PANEVĖŽIO RAJONO TRIŠALĖ TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2015 m. spalio 21 d. Nr. TS2-4
Panevėžys
Trišalės tarybos posėdis įvyko 2015 m. spalio 21 d., pradžia 14 val., pabaiga 15.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Rimantas Trota, 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 Rimantas Trota, Rimantas Maženis, Albinas Kisielis, VšĮ
Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stoties LMDP sąjungos atstovė Virginija
Paradnevičiūtė, Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis, Personalo
administravimo skyriaus vedėja Stasė Venslavičienė, vyriausioji ryšių su visuomene specialistė
Danutė Pociuvienė.
Darbotvarkės aptarimas.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ.
1. Dėl Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono greitosios medicinos pagalbos paslaugas
teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sujungimo.
2. Darbo kodekso lydintieji teisės aktų projektai.
1. SVARSTYTA. Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono greitosios medicinos pagalbos
paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sujungimas.
E. Lunskis informuoja, kad rugsėjo 17 d. Savivaldybės taryba priėmė spendimą Nr. T-176
„Dėl nepritarimo pasiūlymui sujungti VšĮ Panevėžio miesto greitosios medicinos pagalbos stotį ir
VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos skyrių,
reorganizuojant VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės polikliniką“. Sprendimo kopija išsiųsta
Sveikatos apsaugos ministerijai, kol kas jokios papildomos informacijos iš ministerijos negauta.
R. Trota klausia, kokia ministerijos nuomonė.
E. Lunskis sako, kad tiesiogiai su ministerija nebendrauta. Persiųstas Tarybos sprendimas,
oficialių raštų negauta iš ministerijos. Po Tarybos sprendimo priėmimo vyko greitųjų pagalbų
varžytuvės šalies lygmeniu, rajono poliklinikos komanda laimėjo pirmąją vietą.
R. Maženis sako, kad nelabai ką galima pakeisti. Sujungimas pakenktų rajono žmonėms.
Reikėtų kompleksiškai išspręsti kitus klausimus, tada galvoti apie sujungimą.
R. Trota sako, pagrindinė motyvacija buvo postų įrengimas Ramygaloje ir Karsakiškyje, kai
Karsakiškyje išvis abejonių kyla dėl reikalingumo.
V. Paradnevičiūtė sako, abi įstaigos išsilaiko, klausimas, kodėl iš viso kyla sujungimo
problema.
R. Trota sako, miestas norėtų, kad būtų viskas vienose rankose.
V. Paradnevičiūtė sako, pirmiausia reikalinga, kad būtų tinkamai sukomplektuota
dispečerinė.
NUTARTA. Pritarti išklausytai informacijai.
2. SVARSTYTA. Darbo kodekso lydintieji teisės aktų projektai.
Pranešėjas R. Trota pristato Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinioadministracinio modelio darbo kodekso lydinčiųjų teisės aktų projektus (pridedama).

R. Maženis duoda pastabą, kad jaunus žmones sudėtinga įdarbinti dėl reikalavimų.
Paprasčiau įdarbinti ne jaunus žmones.
NUTARTA. Pritarti išklausytai informacijai, siūlo pasikviesti Darbo biržos atstovus
diskusijai.
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Posėdžio sekretorė

Milda Bagdonaitė

