GYVENIMO APRAŠYMAS
1. Pavardė: Grubliauskienė
2. Vardas: Jūratė
3. Gimimo data: 1977 08 24
4. Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Institucija
[Data: nuo-iki]

Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
(tuometinis Kauno medicinos universitetas)
(1996 – 2000)
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Visuomenės sveikatos bakalauras

Visuomenės sveikatos magistras, specializacija –
sveikatos edukologė

(tuometinis Kauno medicinos universitetas)
(2000 – 2002)
Klaipėdos universitetas, Kauno Vytauto Didžiojo
universitetas, Vilniaus universitetas, Mykolo
Romerio Universitetas, Aveiro (Portugalija)
universitetas (Jungtinė doktorantūros programa)
(2012 – 2019)

Socialinių mokslų srities, Edukologijos krypties
mokslų daktarė

5. Šiuo metu einamos pareigos:
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktorė (nuo 2008 gegužės);
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros docentė;
Vilniaus universiteto, Medicinos fakulteto, Sveikatos mokslų instituto tyrėja.
Kalbų mokėjimas: lietuvių – gimtoji kalba (pateikiamas aukštojo mokslo diplomas)
ES kalbos:
Įsivertinimas
Europos lygmuo1

Anglų

Kalbėjimas

Supratimas
Klausymas

B2

Pažengęs
vartotojas

Skaitymas

C1

Igudęs
vartotojas

Bendravimas
žodžiu
B1

Pažengęs
vartotojas

Rašymas

Informacijos
pateikimas žodžiu
B2

Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

*- efektyvų kalbos mokėjimą įrodanti veikla:
• Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose;
• Pranešimai parengti anglų kalba (moksliniai straipsniai);
• Paskaitos užsienio studentams „Sveikatos stiprinimas“ (2014-2016 m.).

Kitos kalbos:
1

Europos lygmuo: 1 lygmuo: A1 ir A2 – pradedantysis vartotojas, 2 lygmuo: B1 ir B2 – pažengęs vartotojas; 3 lygmuo: C1 ir C2 – įgudęs vartotojas.

Rusų

C1

6. Profesinė patirtis:
Data: nuo- Miestas,
iki
šalis
2002
sausis 2002
lapkritis
2002
gruodis –
2008
gegužė

Klaipėda,
Lietuva

Klaipėda,
Lietuva

Igudęs
vartotojas

C2

Igudęs
vartotojas

Įmonė,
organizacija
Klaipėdos
miesto
visuomenės
sveikatos
centras
Klaipėdos
miesto
savivaldybė

B1

Pažengęs
vartotojas

B2

Pažengęs
vartotojas

B1 Pažengęs
vartotojas

Pareigos

Pagrindinės veiklos ir atsakomybės

Sveikatos
ugdymo
skyriaus
vedėja

Sveikatos stiprinimo, sveikatos stebėsenos ir
privalomųjų sveikatos mokymų savivaldybėje
organizavimas ir įgyvendinimas

Sveikatos
apsaugos
Visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybės
skyriaus
teritorijoje organizavimas, sveikatos projektų
vedėjo
konkursų administravimas
pavaduotoja

7. Kiti įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, gebėjimas ruošti ir pateikti kursų/mokymo programas,
gebėjimas vadovauti komandai bei dirbti joje.
8.Kvalifikacijos kėlimas, stažuotės, seminarai
Šalis, institucija

Tematika

Olandijos visuomenės ir darbo
sveikatos institutas (Olandija, „ToT“ kursai
Roterdamas)
Erasmus
universitetas
Roterdamas)

Erasmus magistrantų vasaros kursai: „Tyrimų metodika
medicinos
medicinoje ir epidemiologijoje“, Visuomenės sveikatos
(Olandija,
įvadas globalinių pokyčių kontekste“, Sveikatos paslaugų
tyrimo metodai“, „Prevencinės medicinos tyrimai“.

