
Įstaigos 
pavadinimas 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Pareigų 
pavadinimas Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas 

Darbo vieta 
(miestas) 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Reikalavimai 

Lauksime Tavo gyvenimo aprašymo, jei: 

 turi aukštąjį visuomenės sveikatos krypties 
išsilavinimą; 

 turi panašaus darbo patirties (privalumas). 

Mes tikimės, kad Tu: 

 esi savarankiškas (-a), tačiau moki dirbti ir komandoje; 

 esi atsakingas (-a), nori tobulėti bei mokytis; 

 esi aktyvus (-i) ir nebijai iššūkių; 

 esi komunikabilus (-i) ir nestokoji pozityvumo. 

Mūsų komandoje: 
 būsi atsakingas (-a) už visuomenės sveikatos priežiūrą 

Jurbarko rajone; 
 organizuosi ir vykdysi sveikatos stiprinimo priemones 

bendruomenėje: 
 organizuosi bendruomenės švietimą sveikatinimo 

klausimais per įvairias stiprinimo priemones; 
 organizuosi sveikatos mokymo ir ugdymo renginius; 
 vykdysi sveikatos mokymus, informacijos apie sveiką 

gyvenseną sklaidą, sveikos gyvensenos propagavimą, 
formavimą ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnių mažinimą bei kitas 
visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose 
numatytas priemones, susijusias su sveikatos 
stiprinimu; 

 rengsi informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos 
stiprinimo klausimais; 

 teiksi sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas 
nevyriausybinėms organizacijoms bendruomenėms, 
įmonių/įstaigų vadovams, darbuotojams ir 
individualiems gyventojams; 

 organizuosi valstybinių programų ir Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos patvirtintų programų 
įgyvendinimą bendruomenėje; 

 bendradarbiausi sveikatos stiprinimo klausimais su 
socialiniais partneriais, visuomenės sveikatos 
specialistais, mokyklų visuomenės sveikatos 



specialistais, kitų įstaigų atstovais, įvairiomis 
organizacijomis ir rėmėjais; 

 kelsi informaciją į Biuro tinklalapį; 
 rengsi ir tvarkysi su sveikatos stiprinimu susijusią 

informaciją; 
 teiksi siūlymus Biuro direktoriui dėl pasiūlymų 

pateikimo politikams, sveikatos specialistams, 
bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir 
kitoms įstaigoms sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo 
klausimais; 

 pildysi Biuro strateginio ir metinio veiklos plano 
sveikatos stiprinimo dalį ir ataskaitas; 

 pagal kompetenciją atstovausi Biuro interesus 
įstaigose, organizacijose ir kt.; 

 vykdysi kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Biuro 
direktoriaus pavedimus, atitinkančius Biuro tikslus ir 
funkcijas; 

Darbo funkcijos 
Vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą Jurbarko rajono 
savivaldybės teritorijoje. 

Siūlome 

 galimybę dirbti keliose ugdymo įstaigose 1 etato 
krūviu; 

 20 darbo dienų kasmetines mokamas atostogas; 

 40 val. darbo laiką, per 5 dienų darbo savaitę (dirbant 
1 etato darbo krūviu); 

 kursus ir mokymus, padedančius tobulinti Tavo 
įgūdžius; 

 
Atlyginimas: 

 Mėnesinis atlyginimas (bruto): 1176 Eur. su galimybe 
didėti. 

Dokumentai kurie 
turi būti pateikti 

  
 Gyvenimo aprašymas: (CV) (atsiunčiamas); 
 Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija; 
 Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų 

kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) 
pretendentas atsineša į pokalbį. 

Dokumentai 
priimami adresu 

diana.griskuviene@jurbarkovsb.lt 

Ryšio duomenys 
išsamesnei 
informacijai 

Tel. +370 61267525 

 

 


