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1. UAB „KAUNO VANDENYS“ VALDYMAS IR PAGRINDINIAI RODIKLIAI

Bendrovės paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir
mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams,
surinkti bei valyti nuotekas.

Bendrovės teisinė forma, pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“

Buveinės adresas

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

Telefonas

(8 37) 30 17 00

Faksas

(8 37) 30 18 00

Elektroninis paštas

ofisas@kaunovandenys.lt

Interneto puslapis

www.kaunovandenys.lt

Įregistravimo data

Bendrovė reorganizuota pagal Kauno miesto valdybos 1995
metų birželio 1 d. potvarkį Nr. 29 iš Kauno valstybinės
vandens tiekimo įmonės į akcinio kapitalo įmonę. Bendrovė
įregistruota 1995 m. liepos 27 d. rejestro tvarkytojo įsakymu
Nr. 623

Registravimo numeris

AB 95-569

Įmonės registro kodas

132751369

Įstatinis kapitalas

113.210.316,16 eurų (2018 m. gruodžio 31 d.)

Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. – 113.210.316,16 eurų, paskirstytas į 3.909.196
paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurų. 2018 m. I pusmetį buvo išleistos 50.103
paprastosios vardinės akcijos ir naujas bendrovės įstatinio kapitalo dydis patvirtintas Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. A-402. Visas Bendrovės akcijas valdo Kauno
miesto savivaldybė. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
2018 m. Bendrovė eksploatavo 1.393,04 km geriamo vandens tinklų, 948,70 km buitinių ir 347,13 km
lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginį, 12 antro vandens pakėlimo siurblinių su 23
vandens rezervuarais ( tame tarpe 1 vandens bokšto ) ir 60 trečio vandens pakėlimo siurblinių, 197 nuotekų
perpumpavimo siurblines, 4-ias grotas, modernią mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2018 m. per
parą iš požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 65,2 tūkst.m3 vandens, perpumpuota 74,3 tūkst. m3 vandens ir
73,8 tūkst. m3 nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 17.716,3 tūkst.m3 (2017 m.- 16.929,7 tūkst. m3) vandens.
2018 m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė vartotojams 12.771,8 tūkst.m3 ( 2017 m. -12.015,6 tūkst.m3)
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geriamojo vandens. Surinkta ir išvalyta 24.821,9 tūkst. m 3 (2017 m.- 27.866,72 tūkst. m3) nuotekų, t. y. 3.044,82
tūkst. m3 mažiau nei 2017 m. Nuotekų apvalymo efektas 2018 m. pagal BDS7 sudarė 98,99 proc., suspenduotas
medžiagas – 98,79 proc., bendrą fosforą – 97,34 proc., bendrą azotą – 90,89 proc. Dumblo džiovinimo
įrenginiuose išdžiovinta 5.545,6 t dumblo, utilizuota 6.750 t džiovinto dumblo.
2018 metais Bendrovė aptarnavo 338.800 gyventojų Kauno mieste ir rajone.
2018 m. Bendrovės uždirbtos pajamos iš geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų sudarė 24.364,10 tūkst. eurų. Bendrovės turtas 2018 m. gruodžio 31 d. – 177.552,8 tūkst. eurų. 2018 m.
gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 390.
Bendrovės veikla visada orientuota į klientų poreikių tenkinimą, pastovų paslaugų kokybės ir kainos
santykio gerinimą. Tai vykdyti padeda įdiegtos ir veikiančios kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos
sistemos. Jų atitikimą ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartams patvirtino tarptautinės Vokietijos
sertifikavimo įstaigos „TUV CERT“ išduoti sertifikatai.
Bendrovės valdymo organai:
-Visuotinis akcininkų susirinkimas;
-Bendrovės valdyba;
-Bendrovės generalinis direktorius.
2017 m. rugsėjo 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-3305 buvo
patvirtinta nauja bendrovės valdyba. 2018 m. gruodžio 31 d. bendrovės valdybos sudėtis buvo ši:
Valdybos pirmininkas – Konstantinas Pesenka (Advokatas ( individuali veikla), Advokatų kontora
„Gustaitis,Sirvydis, Vaicekauskas ir partneriai“ (K. Donelaičio g.24 / Gedimino g. 47, LT-44239 Kaunas ),
Valdybos narys - UAB „Stoties turgus“, į/k 233923260 (M. Čiurlionio g. 25 / Vytauto pr. 6B, LT-44356 Kaunas),
Valdybos narys - UAB „Turnaround Baltic I“, į/k 303211525 (Taikos pr. 141, LT-51127 Kaunas), Valdybos narys –
UAB „Windex Group“, į/k 303522864 (Taikos pr.131B, LT-51127 Kaunas )).
Valdybos nariai:
Gediminas Ganatauskas (Plėtros projektų vadovas – UAB „Kauno saulėtekis“, į/k 133604272 (V. Krėvės
pr. 97, Kaunas));
Antanas Etneris ( Direktorius – UAB „Wisewood“, į/k 302527538 (Ringuvos g. 74, Kaunas), Direktorius –
UAB „Mana grupė“ , į/k 303991865 (Kruonio g. 16, Kaunas), Direktorius – UAB „AirHotel“, į/k 3025998948
(Vilniaus g. 52A, Karmėlava, Kauno raj.), Direktorius – Wisewood AS, į/k 915541100 (Bronnveien 1A, Oslas,
Norvegija));
Adelė Majauskienė (Vyriausioji specialistė - Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
Energetikos ministerijos Kauno teritorinio skyriaus, į/k 188606625 (Savanorių pr. 347, LT-49425 Kaunas));
Mindaugas Šimkus (Įmonių grupės ekonomikos vadovas – UAB „Vičiūnų grupė“, į/k 303211678 (V.
Krėvės pr. 97, LT-50369 Kaunas), Valdybos narys – UAB „Kauno švara“, į/k 132616649 (Statybininkų g. 3, LT50124 Kaunas), Audito komiteto narys – UAB „Kauno vandenys“, į/k 132751369 (Aukštaičių g. 43, LT-44158
Kaunas)).
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2018 m. įvyko 11 valdybos posėdžių. Bendrovės valdyba posėdžiuose svarstė strateginių veiklos rodiklių,
veiklos rezultatų, darbuotojų premijavimo, viešųjų pirkimų plano, Europos Sąjungos finansuojamų projektų
vykdymo, pasiruošimo ES Bendrajam apsaugos duomenų reglamentui, kuris įsigaliojo nuo 2018 m. gegužės 25
d., Bendrovės nenaudojamo nekilnojamojo turto (statinių) pardavimo, Bendrovės struktūrinių pertvarkymų (
Energetikos sk.), vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo, nekilnojamojo turto
optimizavimo projektų, investicijų suderinimo, Bendrovės 2016-2020 m. strateginio plano pakeitimo, paramos
skyrimo klausimus. Posėdžiuose svarstomais klausimais priimti atitinkami nutarimai.
2017 m. gruodžio mėn. 5 d. UAB „Kauno vandenys“ valdybos protokolu Nr. V-11 buvo patvirtinti Bendrovės
Audito komiteto nuostatai bei sudėtis: 2018 m. gruodžio 31 d. Audito komiteto sudėtis buvo ši:
Arvydas Dalikas – nepriklausomas narys;
Egidijus Mordas – nepriklausomas narys;
Mindaugas Šimkus – narys.
2. UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS
Atsižvelgiant į Bendrovės misiją ir Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatytas tolimesnes plėtros ir raidos kryptis, įgyvendinant šį tikslą,
investicinius projektus galima suskirstyti į pagrindines dalis: Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Kaune,
Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija, Nuotekų valyklos rekonstrukcija, Paviršinių nuotekų tinklų
plėtra ir rekonstrukcija, Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros išpirkimas bei Vandens gerinimo įrenginių statyba
Vičiūnuose. Iš viso per 2017 - 2019 m. UAB „Kauno vandenys“ planuoja investuoti 49 mln. Eurų. Investicijoms bus
naudojamos Nuosavos lėšos (ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitos nuosavos lėšos) ir ES fondų lėšos. Bendrovė
planuoja, kad įgyvendinus 2017 – 2019 metų veiklos ir plėtros programą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų sąnaudos nedidės. Veiklos ir plėtros plano vykdymui planuojamos lėšos pateikiamos 1
lentelėje:
1 lentelė