Ferdinando Porsche nuotolinio
mokymosi taikomųjų mokslų Mokslinė doktoranto stažuotė
universitetas, Viena (Austrija)

Metai

2003

2003

2014 05
12 - 17

9.Pagrindiniai moksliniai darbai
Biomedicinos mokslai,
Socialiniai mokslai

Straipsniai recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose:
Jurgaitienė, D., Stasiuvienė, D., Grubliauskienė, J. (2010) Jaunimo dažno lankymosi
klubuose (diskotekose) sąsajos su narkotikų vartojimo ir požiūris į prevencines
priemones juose. Sveikatos mokslai: visuomenės sveikata, medicina, slauga. ISSN 1392
– 6373. T. 20. Nr. 5(2010), psl. 3465-3470.
Jurgaitienė, D., Andrejevas, .V, Grubliauskienė, J. (2011) Narkomanijos prevencijos
mokykloje lyginamieji aspektai. Sveikatos mokslai: visuomenės sveikata, medicina,
slauga. Vilnius: sveikata. ISSN 1392 – 6373. T. 21. Nr. 2 (2011), psl. 48-51.
Grubliauskienė, J., Vaičekauskairė, R. (2013). Paauglių sveikatos sampratos
samoningumas pasipriešinimo sveikatos ugdymui kontekste. Visuomenės sveikata, 2013
priedas Nr. 1.

Socioeconomic Characteristics, Oral Care Habits and Oral Health-Related Quality of
Life among the Parents of Pre-School Children in Klaipėda. Andruškienė J.,
Barsevičienė Š., Dvarionaitė L., Grubliauskienė J., Mažonienė A. Published Online:
2016-12-30 | DOI: https://doi.org/10.1515/arhss-2016-0004
Kristjansson, AL., Mann, MJ., Sigfusson, J., Sarbu, EA., Grubliauskiene, J., Daily, SM.,
Sigfusdottir, ID. (2017). Prevalence of e-cigarette use among adolescents in 13 Eastern
European Towns and Cities. Public Health, 147, 66 – 68.
Grubliauskienė, J., Vaičekauskaitė, R. (2019). Su sveikata susijusios gyvenimo kokybės
ištekliai: vaikų įsvertinimą lemiantys veiksniai. Tiltai, Vol 82, No 1 (2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v82i1.2007
Grubliauskienė, J., Vaičekauskaitė, R., Babarskienė, J. (2019). Family-focused quality
of life assessment and its implications for children‘s social welfare: an ecological
validity context.Social Welfare: Interdisciplinary Approach, Vol 2, No 9 (2019).
Grubliauskienė, J., Vaičekauskaitė, R., Kurienė, A., Fatkulina, N. (2020). Vaikų
subjektyviojo sveikatos vertinimo ir gyvenimo kokybės sąryšio konceptualizavimas.
Sveikatos mokslai/Health Sciences in Eastern Europe. ISSN 1392-6373 print / 2335867X online 2020, 30 tomas, Nr.2, p. 22-27/DOI: https://doi.org/10.35988/smhs.2020.001
Grubliauskienė, J., Vaičekauskaitė, R., & Babarskienė, J. (2020). Significance of
children's health-related quality of life indicators for family-focused public health
practice. Tiltai: socialiniai mokslai, 2, 16-27. doi:10.15181/tbb.v85i2.2188 [Academic
Search Complete; Index Copernicus] [M.kr.: S 005] [Aut. ind.: 0,334]
Blažytė, J., Grubliauskienė, J. (2020). Pacientų antikorupcinis Ugdymas sveikatos
priežiūros įstaigose. SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES IN EASTERN
EUROPE ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2020, 30 tomas, Nr.6, p. 208-218
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2020.166

Vadovėliai, mokomosios knygos, metodinės priemonės:
Jurgutis, A., Grubliauskienė, J., Tarvydienė, N. (2010) Mokymo ir metodinė priemonė Vietinė visuomenės sveikatos politika: visuomenės sveikata: teorija, praktika, politika.
Klaipėda: KU leidykla. Apimtis 63 psl.
Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena 2016 m. Higienos institutas. Visuomenės
sveikatos technologijų centras. Tyrimų skyrius.Vilnius, 2017 (Grubliauskienė, J., psl.12
– 16, 44-48).
Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose. Metodinės rekomendacijos.
Hiegienos institutas. Vilnius, 2017. Recenzuota.

