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Posėdžio pirmininkas – Rimantas Trota, Trišalės tarybos pirmininkas, Valstybinės darbo
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio
teritorinio skyriaus vedėjas.
Posėdžio sekretorė – Milda Bagdonaitė, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvauja: Trišalės tarybos nariai Lilija Kurpienė, Janina Pranckūnienė, Birutė Čepienė,
Rimantas Maženis, E. Valaitienė, Administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys, VšĮ Velžio
komunalinio ūkio direktorius Vidas Balakauskas, Liūdynės gyventoja.
,
Darbotvarkės aptarimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:
1. Velžio komunalinio ūkio paslaugų teikimas Panevėžio rajono gyventojams.
2. Saugus eismas. Dėl automobilių kelio rekonstrukcijos, įvažiuojant į Bistrampolio dvarą.
3. Socialinio dialogo plėtra (darbo užmokestis, nelegalus darbas, emigracija, šešėlinė
ekonomika ir pan.).
1. SVARSTYTA. Velžio komunalinio ūkio paslaugų teikimas Panevėžio rajono
gyventojams.
R. Trota paprašo Velžio komunalinio ūkio direktoriaus pristatyti, kaip sekasi VšĮ Velžio
komunaliniam ūkiui, kiek turi darbuotojų, kaip teikiamos paslaugos, su kokiomis problemomis
susiduriama, ką reikėtų taisyti ir keisti.
V. Balakauskas pristato Velžio komunalinio ūkio teikiamas paslaugas, pamini, kad atlieka
daug ne VšĮ funkcijų. Po naujų metų įsigalios dar labiau sugriežtintos sąlygos. Išvardina problemas,
dėl rajono ploto, kadangi sudėtinga aptarnauti, taip plačiai pasiskirsčiusią teritoriją. Rajone yra 54
katilinės, kuriose yra 125 katilai. Pristato bėdas, su kuriomis susiduria katilinėse, kaip vykdomas
darbas katilinėse. Pristato apie administravimo problemas bei pokyčius, kaip vykdomas
aptarnavimas bei problemas su kuriomis susiduriama.
R. Trota klausia, ar yra įvertinta katilų būklė, kokioje stadijoje jie yra, ar kiekvienas katilas
turi kūriką.
V. Balakauskas sako, buvo minėta, kiek yra bendrai kūrikų. Kai kurios katilinės turi ir po 4
kūrikus, dėl didelio atstumo, nutolusiose katilinėse turi būti žmogus, mes negalime nuvažiuoti
aptarnauti.
R. Trota klausia, ar visos katilinės tvarkingos, tinkamos eksploatuoti.
V. Balakauskas sako, kad taip.
R. Trota klausia, kiek yra avarinių katilų.
V. Balakauskas sako, mintinai negali pasakyti, tačiau yra nemažai tokių, kadangi katilo
eksploatacija geriausia yra 5 metams, pas mus vidurkis apie 12 metų.
R. Trota sako, jeigu susikuria bendrija, kuri aptarnauja savo namo dalį, jie atsiskirs, vėl bus
mažinamas Velžio komunalinio ūkio paslaugų poreikis.

V. Balakauskas sako, sukurta sistema, kai gyventojas gali pasirinkti. Negalima per metus
sukurti struktūros, kuri nebuvo sukurta per dešimtmetį. Nėra tiek ir finansinių galimybių. Kai kurių
problemų negalima operatyviai išspręsti, nes nėra pilnos struktūros.
R. Trota sako, jeigu nėra pajėgumų, nėra galimybių, gal reikėtų pasakyti žmonėms, kad
nebus padėta ir pasiūlyti jungtis prie kitų tarnybų. Klausia, ką žmogui daryti, atsitikus avarinei
situacijai nakčiai.
J. Pranckūnienė siūlo leisti pasisakyti Liūdynės gyventojai, ištikus avarinei situacijai,
skambinusiai merui.
Liūdynės gyventoja Jolita, apgailestauja skambinusi merui, už administravimą pinigus ima
Velžio butų ūkis, naktį neįmanoma prisiskambinti. Jie neturi jokios avarinės tarnybos, paskambinus
į „Aukštaitijos vandenis“, jie teigė, neturintys jokios sutarties ir atvykti negali. Žmonės moka, o
paslaugos negauna. Kažkokia išeitis turi būti.
R. Trota sako, reikėtų gal pasirašyti sutartį, kas važiuotų naktį ir tvarkytų.
V. Balakauskas sako, derinta su Panevėžio butų ūkiu.
Liūdynės gyventoja Jolita, sako skambinusi ir į Panevėžio būų ūkį ir į „Aukštaitijos
vandenis“.
V. Balakauskas sako, dabar suderinta.
V. Žiurlys sako, gerai, kad žmogus paskambino, jei nebūtų tokio atvejo, galbūt problemos
nebūtume girdėję. Kalbėtą apie problemą, jeigu budės naktį avarinė tarnyba, žmonėms įkainiai
didės, vėl problema iškils. Ten kur bendrijų nėra, priverstinis administratorius yra Velžio
komunalinis ūkis ir kitaip padaryti negalima. Būtina šią problemą spręsti.
V. Balakauskas sako, problema yra namų, kur net netaikoma techninės priežiūros mokestis,
kadangi nėra dokumentacijos, nes apie 50 namų rajone yra be dokumentacijos, jie neišpirkti.
J. Pranckūnienė klausia, kieno kaltė, kad tokie namai yra.
V. Balakauskas sako, buvo kolūkiai, niekas neiniciavo. Jų nei apskaičiuoti, nei prižiūrėti
negalima. su avarine tarnyba kalbėta, jie sakė galėsime bendradarbiauti, problemą šiomis dienomis,
matyt, galima bus išspręsti.
R. Trota sako, reikėtų paviešinti, kad gyventojai žinotų. Turėti brigadą, kuri labai retai
išvažiuos, ko gero, kad nėra naudinga, geriausia tokiu atveju sudaryti sutartį ir informuoti
gyventojus.
Informacija išklausyta.
2. SVARSTYTA. Saugus eismas. Dėl automobilių kelio rekonstrukcijos, įvažiuojant į
Bistrampolio dvarą.
Pranešėjas R. Trota sako, kai buvo kreiptasi į „Panevėžio kelius“, buvo pasakyta, kad yra
projektas, viskas daroma, yra konkursai. Pradėjus gilintis, jie teigė nežinantys kodėl, tačiau
projektas sustabdytas, konkursas sustabdytas. Pasiskambinus į Vilnių, telefonu pasakyta, kad yra
projektas padarytas, buvo paskelbtas konkursas, jam įvykus buvo apskųstas. Dabar vyksta
teisminiai ginčai, laukiama kol išsispręs ginčai. Kelių direkcija žadėjo, kad 2015 metais bus
projektas įgyvendintas.
Informacija išklausyta.
3. SVARSTYTA. Socialinio dialogo plėtra (darbo užmokestis, nelegalus darbas, emigracija,
šešėlinė ekonomika ir pan.).
Pranešėja B. Čepienė parodo vaizdinį pristatymą, informuoja apie darbo užmokesčio
politiką, socialinę nelygybę, darbo rinką, kolektyvines sutartis.
Informacija išklausyta.
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