Eil.Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai
Turto įsigijimo šaltiniai iš viso,
tame skaičiuje:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
Paskolos
Europos sanglaudos fondo lėšos
Lėšų panaudojimas
Investiciniams projektams
Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti
Ilgalaikiam turtui atstatyti

Planas
2017-2019 (mln. Eur.)
49
25
7
17
49
38
5
6

Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų įsipareigojimų vykdymas valdomas taikant griežtas kontrolės
procedūras. Kredito rizika arba rizika, jog partneriai neįvykdys įsipareigojimų Bendrovei yra kontroliuojama taikant
kredito sąlygas bei kontrolės procedūras. Bendrovė savo veikla stengiasi palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir
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grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį kredito linijų pagalba arba užtikrinti finansavimą, siekiant įvykdyti savo
strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus.
Bendrovė dalyvauja tam tikruose teisminiuose procesuose ir susiduria su galima teisinių ieškinių rizika.
Vienos svarbesnių bylų – Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamos bylos dėl LR aplinkos
ministro įsakymų dėl Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų projektų
vykdytojams (UAB „Kauno vandenys“, UAB “Aukštaitijos vandenys“, UAB „Giraitės vandenys“ ir kt.) grąžinimo
panaikinimo. Nepalankus bylų rezultatas – Bendrovė turėtų grąžinti apie 2,4 mln. eurų – gali turėti neigiamos
įtakos Bendrovės pinigų srautams. Detalesnė informacija apie teisinius ieškinius atskleidžiama finansinių
ataskaitų Aiškinamojo rašto prie balanso dalyje „Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai“.

Patirtis – stipriosios pusės
Klientas



Atnaujinta klientų aptarnavimo sistema
(sukurta ir pradėta naudoti savitarnos
svetainė)
Turima IT įranga ir kitos inovatyvios
technologinės įrangos naudojimas



Nepakankamas procesų automatizavimo lygis

Įgyvendinus viešosios vandens tiekimo
infrastruktūros plėtros projektus, padidintas
centralizuotai tiekiamo vandens
prieinamumas
Mažėjančios vandens netektys ir didėjanti
vandens realizacija
Aukšta tiekiamo geriamojo vandens kokybė



Vandens netektys, susijusios su netinkamai
vykdomu šalto vandens, skirto karštam
vandeniui ruošti, pardavimu
Bloga viešosios vandens tiekimo infrastruktūros
tinklų būklė
Žemas, norinčių prisijungti prie centralizuotos
viešosios vandens tiekimo infrastruktūros,
gyventojų skaičius

Įgyvendinus viešosios nuotekų surinkimo
infrastruktūros plėtros projektus, padidintas
centralizuoto nuotekų tinklo prieinamumas
Įgyvendintas nuotekų dumblo džiovyklos
statinio projektas




Ribotos galimybės utilizuoti išdžiovintą dumblą
Bloga nuotekų tinklų būklė



Didelės nusidėvėjimo sąnaudos bendroje
paslaugų savikainoje
Didelės energijos sąnaudos bendroje paslaugų
savikainoje



Išaugęs darbo našumas
Gerėjantys įmonės finansiniai rodikliai
Sukurta investicijų išdėstymo pagal svarbą
sistema
Įdiegta vandens netekčių stebėsenos sistema





Kvalifikuotas personalas
Žema darbuotojų kaita
Stiprios projektų valdymo kompetencijos





Geriamojo
vandens
tiekimas






Nuotekų
surinkimas ir
tvarkymas

Bendrovės
valdymas

Darbuotojai

Patirtis – silpnosios pusės













Susijusios stiprybės (ateityje)






Vieno langelio principu grįstas klientų
aptarnavimas
Gebėjimas valdyti prioritetinius projektus
Gebėjimas užtikrinti mažiausią paslaugų
kainą
Aukšta vandens kokybė
Kvalifikuotas personalas
Galimybės

Tobulintina darbuotojų finansinė ir nefinansinė
motyvavimo sistema

Susijusios silpnybės (ateityje)





Klientų aptarnavimo procesų automatizavimas
Dumblo utilizavimo galimybės
Turto (ypač nekilnojamo turto) valdymas
Didelės vandens netektys

Grėsmės
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Klientas






Geriamojo
vandens
tiekimas

Nuotekų
surinkimas ir
tvarkymas

Bendrovės
valdymas











Darbuotojai




Tobulinti klientų aptarnavimo sistemą diegiant
vieną langelį ir skambučių centrą
Grįžtamojo ryšio užtikrinimas santykiuose su
klientais
Kuo palankesnių sąlygų naudotis Bendrovės
paslaugomis sudarymas klientams
Automatizuoti klientų aptarnavimo procesus



Renovuoti viešąją vandens tiekimo
infrastruktūrą, pasinaudojant ES struktūrinių
fondų lėšomis



Renovuoti nuotekų tinklus pasinaudojant ES
struktūrinių fondų lėšomis





Išdžiovinto dumblo utilizavimas pramonėje
(priskyrus dumblą „kuro“ kategorijai)

ES struktūrinių fondų investicijų, skirtų
vandentvarkos įmonių valdymo tobulinimui
panaudojimas
Konstruktyvus bendradarbiavimas su
savivaldybe ir LR aplinkos ministerija












Vartotojų nenoras prisijungti prie esamos
vandentiekio ir nuotekų tinklų, infrastruktūros
Prastėjanti demografinė situacija
Naujų aptarnautinų teritorijų prijungimas

Blogėjanti viešosios vandens tiekimo
infrastruktūros būklė
ES struktūrinių fondų investicijų korekcijos,
susijusios su nepakankamu stebėsenos rodiklių
pasiekimu (nepakankamu prisijungusių
vartotojų skaičiumi)
Blogėjanti nuotekų tinklų būklė
Išdžiovinto dumblo granulių utilizavimas
Europos Komisijos reglamento reikalavimas iki
2018 m. valyti 100 proc. paviršinių nuotekų
ES struktūrinių fondų investicijų korekcijos,
susijusios su nepakankamu stebėsenos rodiklių
pasiekimu (nepakankamu prisijungusių
vartotojų skaičiumi)
Nepakankamai efektyvus vidaus procesų ir
procedūrų organizavimas
Nepakankama komunikacija tarp darbuotojų ir
vadovybės

Aktyvesnė lobistinė veikla, bendradarbiavimas
su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
Darbuotojų kompetencijų stiprinimas,
motyvavimas
Grįžtamojo ryšio tarp darbuotojų ir vadovų
stiprinimas






Sunkumai išlaikant aukštos kvalifikacijos,
jaunus darbuotojus
Personalo amžiaus vidurkio augimas
Neadekvati/ neaktuali pareigybių pakopų
sistema

3. UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS
Bendrovės 2017-2019 m. laikotarpio veiklos ir plėtros programos vykdymui planuotos lėšos ir plano
įvykdymas 2018 metais pateikiamas 2 lentelėje:
2 lentelė
Eil.Nr
.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai
Turto įsigijimo šaltiniai iš viso,
tame skaičiuje:
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
Paskolos
Europos sanglaudos fondo lėšos
Kitos nuosavos lėšos
Lėšų panaudojimas
Investiciniams projektams
Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti
Ilgalaikiam turtui atstatyti

Planas
2018
(mln.Eur.)

