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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 (2019 m. gruodžio 31 d.)

Bendrovės įstatinis kapitalas 2019 m. gruodžio 31 d. – 113.210.316,16 eurų paskirstytas į 3.909.196
paprastąsias vardines akcijas. Akcijų nominali vertė yra lygi 28,96 eurų. 2019 m. naujų akcijų išleista nebuvo.
Visas Bendrovės akcijas valdo Kauno miesto savivaldybė. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
2019 m. Bendrovė eksploatavo 1.406,38 km geriamo vandens tinklų, 965,48 km buitinių ir 350,60 km
lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginį, 12 antro vandens pakėlimo siurblinių su 23
vandens rezervuarais (tame tarpe 1 vandens bokštu) ir 62 trečio vandens pakėlimo siurblines, 215 nuotekų
perpumpavimo siurblinių, 4-ias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą. 2019 m. per parą iš
požeminių vandens šaltinių buvo išgauta 67,3 tūkst.m3 vandens, perpumpuota 75,2 tūkst. m3 vandens ir 70,6
tūkst. m3 nuotekų. Bendrovė vartotojams pardavė 18.075,5 tūkst.m3 (2018 m.- 17.716,3 tūkst. m3) vandens. 2019
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m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė vartotojams 13.205,5 tūkst.m3 (2018 m. - 12.771,8 tūkst.m3) geriamojo
vandens. Surinkta ir išvalyta 23.822,4 tūkst. m3 (2018 m.- 24.821,9 tūkst. m3) nuotekų, t. y. 999,5 tūkst. m3 mažiau
nei 2018 m. Nuotekų apvalymo efektas 2019 m. pagal BDS7 sudarė 98,93 proc., suspenduotas medžiagas –
98,82 proc., bendrą fosforą – 96,66 proc., bendrą azotą – 91,72 proc. Dumblo džiovinimo įrenginiuose išdžiovinta
4.935 t dumblo, utilizuota 4.759 t džiovinto dumblo.
2019 metais Bendrovė aptarnavo 338.945 gyventojų Kauno mieste ir rajone.
2019 m. Bendrovės uždirbtos pajamos iš geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugų sudarė 24.579,43 tūkst. eurų. Bendrovės turtas 2019 m. gruodžio 31 d. – 178.674,3 tūkst. eurų. 2019 m.
gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 373.
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.

2019 m. gegužės 29 d., 2019 m. birželio 20 d. ir 2019 m. liepos 1 d. Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A-1867, Nr. A-2141 ir Nr. A-2262 buvo patvirtinta nauja bendrovės
valdyba. 2019 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, Kaunas), Valdybos narys UAB „Stoties turgus“, į/k 233923260 (M. Čiurlionio g. 25 / Vytauto pr. 6B, Kaunas), Valdybos narys - UAB
„Turnaround Baltic I“, į/k 303211525 (Taikos pr. 141, Kaunas), Valdybos narys – UAB „Windex Group“, į/k
303522864 (Taikos pr.131 B, Kaunas), Stebėtojų tarybos narys – AB „Kauno energija“, į/k 235014830
(Raudondvario pl. 84, Kaunas)).
Valdybos nariai:
Gediminas Ganatauskas (Plėtros projektų vadovas – UAB „Kauno saulėtekis“, į/k 133604272 (V. Krėvės
pr. 97, Kaunas), Valdybos narys - UAB „Stoties turgus“, į/k 233923260 (M. K. Čiurlionio g. 25 / Vytauto pr. 6 B,
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));
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Saulius Lazauskas (Generalinis direktorius – UAB „Kauno švara“, į/k 132616649 (Statybininkų g. 3,
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), Stebėtojų tarybos ir audito komiteto narys - AB „Kauno energija“, į/k 235014830 (Raudondvario pl. 84,
Kaunas)).
2019 m. įvyko 10 valdybos posėdžių. Bendrovės valdyba posėdžiuose svarstė generalinio direktoriaus
skyrimo, strateginių veiklos rodiklių, veiklos rezultatų, darbuotojų premijavimo, Europos Sąjungos finansuojamų
projektų vykdymo, Bendrovės nenaudojamo nekilnojamojo turto (statinių) pardavimo, 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: 2019 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
Bendrovės 2016-2020 metų strateginis planas patvirtintas 2016 m. balandžio 8 d. valdybos posėdžio
protokolu Nr. V-03 (UAB „Kauno vandenys“ valdybos posėdžio 2017 m. rugsėjo 26 d. protokolo Nr. V-09 redakcija
su pakeitimais). Pagrindiniai Bendrovės siekiai- aukšta geriamojo vandens ir nuotekų išvalymo kokybė, geriausias
klientų aptarnavimas ir mažiausia paslaugų kaina. Šiems siekiams pasiekti Bendrovė nusistatė penkis strateginius
tikslus ir 17 uždavinių:
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I–asis strateginis tikslas

