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Prašau išduoti siuntimą į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklą (toliau − Pasieniečių mokykla).  
Esu informuotas(-a), kad įstojęs(-usi) į Pasieniečių mokyklą, vadovaudamasis(-asi) Vidaus 

tarnybos statuto 13 straipsniu, turėsiu pasirašyti stojimo į vidaus tarnybą sutartį, kuria įsipareigosiu 
mokytis ir baigęs (-usi) mokymus ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus. 

Baigęs (-usi) Pasieniečių mokyklą, noriu tarnauti (pažymėti ne daugiau kaip tris 
pageidaujamas tarnybos vietas):  

 
 Puškų pasienio užkarda; 
 Tverečiaus pasienio užkarda; 
 Adutiškio pasienio užkarda; 
 Švenčionių pasienio užkarda; 
 Pavoverės pasienio užkarda; 
 Lavoriškių pasienio užkarda; 
 Kenos pasienio užkarda; 
 Padvarionių pasienio užkarda; 
 Gintaro Žagunio pasienio užkarda; 
 Tribonių pasienio užkarda; 
 Purvėnų pasienio užkarda; 
 Aleksandro Barausko pasienio užkarda; 
 Kabelių pasienio užkarda; 
 Druskininkų pasienio užkarda; 
 Kapčiamiesčio pasienio užkarda; 
 Kalvarijos pasienio užkarda; 
 Vištyčio pasienio užkarda; 
 Kybartų pasienio užkarda; 
 Kudirkos Naumiesčio pasienio užkarda; 
 Šilgalių pasienio užkarda; 
 Rociškių pasienio užkarda; 
 Viešvilės pasienio užkarda; 
 Bardinų pasienio užkarda; 
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 Plaškių pasienio užkarda; 
 Vileikių pasienio užkarda; 
 Neringos pasienio užkarda; 
 Uosto pasienio užkarda; 
 Palangos pasienio užkarda; 
 Šiaulių pasienio užkarda; 
 Užsieniečių registracijos centras. 

 
Baigęs (-usi) Pasieniečių mokyklą, sutinku būti įdarbintas (-a) bet kuriame Valstybės 

sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos padalinyje. 
Sutinku, kad būtų tikrinami mano asmens duomenys, taip pat ir ypatingi asmens duomenys 

valstybės informacinėse sistemose ir registruose (kai būtina, ir kriminalinės žvalgybos subjektų 
informacinėse sistemose). 

Patvirtinu, kad (pažymėti vieną variantą): 
 nebuvau pašalintas iš Pasieniečių mokyklos ar kitos vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos už šiurkščius drausmės pažeidimus; 
  buvau pašalintas iš Pasieniečių mokyklos ar kitos vidaus reikalų profesinio mokymo 

įstaigos už šiurkščius drausmės pažeidimus, bet nuo pašalinimo dienos yra praėję trys ir daugiau 
metų; 

  buvau pašalintas iš Pasieniečių mokyklos ar kitos vidaus reikalų profesinio mokymo 
įstaigos už šiurkščius drausmės pažeidimus ir nuo pašalinimo dienos yra praėję mažiau negu trys 
metai. 
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