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Įstaigos pavadinimas: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Biudžetinė įstaiga, įmonės kodas 

300624344, buveinė: Klaipėdos g. 11, Gargždai.  

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės 

tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės): 

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį): 

Direktoriaus pavaduotojas visuomenės sveikatai 

Darbo vieta (miestas): 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Klaipėdos g. 11, Gargždai 

Reikalavimai: 

1. Aukštasis universitetinis visuomenės sveikatos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (išskyrus 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos) ir magistras – viešojo administravimo, 

visuomenės sveikatos, sveikatos politikos ir vadybos magistro laipsnis. 

2. Mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus 

teisės aktus; 

3. Gerai išmanyti šiuolaikinę vadybą, mokėti bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje; 

4. Žinoti suprasti ir gebėti: 

4.1. Šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos 

rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus; 

4.2. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos 

sistemos dalies, struktūrą, funkcijas; 

4.3. Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos išsaugojimo, grąžinimo ir stiprinimo 

priemones; 

4.4. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir 

konfliktus; 

4.5. Kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

4.6. Vieną iš užsienio kalbų (anglų arba vokiečių); 

4.7. Dirbti kompiuteriu (SPSS, Word, Exel, gebėti naudotis internetu, teisinės bazės 

informacine sistema); 

4.8. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

bei Dokumentų rengimo taisykles; 

5. Būti pareigingam, darbščiam, iniciatyviam, korektiškam, kūrybiškam, būti nepriekaištingos 

profesinės reputacijos. 

6. Vadovaujamo darbo patirtis. 

7. Pretendento privalumai: 

8. turėti patirtį organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus, 

Funkcijos: 

1. Planuoti ir organizuoti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimą; 

2. Planuoti ir organizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimą; 

3. Planuoti ir organizuoti sveikatos stiprinimo bendruomenėje įgyvendinimą; 

4. Analizuoti duomenis, interpretuoti duomenis, teikti išvadas ir rekomendacijas; 

5. Rengti Biuro metų, mėnesio veiklos programą; 

6. Pagal kompetenciją atstovauti Biuro interesus įstaigose, organizacijose ir kt.; 

7. Rengti ataskaitų ir atsakymų projektus; 

8. Organizuoti ir įgyvendinti įstaigos ūkinę veiklą; 

9. Organizuoti ir administruoti viešuosius pirkimus; 

10. Pavaduoti Biuro direktorių jam nesant, atliekant visas Biuro direktoriaus pareigybėje 

numatytas funkcijas; 

11.  Vykdyti kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro Direktoriaus pavedimus, atitinkančius 

biuro tikslus ir funcijas; 



12. Atsakyti už laiku teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą; 

13. Atsako už jam pavaldžių darbuotojų darbą. Sudaro jų darbo grafikus, pildo darbo laiko 

apskaitos žiniaraščius. 

Darbo užmokestis:   

15,5 koeficientas 

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 

1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse; 

2. Asmens tapatybės, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą, informacinių technologijų 

išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, 

patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų 

kopijas; 

3. Gyvenimo aprašymą; 

4. Užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų 

sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą). Pretendento anketa gali būti pildoma vietoje pateikus 

prašymą leisti dalyvauti konkurse. 

5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės 

savybės; 

Dokumentai priimami adresu: 

1. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Klaipėdos g.11, Gargždai. Jeigu 

dokumentai siunčiami registruotu laišku, nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos tik šių 

dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. 

2. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, darbo dienomis nuo 

9.00 iki 16.00 val. 

Pretendentų atrankos būdas:  

Testas žodžiu (pokalbis) 

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: 

Ūkvedė 

Vida Dargienė 

tel. (8 46) 45 37 54 

el. paštas ukvede@visuomenessveikata.lt 

Skelbimas galioja iki: 2016 m. balandžio 26 d. 

 


