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Europass  
Gyvenimo 

aprašymas  

 

  

Asmeninė informacija  

Vardas (-ai) Pavardė (és) Raimunda Danguolė Sutkaitienė 

Adresas(-ai)  

Telefonas(-ai) 8342 49 248   

El. paštas(-ai) danguole.sutkaitiene@kybartupspc.lt. 

Pilietybė Lietuvos Respublikos 

Gimimo data 1959-01-01 

Lytis Moteris 

Darbo patirtis  

Datos Nuo  2021 m. gegužės 25 d. iki dabar 

Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro laikinai einanti direktorės pareigas 

Nuo 2021 m. vasario 17 d. 2021 m. gegužės 24 d.  

Profesija arba pareigos Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytoja 
vaduojanti direktorių 

Pagrindinės veiklos ir 
atsakomybės 

Nuo 1986 m. rugpjūčio1 d. iki dabar 
Šeimos gydytoja 

Darbovietės 
pavadinimas ir adresas 

Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras 
Tarybų g. 4, Kybartai, Vilkaviškio r. sav. 

Išsilavinimas  

Datos 1978 m. rugsėjis - 1985 m. birželis 

Kvalifikacija Gydytojo 

Įstaigos, kurioje įgytas 
išsilavinimas, 

pavadinimas ir tipas 
 
 

Licencijos nr.  

 Kauno medicinos institutas 
 
1998 m. rugpjūtis – 2003 m. birželis  
Šeimos gydytoja 
Kauno medicinos universitetas 
MPL10860 

Asmeniniai gebėjimai 
ir kompetencijos 

 

Gimtoji kalba(-os) Lietuvių 

Kita kalba(-os) Anglų – kalbu ir skaitau gerai, rašau vidutiniškai  
Rusų – kalbu ir skaitau puikiai, rašau puikiai 

  

Socialiniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Privati ir vieša komunikacija 

- Komandinis darbas 
- Atsakingumas, kruopštumas, pareigingumas 

  

Organizaciniai 
gebėjimai ir 

kompetencijos 

- Gebu savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą 
- Veiklos organizavimo gebėjimai 

- Gebėjimai įgyti praktinėje ir darbinėje veikloje 
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Techniniai gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Duomenų rinkimas ir apdorojimas 

Darbo kompiuteriu 
gebėjimai ir 

kompetencijos 

- MS Office programos, interneto programos 

Kiti gebėjimai ir 
kompetencijos 

- Sugebu sau kelti tikslus ir jų siekti 

- Moku dirbti ir komandoje, ir individualiai 
- Esu nuoširdi, pareiginga, tvarkinga, sąžininga, darbšti, kūrybiška 

Vairuotojo 
pažymėjimas(-ai) 

- B kategorija  

Papildoma 
informacija 
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                               Priedai Mokymai / seminarai 
2022 m. gegužės Specialiųjų tyrimų tarnyba Korupcijos sampratai. Gautas pažymėjimas.  
2022 m. balandis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų 
ministerijos Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba Civilinės saugos mokymai. Gautas pažymėjimas.  
2021 m. balandis. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Šeimos gydytojo svarba autoimuninių 
reumatologinių ir gastroenterologinių ligų diagnostikoje ir gydyme“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. kovas. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Vidaus ligos. 2021 metų pavasario sesija. II 
dalis“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. kovas. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „ Nutukimo gydymas pandemijos metu ir jai 
pasibaigus“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Praktiniai patarimai gydytojui pandemijos 
metu“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Racionalus antimikrobinių vaistinių preparatų 
skyrimas ir vartojimas“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Vėžio prevencijos ir diagnostikos ypatumai 
karantino metu“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Vėžio gydymo naujienos po ESMO 2020 
kongreso“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Klinikinės medicinos ir farmacijos draugijos kursai „Pirmoji medicinos pagalba“. Gautas 
pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Klinikinės medicinos ir farmacijos draugijos konferencija „Širdies ir kraujagyslių ligos ir 
gretutiniai susirgimai“. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. sausis. VšĮ Klinikinės medicinos ir farmacijos draugijos konferencija „COVID-19 ir lėtinių ligų 
diagnostikos ir gydymo aktualijos  “. Gautas pažymėjimas. 
2021 m. vasaris. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Ilgalaikė paciento apsauga – ne tik lėtinių, bet ir 
ūminių ligų gydymo strategija“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. vasaris. UAB Kompetencijų vystymo centro konferencija „Gairės gydytojui ir pacientui – ar jau taikome 
naujausias rekomendacijas?“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. kovas. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro organizuota tobulinimo programa „Medicininio 
mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. balandis. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto konferencija „Dažniausios klinikinės situacijos 
gydytojų ir vaistininkų darbe“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. liepa. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Gydymo rekomendacijos pacientams, 
sergantiems daugybiniais susirgimais“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. rugsėjis. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Naujienos iš 2020 metų kardiologų kongresų. 
Gautas pažymėjimas. 
2020 m. rugsėjis – spalis. UAB Verslo Aljanso mokymai ir praktiniai užsiėmimai „ Psichikos sveikatos 
kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams veikloje“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. lapkritis. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Lėtinių neurologinių ir vidaus ligų diagnostikos 
ir gydymo sprendimai gydytojo praktikoje“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. lapkritis. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Modernus požiūris į migreną bei kitos vidaus 
ligų aktualijos 2020“. Gautas pažymėjimas. 
2020 m. lapkritis. VšĮ Nacionalinis mokymo centro konferencija „Nuo arterinės hipertenzijos iki prieširdžių 
virpėjimo, nuo kognityvinių sutrikimų iki demencijos – procesai, kuriuos galime suvaldyti“. Gautas pažymėjimas. 
2019 m. vasaris. Berlin-Chemie Menarini organizuota konferencija „LOPL- kasdienybė, problemos ir 
sprendimai“. Gautas pažymėjimas. 
2019 m. vasaris. UAB KRKA Lietuva organizuota konferencija „Racionalūs sprendimai – skirtingų ekspertų 
patirtis ir rekomendacijos“. Gautas pažymėjimas. 
2019 m. kovas. Berlin-Chemie Menarini organizuota konferencija „Maži reikšmingi pokyčiai GPH gydyme“. 
Gautas pažymėjimas. 
2019 m. balandis. UAB KRKA Lietuva organizuota konferencija „Naujos gydymo gairės ir rekomendacijos: kas 
aktualu šeimos gydytojui?“. Gautas pažymėjimas. 
2019 m. spalis. UAB Kompetencijų vystymo centro konferencija „Gydytojas, pacientas, vaistas – trys partneriai 
kovoje su lėtinėmis ligomis“. Gautas pažymėjimas. 
2019 m. gruodis. UAB Kompetencijų vystymo centro konferencija „Gydytojo pašaukimas šiandiena“. Gautas 
pažymėjimas. 
 

 


