
Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) 

Pareigos: 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Terminuota darbo sutartis – trukmė 2 metai. 

Pareigų pavadinimas: 

Visuomenės sveikatos specialistas. Specialistas vykdantis vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą. 

Darbo vieta (miestas): 

Gargždai, Klaipėdos g. 11 

Reikalavimai: 

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą. 

2. Atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-918 patvirtintus 

kvalifikacinius reikalavimus, t.y. baigė universitetinių visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos 

(visuomenės sveikatos vadybos) studijų programą ir gavo diplomą, patvirtinantį suteiktą visuomenės sveikatos 

bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį. 

3. Turi žinoti ir suprasti šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus,  

4. Žinoti, suprasti ir gebėti: 

4.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus; 

4.2. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

4.3. užsienio kalbą; 

4.4. dirbti kompiuteriu (Word, Exel gebėti naudotis internetu, teisinės bazės informacine sistema); 

4.5. objektyviai vertinti ir organizuoti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklą; 

4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles; 

4.7. Mokėti užsienio kalbą. 

Funkcijos: 

1. planuoti ir įgyvendinti rajono bendruomenės sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones; 

2. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų 

programų įgyvendinimą Klaipėdos rajone; 

3. organizuoti ir kontroliuoti mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbą, sudaro kvalifikacijos kėlimo 

metinį planą. 

4. teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), 

rajono gyventojams. 

5. organizuoti vaikų ir jaunimo švietimą sveikatinimo klausimais. 

6. inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant, rengti, įgyvendinti, vertinti. 

7. organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų 

programų įgyvendinimą Klaipėdos rajono mokyklose ir bendruomenėje. 

8. bendradarbiauti su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, mokyklos specialistais, kitų įstaigų 

atstovais, rajono bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais. 

9. rengti, įgyvendinti veiklos programų vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo dalį. 

10. pagal kompetenciją nagrinėti gyventojų skundus ir pareiškimus. 

11. pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.. 

12. rengti ataskaitų ir atsakymų projektus.  

13. rengti įsakymų ir sprendimų projektus, susijusius su mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo 

organizavimu. 
Darbo užmokestis: 

Nuo 15 BMA koeficientas (1 BMA=35,5 eurų) 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Gyvenimo aprašymas (CV); 2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija;  3. Papildomus dokumentus 

(rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas). Pretendentas atsineša į pokalbį  

Dokumentai priimami adresu: 

El. paštu neringa.tarvydiene@visuomenessveikata.lt arba Klaipėdos g. 11, Gargždai, 2 aukštas 1 kabinetas 

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai: 

Tel. (8 46) 45 37 54 

Skelbimas galioja iki: 2016-10-24. Dėl pokalbio dėl darbo vietos bus informuojamas kiekvienas kandidatas 

individualiai 

mailto:neringa.tarvydiene@visuomenessveikata.lt


 