II–asis strateginis tikslas

III–asis strateginis tikslas

IV–asis strateginis tikslas

V–asis strateginis tikslas

Kokybiškas klientų aptarnavimas

Klientų lūkesčius ir reikalavimus
atitinkantis geriamojo vandens
tiekimas

Klientų lūkesčius ir reikalavimus
atitinkantis nuotekų surinkimas ir
valymas

Efektyvus Bendrovės valdymas

Tvarus Bendrovės augimas
(darbuotojai)

Uždavinys Nr. 1

Uždavinys Nr. 1

Uždavinys Nr. 1

Uždavinys Nr. 1

Uždavinys Nr. 1

Užtikrinti klientams priimtiniausią
paslaugų kainą

Užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens
kokybę

Užtikrinti buitinių
buitinių nuotekų
nuotekų surinkimą
Užtikrinti
surinkimą

Užtikrinti Bendrovės veiklos
efektyvumą

Tobulinti darbuotojų kompetencijas

Uždavinys Nr. 2

Uždavinys Nr. 2

Uždavinys Nr. 2

Uždavinys Nr. 2

Uždavinys Nr. 2

Užtikrinti patogų ir greitą klientų
aptarnavimą

Užtikrinti centralizuotai tiekiamo
geriamojo vandens prieinamumą
aptarnaujamos teritorijos gyventojams

Užtikrinti paviršinių nuotekų surinkimą

Efektyvus turto valdymas

Užtikrinti motyvacinės sistemos
veikimą

Uždavinys Nr. 3

Uždavinys Nr. 3

Uždavinys Nr. 3

Uždavinys Nr. 3

Siekti maksimalaus nuotekų išvalymo

Efektyvus skolų valdymas

Uždavinys Nr. 4

Uždavinys Nr. 4

Uždavinys Nr. 4

Mažinti vandens nuostolius
vandentiekio infrastruktūroje

Efektyviai panaudoti ir utilizuoti
šalutinius nuotekų tvarkymo
produktus

Energetinis efektyvumas

Užtikrinti operatyvų ir savalaikį
informacijos pateikimą klientams

Užtikrinti nenutrūkstamą vandens
tiekimą
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Bendrovės SSGG analizė:
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

Susijusios silpnybės (ateityje)





Galimybės

Klientas






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

Tobulintina darbuotojų finansinė ir nefinansinė
motyvavimo sistema

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

Grėsmės




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

Nuotekų
surinkimas ir
tvarkymas

Bendrovės
valdymas

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)











Darbuotojai

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



Aktyvesnė lobistinė veikla, bendradarbiavimas
su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija



Darbuotojų kompetencijų stiprinimas,
motyvavimas
Grįžtamojo ryšio tarp darbuotojų ir vadovų
stiprinimas







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



Sunkumai išlaikant aukštos kvalifikacijos,
jaunus darbuotojus
Personalo amžiaus vidurkio augimas





