
Teisininkas (-ė) 
 

Moderni, nuolat tobulėjanti, išsiskirianti dėmesingumu pacientams ir darbuotojams Viešoji įstaiga 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė kviečia tapti komandos dalimi Teisininką (-ę). Jei 

norėtumėte prisijungti prie mūsų, kartu augti ir tobulėti, atsiųskite savo gyvenimo aprašymą šiuo el. 

paštu personalas@rvpl.lt  

 

Darbo pobūdis: 

• ligoninės vidaus dokumentų, susijusių su ligoninės veikla, rengimas; 

• paklausimų, skundų nagrinėjimas, išvadų, atsakymų rengimas; 

• priverstinės hospitalizacijos teisinių aspektų koordinavimas; 

• duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymas; 

• viešųjų pirkimų dokumentacijos, sutarčių teisinis vertinimas, sutarčių, jų pakeitimų, susitarimų 

rengimas; 

• atstovavimas ligoninei visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų 

nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose ir 

įstaigose bei kitose organizacijose; 

• ieškinių, priešieškinių, skundų, pareiškimų, atsiliepimų rengimas, kitų procesinių veiksmų, 

susijusių su atstovavimu bylose atlikimas; 

• paklausimų, skundų nagrinėjimas, išvadų, atsakymų rengimas.  

 

Reikalavimai: 

• turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties, išsilavinimą; 

• turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;  

• žinoti darbo ginčų nagrinėjimo tvarką ir sprendimų būdus; 

• būti komunikabilia, pozityvia, draugiška, geranoriška ir empatiška asmenybe; 

• gebėti dirbti komandoje bei savarankiškai, atsakingai, lanksčiai spręsti problemas; 

• mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir 

apdorojimo programomis, informacinėmis paieškos sistemomis, elektroninio pašto programomis 

ir kt.); 

• sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti teisės aktų, procesinių, kitokių 

dokumentų rengimo reikalavimus; 

• darbo patirtis sveikatos priežiūros įstaigoje būtų privalumas. 

 

Mes jums siūlome: 

• turėti laisvę imtis pokyčių, taip savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Ligoninės veiklos;  

• galimybę dirbti didžiausioje ir iniciatyviausioje Lietuvoje psichiatrijos įstaigoje; 

• galimybę pokyčiuose ne tik dalyvauti, bet ir jų imtis; 

• galimybę nuolat ir sistemingai tobulinti profesines žinias bei patyrimą, siekiant išlaikyti bei kelti 

savo kvalifikaciją, įgyti naujų darbo įgūdžių arba persikvalifikuoti. Kvalifikacijos kėlimo metu 

darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis; 

• konkurencingą, kompetencijas atitinkamą atlyginimą; 

• priskirto kuratoriaus pagalba, kuris padės Jums sėkmingai startuoti naujose pareigose;  

• vadovybės palaikymą ir dėmesį darbuotojo poreikiams; 
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• galimybę naudotis įstaigos biblioteka, kurioje rasite įvairių grožinės bei mokslinės literatūros 

leidinių; 

• skanius ir sveikus pietus ligoninės kavinėje už simbolinę kainą; 

• vieną kartą per metus nemokamai atlikti visus Ligoninės laboratorijoje atliekamus laboratorinius 

tyrimus; pakartotinius tyrimus atlikti už savikainą; 

• odontologijos paslaugas su darbuotojo nuolaida; 

• nemokamus skiepus nuo gripo bei Hepatito B; 

• erkinio encefalito vakciną už pusę tyrimo savikainos, o darbuotojo šeimos nariams galimybę 

pasiskiepyti už savikainą. 

 

Darbo užmokestis  

susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalies. 

Nuo 1000,00 Eur į rankas, dirbant visu pareigybės darbo krūviu. Galimi priedai, priemokos, pašalpos 

(pagal patvirtintą Darbo apmokėjimo sistemą). Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo darbuotojo 

kompetencijos ir veiklos rezultatų.  

 

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad VšĮ "Respublikinė psichiatrijos ligoninė" tvarkytų 

Jūsų asmens duomenis galimo įdarbinimo tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, 

tvarkyti, keisti bei prašyti ištrinti savo anksčiau pateiktus duomenis. Su detalesne informacija apie VšĮ 

Respublikinės psichiatrijos ligoninės duomenų apsaugos taisyklėmis galite susipažinti 

https://rvpl.lt/duomenu-apsauga/  

 

Dėkojame už atsiųstus CV. Užtikriname gautos informacijos konfidencialumą. 
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