jei

išduotas;

- jei atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius

mokymus, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei pretendentas yra našlaitis arba pareigūno, žuvusio atliekant tarnybines pareigas,

vaikas, tai patvirtinančius dokumentus;

- jei pretendentas yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos šaulių sąjungos

narys, Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas, tai patvirtinančius

dokumentus ir su šia naryste susijusios Jaunojo pasieniečio būrelio, Generolo P.

Plechavičiaus kadetų licėjaus ar Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją;

- jei pretendentas turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį įšsilavinimą, tai

patvirtinančius dokumentus.

TAPK PASIENIEČIU!



Atranka vykdoma Pasieniečių mokykloje trimis etapais:

I etapas – pretendentų bendro fizinio pasirengimo patikrinimas;

II etapas – pretendentų žinių ir gebėjimų patikrinimas;

III etapas – pretendentų konkursinio balo nustatymas;

Pretendentams, neišlaikiusiems bendro fizinio pasirengimo patikrinimo, II ir III

atrankos etapuose dalyvauti neleidžiama.

TAPK PASIENIEČIU!



Fizinio pasirengimo įskaita

Stojantieji skirstomi į grupes pagal amžių.

Kiekviena amžiaus grupė surenka atitinkamą taškų sumą.

Fizinis parengimas vertinamas sumuojant 1, 2, 3 pratimų taškus.

Eil.

Nr.

Moterys Vyrai

1. Rankų lenkimas ir tiesimas 

nuo horizontalios atramos 

gulint (atsispaudimai) per 2 

min. 

Rankų lenkimas ir tiesimas 

nuo horizontalios atramos 

gulint (atsispaudimai) per 2 

min. arba prisitraukimai prie 

skersinio 

2. 100 m bėgimas arba

bėgimas šaudykle 10 x 10 m 

100 m bėgimas arba

bėgimas šaudykle 10 x 10 m

3. 2000 m bėgimas 3000 m bėgimas

TAPK PASIENIEČIU!



Pretendentų konkursinį balą sudaro:

- brandos egzaminų pažymių ir brandos atestate nurodytų mokymo dalykų metinių

pažymių;

- pretendento žinių ir gebėjimų patikrinimo įvertinimas (balas);

- pretendento papildomi balai.

Brandos 

egzaminai

Egzaminų 

koeficientai

Mokomieji 

dalykai

Mokomųjų 

dalykų 

koeficientai 

Lietuvių kalba 0.23 Lietuvių kalba 0.11

Istorija 0.23 Istorija 0.11

Užsienio 

kalba

0.17 Užsienio 

kalba

Matematika

0.11

0.04

TAPK PASIENIEČIU!



Pretendentui papildomi balai skiriami:

- jei jis atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigė bazinius karinius

mokymus – 1 papildomas balas;

- jei jis ne trumpiau nei 1 metus yra (buvo) Jaunojo pasieniečio būrelio ar Lietuvos

šaulių sąjungos narys, Generolo P. Plechavičiaus kadetų licėjaus kadetas –

1 papildomas balas;

- jei jis turi aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą – 1 papildomas

balas.

TAPK PASIENIEČIU!



Pretendentų fizinio pasirengimo įskaita – 2017 m. rugpjūčio mėn.;

Pretendentų bendrųjų žinių testas – 2017 m. rugpjūčio mėn.;

Pretendentų konkursinio balo nustatymas – 2017 m. rugpjūčio mėn.;

Mokslo metų pradžia mokykloje – 2017 m. rugsėjo 1 d.

TAPK PASIENIEČIU!



Mokslas mokykloje nemokamas.

Kursantai apgyvendinami nemokamai bendrabutyje. Jie aprūpinami uniformine

apranga.

Gauna stipendiją Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Mokyklos kursantams, sėkmingai baigusiems mokyklą, išduodami profesinio mokymo

diplomai ir kiti pažymėjimai, suteikiama pasieniečio profesinė kvalifikacija

Pagal Stojimo į vidaus tarnybą sutartį visi kursantai įdarbinami VSAT padaliniuose.

Pageidaujantiems yra galimybė tapti kinologu.

TAPK PASIENIEČIU!



Garantijos ir perspektyvos:

- darbo vieta ir karjeros galimybės Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniuose;

- galimybė įstoti į Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto Teisės ir

valstybės sienos apsaugos programą;

- stabilus ir užtikrintas atlyginimas;

Darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga, priedas už laipsnį, priedas už tarnybos

Lietuvos valstybei stažą, priemokos, apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis,

nakties ir viršvalandinį darbą ir budėjimą.

TAPK PASIENIEČIU!



Garantijos ir perspektyvos:

- socialinės garantijos vidaus tarnybos pareigūnui (materialinis aprūpinimas, sveikatos 

priežiūra, draudimas, pensija, teisinė pagalba, kompensacijos, pašalpos ir kitos 

išmokos);

- pareigūnai valstybės lėšomis aprūpinami pareigūnų tarnybine uniforma pagal

nustatytas normas;

- specialias tarnybines užduotis vykdančių ar atliekančių tarnybą lauko sąlygomis 

pareigūnų aprūpinimas maistu; 

- pareigūnų, jų šeimos narių ir jų nuosavybės apsauga.

TAPK PASIENIEČIU!



www.pasienietis.lt

www.pasienis.lt

PASIENIEČIŲ MOKYKLA

http://www.pasienietis.lt/
http://www.pasienis.lt/