Neadekvati/ neaktuali pareigybių pakopų
sistema

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
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 – Lietuvos vyriausiame 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 1,7 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“.
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3. UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS
Remiantis Bendrovės 2016 – 2020 metų strateginiu planu ir jame nustatytais tikslais buvo sudarytas 2019
m. Pagrindinių veiklos rodiklių modelis, su numatomomis per metus pasiekti rodiklių reikšmėmis, prie kiekvieno
rodiklio nurodant už jį atsakingą Bendrovės skyrių. Bendrovės Valdyba 2019 m. vertino 37 strateginių rodiklių
(ketvirtinių, pusmetinių, metinių) vykdymą.
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, sutrumpinus susisiekimo su vartotoju sutarties sudarymui laiką, tikrinant ar su gyventojais
sudarytos sutartys po pateiktų prašymų prisijungimo sąlygoms gauti, per 2019 m. naujų sutarčių skaičius padidėjo
2.189 vnt., 2018 m. – 2.514 vnt., 2017 m. - 2.519 vnt., kas pilnai atitinka strategijoje nusistatytus tikslus. 2019
metais buvo sudarytos 1.695 sutartys vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms, 97 sutartys vandens
paslaugoms, 76 – tik nuotekų paslaugoms ir 321 sutartis su vartotojais daugiabučių namų butuose.
Siekiant paspartinti gyventojų jungimąsi prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, kurių statyba
finansuota Europos sanglaudos fondų lėšomis, imamasi sekančių priemonių:
- Periodiškai telefonu, el. paštu ir paštu potencialiai galimi Bendrovės klientai, kurių namų ūkiai yra prie
naujai paklotų inžinerinių tinklų ir kurie nėra sudarę vandens tiekimo ir/ar nuotekų šalinimo sutarčių, buvo raginami
prisijungti prie naujai sukurtos infrastruktūros, išsiimti technines prisijungimo sąlygas, rengtis įvadų/išvadų
projektus, išsiimti statybą leidžiančius dokumentus, vykdyti komunikacijų statybos darbus, priduodi jas
kontroliuojančioms institucijoms bei sudaryti su Bendrove paslaugų teikimo sutartis. Į informavimo ir skatinimo
procesą efektyviai buvo įtraukti ir atitinkamų seniūnijų atstovai, kurie papildomai rengė susitikimus su gyventojais,
teikė jiems informaciją atliko tarpininkų vaidmenį tarp suinteresuotų asmenų ir bendrovės.
- Geoinformacinės APVA GIS sistemos pagalba buvo stebima gyventojų prisijungimo statistika ir
atkreipiamas dėmesys į gatves, kuriose yra mažiausias prisijungusių būstų skaičius. Apibendrinus duomenis
nuolatos buvo vykdomi vizitai pas minėtų būstų savininkus ir gyventojus su tikslu informuoti dėl pasijungimo
galimybių bei paskatinti kuo greičiau vykdyti reikiamas procedūras.
- Bendradarbiaujant su Kauno miesto savivaldybe ir atskiromis jos seniūnijomis, jų ir Bendrovės
tinklapiuose nuolatos buvo skelbiama ir atnaujinama informacija apie pažeidėjus, kurie neleistinai ar nelegaliai yra
prisijungę prie Bendrovės infrastruktūros.
Siekiant užtikrinti patogų ir greitą klientų aptarnavimą, Bendrovėje buvo tęsiamas teikiamų paslaugų
perkėlimas į savitarnos portalą. 2019 m. pabaigoje iš viso teikiamos 22 paslaugos iš planuotų 22: skaitiklių
rodmenų deklaravimas, mokėjimų peržiūra, sąskaitos peržiūra, prašymas skaitiklio plombavimo paslaugai,
įspėjimų dėl skolos formavimas, prašymas skaitiklio keitimui, sąskaitų apmokėjimas per banką, galimybė
atsiskaityti už kelis objektus vienu mokėjimu, pažymų apie atsiskaitymą (kad neskolingas) pateikimas, dokumentų
užsakymas (skaitiklio patikrinimo – plombavimo, keitimo, skaitiklio pažeidimo aktai), dokumentų pateikimas
abonentui, geriamojo vandens laboratorinių tyrimų atlikimo užsakymas, sutarčių sudarymas su klientais, techninių
sąlygų išdavimas. 2019 metais įdiegtos 2 naujos paslaugos – sukurtas vieningas Mano Kaunas savitarnos
portalas (pradėjo veiklą 2020 m. sausio 13 d.), kuriame sudaryta galimybė sudaryti sutartis su visomis Kauno m.
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savivaldybės įmonėmis bei padaryta integracija tarp savitarnos portalo ir bendros klientų aptarnavimo sistemos
