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Sigitas Kaktys 

Gimęs 1956-04-15 

Išsilavinimas:  1974-1980 Kauno medicinos institutas, 

Darbo patirtis: 2019-12-03 VšĮ “Mažeikių ligoninė”, direktorius, 

      2014-04-22 iki 2019-12-02, VšĮ ”Regioninė Telšių ligoninė”, ortopedijos-
traumatologijos skyriaus vedėjas, 

      2012-03-02 UAB “Neuro AS”, traumatologas-ortopedas, 

      2012-03-12 UAB “Pirmas žingsnis”, ortopedas-traumatologas, 

    2012-02-06 iki 2014-04-21 VšĮ “Regioninė Telšių ligoninė”, gydytojas ortopedas- 
traumatologas, 

   2009-12-17 iki 2012-11-16, LR Seimo nario E. Zingerio padėjėjas-sekretorius, 

   2002-03-26 iki 2012-02-30, VšĮ “Mažeikių ligoninė”, gydytojas ortopedas- 
traumatologas, 

   2001-07-09 iki 2004-08-09, UAB “Žemaitijos leidyba”, direktorius, 

   2001-01-19 iki 2001-07-09, UAB “Lietkomerc”, vadybininkas, 

  1996-11-25 iki 2000-10-19, Lietuvos Respublikos Seimas, Seimo narys, 

  1999-06-10 iki 1999-12-06, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Valdymo reformų ir 
savivaldybių reikalų ministras, 

  1995-04-11 iki 1996-12-16, Mažeikių rajono savivaldybė, Meras, 

  1983-01-01 iki 1995-04-11, Mažeikių rajono centrinės ligoninės vyr. gydytojo 
pavaduotojas poliklinikos reikalams, 

  1981-08-01 iki 1982-12-31, Mažeikių rajono centrinė ligoninė, gydytojas ortopedas- 
traumatologas, 

  1980-08-01 iki 1981-07-31, Respublikinė Šiaulių ligoninė, gydytojas rezidentas. 

Dalykinės savybės, kompetencijos ir gebėjimai, privalumai: 

 Gerai žinau sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, administravimo ypatumus, turiu šioje 
srityje įvairaus lygio daugiametę patirtį. Man tvirtai žinomas savivaldos lygmuo, savivaldybės 
administracijos, įmonių, įstaigų, atstovaujamosios valdžios veiklos ypatumai. 1990-03-23 – 1995-
04-10 buvau Mažeikių rajono tarybos pirmininko pavaduotoju. Dirbau pereinamu laikotarpiu po 
sovietinės valdžios, prisidėjau kuriant vietos savivaldos pagrindus Mažeikiuose. 

Turiu pakankamai kompetencijos dirbant centrinėje valdžioje, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybėje bei realizuojant įstatymų leidybos iniciatyvas Lietuvos Respublikos Seime. Buvau 
daugelių įstatymų, reglamentuojančių vietos savivaldos teisinius aspektus, įvairaus lygio rinkimų 
tvarką, valstybės tarnybą, viešą administravimą bendraautorius arba autorius. 

Teorinius pagrindus veiklai įgavau papildomai studijuodamas 1998-2000 m. 
laikotarpiu teisę VU Teisės fakultete. 



Domiuosi nevyriausybinio sektoriaus veikla. Esu Mažeikių sveikatos asociacijos 
pirmininkas, Rotary klubo narys. Su jokiomis partijomis naryste nesu susaistytas. 

Į darbą įvairiuose lygiuose žiūriu atsakingai, prisiimtą atsakomybę stengiuosi 
realizuoti pilnai, nuolat tobulinu žinias, palaikau ir keliu savo kvalifikaciją. 

Kalbos: 

Lietuvių kalba  - gimtoji. 

Kitos kalbos       Įsivertinimas       Supratimas           Kalbėjimas          Rašymas 

Anglų                     Gerai                 Pakankamas       Pakankamas           Geras 

Vokiečių                Gerai                  Geras                     Geras                Geras 

Rusų                       L.geras               L.geras                   L. geras             L. geras 

Kvalifikacijos kėlimas: 

 2020 m. Mažeikiai, mokymo kursai, “Bendravimas su pacientais sudėtingose ir 
konfliktinėse situacijose”. 

 2020 m. Kaunas, mokymo kursai, “Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės 
vadybos sistema”. 

 2019 m., Klaipėda, mokslinis-praktinis seminaras “Liposakcija ir jos pritaikymas 
šiuolaikinėje medicinoje”. 

 2017 m., Paryžius, mokymo kursai, “Peties sąnario endoprotezavimas”. 

 2017 m., Kaunas, mokymo kursai, “Skubi medicina ir kritinės būklės”. 

