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DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS KOMISIJOS IŠVADŲ 

PROTOKOLO  
 

2020-05-27, KLAIPĖDA 
 

Esu KUL komisijos narys, kuris paskutinio posėdžio metu priėmė ir pateikė siūlymus.  

2020-05-26 dienos antroje pusėje komisijos nariai gavo protokolo projektą, kur buvo prašoma 

peržiūrėti ir patvirtinti jį iki dienos pabaigos. 

Susipažinus su protokolu pateikiau pastabas komisijai, kurias turėtų pataisyti komisijos sekretorė ir 

pirmininkas. 

Atkreipiu dėmesį, kad nesutinku su šiais pateikto protokolo (DARBO GRUPĖ PARENGTI 

REKOMENDACINĮ PRIEMONIŲ PLANĄ DĖL VŠĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS 

LIGONINĖS VEIKLOS TOBULINIMO 2020-05-27, priedas 01)  punktais, kurie nebuvo 

svarstomi, nebuvo balsuojama už juos,  arba buvo siūlomi ir nubalsuota, bet nepadaryti pakeitimai 

protokole.  Prašau šį raštą pridėti prie protokolo. 

Priemonė Nr. 1 

Pasirašyto protokolo ištrauka: Terminas:  ,,KUL ir Sveikatos skyriui darbus pradėti nevėliau kaip 

mėnesio bėgyje nuo protokolo pasirašymo dienos.“ 

Kazio Bagdono pozicija: Apie terminus ir kas tai vykdys komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 2 

Pasirašyto protokolo ištrauka: Terminas:  ,,KUL ir Sveikatos skyriui darbus pradėti nevėliau kaip 

mėnesio bėgyje nuo protokolo pasirašymo dienos.“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus ir kas tai vykdys komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 3 

Pasirašyto protokolo ištrauka: Terminas:  ,,KUL ir Sveikatos skyriui darbus pradėti nevėliau kaip 

mėnesio bėgyje nuo protokolo pasirašymo dienos.“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus ir kas tai vykdys komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 



 

 

 

Priemonė Nr. 5 

Pasirašyto protokolo ištrauka:  ,,5.1. Sveikatos skyriui ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nuo 

protokolo pasirašymo dienos informuoti Sveikatos ir socialinių reikalų komitetą apie svarbiausius 

įvykius KUL, kylančius įvairaus pobūdžio poreikius, personalo valdymo situaciją ir kitus svarbius 

klausimus.“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Siūlyta ir pritarta, kartą per tris mėnesius/kartą per ketvirtį. 

Pasirašyto protokolo ištrauka:  ,,5.2. …KUL ir Sveikatos skyriui darbus šios priemonės įvykdymui 

pradėti nevėliau kaip mėnesio bėgyje nuo protokolo pasirašymo dienos.“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie teminus ir  kas tai vykdys komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 6 

Pasirašyto protokolo ištrauka:  ,,6.1. KUL vadovybei kartu su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis 

sąjungomis per mėnesį nuo pateikimo dienos...“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus, komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Pasirašyto protokolo ištrauka: ,,6.2. …Apie šios priemonės įvykdymą, bei rezultatus trijų mėnesių 

nuo protokolo pateikimo dienos...“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie teminus, komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 7 

Pasirašyto protokolo ištrauka: ,,7.1. KUL vadovybei kartu su ligoninėje veikiančiomis profesinėmis 

sąjungomis per mėnesį nuo pateikimo dienos...“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus, komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 8 

Pasirašyto protokolo ištrauka: ,, Terminas – nedelsiant, bet nevėliau kaip per mėnesį nuo protokolo 

įregistravimo dienos“ 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus, komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 

Priemonė Nr. 9 

Pasirašyto protokolo ištrauka: ,, Terminas – per mėnesį nuo protokolo įregistravimo dienos“. 

Kazio Bagdono pozicija:  Apie terminus, komisijoje nebuvo kalbėta ir nebalsuota. 
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