„Viena sąskaita“ (vieną kartą prisijungus, sistema įsimena vartotoją).
Bendrovės klientai pastoviai skatinami rinktis sąskaitų gavimą elektroniniu būdu: el. paštu, savitarnos
svetainėje ar per Vieną sąskaitą. Numatytas tikslas, kad 2019 m. elektroniniu būdu būtų teikiama 55 proc. visų
sąskaitų, viršytas 2,27 proc. – metų pabaigoje buvo siunčiama 93.254 vnt. e-sąskaitų. Viena iš rodiklio įvykdymo
priežasčių – nuo 2019 m. birželio 1 d. pasikeitė sąskaitų pateikimo būdas gyventojams. Sąskaitos pateikiamos per
Viena sąskaita platformą.
Siekiant užtikrinti operatyvų ir savalaikį informacijos pateikimą klientams, vartotojai, atvykę į klientų
aptarnavimo centrą Mano Kaunas, buvo skatinami jungtis prie Bendrovės savitarnos svetainės, raginimai jungtis
siųsti ir kas mėnesį siunčiamose sąskaitose. 2019 m. planuota, kad savitarnos portalo naudotojų ir visų įmonės
klientų santykis sudarys 25 proc. Tikslo pasiekti nepavyko- nuokrypis sudaro 11,88 proc. Dėl įvykusio kibernetinio
incidento buvo sutrikęs Bendrovės savitarnos portalo darbas, ko pasekoje ne visi prarasti vartotojai, registravęsi
nuo 2018 m. spalio mėnesio ir vėliau, I pusmetį atsistatė savo paskyras. Vėliau augimas sulėtėjo daliai vartotojų
pasirinkus Viena sąskaita portalą. Nuo 2020 m. sausio mėn. Bendrovės savitarnos svetainės veikla sustabdyta,
funkcijos perkeltos į Mano Kaunas svetainę. 2019 m. savitarnos svetaine naudojosi 36. 525 vartotojai arba 3.570
daugiau nei 2018 metais, joje sudaryta 415 naujų sutarčių su Bendrovės klientais.
Operatyviam ir savalaikiam informacijos apie vandens suvartojimą surinkimui padeda daugiabučių namų
įvaduose įrengiami vandens apskaitos prietaisai su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu. Šiuo metu nuotolinis rodmenų
nuskaitymas atliekamas 2.057 vandens skaitikliams. 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
2019 metus pakeisti 996 skaitikliai su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu.
Bendrovė planavo per 2019 m. įrengti 800 vnt. skaitiklių su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu, tačiau įrengta
303 vnt. 2018 m. Bendrovė testavo naujos kartos ultragarsinius apskaitos prietaisus, įvertinant jų efektyvumą ir
įtaką vandens netektims. 2019 m. I pusmetį buvo pradėta vykdyti 2018 m. gruodžio 28 d. pasirašyta sutartis Nr. 5332/2018 dėl šalto vandens skaitiklių rodmenų nuskaitymo ryšio įrangos pirkimo, jos sumontavimo ir įdiegimo
vartotojų pastatų vandentiekio įvaduose. Pagal šią sutartį buvo įsigyta 200 vnt. ultragarsinių šalto vandens
skaitiklių d40 mm ir 400 vnt. (200 komplektų) rodmenų fiksavimo bei perdavimo modulių M-BUS, kurie
montuojami ant dviejų srautų šalto vandens skaitiklių MWN/JS. Taip pat yra perdirbami vandens apskaitos mazgai
iš d50/20 į d40 ir statomi ultragarsiniai vandens skaitikliai. Iš viso perdirbta 100 vnt. apskaitos mazgų.
Objektai, kuriuose įrengiamas nuotolinis rodmenų nuskaitymas, atrenkami kruopščiai įvertinus projektinius
vandens debitus, tačiau pradėjus montuoti ir konfigūruoti rodmenų fiksavimo ir perdavimo modulius, susidurta su
programavimo klaidomis. Šių klaidų taisymas įtakojo atsilikimą nuo suplanuoto įrengti vandens skaitiklių su
nuotoliniu rodmenų nuskaitymu kiekio.
Siekiant užtikrinti ir palaikyti tiekiamo vandens kokybę, siekiama, kad geriamasis vanduo Lietuvos higienos
normos HN 24:2017 reikalavimus pagal indikatorinius rodiklius atitiktų 70 proc. 2019 m. pavyko pasiekti 62,82
proc. Didžiausią įtaką rodikliui turėjo vandens kokybės blogėjimas dėl įsivyravusios sausros. Vandens debitas
Eigulių vandenvietėje nuo antro ketvirčio sumažėjo 47 proc. ir pamažu atsistatė tik 2020 m. vasario mėn.
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Trūkstamas vandens kiekis kompensuotas iš Kleboniškio vandenvietės, kur viršijamos mangano normos ir kurioje
vandens gerinimo įrenginius planuojama pastatyti iki 2022 metų, bei Vičiūnų vandenvietės, kurioje vandens
gerinimo įrenginiai statomi šiuo metu.
Dirbant vandens nuostolių mažinimo tikslu, identifikuojant savavališkus pasijungimus, analizuojant įvadinių