 2015 m., Kaunas, mokymo kursai, “Mokymai, kaip taikyti metodiką praktinėje 
profesinėje veikloje, organizuojant pagalbos traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių atvejais 
teikimą”. 

 2015 m., Vilnius, mokymo kursai, “Visuomenės sveikatos problemos ir jų sprendimo 
būdai”. 

 2015 m., Vilnius, mokymo kursai, “Psichosomatinė medicina klinikinėje praktikoje”. 

 2014 m., stažuotė Anglijoje Exeterio klinikoje, “Exeterio klubo sąnario akademija”. 

 2014 m., stažuotė Medgal kompanijoje Bialistoke. 

 2013 m., Neubrandenburgas, mokymo kursai, “Treningas protezuojant kelių sąnarius”. 

 2013 m., Vilnius, mokymo kursai, “Profesinė etika Valstybės tarnyboje”. 

 2013 m. Klaipėda, mokymo kursai “Sąnarių patologijos gydymas artroskopijos būdu”. 

 2010 m., mokymo kursai “Lietuvos sveikatos sistemos plėtra”. 

 2010 m., Mažeikiai, mokymo kursai “Latviešu sarunvalodas kursu”. 

 2010 m., Vilnius, mokymo kursai “Klinikinė farmakologija”. 

 2010 m., Kaunas, mokymo kursai “Aktualūs ortopedijos traumatologijos kursai”. 



 2010 m., Kaunas, mokymo kursai “Arterinių ir veninių trombozių diagnostika, 
gydymas ir profilaktika. 

 2009 m., Kaunas, mokymo kursai, “Sveikatos priežiūros kokybės vadyba”. 

 2008 m. Stažuotė Vokietijoje Štutgardo universitetinės ligoninės, “Klinikverbund 
Sudwest” klinikoje. 

 2008 m., Kaunas, mokymo kursai, Partnerystė ir bendradarbiavimas sveikatos 
priežiūroje”. 

 2007 m., Vilnius, mokymo kursai, “Derybų menas”. 

 2007 m., Kaunas, mokymo kursai, “Edukologijos ir bendravimo pagrindai”. 

 2007 m., Kaunas, mokymo kursai, “Lietuvos sveikatos Sistema Europos integracijos 
kontekste”. 

 2007 m., Vilnius, mokymo kursai panaudojant Celemi verslo imitaciją Decision Base 
“Organizacijų valdymas”. 

 2006 m., Kaunas, mokymo kursai, “Pacientų teisės ir žalos sveikatai atlyginimas. 

 2005 m., Kaunas, mokymo kursai, “Klubo ir kelio sąnario endoprotezavimas”. 

 2005 m., Kaunas, mokymo kursai, “Rizikos sirgti lėtinėmis ligomis mažinimas”. 

 2005 m., Vilnius, mokymo kursai “Čiurnos ir pėdos trauma diagnostika ir gydymas”. 

 2003 m., Kaunas, mokymo kursai, “Medicininio bendravimo psichologija”. 

 2003 m., Kaunas, mokymo kursai, “Aktualūs vaikų ortopedijos traumatologijos 
klausimai”. 

 2002 m., Kaunas, mokymo kursai, “Meniskų sužalojimų gydymas minimalios 
invazijos būdu”. 

 2002 m., Kaunas, mokymo kursai “Transfuziologija”. 

 2002 m., Kretinga, mokymo kursai “Vakarų Lietuvos vietos ir regionų žurnalistų 
mokymas”. 

 2000 m., Rukla, mokymo kursai, “Intensyvus kario mokymo kursas Lietuvos 
Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariams”. 

 1999 m., Vilnius, mokymo kursas “Dalykinio bendravimo psichologija”. 

 1997 m., Kopenhaga, mokslinė – praktinė konferencija “Political and Fiscal 
Decentralisation Reform in the Baltic Sea States”. 

 1996 m., Viena, 22. 04. 1996 – 11. 06. 1966 Wirtschaftsforderunginstitut der 
Wirtchaftskammer Osterreich, Managementlehrgang. 

 21.11.1994 – 16.12.1994, Munchen, mokymo kursai, “Aufbau der 
Kommunalverwaltung”. 

 1996 m., Vilnius, klasikinė biznio mokykla – socialinis-psichologinis videotreningas. 

Pastovus EFORT (Europos ortopedijos traumatologijos draugijų federacijos) kasmetinių kongresų 
dalyvis. 



 1982 m. Kijevo Ortopedijos traumatologijos instituto pirminės specializacijos studijos. 

Pomėgiai – literatūra, kelionės, fotografavimas. 

 

 

 

 

 