Faktas
2018
(mln.Eur.)

21,32

10,54

7,65
3,64
8,63
1,40
22,09
18,53
1,45
2,11

7,00
0,00
3,54
0,00
10,42
8,89
0,63
0,90
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2018 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą reikėjo sukaupti 21.322 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo
šaltinių, t. sk. 7.658 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 8.628 tūkst. eurų - Europos
sanglaudos fondo lėšos, 3.636 tūkst. eurų – paskola, 1.400 tūkst. eurų – ankstesniais laikotarpiais sukauptos
piniginės lėšos.
Faktiškai Bendrovė 2018 m. buvo sukaupusi 10.535,5 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, kurių
6.995,1 tūkst. eurų sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 3.540,4 tūkst. eurų - Europos sanglaudos
fondo lėšos.
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą, buvo tęsiama ilgalaikė
susidėvėjusių tinklų atstatymo, siurblinių rekonstrukcijos bei modernizacijos programa. 2018 m. pastatų remontui
ir rekonstrukcijai panaudota 879,6 tūkst. eurų, nuotekų valyklos, vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir
statybos darbams panaudota 8.893 tūkst. eurų, elektros patikimumo priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei
klientų aptarnavimo programoms – 896 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų įrengimui vartotojams ir
abonentams – 291 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui- 230 tūkst. eurų, spec. transporto priemonių įsigijimui – 110 tūkst.
eurų Bendrovės lėšų.
Pagrindinės priežastys, nulėmusios mažesnes išlaidas nei numatyta Bendrovės veiklos ir plėtros plane –
atsižvelgus į Kauno regioninės plėtros tarybos priimtą sprendimą padidinti vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei
paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros investicinių projektų finansavimo lėšas, buvo
koreguojamas Bendrovės 2017 – 2019 metų veiklos ir plėtros planas ir jo įgyvendinimo terminai.
Bendrovės taikoma minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo 2015 m. sausio 1 d. yra ne mažesnė kaip
200 eurų, ūkiniam inventoriui 100 eurų, vandens apskaitos prietaisams – minimali vertė netaikoma.
2018 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo
24.364,10 tūkst. eurų pajamų (2017 m. – 23.337 tūkst. eurų) arba 1,99 proc. daugiau nei planuota, patyrė
22.955,54 tūkst. eurų, (2017 m. – 21.743 tūkst. eurų) sąnaudų.
Sąnaudų didėjimą 2018 m. daugiausiai lėmė elektros ir šiluminės energijos, naudojamos dumblo
džiovinimui, sąnaudų išaugimas, išeitinių kompensacijų išmokėjimas Tinklų, Siurblinių, Abonentų ir Energetikos
skyrių darbuotojams atlikus struktūrinius pertvarkymus bei darbuotojams skirtos premijos už gerus 2017 metų
veiklos rezultatus. 2010 -2018 metų pajamų ir sąnaudų dinamika pateikta grafike:
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Bendrovės 2018 m. kitos veiklos pelnas – 512 tūkst. eurų (2017 m. – 37 tūkst. eurų), finansinės investicinės veiklos nuostolis sudarė 70 tūkst. eurų (2017 m. pelnas - 29 tūkst. eurų).
Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas sudarė 1.687,75 tūkst. eurų (2017 m. – 1.444,81 tūkst.
eurų).

4. DIVIDENDŲ POLITIKA
Nuo 2015 m. spalio mėn., Bendrovei grąžinus paskolą Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui,
išmokėdama dividendus Bendrovė vadovaujasi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m.
kovo 14 d. įsakymo Nr. A-709 „Dėl dividendų už savivaldybei nuosavybės teise priklausančias bendrovių akcijas ir
savivaldybės įmonių pelno įmokų“ nuostatomis.
2018 m. Kauno miesto savivaldybei buvo išmokėta 2.000 tūkst. eurų dividendų (2017 m. – 1.000 tūkst.
eurų).
5. FINANSINIŲ METŲ ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLAI
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A-402 išleista
50.103 akcijų emisija, įstatinį kapitalą padidinant iki 113.210.316,16 eurų.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A-1417
patvirtintas Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymas.
Nuo 2018 m. vasario 1 d., įvykdžius struktūrinius pertvarkymus Tinklų ir Siurblinių skyriuose, buvo įsteigtas
Gamybos skyrius, nuo 2018 m. gruodžio 1 d., įvykdžius Energetikos skyriaus struktūrinius pertvarkymus, buvo
įsteigtas Energetikos ir metrologijos skyrius, siekiant optimizuoti darbus su mažesniu darbuotojų skaičiumi.
2018 m. gruodžio mėn. 21 d. Valdybos posėdyje buvo patvirtintas Bendrovės 2019 metų biudžetas bei
svarstytas ir suderintas Viešųjų pirkimų planas 2019 metams.
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6. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMOS PASLAUGOS
Bendrovės veiklos pagrindinė paskirtis – teikti vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas.
2018 m. Bendrovė realizavo 17.716,29 tūkst. m3 (4,6 proc. daugiau nei 2017 m.) geriamojo vandens.
Komercinės ir pramonės įmonės suvartojo 7.195,32 tūkst. m3 vandens, daugiabučių namų gyventojai – 6.924,35
tūkst. m3, gyvenantys individualiuose namuose – 3.596,62 tūkst. m3.
Atitinkamai suteikta nuotekų tvarkymo paslaugų daugiabučių namų gyventojams – 6.892,83 tūkst. m 3 (41,1
proc.), abonentams – 6.862,48 tūkst. m 3 (40,9 proc.), individualių namų gyventojams – 3.034,81 tūkst. m 3 (18,0
proc.).
2018 m. pirmą kartą užfiksuotas didesnis juridinių asmenų vandens suvartojimas nei daugiabučių namų
gyventojų. Juridiniai asmenys suvartojo 40,6 proc. viso parduoto vandens, daugiabučių namų gyventojai – 39,1
proc., individualių namų gyventojai – 20,3 proc. Gyventojai suvartojo 3,4 proc. daugiau vandens nei per 2017 m.
atitinkamą laikotarpį, juridinių asmenų vartojimas išaugo 5,9 proc. Daugiausiai augo individualių namų vartojimas
– net 10,6 proc., kai planuotas augimas - 3 proc. Daugiabučių namų vartojimas sumažėjo 0,3 proc.
Vandens ir nuotekų realizacijos pajamos 2018 metais, lyginant su praėjusiais metais išaugo 4,4 proc.
Pajamų iš vandens realizacijos pasiskirstymas pagal vartotojų grupes, Eur

komerc. sektorius
ir pramonė
29%

biudžetinės
įstaigos ir
organizacijos
7%

šalto vandens
karšto vandens
ruošimui (šilumos
tiekėjui)
5%

individualūs
namai
19%

daugiabučių
namų butai
39%

daugiabučių
namų bendrijos
1%

Gyventojų skaičiui Kauno mieste pastoviai mažėjant, Bendrovė vienu iš siektinų strateginių rodiklių
nusistatė bendro abonentų skaičiaus didinimą. Sudarant sutartis su gyventojais, kur buvo atsiskaitoma pagal
vieną kvartalinį skaitiklį bei sutrumpinus susisiekimo su vartotoju sutarties sudarymui laiką, per 2018 m. bendras
abonentų skaičius padidėjo 2.514 vnt. iki 163.589.
Tikslu mažinti nuostolius vidaus tinkluose, bendradarbiaujant su bendrijomis ir AB „Kauno energija“, buvo
pasirašomos sutartys už vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaitymui pagal skaitiklį prieš vandens šildymo
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įrenginius. 2018 m. su AB „Kauno energija“ pasirašytos 39 sutartys (2017 m. – 187, 2016 m. - 45, 2015 m. – 41).

