
Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VSB) 

Pareigos: 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį 

Pareigų pavadinimas: 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Specialistas vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną. 

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, 

informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus, bioetikos pagrindus, 

informacijos konfidencialumo apsaugą, epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus; poveikio 

visuomenės sveikatai vertinimo principus;  

4. Turi mokėti ir gebėti:  

4.1. vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti 

duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, 

sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės 

sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą; 

4.2. atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos 

tendencijas ir jų pokyčius; 

4.3. kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias 

visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą; 

4.4. planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: 

apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo 

metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas; 

4.5. šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų 

ligų paplitimą populiacijoje; 

4.6. teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms 

organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos 

išsaugojimo klausimais. 

5. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti darbą. 

6. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.  

7. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS 

Outlook, Internet Explorer, SPPS programa. 

8. Mokėti anglų kalbą. 

Funkcijos: 

1. vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti 

duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos 

rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo 

priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą; 

2. atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos 

tendencijas ir jų pokyčius; 

3. kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias 



visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą; 

4. planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: apibrėžti 

problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, 

analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;  

Darbo užmokestis: 

Nuo 14 iki 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 direktore@visuomenessveikata.lt arba Klaipėdos g. 11, Gargždai, 2 aukštas 1 kabinetas 

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai: 

Tel. (8 46) 45 37 54 

Skelbimas galioja iki: 2015-10-27. Dėl pokalbio dėl darbo vietos bus informuojamas kiekvienas 

kandidatas individualiai 

 

 

mailto:direktore@visuomenessveikata.lt

