
 

 

VšĮ Radviliškio ligoninė – konkurencinga Šiaurės Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaiga, teikianti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines paslaugas pagal 

Europos standartų reikalavimus bei nuolat siekianti aukščiausios teikiamų 

sveikatos paslaugų kokybės. 

 

Šiuo metu prie Ligoninės kolektyvo kviečiame prisijungti šiuos specialistus: 

• Medicinos gydytoją (budinčio terapinio profilio); 

• Logoterapeutą (klinikinį logopedą); 

• Gydytoją chirurgą; 

• Vidaus ligų gydytoją; 

• Gydytoją urologą; 

• Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytoją; 

• Gydytoją echoskopuotoją; 

• Gydytoją endoskopuotoją; 

• Gydytoją anesteziologą-reanimatologą; 

• Gydytoją pulmonologą; 

• Gydytoją neurologą; 

• Šeimos gydytoją. 

 

Reikalavimai: 

• Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją ir 

kompetenciją; 

• Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, 

sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius darbą; 

• Turėti darbo kompiuteriu įgūdžių; 

• Mokėti bendrauti ir bendradarbiauti; 

• Būti nepriekaištingos reputacijos. 

 

 



 

Mes jums siūlome: 

• Aprūpinimą darbo drabužiais; 

• Aprūpinimą kitomis darbo priemonėmis; 

• Galimybę dirbti kompiuteriu su interneto prieiga; 

• Turimą pagrindinę įrangą darbui; 

• Galimybę kelti kvalifikaciją; 

• Visas socialines garantijas. 

 

Darbo užmokestis:  

• Medicinos gydytojui (budinčio trapinio profilio): 290 Eur (su priedu „į 

rankas“) už vieną budėjimą Kintamoji dalis nustatoma individualiai už 

papildomus darbus. 

• Logoterapeutui (klinikiniam logopedui): 594 Eur (prieš mokesčius) 

dirbant 0,50 et. Individualus atlyginimas aptariamas pokalbio metu. 

• Chirurgui: 5000 Eur prieš mokesčius ( dirbant 1 et. krūviu). 

• Vidaus ligų gydytojui: 5 500 Eur dirbant 1 et. Kintamoji dalis ir priedai 

nustatomi individualiai už papildomus darbus. 

• Urologui: 500 Eur (prieš mokesčius) už vienos dienos konsultacijas. 

• Plastikos chirurgui: 5000 Eur prieš mokesčius ( dirbant 1 et. krūviu). 

• Echoskopuotojui: 2500 Eur, dirbant 0,50 et. 

• Endoskopuotojui: 2500 Eur dirbant 0,50 et. Individualus atlyginimas 

aptariamas pokalbio metu. 

• Anesteziologui-reanimatologui: 3500 Eur prieš mokesčius (dirbant 1 et. 

krūviu). Kintamoji dalis ir priedai nustatomi individualiai. 

• Pulmonologui: 500 Eur (prieš mokesčius) už vienos dienos konsultacijas. 

• Neurologui: 500 Eur (prieš mokesčius) už vienos dienos konsultacijas. 

• Šeimos gydytojui: 4000 Eur 1 et. (prieš mokesčius). 

 

 

Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti el. paštu: info@radviliskioligonine.lt 

Kontaktai (pasiteiravimui): tel. (8 422) 52435 

 
 

https://lsmu.lt/studijos/studentams/darbo-pasiulymai/