Ši priemonė vandens pardavimus padidino nuo 241,3 tūkst. m3 2012 metais iki 884,8 tūkst. m3 2018 metais.
Atkreiptinas dėmesys, kad sutarčių pasirašymas sulėtėjo, stringant sutarčių pasirašymui su daugiabučių namų
bendrijomis.
Dirbant vandens nuostolių mažinimo tikslu, identifikuojant savavališkus pasijungimus, analizuojant įvadų
suvartojimą ir realizaciją, nustatant nuostolingus namus, pradėta vietoje planinių patikrinimų inspektoriams
formuoti užduotis nuostolingiausių daugiabučių namų tikrinimui. Dėl pastovios daugiabučių namų įvadinių ir
buitinių apskaitos prietaisų kontrolės, geriamojo vandens nutekėjimas vidaus tinkluose mažėja:

Vandens nuostoliai daugiabučių namų vidaus tinkluose, %
30

25

20

15
2014 m. 2014 m. 2015 m. 2015 m. 2016 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
I pusm. II pusm. I pusm. II pusm. I pusm. II pusm.

Geriamasis vanduo privalo būti saugus ir sveikas naudoti, todėl jis kontroliuojamas Bendrovės vandens
tyrimo laboratorijoje pagal nuolatinės ir periodinės priežiūros programą. Vandens tyrimų laboratorijos veikla apima
geriamojo vandens, nuotekų, paviršinio vandens, nuotekų dumblo, grunto ir lietaus nuotekų tyrimus. Laboratorija,
atlikdama tyrimus, vadovaujasi LST EN ISO 17025:2006 standartu, HN 24:2003, atskirų metodų LST EN ISO
standartais ir patvirtintais LAND.
Geriamojo vandens laboratorijoje per 2018 m. išanalizuoti 2.087 mėginiai (2017 metais – 2.097, 2016 m. –
1.921, 2015 m. – 2.116) ir atlikti 14.623 analičių matavimai (2017 metais – 14.253, 2016 m. – 14.707, 2015 m.14.777). Iš jų 3.589 atlikti geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai (2017 metais – 3.642, 2016 m. – 4.276,
2015 m. – 4.553). UAB „Kauno vandenys“ tiekiamame vandenyje mikrobiologinės taršos nerasta.
Tiriant geriamojo vandens chemines analites, dažniausiai tirti šie rodikliai: pH - 1.127 kartus, drumstumo1.044 kartus, amoniako – 1.117 kartų, savito elektrinio laidžio - 1.007 kartus. Pagal programinės priežiūros planą,
iš nustatytų 7.084 geriamojo vandens cheminių rodiklių, 5 kartus mangano (Vičiūnų vandenvietės) rodikliai
neatitiko HN reikalavimų - tai sudaro 0,07 proc. nuo atliktų cheminių tyrimų. Pagal gyventojų skundus buvo tirti
285 mėginiai ir išmatuota 2.340 rodiklių. Mikrobiologinės taršos nerasta, tačiau mangano, drumstumo ir geležies
rodikliai, dažnai viršydavo leistinas normas.
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Geriamojo vandens tyrimai atliekami privatiems asmenims ir užsakovams pagal sutartis. Šiai grupei atlikti
3.303 tyrimai (2017 m. – 2.484, 2016 m.- 1.623).
Geriamojo vandens laboratorijos veiklą vertina ir atestuoja Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institutas ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal geriamojo vandens programinės priežiūros
tvarką, 2018 m. buvo atlikti geriamojo vandens kokybės kontroliniai tyrimai, pasirenkant nepriklausomas
laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių (pesticidų, haloformų, lakiųjų halogeninių ir daugiaciklių
aromatinių anglavandenilų, bromato, cianidų) ir radiologinių rodiklių įvertinimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad
geriamojo vandens kokybė atitinka HN 24:2003 reikalavimus ir šių medžiagų koncentracija Bendrovės tiekiamame
geriamajame vandenyje, yra žemiau nustatymo ribos arba artima minimaliai vertei. Radiacinės saugos centru
leidus radonas nebuvo tirtas.
Nuotekų laboratorijoje tiriamos nuotekos, dumblas, gruntas ir paviršinis vanduo. Per 2018 metus nuotekų
laboratorijoje išanalizuoti 2.866 mėginiai (2017 m. – 2.837) ir atlikti 15.155 analičių matavimai (2017 m. – 15.648).
Kontroliuojant įmonių išleidžiamų nuotekų taršą, ištirta 919 taršos rodiklių. Kauno Nuotekų valykloje atlikti 3.238
matavimai (2017 m. – 3.737, 2016 m. – 3.450).
Pagal poveikio aplinkos kokybei monitoringo planą, laboratorija įvertina lietaus nuotekų taršą. Per 2018
metus šiai grupei atlikti 3.557 matavimai (2017 m. – 3.554). Taip pat atliekamas paviršinių vandenų - Kauno
miesto upių vandens kokybės įvertinimas. Kas mėnesį tiriamas 2 upių vanduo iš 4 ėminių ėmimo vietų. Atlikti 856
matavimai (2017 m. – 1.296, 2016 m. – 2.199). Lietaus nuotekų ir upių tyrimų mažėjimui įtakos turėjo 2016 m. III
ketvirtį RAAD patvirtintas „Poveikio aplinkos kokybei monitoringas“, kuriame sumažintas kontroliuojamų analičių
kiekis.
Nuotekų laboratorija atlieka tyrimus pagal išorės klientų prašymus. Per pastaruosius metus ištirtos 3.483
analitės (2017 m.- 3.486, 2016 m. – 3.449) už 38,9 tūkst. eurų. Nuotekų mėginiuose daugiausiai yra atlikta
sunkiųjų metalų (analizuojama 12 elementų) nustatymų – 1.896, naftos – 1.619, BDS – 1.202, skendinčių
medžiagų – 1.208, permanganatinės oksidacijos – 1.205.
Abi laboratorijos privalo dalyvauti palyginamuose bandymuose (PT) tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu,
kad įrodytų savo kompetenciją atliekamų bandymų srityje. Į tai atsižvelgiama suteikiant leidimą laboratorinei
veiklai. 2018 m. Nuotekų laboratorija dalyvavo tarptautiniuose PT, atliekant amonio azoto, nitratų azoto, nitrito,
elektrinio laidžio ir fosfatų fosforo tyrimus. Gauti teigiami rezultatai ir įteiktas aukščiausio tikslumo ir patikimumo
kokybės sertifikatas.
Kauno miesto savivaldybė nekilnojamo turto patikėjimo sutartimis Bendrovei valdyti, eksploatuoti ir prižiūrėti
yra perdavusi 10 miesto fontanų. 2018 m. fontanų priežiūrai ir remontui išleista 19,97 tūkst. eurų Bendrovės lėšų,
sunaudota 8.570 m3 vandens (2017 m. – 11.663 m3, 2016 m. – 12.692 m3, 2015 m. – 19.381 m3).
Nuotekų valymo technologinio proceso metu pagaminta 3.132 tūkst. m 3 (2017 m. – 2.846) biodujų, kurios
visos yra panaudotos dumblo džiovinimui. 2018 m. išvalyta 24.822 tūkst. m 3 (2017 m. – 27.867, 2016 m. –
25.895) nuotekų, t. y. vidutiniškai 68,0 tūkst. m3 per parą ir 10,9 proc. mažiau nei 2017 m.
Įvykus reorganizacijai, nuo 2018 m. vasario 1 d. Abonentų skyriuje įkurta Vandens skaitiklių keitimo ir
apskaitos grupė. Šios grupės darbuotojai administruoja šalto vandens skaitiklių keitimą, bei naujų skaitiklių
įrengimą pastatų įvaduose, daugiabučių namų butuose bei privačiame sektoriuje. Skaitiklių keitimą atlieka trys
bendrovės šaltkalviai skaitiklių keitėjai ir rangovai pagal pasirašytą darbų rangos sutartį. Metrologiškai patikrinta ir
pakeista vandens skaitiklių per 2018 m.:
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520

