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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 13 straipsniu ir 

atsižvelgiant į 2022 m. birželio 21 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau 

– Kauno klinikos) Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pranešime „Dėl KK darbuotojų išrinkimo į saugos 

ir sveikatos komitetą“ pateiktą darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai, išrinktų į darbuotojų saugos ir 

sveikatos komitetą sąrašą (toliau – Darbuotojų atstovai),  

1. S u d a r a u tokios sudėties Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą (toliau – Komitetas):  

1.1. darbdavio skiriami:  

1.1.1. Tomas Steponkus, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas (pirmininkas);  

1.1.2. Erika Juškauskienė, Slaugos koordinavimo tarnybos slaugos vyriausioji specialistė, Vaikų 

chirurgijos klinikos slaugos vadovė;  

1.1.3. Ieva Urbanavičienė, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistė;  

1.1.4. Ingrida Kėvalienė, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė;  

1.1.5. Karolina Valentaitė, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos profesinės sveikatos 

specialistė;  

1.1.6. Auksė Galbuogienė, Kokybės vadybos ir valdymo tarnybos vyresnioji specialistė.  

1.2. Darbuotojų atstovai:  

1.2.1. Algirdas Mačionis, Neurologijos klinikos gydytojas neurologas;  

1.2.2. Ineta Kliūzienė, Psichiatrijos klinikos vyr. slaug.-slaugos administratorė;  

1.2.3. Miglė Želvytė, Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės operacinės slaugytoja;  

1.2.4. Jūratė Kazlauskienė, Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės vyr. slaug.-

slaugos administratorė;  

1.2.5. Vytautė Deltuvienė, Intervencinės kardiologijos skyriaus pagalbinė darbuotoja;  

1.2.6. Lina Melnikaitė, Medicinos statistikos tarnybos sveikatos statistikė.  

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 18 d. 

įsakymą Nr. V-471 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų darbuotojų saugos 

ir sveikatos komiteto sudėties tvirtinimo“. 

3. Į p a r e i g o j u  vykdomojo sekretoriato vadovą su šiuo įsakymų supažindinti 1.1 ir 1.2 

punktuose išvardintus asmenis, Kauno klinikų padalinių ir filialų vadovus ir 5 punkte nurodytą asmenį; 

4. N u r o d a u : 

4.1. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovą organizuoti pirmąjį Komiteto posėdį 2022 m. 

spalio mėn; 

4.2. Komunikacijos tarnybos vadovui Komiteto sudėtį patalpinti į Kauno klinikų internetą. 

4.3. Padalinių ir filialų vadovams su šiuo įsakymu supažindinti sau pavaldžius darbuotojus. 

5. P a v e d u kontroliuoti įsakymo vykdymą direktoriui valdymui ir plėtrai.  

 

Generalinis direktorius                           prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
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