skaitiklių rodmenis ir vandens pardavimus, nustatant nuostolingus namus, vietoje planinių patikrinimų inspektoriai
pirmiausia tikrina nuostolingiausius daugiabučius namus, objektus, kurių vandens suvartojimas nedeklaruojamas
daugiau kaip tris mėnesius, bei tuos namus, kurių vandens netektys sudaro daugiau kaip 10 proc. Analizuojama,
ar nėra prisijungusių papildomų namų. Užfiksavus nubėgimą vidaus tinkle, operatyviai pranešama namo
administratoriui dėl bėgimo pašalinimo. 2019 m. Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriai patikrino 20.999
objektus ir 34.432 gyventojų vandens apskaitos taškus bei 5.889 įmonių apskaitos taškus. Patikrinimų metu rasti
411.588 m3 nedeklaruoto vandens (2018 m. – 423.125 m3), nustatyti 28 vartotojai be sutarties išleidžiantys
nuotekas į miesto tinklus, rasti 3 vartotojai, kuriems nebuvo siunčiamos sąskaitos, 4 įmonės, kurių nebuvo
Bendrovės apskaitoje. Galima pasidžiaugti, kad nebuvo nustatytas nei vienas vartotojas, kuris naudojo vandenį
želdinių laistymui be sutarties (2018 m. tokių buvo 5, 2017 m. – 4).
Siekiant energetinio efektyvumo, buvo atliekama susidėvėjusių nuotekų siurblinių elektrinių ir automatinių
dalių rekonstrukcija, derinami 10 kV ir 0,4 kV skirstyklų automatai, sumontuoti ir paleisti Vičiūnų vandenvietės
TP-1000 reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginiai. Lyginant 2018 – 2019 metų reaktyvinės elektros
suvartojimą procentine išraiška nuo suvartotos aktyvinės elektros energijos, suvartojimas dėl įdiegtų techninių
priemonių sumažėjo 2 proc.
Siekiant įgyvendinti Bendrovės strategijoje iškeltą uždavinį efektyviai valdyti skolas ir pasiekti nustatytus
rodiklius, t. y., kad bendros skolų vertės santykis su metine pardavimų verte 2019 m. neviršytų 17,8 proc., o
daugiau kaip 90 dienų pradelstos skolos neviršytų 6,5 proc., buvo suaktyvintas skolų išieškojimas ir vykdyta skolų
prevencija. Dirbant prevencinį darbą su skolininkais, nuspręsta individualių namų savininkams siųsti įspėjimus dėl
vandens tiekimo nutraukimo už skolas. Šis veiksmas davė teigiamą rezultatą, nes iki 50 proc. skolų buvo
apmokamos po įspėjimo gavimo. Vykdyti veiksmai padėjo sumažinti senąsias skolas 87,7 tūkst. eurų ir pasiekti
numatytą tikslą. Bendros skolų vertės santykis su metine pardavimų verte 0,37 proc. mažesnis nei planuota.
2019 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 24.579,4
tūkst. eurų pajamų (2018 m. – 24.364,1 tūkst. eurų) arba 0,8 proc. mažiau nei planuota, patyrė 22.814,1 tūkst.
eurų (2018 m. – 22.955,5 tūkst. eurų) sąnaudų arba 1,8 proc. daugiau nei planuota. Mažesnes nei ankstesnį
laikotarpį sąnaudas daugiausiai lėmė mažesnės remonto darbų sąnaudos, mažesnės šiukšlių išvežimo išlaidos
dėl mažesnio smėlio kiekio, patekusio į smėliagaudes Nuotekų valykloje, didesnė sunaudojamo kuro kontrolė.
Bendrovės 2019 m. kitos veiklos pelnas – 94,2 tūkst. eurų (2018 m. – 511,9 tūkst. eurų), finansinės investicinės veiklos nuostolis sudarė 10,7 tūkst. eurų (2018 m. – 70,0 tūkst. eurų).
Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas sudarė 1.697,2 tūkst. eurų (2018 m. – 1.687,7 tūkst. eurų).
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4. DIVIDENDŲ POLITIKA
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr.
A-1622 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
ir pelno (nuostolių) paskirstymo“, 2019 m. Kauno miesto savivaldybei buvo išmokėta 2.300 tūkst. eurų dividendų
(2018 m. – 2.000 tūkst. eurų).
5. FINANSINIŲ METŲ ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLAI
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. A-1622
patvirtintas Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymas.
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A-1666
Ramūnas Petras Šulskus paskirtas laikinai atlikti generalinio direktoriaus funkcijas. Nuo liepos 9 d. Bendrovės
valdybos nutarimu Ramūnas Petras Šulskus paskirtas UAB „Kauno vandenys“ generaliniu direktoriumi.
2019 m. gruodžio mėn. 27 d. Valdybos posėdyje buvo patvirtintas Bendrovės 2020 metų biudžetas bei
svarstytas ir suderintas Viešųjų pirkimų planas 2020 metams.

6. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMOS PASLAUGOS
Bendrovės veiklos pagrindinė paskirtis – teikti vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas. 2019 m. Bendrovė realizavo 18.075,5 tūkst.m3 geriamojo vandens. Didžiausią dalį vandens suvartojo
juridiniai asmenys - 7.390,6 tūkst. m3, daugiabučių namų gyventojai – 6.914,7 tūkst. m3, gyvenantys
individualiuose namuose – 3.770,2 tūkst. m3.
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Atitinkamai suteikta nuotekų tvarkymo paslaugų daugiabučių namų gyventojams – 6.904,1 tūkst. m3,
juridiniams asmenims – 6.920,4 tūkst. m3, individualių namų gyventojams – 3.174,1 tūkst. m3.
2012 m. prasidėjęs vandens suvartojimo augimas, nors ir lėtesnis nei ankstesniais metais, vyko ir 2019 m.
ir sudarė 2,0 proc. lyginant su 2018 m. Juridiniai asmenys suvartojo 40,7 proc. viso parduoto vandens,
daugiabučių namų gyventojai – 40,6 proc., individualių namų gyventojai – 18,7 proc. Gyventojai suvartojo 1,6
proc. daugiau vandens nei per 2018 m. atitinkamą laikotarpį, juridinių asmenų vartojimas išaugo 2,7 proc.
Daugiausiai augo individualių namų vartojimas –4,8 proc., kai planuotas augimas – 4,2 proc. Daugiabučių namų
vartojimas sumažėjo 0,1 proc. Tikėtina, kad mažesnį nei planuota vandens vartojimą individualiuose namuose
lėmė laistymui sunaudotas, bet nedeklaruotas vanduo, o daugiabučiuose – vandens slėgio trūkumo ir tiekimo
sutrikimo atvejai dėl atliekamų magistralinių linijų rekonstrukcijos darbų. Bendrovė planuoja įrengti siurblines
daugiabučiuose, kurie per ekstremalius karščius daugiausiai pajautė vandens slėgio trūkumą ir kuriuose vanduo
sunkiai pakildavo iki viršutinių aukštų.
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.
Geriamojo vandens laboratorijoje per 2019 m. išanalizuoti 2.097 mėginiai (2018 metais – 2.087, 2017 m. –
2.097, 2016 m. – 1.921) ir atlikti 12.393 analičių matavimai (2018 metais – 14.623, 2017 m. – 14.253, 2016 m. –
14.707). Iš jų 3.222 atlikti geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai (2018 metais – 3.589, 2017 m. – 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 - 893 kartus, drumstumo- 942
kartus, amoniako – 1.199 kartus, savito elektrinio laidžio - 932 kartus. Pagal programinės priežiūros planą, iš
nustatyto 6.871 geriamojo vandens cheminio rodiklio, Vičiūnų vandenvietės mangano rodikliai neatitiko HN
reikalavimų. Pagal gyventojų skundus buvo išmatuota 1.056 rodikliai. Mikrobiologinės taršos nerasta, tačiau
mangano, drumstumo ir geležies rodikliai, dažnai viršydavo leistinas normas.
Geriamojo vandens laboratorija per 2019 m. atliko 3.902 tyrimus gyventojams ir užsakovams pagal sutartis
(atitinkamai 2018 m. – 3.303, 2017 m. – 2.484).