37.118

4.933
Per 2018 m. pastatų įvaduose, daugiabučių namų butuose bei individualiuose namuose įrengti 3.253
skaitikliai. 1.754 vandens skaitikliams vykdomas nuotolinis rodmenų nuskaitymas. Skaitiklių rodmenys kas mėnesį
perduodami į Bendrovės duomenų bazę. Atlikus skaitiklio pakeitimą su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, šaltkalviai
skaitiklių keitėjai, prisijungę prie duomenų bazės vietoje sukonfigūruoja skaitiklio rodmenis su rodmenų
nuskaitymo sistema. Per 2018 metus pakeisti 839 vandens skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu.
Bendrovės klientai turi galimybę pasirinkti jiems patogiausią atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdą –
mokėti internetu per Bendrovės savitarnos portalą ar tiesioginiu debetu praktiškai visuose bankuose, susimokėti
grynais bankuose ar įmonės kasoje, „Lietuvos paštas“ skyriuose, „Kauno spauda“ ir „Lietuvos spauda“ kioskuose,
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose, MAXIMA kasose, pasinaudoti galimybe už komunalines paslaugas
atsiskaityti viena sąskaita, kurią administruoja UAB „Viena sąskaita“. 2018 m. didžiausia gyventojų dalis rinkosi
UAB „Viena sąskaita“ paslaugas ir atsiskaitymą per Swedbank, kiek mažiau – „Perlo paslaugos“, MAXIMA bei
SEB banką.
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2016 m. I pusmetyje pradėjo veikti Bendrovės savitarnos svetainė, kurioje klientai gali deklaruoti skaitiklių
rodmenis, matyti sąskaitas, atsiskaityti už vandenį, užsisakyti skaitiklių keitimą, plombavimą, teikti paklausimus,
registruoti skaitiklių gedimus bei prašymus perplombuoti skaitiklį ir atlikti kitus veiksmus. 2018 m. svetainės
savitarna naudojosi 32.955 klientai, kas sudaro 20,1 proc. visų bendrovės klientų. Tikslu informuoti kuo didesnį
klientų skaičių apie galimybę naudotis Bendrovės savitarnos svetaine, el. paštu siųsti kvietimai jungtis prie
svetainės, kvietimai spausdinti ir paštu siunčiamose sąskaitose. Per 2018 metus svetainės vartotojų skaičius
padidėjo 6.766 klientais.
Kiekvieną mėnesį abonentams (fiziniams ir juridiniams asmenims), kurie to pageidauja, sąskaitos
išsiunčiamos elektroniniu paštu. Lyginant su praėjusiais metais, gyventojams paštu siunčiamų sąskaitų skaičius
sumažėjo 6,25 proc. ir 16,7 proc. padidėjo siunčiamų elektroniniu paštu. Šiuo metu fiziniams asmenims
elektroniniu paštu siunčiama 37.298 sąskaitos arba 22,5 proc. visų gyventojų sąskaitų, juridiniams asmenims –
4.807 sąskaitos arba94.9 proc. įmonėms siunčiamų sąskaitų.
Nuo 2018 m. sausio 2 d. pradėjo veikti Klientų aptarnavimo centras „Mano Kaunas“, į kurį deleguoti 6
Klientų aptarnavimo specialistai ir kuriame interesantai aptarnaujami vienoje vietoje. Čia vartotojai, elektroninės
eilių valdymo sistemos pagalba išsirinkę jiems rūpimą temą, gali pasirašyti sutartis, pateikti prašymus, gauti
pažymas, informaciją apie sąskaitas, įmokas ar skolas. Taupomas vartotojų laikas, kai nereikia atskirai vykti į UAB
„Kauno vandenys“, AB „Kauno energija“ ir UAB „Kauno švara“. 2018 m. I pusmetį UAB „Kauno vandenys“ Klientų
aptarnavimo specialistai pradėjo mokytis dirbti ir kitų bendradarbiaujančių bendrovių darbą su klientais. Per 2018
m. I pusmetį Bendrovės specialistai aptarnavo 12.128 klientus, priėmė 19.359 skambučius. Nuo II pusmečio
Bendrovės klientų apskaitos specialistai aptarnauja viso “Mano Kaunas” centro klientus. Vidutiniškai per metus
priimta 21.400 Bendrovės klientų bei sulaukta 35.002 skambučių.
Vandentiekio infrastruktūros priežiūroje 2018 m. daugiausiai dėmesio buvo skirta vandentiekio linijoms ir
įvadams. Per 2018 m. suremontuotos 228 vandentiekio linijos, 195 vandentiekio įvadai, pakeistos 159 sklendės,
43 priešgaisriniai hidrantai.
Taupus gamtos išteklių naudojimas – visoms šalims svarbus klausimas. Tikslu mažinti vandens netektis
vandentiekio infrastruktūroje Bendrovė iki 2020 m. planuoja aptarnaujamoje teritorijoje sukurti 20 zonavimų
sistemų, kurios leistų greičiau pastebėti ir aptikti staigius vandens vartojimo padidėjimus, kurie greičiausiai reiškia
nutekėjimus. 2018 m. pabaigoje veikė 8 zonavimo sistemos: Lapių, Domeikavos (plotas 6,2 km 2), Sargėnų (5,5
km2), Šilainių (7,6 km2), Romainių (14,4 km 2) ir Palemono (6,2 km2), Aukštųjų Šančių (7,6 km 2), Žemųjų Šančių
(2,8 km2).
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Vykdant vandens tinklo monitoringą ir mažinant netektis 2018 metais patikrinta 225 km tinklų ir įvadų.
Tinklo tikrinimas vykdomas šuliniuose montuojant triukšmo registratorius, kurių veikimo spindulys yra 250 m
tinklo. Užfiksavus pašalinį triukšmą tinkluose, vieta tikslinama naudojant koreliatorių ir geofoną. Bendri vandens
nuostoliai 2018 m. sudarė 25,5 proc., vandens nuostoliai tinkluose - 18,7 proc. 2014 – 2018 m. nutekėjimų

paieškos registro santrauka pateikiama 3 lentelėje.
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3 lentelė

Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentelės, daugėjant vandentiekio zonų, pastebima daugiau vandens
netekčių atliekant mažiau paieškų ir patikrinant mažiau tinklo. Vertinant vandens vartojimą zonose, atskaitos tašku
priimamas mažiausias pasiektas naktinis vartojimas, kuris išsilaikė keltą dienų. Daugėjant statistinių duomenų
lengviau įvertinti, koks naktinio vandens vartojimo režimas būdingas zonai ir kada jis nukrypsta nuo normos.
2018 m. likviduoti 3.353 gedimai vandentiekio tinkluose, t. y. vidutiniškai 9 per parą. Gedimų fiksuota 1.159
daugiau nei 2017 m. Tam įtakos turėjo iškvietimai pablogėjus vandens kokybei dėl II ketvirtį įsivyravusios sausros,
III ketvirtyje prasidėjusių magistralinių linijų, tiekiančių apie 60 proc. viso vandens, rekonstrukcija, IV ketvirtyje
neatsistatantis gruntinio vandens lygis Eigulių vandenvietėje.
2018 m. nuotekų tinkluose (buitinių ir paviršinių) likviduoti 5.343 gedimai, t. y. vidutiniškai 15 per parą arba
3 per parą mažiau nei 2017 m. Eksploatacinė tarnyba išplovė apie 31 km nuotekų tinklų, išvalė 413 vnt. šulinių ir
121 lietaus surinkimo šulinėlį. Per 2018 m. sauso garo generatoriumi patikrinta 1.414 namų. Rasta 340
pasijungusių prie lietaus nuotekų tinklų. Miesto fontanų valymas atliktas 150 kartų, t. y. vienas fontanas išvalytas
15 kartų.
2018 metais avarinė tarnyba sulaukė 9.442 iškvietimų, vidutiniškai 26 iškvietimų per parą. Per 2018 m.
vandentiekio tinkluose įvykusių avarijų sankaupos aptarnaujamoje zonoje pavaizduotos paveiksle žemiau.
Nuotekų tinkluose įvykusių avarijų sankaupos buvo labai panašios.
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7. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAI
2018 metais Bendrovė aptarnaujamoje teritorijoje teikė paslaugas 338.800 miesto ir rajono gyventojams.
Vienas gyventojas namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 84,9 litro vandens per parą. Bendrovės paslaugomis
aptarnaujamų vartotojų (gyventojų) sutarčių skaičius sudarė 157.802, t. sk. 151.055 vartotojams tiekiamas
geriamas vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, 5.524 vartotojams tiekiamas tik geriamas vanduo,
1.223 vartotojams teikiamos tik nuotekų surinkimo paslaugos.
Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjai privalo atsiskaityti ( apmokėti ) sutartyse nustatytais terminais.
Už pradelstą atsiskaitymo terminą paslaugų gavėjui Bendrovė priskaičiuoja sutartyse nustatyto dydžio
delspinigius.
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Siekdama įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškeltą uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus
rodiklius, UAB „Kauno vandenys“ numato vykdyti šias veiklas: gerinti skolų išieškojimą ir vykdyti skolų prevenciją.
2018 m. Bendrovės Juridiniam skyriui iš Abonentų skyriaus skolų išieškojimui perduoti 890 skolininkai
(palyginimui per 2015 m. – 678, 2016 m.- 739, 2017 m. - 885 skolininkai). Išieškant skolas teisminiu būdu per
2018 m. skolininkams buvo iškelta 910 bylų (2015 m. - 734, 2016 m. – 627, 2017 m. - 661), dar 10 bylų pradėta
dėl terminų atnaujinimo. Iš 890 gautų medžiagų dėl skolininkų, 26 medžiagos buvo užbaigtos anksčiau, kuriose
skolos buvo apmokėtos iki teismo arba pasirašyti vekseliai dėl skolų. Per 2018 m. mažinant bendrą Bendrovės
skolų dydį, vadovaujantis iš antstolių gaunamais patvarkymais, kad skolininkai mirę, kad juridiniai asmenys buvo
išregistruoti ir kitais teisėtais motyvais, buvo atlikti 99 nurašymai tiek dėl fizinių, tiek dėl juridinių asmenų skolų
bendrai 24.076 eurų sumai.
Per skolų išieškojimo įmonę UAB “Creditum” skolininkams buvo iškelta 250 bylų. 2018 m. per teismų
elektroninių paslaugų portalą buvo iškeltos 363 bylos arba 40 proc. visų iškeltų bylų.
Išieškant skolas neteisminiu būdu, 2018 m. skolininkai buvo įspėjami žodžiu (telefonu) ir raštu (pranešimai).
Bendrovėje nuo 2014 m. taikomos sugriežtintos pakartotinų vekselių, pratęsiant apmokėjimo terminą, pasirašymo
sąlygos, jie pasirašomi tik apmokėjus ne mažiau kaip 50 procentų įsiskolinimo. Per 2018 m. skolos apmokėjimui
įregistruoti 196 vekseliai (2015 m. – 432, 2016 m. – 423, 2017 m. - 366). Bendrovės skolininkai per 2018 m. iki
vekselio galiojimo pabaigos pilnai apmokėjo 98 kontroliuojamus vekselius - tai sudaro 37 proc. įsiskolinimų arba
41,7 tūkst. eurų.

Per 2018 m. priverstiniam skolos išieškojimui antstoliams iš viso perduoti 942 vykdomieji dokumentai 255,1
tūkst. eurų sumai (2015 m. – 853, 2016 m. – 547, 2017 m. - 723). Palyginus su 2017 m., perduota 219 vnt. ir už
43,1 tūkst. eurų daugiau vykdomųjų dokumentų.
Bendra išieškota suma per 2018 m. teisminiu (priverstinai per antstolius) ir neteisminiu būdu sudaro 394,6
tūkst. eurų arba 36,2 tūkst. eurų daugiau nei 2017 m. (2015 m. – 321,2 tūkst. Eur., 2016 m. – 413,2 tūkst. Eur.,
2017- 358,4 tūkst. Eur.).
Viena iš priemonių mažinti vandens netektis pastatų vidaus tinkluose – sunaudoto, bet nedeklaruoto
vandens radimas. Pirmiausia tikrinami nuostolingiausi daugiabučiai namai bei tie namai, kurių nuostolis daugiau
kaip 10 proc. Analizuojama, ar nėra prisijungusių papildomų namų. Užfiksavus nubėgimą vidaus tinkle operatyviai
pranešama namo administratoriui dėl bėgimo pašalinimo. 2018 m. Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriai,
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patikrinę 35.416 gyventojų vandens apskaitos taškų ir 5.363 įmonių apskaitos taškų, patikrinimų metu rado
423.125 m3 nedeklaruoto vandens (2017 m. - 460.909 m3). Nustatyta 119 vandentvarkos taisyklių pažeidimų, 2
įmonės ir 1 gyventojas, kurių nebuvo Bendrovės apskaitoje, 11 vartotojų, be sutarties išleidusių nuotekas į miesto
tinklus.
8. UAB „KAUNO VANDENYS” INVESTICIJOS, VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI, JŲ
ATITIKTIS ILGALAIKIAMS BENDROVĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PLANAMS

Kauno miesto savivaldybės taryba 2017 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-28 patvirtino bendrovės „Kauno
vandenys” naujos redakcijos 2017 - 2019 m. veiklos ir plėtros planą. Plane korekcijos atliktos, atsižvelgiant į
Kauno regioninės plėtros tarybos 2017 m. rugsėjo mėn. pabaigoje priimtą sprendimą padidinti vandens tiekimo,
nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcijos ir plėtros investicinių projektų
finansavimo lėšas. Atsižvelgiant į Bendrovės misiją ir Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane numatytas tolimesnes plėtros ir raidos kryptis, įgyvendinant
šį tikslą, investicinius projektus galima suskirstyti į šias pagrindines dalis: Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros
plėtra Kaune, Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija, Nuotekų valyklos rekonstrukcija, Paviršinių
nuotekų tinklų plėtra ir rekonstrukcija, Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros išpirkimas bei Vandens gerinimo
įrenginių statyba Vičiūnuose (projektas ir statybos leidimas). Iš viso per 2017 – 2019 m. UAB „Kauno vandenys“
planuoja investuoti 48,83 mln. eurų, iš to skaičiaus:
1. Nuosavų lėšų (ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitų nuosavų lėšų)

- 25,20 mln. Eur;

2.

Skolintų lėšų

- 7,07 mln. Eur;

3.

Europos sanglaudos fondų lėšos

- 16,56 mln. Eur.

Už šias lėšas bendrovė planuoja:
1.

Parengti vandens gerinimo įrenginių Vičiūnuose statybos projektą

- 0,19 mln. Eur;

2.

