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DĖL SUTARČIŲ SU DARBUOTOJAIS

Pranešame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau –

Ministerija) atsakydama į Santaros klinikų profesinių sąjungų jungtinės atstovybės 2020 m.

vasario 6 d. raštu Nr. SKPSJA-2020-02 „Dėl parkavimo“, pateiktą siūlymą dėl papildomų 500

sutarčių sudarymo, praneša, kad Ministerija ir UAB „Santaros parkavimo paslaugos” 2020 m.

rugsėjo 24 d. pasirašė susitarimą, kurime be kito numatyta dėl papildomų 500 sutarčių nuo

2020 m. spalio 1 d. sudarymo su Santaros medicinos įstaigų miestelio darbuotojais.

Prašome kreiptis į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų atstovą Remigijų

Kuprį, kuris paaiškins kaip bus sudaromas darbuotojų sąrašas. UAB „Santaros parkavimo

paslaugos“ gavusi darbuotojų sąrašą su jais pasirašys automobilių statymo sutartis.

Asmens sveikatos departamento direktorė,
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