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, 2019 m. buvo atlikti geriamojo vandens kokybės kontroliniai tyrimai, pasirenkant nepriklausomas
laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių (pesticidų, haloformų, lakiųjų halogeninių ir daugiaciklių
aromatinių angliavandenilių, bromato, cianidų) ir radiologinių rodiklių įvertinimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad
geriamojo vandens kokybė atitinka higienos normos reikalavimus ir šių medžiagų koncentracija Bendrovės
tiekiamame geriamajame vandenyje yra žemiau nustatymo ribos arba artima minimaliai vertei. Radiacinės saugos
centru leidus radonas nebuvo tirtas.
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Nuotekų laboratorijoje tiriamos nuotekos, dumblas, gruntas ir paviršinis vanduo. Per 2019 metus nuotekų
laboratorijoje išanalizuoti 2.803 mėginiai (2018 m. – 2.866) ir atlikti 14.523 analičių matavimai (2018 m. – 15.155).
Kauno Nuotekų valykloje atliktas 6.091 matavimas (2018 m. 3.238, 2017 m. – 3.737).
Pagal poveikio aplinkos kokybei monitoringo planą, laboratorija įvertina ir lietaus nuotekų taršą. Per 2019
metus šiai grupei atlikti 3.117 matavimai (2018 m. – 3.557). Taip pat atliekamas paviršinių vandenų - Kauno
miesto upių vandens kokybės įvertinimas. Kas mėnesį tiriamas 2 upių vanduo iš 4 ėminių ėmimo vietų. Atlikta 720
matavimų (2018 m. – 856, 2017 m. – 1.296).
Nuotekų laboratorija atlieka tyrimus pagal išorės klientų prašymus. Per pastaruosius metus ištirtos 3.876
analitės (2018 m. – 3.483, 2017 m.- 3.486) už 44,1 tūkst. eurų. Nuotekų mėginiuose daugiausiai yra atlikta metalų
(analizuojama 12 elementų) nustatymų – 2.024, naftos – 1.614, BDS – 1.136, skendinčių medžiagų – 1.112,
permanganatinės oksidacijos – 1.147.
Kauno miesto savivaldybė nekilnojamo turto patikėjimo sutartimis Bendrovei valdyti, eksploatuoti ir prižiūrėti
yra perdavusi 8 miesto fontanus, 4 fontanai grąžinti savivaldybei dėl atliekamos rekonstrukcijos. 2019 m. fontanų
priežiūrai ir remontui išleista 10,9 tūkst. eurų Bendrovės lėšų, sunaudota 8.164 m3 vandens (2018 m. - 8.570 m3,
2017 m. – 11.663 m3, 2016 m. – 12.692 m3).
Nuotekų valymo technologinio proceso metu pagaminta 2.482 tūkst. m3 (2018 m. – 3.132) biodujų, kurios
visos yra panaudotos dumblo džiovinimui. 2019 m. išvalyta 23.822 tūkst. m3 (2018 m. – 24.822, 2017 m. – 27.867,
2016 m. – 25.895) nuotekų, t. y. vidutiniškai 65,3 tūkst. m3 per parą ir 4,0 proc. mažiau nei 2018 m.
Abonentų skyriaus Vandens skaitiklių keitimo ir apskaitos grupės darbuotojai administruoja šalto vandens
skaitiklių keitimą ir 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. Per 2019 m. metrologiškai patikrinti ir pakeisti 44.692 vandens skaitikliai:

