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DARBO PATIRTIS
2019-03-27 Direktorė

 Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras K. Kalinausko g. 10, Šilutė 

 Organizuoti Biuro veiklą ir atsakyti už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir 
uždavinių įgyvendinimą.

  
2017-03-07 Viešųjų paslaugų skyriaus darbuotoja

 Šilutės rajono savivaldybės administracija 

 Savivaldybės gydytojo ir sanitarijos inspektoriaus darbo funkcijų atlikimas. Sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklos koordinavimas.

  
2015-10-01 - 2016-11-30 Laisvoji mokytoja

 Darbas pagal verslo liudijimą. 

 NvŠ programos "Sveiki ir laimingi" rengėja, vadovė ir vykdytoja.

  
2012-08-17 - 2017-03-07 Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

 Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 

 
Rinkti, kaupti savivaldybės visuomenės sveikatos rodiklių duomenis, vertinti ir analizuoti jų 
pokyčius, kasmet rengti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą,
remdamasis duomenimis, teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl visuomenės 
sveikatos rodiklių ir savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos organizavimo gerinimo.

  
2010-04-01 - 2012-08-16 Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė

 Šilalės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras 

 

Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje. Dalyvauti 
formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės 
aktais. Vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių 
nustatymą. Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją 
mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms 
institucijoms

  
2008-09-05 - 2009-05-31 Neformaliojo ugdymo vadovė

 Vainuto gimnazijos Bikavėnų skyrius 

 Neformalusis vaikų ugdymas, darbas su vaikais, programų rengimas ir įgyvendinimas.
IŠSILAVINIMAS IR

KVALIFIKACIJA
Baigimo metai2019

Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų lygisaukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritisSocialinių mokslų studijų sritis

Studijų kryptisAndragogikos kryptis
Kvalifikacinis laipsnisMagistras arba jam prilygintas

Profesinės kvalifikacijos
pavadinimas

Ugdymo mokslų magistras

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Įgiję andragogo magistro laipsnį, asmenys geba siekti andragogo karjeros įvairiose 
suaugusiųjų švietimo institucijose ir kitose organizacijose, kuriose gali būti pritaikytos 
profesionalaus andragogo žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos. Andragogikos 
magistrantūros studijų turinys yra kompleksiškas, praplečia andragogikos žinias bei 
gebėjimus, rengia studentus tiriamajam darbui, ugdant analitinius, diagnostinius, 
prognostinius gebėjimus suaugusiųjų švietimo srityje. Andragogikos magistrantūros studijų 
programa praplečia andragogikos bakalauro studijų programos teikiamas kompetencijas. 
Įgiję andragogo magistro laipsnį, asmenys gali siekti andragogo karjeros įvairiose 
suaugusiųjų švietimo institucijose ir kitose organizacijose, kuriose gali būti pritaikytos 
profesionalaus andragogo žinios, gebėjimai, įgūdžiai ir nuostatos.

Diplomo numeris001160

  
Baigimo metai2014



Mokymo įstaigaKlaipėdos universitetas
Studijų lygisaukštasis universitetinis arba jam prilygintas
Studijų sritisBiomedicinos mokslų studijų sritis

Studijų kryptisVisuomenės sveikatos kryptis
Kvalifikacinis laipsnisBakalauras

Profesinės kvalifikacijos
pavadinimas

Visuomenės sveikatos bakalauras

Pagrindiniai dalykai, profesiniai
gebėjimai

Visuomenės sveikatos bakalauras baigęs studijas žino ir supranta šiuolaikinės visuomenės 
sveikatos principus, Europos Sąjungos, Lietuvos sveikatos politiką, geba analizuoti 
gamtines, darbo aplinkos, demografines, gyvenimo kokybės, elgsenos ir gyvensenos 
charakteristikas, vertinti visuomenės ir atskirų jos grupių sveikatą, kurti ir įgyvendinti 
sveikatos stiprinimo programas, vertinti jų efektyvumą. Turi bendravimo, vadybos, darbo 
komandoje, naudojimosi informacinėmis technologijomis, projektų valdymo įgūdžius, geba 
moksliškai pagrįsti argumentus, atstovauti ir ginti sveikatos politikos interesus. Įgyta 
kvalifikacija suteikia teisę dirbti savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, visuomenės 
sveikatos centruose, apskrities ar savivaldybių administracijų sveikatos skyriuose, ligonių 
kasose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, pramonės įmonėse 
visuomenės sveikatos specialistais, visuomenės sveikatos analizės specialistais, sveikatos 
edukologais, higienistais, sveikatos statistais, vadybininkais.

Diplomo numeris015997
ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalbalietuvių
Kitos kalbos

KALB
A

BENDRAS KALBOS
LYGIS

anglų Pažengęs vartotojas [B1]

rusų
Pradedantysis vartotojas

[A2]

Bendravimo gebėjimai
Gebu dirbti komandoje ir individualiai. Darbo patirtis ir įgytas išsilavinimas leidžia laisvai 
bendrauti ir komunikuoti su įvairaus amžiaus žmonėmis.

