PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2016 m. spalio 28 d. Nr. T1- 10
Panevėžys
Tarybos posėdis įvyko 2016 m. spalio 28 d., pradžia 14.00 val., pabaiga 14.30 val.
Posėdžio pirmininkas – Povilas Žagunis, Savivaldybės meras.
Posėdžio sekretorė – Gintarė Čiūraitė, Kanceliarijos skyriaus vyriausioji specialistė.
Į Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 21 narys (sąrašas pridedamas), kviesti
asmenys (sąrašas pridedamas).
P. Žagunis informuoja, kad posėdyje dalyvauja UAB „Aukštaitijos vandenys“ generalinis
direktorius Saulius Venckus. Pažymėjo, kad sprendimas įsigalios 2016 m. gruodžio 1 d.
Darbotvarkės aptarimas.
Prieštaraujančių nėra.
NUTARTA. Bendru sutarimu patvirtinti darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo.
SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymas.
Pranešėja A. Čiegytė, Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja, informuoja apie sprendimo
projektą. Siūlo pritarti.
D. Juodelienė pastebi, kad 2015 m. veiklos sprendime bazinė kaina buvo nustatyta trejiems metams,
o dabar – metams.
A. Čiegytė sako, bazinė kaina yra perskaičiuojama kiekvienais metais, vertinant pagal minėtus
kriterijus.
J. Katinas klausia, ar neverta rimtai pradėti diskusijas su Panevėžio miesto politikais dėl Panevėžio
rajone esančio vandens ūkio perdavimo UAB „Aukštaitijos vandenys“.
P. Žagunio nuomone, praėjęs finansinis laikotarpis buvo naudingas, kai teikėme paraiškas kaip
skirtingi pareiškėjai. Pažymėjo, kad tiek UAB „Aukštaitijos vandenys“, tiek Panevėžio rajono savivaldybė
per VšĮ Velžio komunalinį ūkį ir savivaldą sėkmingai prisidėjo prie vandentvarkos ūkio plėtros Panevėžio
rajone. Šiam finansiniam laikotarpyje turime dvi gyvenvietes – Paįstrio ir Ėriškių. Svarstant klausimą dėl
vieno vandens tiekėjo, pažymėjo, kad ateityje tikimasi, jog bus vienas vandens tiekėjas, tačiau šiuo metu
dar nėra.
S. Venckus teikia pastabą, kad dėl vieno vandens tiekėjo turėtų susitarti politikai. Anksčiau buvo
planas, kad būtų trys vandens tiekėjai, vėliau, – kad būtų 10 tiekėjų, dabar, kad nors vienoje savivaldybėje
būtų vienas tiekėjas. Kadangi esame dvi skirtingos savivaldybės, tai yra du tiekėjai.
K. A. Budrys klausia, ar gyventojų įsiskolinimas dėl nemokumo yra didelis.
S. Venckus sako, ne, gyventojų įsiskolinimai nėra dideli.
Balsavo: už – 21 balsas (21 Tarybos narys balsavo ranka).
Posėdžio pirmininkas
Panevėžio rajono savivaldybės meras
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