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Europass  

Gyvenimo aprašymas  

 

 

 

Asmeninė informacija 

 

Vardas (-ai) Pavardė (-és) LINA NEKRAŠĖ . 

Adresas(-ai)  Kelmė, Lietuva. 

Telefonas(-ai) 8 (427) 52239 Mobilusis 

telefonas: 

+370 690 90770. 

El. paštas(-ai) lina.nekrase@vsbkelme.lt  

Pilietybė Lietuvos. 

Gimimo data 1973.03.20. 

Lytis Moteris. 

Darbo patirtis   2011 m. –  Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Direktorė. 

2009–2010 m. VšĮ D&DM Kelmės filialas. Direktorė 

2007–2011 m. Šiaulių visuomenės sveikatos centro Kelmės skyrius. Vyriausioji 

specialistė 

1995–2008 m. SĮ Kelmės rajono vaistinės. Vaistinės punkto vedėja. 

1995–2008 m.  Kelmės Pirminis sveikatos priežiūros centras. Medicinos punkto vedėja 

Išsilavinimas 2022 – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Magistrantūros studijos. Gyvensenos 

medicina  

2010-2013 m. Šiaulių universitetas. Magistrantūros studijos. Edukologijos magistras 

(Specializacija – sveikatos edukologija) 

2008-2010 m. Šiaulių universitetas. Papildomos studijos. Sveikatos edukologija. 

2004- -2005 m. Šiaulių kolegija. Išlyginamosios studijos. 

1991-1995 m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla. Medicinos felčerio specialybė. 

Kvalifikacijos lygmuo pagal 

nacionalinę arba tarptautinę 

klasifikaciją 

 ISCED/ 5/magistras  

Asmeniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Komunikabilumas, dalykiškumas, imlumas naujovėms, komandinio darbo įgūdžiai, 

noras tobulėti, atsakingumas, nuoseklumas, organizuotumas, iniciatyvumas. 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 

Kita kalba(-os)  

Įsivertinimas  Supratimas Kalbėjimas Rašymas 

Europos lygmuo*  Klausymas Skaitymas Bendravimas 

žodžiu 

Informacijos 

pateikimas 

žodžiu 
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 * Bendrieji Europos kalbų metmenys 

  

  

Organizaciniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Planavimas, sprendimų priėmimas, patirtis dirbant komandoje  darbo grupėse, 

organizuojant,  koordinuojant ir  kontroliuojant veiklas.  

Patirtis dirbant darbo grupėse rengiant tesės aktų projektus, prevencines programas. 

Patirtimis organizuojant konferencijas, skaitant pranešimus.    

2002 -2008 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos narė, socialinių reikalų ir sveikatos 

apsaugos komiteto narė, nuo 2007 m. ir kontrolės komiteto narė.  

Nuo 2011 m. įvairių darbo grupių, komisijų narė, pirmininkė.  

Nuo 2012 m. Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė, 

Kelmės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė. 

Nuo 2011 m. savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos narė. 

  Nuo 2012 m. Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė 

Techniniai gebėjimai ir 

kompetencijos 

Darbas su duomenimis, statistinių duomenų rinkimas, informacijos paieška, 

sisteminimas, kaupimas, analizė. 

  

Darbo kompiuteriu 

gebėjimai ir kompetencijos 

Darbas Microsoft Office programomis, Internet Explorer, Outlook Express, AIVIKS, 

ULISO, DVS, DMS programomis. ECDL kursai (visi moduliai).  

  

Kiti gebėjimai ir 

kompetencijos 

Patirtis rengiant projektus ir įgyvendinant projektines veiklas. 

2011-2013 m. projekto  ,,Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

modernizavimas ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas“, 

veiklų įgyvendinimas ir tęstinumo užtikrinimas.  

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finsuoto  projekto „Kelmės 

rajono savivaldybės gyventojų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje“, 

projekto vadovė. 

Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2.-ESFA-R-630-

61-0001 „Gyventojų sveikatos stiprinimas“, projekto vadovė.  

