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ASMENINĖ INFORMACIJA Edmundas Baltakis   
 

 

 Malūno g. 21, LT-84170, Joniškis 
 

(8 426)  51 904  +370  698 128 62 
 

 baltedma@yahoo.co.uk 

 

 Gimimo data 1946 m. birželio 3 d. | Pilietybė lietuvis 

 
 

 

    IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA   

1970 m. rugpjūčio 1 d.—1971 m. birželio 23 d.  

 

1964 m. rugsėjis – 1970 m. birželis 

 

Suteikta chirurgo kvalifikacija 
Kauno medicinos institutas (šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 
 

Suteikta  gydytojo kvalifikacija (prilygintas magistro kvalifikacinis laipsnis) 
Kauno medicinos institutas (šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI   

Gimtoji kalba      Lietuvių 

   
                                                         Kitos 

kalbos 
 
 

                                                Anglų 
 
 

 

           Rusų 
 
 
 
 

SUPRATIMAS  KALBĖJIMAS  RAŠYMAS 

Klausymas  Skaitymas  
Bendravimas 

žodžiu  
Informacijos 

pateikimas žodžiu   

A1/A2 

 

A1/A2 

 

A1/A2 

 

A1/A2 

 

A1/A2 

 

C1/C2: 

  

C1/C2: 

  

C1/C2: 

  

C1/C2: 

  

C1/C2: 

 
Lygmenys: A1/A2: pradedantis vartotojas  -  B1/B2: pažengęs vartotojas  -  C1/C2: įgudęs vartotojas 
Bendrieji Europos kalbų metmenys 
 

 

DARBAS, DĖL KURIO KREIPIAMASI 
PAREIGOS  

 
     Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas 

DARBO PATIRTIS 
1997 m. rugsėjo 18 d. – Šiuo metu 

 

Vyriausiasis gydytojas 

Viešoji  įstaiga Joniškio ligoninė, Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis 

Ligoninių veikla 

 1975 m. kovo 1 d. - 1997 m.  rugsėjo  17 d. Vyriausiasis gydytojas 

 Joniškio rajono centrinė ligoninė, Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis 

 
Ligoninių veikla 

 
1975  m. vasario 1 d. - 1975 m.  kovo 1 d. 

 

Poliklinikos vedėjas 

 Joniškio rajono centrinė ligoninė, Pašvitinio g. 21, LT-84152 Joniškis 

 
Sveikatos priežiūros veikla 

  
1970 m. rugpjūčio 1 d. - 1971 m. birželio  23 d. 

 
Pirminė chirurgijos specialybės  internatūra 

 Kauno III-oje klinikinėje ligoninėje, Hipodromo g. 13, LT-45130  Kaunas  

 
Ligoninių veikla 

 
1970 m. rugpjūčio  1 d. - 1998  m. gruodžio  31d.   

 

Gydytojas chirurgas 

 Joniškio rajono centrinė ligoninė, Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė   –  

Pašvitinio g.   21, LT-84152 Joniškis 

 Ligoninių veikla 

 1967  m. rugsėjo 1 d. -  1970  m.  liepos 15 d.   Medicinos sesuo 

 Respublikinė Kauno klinikinė ligoninė, Eivenių g. 2, Kaunas  

 
Ligoninių veikla 
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                                      Bendravimo gebėjimai 

 
 

  
 

 
 

Organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai 
 

 

 k  

        komandos dvasios pojūtis; 

        puikūs komunikaciniai gebėjimai, kuriuos įgijau dirbdamas vyriausiuoju gydytoju; 

 geras sugebėjimas prisitaikyti daugiakultūrinėje aplinkoje, kurį Išsiugdžiau                      
dalyvaudamas  Europos gydymo įstaigų vadovų sąjungos kongresuose. 

 
 

      

  vadovavimas ligoninei (dabar atsakingas už 234 žmonių komandą); 

  valstybės  investicijų programų, Europos struktūrinių fondų remiamų projektų    
priežiūra; 

  organizuotumas; 

  puiki vadovavimo komandai patirtis; 

  nuo 2017 m. kovo 8 d. iki šiol Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos,  
valdybos narys; 

  nuo 2004 m. balandžio 30 d.  iki 2017 m. kovo 8 d.  Lietuvos gydytojų vadovų   
sąjungos tarybos pirmininkas; 

  nuo 1997 m. iki 2003 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais buvau 
patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos nariu, atstovaujančiu 
darbdavių organizacijas; 

  1992 m. sausio 15 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 23-k suteikta 
aukščiausioji gydytojo sveikatos apsaugos administratoriaus kvalifikacinė 
kategorija; 

  nuo 1992  m. gegužės 5 d. esu renkamas Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos 
viceprezidentu, kuruojančiu miestų ir rajono lygmens ligoninių veiklą; 

  1991 m. iniciatyvinės grupės narys Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai įkurti; 

  1990 m. rugpjūčio 1 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 259 
suteikta aukščiausia  sochigienisto-sveikatos apsaugos organizatoriaus 
kategorija; 

  1985  m. gruodžio 30 d. suteikta aukščiausias Sveikatos apsaugos 
administratoriaus kvalifikacinė kategorija; 

  1981 m. gruodžio 31 d. suteikta pirma sochigienisto-sveikatos apsaugos 
organizatoriaus kategorija. 

 
              Skaitmeniniai gebėjimai 

 
 
 
 
 

 
                                          
                                             
                                            Kiti gebėjimai 

 
                Vairuotojo pažymėjimas 

 
 

                   
                

                   PAPILDOMA INFORMACIJA                        

 

ĮSIVERTINIMAS 

Informacijos 
apdorojimas 

Komunikacija 
Turinio 
kūrimas 

Saugos 
reikalavimų 
išmanymas 

Problemų 
sprendimas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs  

vartotojas 

Įgudęs 

 vartotojas 

Lygmenys: pradedantis vartotojas  -  pažengęs vartotojas  -  įgudęs vartotojas 
 

Kelionės, sodininkystės, krepšinis 
  
B kategorija  

 

 

 
Papildoma informacija pateikiama priede Papildoma kompetencija 

 

                

 
 