Organizaciniai ir vadovavimo
gebėjimai

Studijų metu esu įgijusi žinias apie sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų,
personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir sėkmingai 
taikau šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą. Magistro studijų metu 
mokiausi ugdomojo vadovavimo (kaučingo) principų, gebu nustatyti rizikingas įstaigos 
veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius. Gebu planuoti ir organizuoti 
darbuotojų veiklą, atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, 
taip pat žinau, kaip prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą. Visuomenės sveikatos studijų metu
įgijau sveikatos vadybos, politikos, sveikatos etikos ir teisės pagrindus.

Pageidaujamam darbui reikalingi
gebėjimai

Turiu profesinio darbo patirties ir gebu taikyti LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, SAM 
įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, 
organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo 
santykių organizavimą. Dirbdama Visuomenės sveikatos Biure administravau Vaikų 
sveikatos stebėsenos informacinę sistemą, sveikatos priežiūros specialistų registrą ir buvau 
susipažinusi su e-sveikatos naudojimo galimybėmis, todėl žinau e. sveikatos sistemos 
veikimo principus ir esu susipažinusi su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo 
technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra. Išmanau antikorupcinės aplinkos 
formavimo principus, žinau kaip atliekami antikorupciniai vertinimai, korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymas ir kt. Esu susipažinusi su mokamąja medžiaga "Antikorupcinės 
aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybių įstaigose" (Vilnius,2017). Esu dalyvavusi 
Nacionalinės antikorupcijos asociacijos mokymuose „Korupcijos prevencija ir jos 
įgyvendinimas savivaldybėse“ (4 akad. val.).

Darbo kompiuteriu gebėjimai

Puikiai moku naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Gebu dirbti su 
Microsoft Windows operacinėmis sistemomis, Microsoft Office paketu (Word, Excel, Access, 
Power Point), Outlook Ekspress, Adobe Reader, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 
ir kt. Greitai sugebu išmokti naudotis naujomis programomis.

Vairuotojo pažymėjimasTuriu B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma informacijaEsu dalyvausi kvalifikacijos kėlimo renginiuose: „Fizinio aktyvumo įvertinimo ir skatinimo 
praktika", „Vaikų ir jaunimo psichologinių krizių savižudybių prevencijos galimybės 
bendruomenėje", „Sveika gyvensena pilnaverčiui rytojui", „Sveika mityba ir gera fizinė 
sveikata", „Aktualūs sveikatos mokymo klausimai", „Aktualūs sveikatos mokymo klausimai, 
ligų ir traumų prevencijos klausimais", „Maitinimo organizavimas vaikų ugdymo įstaigose", 
„Mokyklos bendruomenės įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą", „Visuomenės
sveikatos programų rengimas ir jų įgyvendinimas", „Mišraus mokymosi modelio įdiegimas 
bendrojo ugdymo įstaigose", „Visuomenės sveikata ir jos stiprinimas", „Socialinių pedagogų 
ir kitų specialistų tarpusavio bendradarbiavimo, dirbant su rizikos šeimomis, psichologiniai 
ypatumai", „Sveikatos saugos reikalavimai ugdymo įstaigose", „Tabako kontrolė ir pagalba 
metantiems rūkyti", „Mobilizacijos sistemos paskaita“, „Kraujavimo iš virškinamojo trakto 
diagnostikos ir gydymo aktualijos“, „Korupcijos prevencija ir jos įgyvendinimas 
savivaldybėje“, „Fiziškai aktyvi, sveika ir saugi vasara“, „Modernioji pediatrija“, 
„Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų mažinimui“, „Pedagoginių ir 
psichologinių žinių kursai“ ir kt. Komisijos, tarybos ar darbo grupės, kurioms priklausau: 1. 
Šilutės rajono savivaldybės būtinojo hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo gydytojų specialistų 
komisijos narė; 2. Šilutės rajono savivaldybės tarpinstitucinės komandos kompleksiškai 



teikiančios pagalbą Šilutės rajono savivaldybės šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo 
iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių iki 21 metų) narė; 3. Šilutės 
rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijos narė; 4. Šilutės rajono savivaldybės mobilios 
pagalbos grupės, teikiančios ilgalaikę kompleksinę pagalbą vaikui, galimai nukentėjusiam 
nuo seksualinio išnaudojimo, ir jo šeimos nariams, narė; 5. Saugų vaikų globos namų 
pertvarkos plano parengimo koordinacinės darbo grupės narė; 6. Šilutės rajono savivaldybės
darbo grupės mobilizacijos planui parengti narė; 7. VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros 
centro Stebėtojų tarybos narė; 8. Šilutės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 
narė; 9. Šilutės rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė.

 