 

Vairuotojo pažymėjimas(-ai) 

Nuosekliai, kasmet keliama kvalifikacija darbo saugos ir  profesinės sveikatos, 

administravimo,  ligų prevencijos klausimais. 

B kategorija nuo 1996 m. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/lt
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Papildoma informacija 
 
 
 
 

Publikacijos 

2009 m. suteikta Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto licencija  Nr. 0142-

MP/MH-10, verstis privalomuoju  pirmosios pagalbos mokymu bei privalomuoju 

higienos įgūdžių mokymu nuo 2009 m. liepos 30 d.  

 

 
1. Lina Balčiūnienė. Kelmiškių patirtis stiprinant šeimos sveikatą/Lina Balčiūnienė// 

Mokslinė praktinė konferencija „Sveika šeima – visuomenės sveikatos pagrindas” [14-

oji]: 2013 m. spalio 4 d. Kelmė / Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinė sveikatos 

taryba. […] Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas [ir kt.]; [Redakcinė kolegija: Rūta Balčiūnaitė, Lina Balčiūnienė, Daina 

Krančiukaitė-Butylkinienė [ir kt.]. Klaipėda: Baltic printing house, 2013, ISBN 978-

609-460-086-9. p. 26-28. 

2. Lina Balčiūnienė. Vaikų sveikatos ugdymas – investicija į ateitį/Lina Balčiūnienė// 

Mokslinė praktinė konferencija „Vaikų sveikata – šalies sveikatos politikos prioritetas“ 

[15-oji]: 2014 m. spalio 10 d. Kelmė / Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinė 

sveikatos taryba. […] Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos 

mokslų universitetas [ir kt.]; [Redakcinė kolegija: Rūta Balčiūnaitė, Lina Balčiūnienė, 

Daina Krančiukaitė-Butylkinienė [ir kt.]. Klaipėda: Baltic printing house, 2014, ISBN 

978-609-460-100-2. p. 23-25. 

3. Lina Balčiūnienė. Sveikatą stiprinti niekada nevėlu/Lina Balčiūnienė// Mokslinė 

praktinė konferencija „Sveikas senėjimas – vizija ir galimybės“ [16-oji]: 2015 m. spalio 

23 d. Kelmė / Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinė sveikatos taryba. […] 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [ir 

kt.]; [Redakcinė kolegija: Rūta Balčiūnaitė, Lina Balčiūnienė, Daina Krančiukaitė-

Butylkinienė [ir kt.]. Klaipėda: Baltic printing house, 2015, ISBN 978-609-460-126-2. 

p. 4-6. 

4. Lina Balčiūnienė. Kelmės rajono gyventojų psichikos sveikatos problemos ir 

sprendimo būdai/Lina Balčiūnienė// Mokslinė praktinė konferencija „Psichikos sveikata 

Lietuvoje: mokslo ir praktikos paradigmos“ sveikatos pagrindas” [17-oji]: 2016 m. 

spalio 18 d. Kelmė / Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinė sveikatos taryba. […] 

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [ir 

kt.]; [Redakcinė kolegija: Rūta Balčiūnaitė, Lina Balčiūnienė, Daina Krančiukaitė-

Butylkinienė [ir kt.]. Klaipėda: Baltic printing house, 2016, ISBN 978-609-460-135-4. 

p. 4-6. 

5. Lina Balčiūnienė. Bendruomenės sveikatos taryba gyventojų sveikatinimo 

procese/Lina Balčiūnienė//Mokslinė praktinė konferencija „Atspari bendruomenė –

visuomenės sveikatos ir darnaus vystymosi pagrindas“  [18-oji]: 2017 m. lapkričio 30 d.  

Kelmė / Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinė sveikatos taryba. […] Vilniaus 

universiteto Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas [ir kt.] ; 

[Redakcinė kolegija: Rūta Balčiūnaitė, Lina Balčiūnienė, Daina Krančiukaitė-

Butylkinienė [ir kt.]. Internetinė prieiga: https://nbdb.libis.lt ir 

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/document  

 
 

 

 

                                                      Lina Balčiūnienė  

https://nbdb.libis.lt/