Nutiesti, prijungiant naujus vartotojus, tinklus Kaune

- 6,52 mln. Eur;

3.

Išpirkti vandentiekio ir nuotekų tinklus

- 2,11 mln. Eur;

4.

Rekonstruoti susidėvėjusius tinklus

- 14,21 mln. Eur;

5.

Rekonstruoti Nuotekų valyklą

- 3,56 mln. Eur;

6.

Rekonstruoti bei nutiesti paviršinių nuotekų tinklus Kaune

- 10,87 mln. Eur;

7.

Įsigyti apskaitos prietaisų

- 2,68 mln. Eur;

8.

Atnaujinti susidėvėjusį ilgalaikį turtą, įdiegti informacinę sistemą, elektros energijos patikimumo

priemones, vystyti klientų aptarnavimo bei dokumentų valdymo sistemas

– 8,69 mln. Eur.

2018 m. buvo vykdomi sekantys investiciniai projektai:
- Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003 "Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune".
Finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau –
APVA) ir Bendrovės pasirašyta 2017 m. gegužės 3 d.
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Projekto tikslas - išspręsti nepakankamai efektyvią ir išvystytą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą Kauno
mieste. Šiam tikslui pasiekti planuojama rekonstruoti 0,29 km paviršinių nuotekų tinklų Kapsų g. ir nutiesti apie
4,84 km Žaliakalnio m/r. Aleksote planuojamos įrengti paviršinių nuotekų sistemos ilgis sudarys apie 19,3 km, bus
pastatyti 6 paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. Žaliakalnyje planuojama 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio
statyba.
Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė - 36 mėn.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 8.896,5 tūkst. eurų.
Projekto įgyvendinimui sudarytos 2 Rangos sutartys:
1. Sutartis Nr. 5-124 "Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune, I dalis" pasirašyta 2018
m. gegužės 16 d. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. birželio 14 d. Planuojama sutarties pabaiga – 2019 m. birželio
14 d. Sutarties vertė – 7.637,2 tūkst. eurų. Per 2018 m. įsisavinta 32,50 tūkst. eurų.
2. Sutartis Nr. 5-91 "Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune, II dalis" pasirašyta 2018 m.
balandžio 5 d. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. gegužės 24 d. Planuojama sutarties pabaiga – 2019 m. gegužės
24 d. Sutarties vertė – 1.259,4 tūkst. eurų. Per 2018 m. įsisavinta 7,67 tūkst. eurų.
- Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0006 „Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“. Finansavimo ir administravimo sutartis tarp APVA ir Bendrovės
pasirašyta 2017 m. birželio 27 d.
Projekto tikslas - padidinti Kauno miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų
prieinamumą, sistemos efektyvumą ir patikimumą.
Numatoma projekto trukmė - iki 36 mėn.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 20.576 tūkst. eurų, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšos - 8.621 tūkst. eurų, Bendrovės lėšos - 11.955 tūkst. eurų.
Projekto įgyvendinimui sudarytos 6 Rangos sutartys:
1. Sutartis Nr. 5-204 „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kauno m. (Aleksote ir Neries
kairiajame kranto šlaite) II perkamo objekto dalis „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Neries
kairiajame kranto šlaite" pasirašyta 2017 m. liepos 21 d. Sutarties vertė – 1.138,0 tūkst. eurų. Sutarties
įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. ir pratęsta 6 mėn. Per 2018 m. įsisavinta 540,85 tūkst. eurų.
2. Sutartis Nr. 5-206 „Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija ir nauja statyba Kauno m. (Aleksote ir Neries
kairiajame kranto šlaite) I perkamo objekto dalis „Aleksoto nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija" pasirašyta
2017 m. liepos 24 d. Planuota sutarties pabaiga – 2018 m. gegužės 21 d. Sutartis pratęsta 6 mėn. Sutarties vertė
– 346,72 tūkst. eurų. Per 2018 m. įsisavinta 202,88 tūkst. eurų sutarties vertės.
3. Sutartis Nr. 5-207 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos Kaune darbai"
pasirašyta 2017 m. liepos 24 d. Buvo planuojama sutarties pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 14 d., tačiau dėl
užsitęsusios inžinerinių tinklų inventorizacijos Sutartis pratęsta maksimaliam terminui – 6 mėnesiams iki 2019 m.
vasario 14 d. Sutarties vertė – 9.478,0 tūkst. eurų. Per 2018 m. įsisavinta 6.461,59 tūkst. eurų sutarties vertės.
4. Sutartis Nr. 5-255 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kaune" pasirašyta
2017 m. rugsėjo 8 d. Planuojama sutarties pabaiga – 2019 m. balandžio 10 d. Sutarties vertė – 3.868,0 tūkst.
eurų. Per 2018 m. įsisavinta 1.203,83 tūkst. eurų sutarties vertės.
5. Sutartis Nr. 5-192 „Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir statybos
darbų I dalis Nuotekų parengtinio valymo įrenginių ir vėdinimo sistemų rekonstravimas" pasirašyta 2017 m. liepos
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7 d. Planuojama sutarties pabaiga – 2019 m. balandžio 3 d. Sutarties vertė – 649,7 tūkst. eurų. Per 2018 m.
įsisavinta 641,87 tūkst. eurų sutarties vertės.
6.
Sutartis Nr. 5-188 „Kauno miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir statybos
darbų II dalis Dumblo apdorojimo įrenginių rekonstravimas" pasirašyta 2017 m. liepos 4 d. Sutarties vertė – 471,4
tūkst. eurų. Per 2018 m. įsisavinta 202,88 tūkst. eurų. Šiuo metu neišmokėta tik 5 proc. sulaikytos sutarties vertės
– 23,6 tūkst. eurų.
2018 m. spalio 1 d. buvo pasirašyta darbų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 5-279 „Lietaus nuotekų
kolektoriaus nuo Europos pr. iki magistralės VIA Baltica Kalvarijos g., Kaune, statybos darbai“. Sutarties vertė –
708,21 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 10 mėn. Per 2018 m. įvykdyta darbų už 126,16 tūkst. eurų.
2017 m. sausio 2 d. buvo atnaujintas 2015 m. spalio 23 d. pasirašytos ir dėl žemės sklypo suformavimo
2016 m. dvylikai mėnesių sustabdytos sutarties Nr. 5-235 „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių
projektavimo, darbų, pirkimo dokumentų parengimo bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ įgyvendinimas.
Sutarties vertė – 144,5 tūkst. eurų. Paslaugos teikėjas - konsultantas per 2018 m. įsisavino 107,46 tūkst. eurų.
2018 m. gruodžio 4 d. pasirašyta Rangos sutartis Nr. 8-320/2018 „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo
įrenginių statybos darbai“. Sutarties vertė – 6.282,59 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo sutarties
pasirašymo. Per 2018 m. sutarties lėšų nebuvo įsisavinta.
2018 m. vykdyti investiciniai projektai atitinka ilgalaikius Bendrovės plėtros ir investicijų planus.
9. UAB „KAUNO VANDENYS” METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR VIDUTINĖS MĖNESINĖS
ALGOS
2018 m. gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 390. Per 2018 m. priimta 12 darbuotojų,
atleisti 70 darbuotojų, 195 darbuotojai pakeitė pareigas. Darbuotojų skaičius sumažėjo 58 darbuotojais. Vyrų ir
moterų santykis išliko panašus kaip ir anksčiau. Lyginant 2018 m. su 2017 m., duomenys apie darbuotojų amžių,
išsilavinimą, darbo stažą keitėsi nežymiai. 2018 m. darbuotojų amžiaus vidurkis buvo 51,2 metai, 2017 m.- 51
metai.
Darbuotojų skaičius pagal amžių pateikiamas diagramose:

2018 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 4.663,6 tūkst. eurų, vidutinė mėnesinė alga - 939 eurai.
2017 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 4.705 tūkst. Eurų darbo užmokesčio, vidutinė mėnesinė alga –
856 eurai. Atleistiems darbuotojams dėl struktūrinių pertvarkymų priskaičiuota 119,16 tūkst. eurų išeitinių išmokų,
58,8 tūkst. eurų kompensacijų už nepanaudotas atostogas. Pagal kolektyvinės sutarties nuostatas (ligos,
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nelaimės atveju, už darbo stažą, jubiliejaus proga ir kitais atvejais) darbuotojams priskaičiuota 27,6 tūkst. eurai
pašalpų.
Vadovaujančių darbuotojų, specialistų ir darbininkų 2018 m. vidutinis darbo užmokestis pateikiamas 4
lentelėje.
4 lentelė

Darbuotojų skaičius

Pareigybės pavadinimas
(padalinys)

1

1

2

Generalinis direktorius, jo pavaduotojai

2

3

4

5

6

Padalinių vadovai, jų pavaduotojai
(Abonentų sk., Bendrasis sk., Centrinė
dispečerinė, Ekonomikos sk., Energetikos
ir metrologijos
sk., Gamybos sk.,
Informacinių technologijų sk., Juridinis sk.,
Nuotekų valykla, Personalo sk., Techninis
projektų sk., Turto valdymo sk., Vandens
skaitiklių remonto ir patikros tarnyba,
Vandens tyrimo laboratorija, Viešųjų
pirkimų sk.)
Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai
(Abonentų sk., Bendrasis sk., Buhalterija,
Centrinė dispečerinė,
Energetikos ir
metrologijos
sk.,
Gamybos
sk.,
Informacinių technologijų sk., Juridinis sk.,
Nuotekų valykla, Techninis projektų sk.,
Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių
remonto ir patikros tarnyba, Vandens
tyrimo laboratorija, Viešųjų pirkimų sk.)
Specialistai
(Abonentų sk., Bendrasis sk., Buhalterija
Centrinė dispečerinė, Energetikos ir
metrologijos
sk.,
Gamybos
sk.,
Informacinių technologijų sk., Juridinis sk.,
Nuotekų valykla, Techninis projektų sk.,
Turto valdymo sk., Vandens skaitiklių
remonto ir patikros tarnyba, Vandens
tyrimo laboratorija, Viešųjų pirkimų sk.)
Tinklo šaltkalviai, vairuotojai (Gamybos
sk., Energetikos ir metrologijos sk.,
Techninis projektų sk., Turto valdymo sk.,
Abonentų sk., Vandens tyrimo laboratorija,
Nuotekų valykla)
Elektromonteriai (Energetikos ir
metrologijos sk., Nuotekų valykla)

Vidutinis apskaičiuotas darbo
užmokestis (BRUTO)
(metinis vidutinis)

(metinis vidutinis)

2017 m.,
žm.

2018
m., žm.

Pokytis,
proc.

2017
m., Eur

2018
m.,
Eur

Pokytis,
proc.

3

4

5

6

7

8

4

4

0%

3.349

3.322

-0,8%

27

21

-23%

1.282

1.441

+12,4%

86

81

-5,8%

974

1.058

+8,6%

105

105

0%

762

852

+11,8%

113

69

-39%

800

862

+7,7%

35

33

-5,7%

750

827

+10,2%

7

Šaltkalviai (Gamybos sk., Nuotekų valykla)

71

72

+1,4%

816

907

+11,1%

8

Pagalbinis aptarnaujantis personalas
(Turto valdymo sk., Nuotekų valykla )

10

5

-50%

571

618

+8,2%

UAB "Kauno vandenys" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis pagal valdybos nario veiklos
sutartį už 2018 metus sudaro 852 Eur/mėn. Iš viso valdybos nariams priskaičiuota 51 tūkst. eurų. Bendrovės
valdybos narių skaičius – 5.
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10.

UAB „KAUNO VANDENYS” VYKDOMOS SOCIALINĖS INICIATYVOS IR POLITIKA

Vykdydama kokybės ir aplinkos apsaugos politiką, Bendrovė yra išsikėlusi šiuos tikslus:
 patikimai tiekti vartotojams geros kokybės ir atitinkantį higienos normas geriamąjį vandenį;
 rinkti ir išvalyti Kauno miesto buitines, pramonines ir mišrias nuotekas iki nustatytų gamtosauginių
reikalavimų, išsiskiriančias biodujas naudojant elektros energijos gamybai kogeneracinėje jėgainėje;
 plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas Kauno mieste ir priemiesčiuose;
 eksploatuoti nuotekų dumblo apdorojimo ir džiovinimo įrenginius, veikiančius modernių ir efektyvių
technologijų pagrindu, išspręsti džiovinto dumblo galutinę utilizaciją:
 nuolat mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai.
Bendrovėje užtikrinamas taikomų teisinių ir kitų privalomųjų reikalavimų vykdymas, kiekvieno darbuotojo
atsakomybė už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją, sistemingai keliama visų lygių darbuotojų
kvalifikacija. Per 2018 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 19 tūkst. eurų ( 2017 m. – 20, 2016 m. – 27
tūkst. eurų). Sudarytos sąlygos darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, pripažįstant jų nuopelnus ir kūrybinę
iniciatyvą.
2018 m. į įvairius bendrovės objektus bei muziejų surengtos 38 ekskursijos. Organizuotas vaikų piešinių
konkursas, apie vandenį buvo vedamos pamokos mokyklose, kolegijose. Gyventojams surengtas tolerancijos
mėnuo dėl neteisėto lietaus nuotekų pajungimo į buitinių nuotekų tinklus. Akcija buvo skirta lietaus nuotekas prie
buitinių nuotekų tinklų neteisėtai prijungusiems gyventojams, kurie turėjo puikią progą ištaisyti padarytą klaidą.
Visą mėnesį Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams buvo siūloma pasinaudoti paskutine galimybe ir keisti
situaciją.

2018 m. Bendrovę aplankė gausus būrys tarptautinio projekto dalyvių. Tokio gausaus būrio ekskursantų
vienu metu dar nėra buvę, nes tarptautiniame Nordplus Junior klasių mainų projekte ,,Vanduo – iš gelmių į
paviršių“ dalyvauja pusšimtis moksleivių iš Lietuvos, Estijos ir Suomijos.
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Vis dažniau į Kauno nuotekų valyklą užsuka svečiai iš užsienio. Joje lankėsi Kauno kolegijos Aplinkos
inžinerijos katedros docentė dr. Ina Bikuvienė ir svečiai iš užsienio prof. Verka Jovanovič iš Serbijos Singidunum
universiteto, prof. Givi Gavardashvili iš Gruzijos Tbilisio technikos universiteto, dr. Seda Terzi iš Turkijos Stambulo
Ayansaray.

Surengtas mokinių foto darbų konkursas ,,Vandens ženklai“. Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos bei
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro skelbtas ir bendrovėje ,,Kauno vandenys“ vykęs foto darbų
konkurso "Vandens ženklai" I - asis etapas pasiekė finišą.
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Bendrovė ,,Kauno vandenys“ tiekdama vandenį prisidėjo prie Kauno miesto savivaldybės idėjos - ,,Dovana
kauniečiams – nemokama čiuožykla Santakos parke“.

Kauno rajone ant Noreikiškių vandens bokšto Lietuvos valstybės šimtmečio proga iškelta trispalvė.

Bendrovė esamų galimybių ribose suteikė paramą Lietuvos skautijos nacionalinio biuro organizuojamai
Tautinei skautų stovyklai „Laužų karta“.

Generalinis direktorius

Vilius Burokas

