
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras siūlo darbą visuomenės sveikatos specialistui (-ei) vykdyti visuomenės 
sveikatos stiprinimo funkcijas Klaipėdos rajone fizinio aktyvumo skatinimo srityje. 

 

Pareigybė: visuomenės sveikatos specialistas. 

Darbo pobūdis: vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas Klaipėdos rajone fizinio aktyvumo skatinimo srityje  (1 

etatas, 38 val. per savaitę).   
Būtinas išsilavinimas, kvalifikaciniai reikalavimai: Specialistas privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų 

studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų 
bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį; 

ARBA asmenys, turintys aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos, socialinių, ugdymo mokslų, sporto studijų krypčių grupių 
išsilavinimą, gali dirbti fizinio aktyvumo skatinimo ir vykdyti nurodytas funkcijas, kurios yra nepriskirtinos visuomenės sveikatos 

studijose įgyjamoms žinioms ir gebėjimams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 5 d. 
įsakymo Nr. V-1034 „Dėl Visuomenės sveikatos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ nuostatomis. Asmenys, siekiantys verstis 
minėta veikla, turi atitikti šiuos išsilavinimui keliamus reikalavimus:  fizinio aktyvumo skatinimo srityje – asmenys, gavę aukštojo ar 
jam prilyginto sveikatos mokslų studijų krypties grupės reabilitacijos studijų krypties, ugdymo mokslų studijų krypties grupės 

pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių, sporto studijų krypties grupės 
pasiekimų sporto arba laisvalaikio sporto studijų krypčių išsilavinimą ir įgiję bakalauro (profesinio bakalauro) ar aukštesnį  
kvalifikacinį laipsnį;  

Profesinio darbo patirtis neprivaloma. 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui: 
Specialistas turi žinoti ir suprasti: sveikatos stiprinimo pagrindus, visuminę (holistinę) sveikatos sampratą; visuomenės 

sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą; šiuolaikinę visuomenės 
sveikatos priežiūros teoriją, tikslus, visuomenės sveikatos priežiūros sistemos organizavimo metodus; Lietuvos Respublikos 
įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės 
aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą, Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, nacionalinius, ES ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) strateginius dokumentus, rekomendacijas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai 

pavaldžių įstaigų parengtas gaires, metodinę ir informacinę medžiagą, kitų šalių kompetentingų institucijų informaciją; sveikatos 

stiprinimo mokymo formas ir metodus; sveikos gyvensenos ugdymo bei stiprinimo principus ir metodus; suprasti bendruomenės 
dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes; bioetikos pagrindus, asmens sveikatos 

informacijos konfidencialumo reikalavimus;  sveikatos vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus. 

 Specialistas turi mokėti ir gebėti: organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės 
sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms; praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos 
mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti, įskaitant motyvacinių interviu taikymą; naudotis statistiniais 

sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus; analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir 
gyvensenos ypatumus; įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai; kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines 

naujoves visuomenės sveikatos stiprinimo srityje; rinkti ir tvarkyti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusią informaciją; bendrauti 
ir bendradarbiauti su bendruomene bei kitais institucijų specialistais, suinteresuotais asmenimis; savarankiškai planuoti ir organizuoti 

veiklas, taikant visuomenės sveikatos stiprinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo technologijų, organizavimo ir metodines priemones; 
organizuoti ir vertinti grupines pratybas, sveikatingumo treniruotes, taikant novatoriškas, mokslu pagrįstas technologijas;  organizuoti 

fizinį aktyvumą skatinančius renginius, kurių metu būtų atliekamas asmenų funkcinės būklės ir fizinio pajėgumo testavimas, mokoma 
savikontrolės metodų, teikiamos rekomendacijos, kaip pasirinkti fizinio aktyvumo formą ir krūvį; skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką 
mitybą darbo vietose; informuoti apie fizinio aktyvumo reikšmę vyresnio amžiaus žmones dėl antsvorio, hiperlipidemijos, II tipo 
cukrinio diabeto, depresijos, osteoporozės, vėžio ir kitų lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymo, sergamumo ir mirtingumo rizikos; 

organizuoti judesių koordinacijos ir pusiausvyros, raumenų jėgos stiprinimo treniruotes, siekiant pagerinti vyresnio amžiaus žmonių 
mobilumą. 
 Specialisto vertybinės nuostatos: vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei. 
nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla, nepažeidžianti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių; 
pareigingas, komunikabilus, vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei. 

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5-11,6 priklausomai nuo turimos darbo patirties. 

Darbuotojų veikla vertinama ir darbuotojai yra skatinami. 
Privalomi pateikti dokumentai: 

Gyvenimo aprašymas (CV); 
Išsilavinimą, kvalifikaciją liudijančio dokumento kopija; 

Asmens tapatybės dokumento kopija; 
Pretendento anketa; 

Prašymas dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse;   
Gali būti teikiami papildomi dokumentai (rekomendacijos, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijos).  

Dokumentus pateikti iki 2021-06-11 įskaitytinai. 
Pretendento anketos ir prašymo dėl dalyvavimo pretendentų į specialisto /darbuotojo pareigas atrankos konkurse formos 

pateiktos www.visuomenessveikata.lt skiltyje “Administracinė informacija” skiltyje “Laisvos darbo vietos”. 
Dokumentai priimami el.paštu: personalas@visuomenessveikata.lt    

Planuojama atrankos data: Apie tikslų konkurso laiką ir vietą informuosime atrinktus kandidatus.     
Atrankos būdas – pokalbis. 

Kviečiame prisijungti prie draugiško ir profesionalaus kolektyvo, ilgiausiai Lietuvoje veikiančiame visuomenės sveikatos 
biure! 

Informacija: 

personalas@visuomenessveikata.lt 

846453754 
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