
Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras  skelbia konkursą 

 

Pareigos: 

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Terminuota darbo sutartis 1,0 etatu (specialisto nėštumo 
ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu) 
 

Pareigų pavadinimas: 

Visuomenės sveikatos  specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną 

 

Darbo vieta: 

Kuršėnai, J. Basanavičiaus g. 7, Šiaulių rajonas 

 

Reikalavimai: 

1. Atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-342 
patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus, t. y. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą sveikatos 
mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, 

patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį. Žmogus, baigęs 
kitas studijas turi turėti privalomas kvalifikacijos kėlimo valandas, suteikiančias teisę vykdyti šias 

pareigas.  
2. Žinoti ir suprasti: 
2.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojanč ius  
visuomenės sveikatos stebėseną, Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, nacionalinius, ES ir Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) strateginius dokumentus, rekomendacijas, Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtas gaires, metodinę ir informacinę medžiagą, kitų šalių 
kompetentingų institucijų informaciją;  

2.2. sveikatos stebėsenos pagrindus, visuminę (holistinę) sveikatos sampratą;  
2.3. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos dalies, struktūrą;  
2.4. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros teoriją, tikslus, visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo metodus;  

2.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią 
veiklą galimybes;  

2.6. bioetikos pagrindus, asmens sveikatos informacijos konfidencialumo reikalavimus; 
2.7. sveikatos vadybos, sveikatos ekonomikos, sveikatos statistikos pagrindus;  
2.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus;   

2.9. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo principus. 
3. Mokėti ir gebėti: 

3.1. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti raštvedybos taisykles, naudotis informacinėmis ir 
ryšio technologijomis. 
 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 

1. Vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), renka, tvarko, analizuoja ir interpretuo ja 

duomenis, naudojantis oficialiomis statistinėmis duomenų bazėmis, siekiant gauti išsamią 
informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja 
remiantis planuoja ir įgyvendina savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdo 

visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą;  
2.  Atpažįsta ir vertina populiacijos sveikatos problemas, galimas priežastis, prognozuoja visuomenės 

sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius;  



3. Rengia, įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujanč ias 

visuomenės sveikatos problemas, siūlo profilaktikos priemones, vertina jų veiksmingumą; 
4.  Įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;  

5. Planuoja ir atlieka savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: 
apibrėžia problemą, formuluoja hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirenka tinkamus tyrimo 
metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus, formuluoja išvadas; 

6.  Analizuoja savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus; 
7.  Įvertina grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;   

8.  Kritiškai vertina ir taiko teorines ir praktines naujoves visuomenės sveikatos stebėsenos srityje; 
9. Savarankiškai atlieka praktinės ir mokslinės literatūros paiešką ir ją vertina, aiškiai ir 
argumentuotai perteikia žinias, išvadas bei sprendimus ir jų priežastis;  

10. Renka ir tvarko su visuomenės sveikatos stebėsena susijusią informaciją;  
11. Planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas ir rekomendacijas, 

pristato savo veiklą ir jos rezultatus;  
12. Bendrauja ir bendradarbiauja su bendruomene bei kitais institucijų specialistais, suinteresuota is 
asmenimis, įgyvendindamas įstaigos tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su 

visuomenės sveikatos stebėsenos funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, 
neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams. 

 
Darbo užmokestis: 

4,96 BA koeficientas (1 BAD=132,5 eurai) (4,96*132,5) 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

1. Gyvenimo aprašymas (CV) (atsiunčia); 2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija ir papildomi 
dokumentai (rekomendacijos, išklausyti kursai, seminarų, mokymų/pažymėjimų kopijas) ir kitus 
dokumentus, reikalingus patvirtinti konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus  

pretendentas atsineša į pokalbį. 
 

Dokumentai priimami adresu: el. paštu vsb.siauliuraj@gmail.com arba J. Basanavičiaus g. 7, 
Kuršėnai, Šiaulių rajonas (2 aukštas) 
 

Skelbimas galioja iki 2018 m. gruodžio 27 d. 17.00 val. įskaitytinai. Dėl pokalbio dėl darbo vietos 
bus informuojamas kiekvienas kandidatas individualiai 

 

Telefono numeris išsamesnei informacijai: 8 683 27 615. 
 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis, kurio metu pateikiamos teorinės ir praktinės užduotys. 
 

mailto:vsb.siauliuraj@gmail.com