10. Kita veikla
1.

2003 01 – 2005 03 – Olandijos Užsienio reikalų ministerijos finansuoto, Klaipėdos universiteto
Sveikatos mokslų fakulteto Visuomenės sveikatos katedros vykdyto projekto „Parama Klaipėdos ir
Tauragės apskričių visuomenės sveikatos struktūroms“ vietinė ekspertė, lektorė, mokymo seminarų
rengėja.

2.

2010 01 – 2010 09 – Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto ir Klaipėdos miesto
visuomenės sveikatos biuro bendro projekto „Klaipėdos regiono vietinės valdžios administracinių ir
viešųjų paslaugų teikimo sveikatos srityje gebėjimų stiprinimas“, lektorė, metodinės medžiagos
bendraautorė.

3.

2011 metai – Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuoto , UAB „E-sveikata“
įgyvendinto projekto „Visuomenės sveikatos programų, finansuojamų iš savivaldybių visuomenės
sveikatos rėmimo specialiųjų programų lėšų, valdymo analizė“, visuomenės sveikatos ekspertė.

4.

2013 – Swedish Institute Leadership program, Lietuvos atstovė ir ekspertė rengiant ir įgyvendinant
alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programas.

2012 07 – 2012 12 - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos finansuoto , UAB „Esveikata“ įgyvendinto projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimtie, išteklių
ir prieinamumo 10 savivaldybių tyrimas“, visuomenės sveikatos ekspertė.

5.

2012-2013 - Projektas „Alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija jaunimo tarpe-ADPY“
finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Pareiškėjas – Šiaurės matmens partnerystės
visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje sekretoriatas, 5 veiklos koordinatorius
6.

2014 – 2016 URBACT II projekto Healthy ageing („Sveikas senėjimas“) projekto koordinatorė
Lietuvoje.

7.

2015 – 2016 – Norvegijos finansinio mechanizmo finansuojamo projekto „Jaunimui palankių
sveikatos priežiūros paslaugų diegimas Klaipėdos mieste“, projekto partnerio veiklų koordinatorius

8.

2017 - iki šiol – Baltijos šalių regiono sveikų miestų projekto „Geresnei sveikatai“ projekto partnerio
veiklų koordinatorius

9.

2018 – iki šiol - URBACT III Projekto „Žaidimų paradigma projekto partnerio (Klaipėdos
miestas) veiklos koordinatorius, vietinės veiklos grupės koordinatorius.

10.

2018 – iki šiol – Interreg projekto „Sveikatos plėtra“ („ Healthy Boost“) – koordinatorė
Klaipėdos mieste.

11.

2017 – iki dabar – „ Erasmus +“ programos projekto „Skaitmeninės lytiškumo ugdymo
programos mokyklose (EDDIS) koordinatorė Lietuvoje.

12.

2018 sausis – 2020 rugpjūtis „ Chrodis+“ projekto intervencijų įgyvendinimo Klaipėdoje
koordinatorė.

13.

2019 – Kvalifikacijos kėlimo kursai visuomenės sveikatos specialistams, slaugytojoms,
socialiniams darbuotojams, nacionalinių institucijų atstovams tema „Vaikų sveikatos
stiprinimas“, lektorė (organizatorius VšĮ Savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo
centras).

11. Priklausymas taryboms, asociacijoms, darbo grupėms
1.

Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė (antra kadencija)

2.

Klaipėdos miesto savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos narė (trečia kadencija)

3.

2015 - 2019 Klaipėdos miesto savivaldybės Bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos narė

4.

2013-2021 Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos tarybos narė

5.

2016-2019 – PSO Triukšmo prevencijos tarybos narė (Lietuvos atstovė)

6.

Nuo 2019 liepos – Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo tarybos narė (pirma kadencija)

7.

Nuo 2021 gegužės – Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė.

(Teikėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)
A. V.

Dr. Jūratė
Grubliauskienė
(Vardas ir pavardė)

