
Darbo pasiūlymo aprašymas 

Sveikatos priežiūros 

įstaigos pavadinimas 

Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos 

tarnyba 

Pareigų pavadinimas Paramedikas 

Darbo pobūdis Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas kariams: 

 Vykdo nukentėjusiųjų paiešką, ruošia evakuacijai ir evakuoja 

ligonius ir sužeistuosius į karines ar civilines sveikatos 

priežiūros įstaigas 

 Pagal savo kompetenciją teikia pirmąją medicinos pagalbą 

 Asistuoja karo medicinos gydytojui jo padėjėjui teikiant 

skubią medicinos pagalbą 

 Užtikrina realią medicinos pagalbą remiamų karinių dalinių 

mokymų, pratybų ir kitų renginių metu 

 Eksploatuoja, prižiūri ir aptarnauja jam priskirtą medicininį 

transportą, tvarko su juo susijusią dokumentaciją 

 Atlieka paramediko medicinos normoje nustatytas asmens 

sveikatos priežiūros procedūras 

Pasiūlymas galioja iki  2022 m. gruodžio 31 d. 

Reikalavimai darbuotojui 1. Įgijęs paramediko kvalifikaciją 

2. Pagal sveikatos būklę tinkamas profesinei karo tarnybai 

3. Įgijęs pradinį karinį parengtumą (atlikęs privalomą pradinę karo 

tarnybą) 

4. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą 

Siūlomo tarnybos vieta Tauragės raj, Šilalės raj., Alytuje, Vilniuje,  Kaune, Marijampolėje, 

Pabradėje, Šiauliuose, Panevėžyje, Rukloje, Klaipėdoje. 

Siūlomo darbo pradžia Pagal susitarimą 

Darbuotojas aprūpinamas 

darbo drabužiais 

Taip 

Darbuotojas aprūpinamas 

kitomis darbo 

priemonėmis 

Taip 

Suteikiama galimybė 

dirbti kompiuteriu su 

interneto prieiga 

Taip 



Turima pagrindinė įranga 

darbui pagal specialybę 

Suteikiama įranga pagal poreikį funkcijoms vykdyti 

Galimybės kelti 

kvalifikaciją  

1. Kvalifikacijos kėlimo kursai pagal vykdomas funkcijas, apmokant 

tarnybos lėšomis. 

2. Pilnai padengiamos išlaidos susijusios su reikalingais kursais / 

seminarais.  

Atlyginimas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo 

tarnybos įstatymo nustatyta tvarka nuo 1158 Eur prieš mokesčius.   

Papildomas socialinis 

paketas 

1. Po dviejų pirmųjų tarnybos metų yra išmokama vieno tarnybinio 

atlyginimo dydžio premija atsižvelgiant į paramediko veiklos 

rezultatus.  

2. Už pirmus ketverius nepertraukiamos profesinės karo tarnybos 

metus mokama vienkartinė piniginė išmoka nuo 20 iki 45 BD 

priklausomai nuo tarnybos vertinimo. 

3. Kompensuojamos kelionės išlaidos iš gyvenamosios vietos į 

tarnybą iki 200 km atstumu arba kompensuojamos gyvenamosios 

patalpos nuomos išlaidos. 

4. Už kiekvieną dieną mokami maistpinigiai 12,5 Eur/d. 

Dėl darbo pasiūlymo 

kreiptis 

Karo medicinos tarnybos S1 skyrius 

Telefonas: (8 37)  307 710 

El. paštas: 

Anzelika.Rutkauskiene@mil.lt 

Saulius.Krasauskas@mil.lt  
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