276

37.354

7.062
Per 2019 m. pastatų įvaduose, daugiabučių namų butuose bei individualiuose namuose įrengti 3.858
skaitikliai.
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Bendrovės klientai turi galimybę pasirinkti jiems patogiausią atsiskaitymo už suteiktas paslaugas būdą –
mokėti internetu per Bendrovės savitarnos portalą ar tiesioginiu debetu beveik visuose bankuose, susimokėti
grynais bankuose ar Klientų aptarnavimo centre „Mano Kaunas“, spaudos kioskuose, UAB „Perlo paslaugos“
terminaluose, MAXIMA kasose, pasinaudoti galimybe už komunalines paslaugas atsiskaityti viena sąskaita, kurią
administruoja UAB „Viena sąskaita“. 2019 m. II ketvirtyje atsirado nauja galimybė už paslaugas atsiskaityti per
elektroninę mokėjimų agentūrą. 2019 m. didžiausia gyventojų dalis rinkosi UAB „Viena sąskaita“ paslaugas (33,82
proc.) ir atsiskaitymą per Swedbank (17,2 proc.), kiek mažiau atsiskaitė UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose –
14,1 proc., MAXIMA kasose atsiskaitė 12,48 proc., per SEB banką – 10,4 proc., beveik 5,5 proc. rinkosi
atsiskaitymą per paštą, apie 2,7 proc. - Luminor banką.
Nuo 2016 m. I pusmečio veikia 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. 2019 m. pabaigoje
svetainės savitarna naudojosi 36.525 klientai arba 22,03 proc. visų Bendrovės klientų. Tikslu informuoti kuo
didesnį klientų skaičių apie galimybę naudotis Bendrovės savitarnos svetaine, elektroniniu paštu siųsti kvietimai
jungtis prie svetainės, sudarant sutartis siūlomas sąskaitų pateikimo būdas jungiantis prie savitarnos svetainės.
Per 2019 m. svetainės vartotojų skaičius padidėjo 3.570 klientų.
Nuo 2018 m. sausio 2 d. veikia Kauniečių aptarnavimo centras „Mano Kaunas“, į kurį deleguoti Bendrovės
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. Vidutiniškai per 2019 metus kauniečių aptarnavimo centre
„Mano Kaunas“ apsilankė 17.720 Bendrovės klientų.
Vandentiekio infrastruktūros priežiūroje 2019 m. daugiausiai dėmesio buvo skirta vandentiekio įvadams ir
linijoms. Per 2019 m. suremontuotos 207 vandentiekio linijos, 229 vandentiekio įvadai (2018 m. – 195), pakeistos
198 sklendės (2018 m. – 159), 58 priešgaisriniai hidrantai.
2019 m. likviduoti 3.462 gedimai vandentiekio tinkluose, t. y. vidutiniškai 9,5 per parą. Gedimų fiksuota 109
daugiau nei 2018 m. Eksploatuojant vandentiekio tinklus didžiausias dėmesys buvo skiriamas vandens kokybės
klausimui. Padidėjus vandens poreikiui dėl II ketvirtį įsivyravusios sausros, atliekamų magistralinių vandentiekio
linijų rekonstrukcijos darbų, neatsistatančio gruntinio vandens lygio Eigulių vandenvietėje, iš gyventojų ir įmonių
dėl vandens kokybės gauti 449 skundai ir 211 skundų dėl tiekiamo vandens slėgio. Palyginimui, per 2018 m. tokį
patį laikotarpį gauti 286 skundai dėl vandens kokybės.
2019 m. nuotekų tinkluose (buitinių ir paviršinių) likviduoti 5.745 gedimai, t. y. vidutiniškai 15,7 per parą
arba 1 per parą daugiau nei 2018 m. Eksploatacinė tarnyba išplovė apie 20,1 km nuotekų tinklų, o 5,7 km nuotekų
tinklų atlikta televizinė diagnostika.
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2019 metais avarinė tarnyba sulaukė 10.055 iškvietimų, vidutiniškai 28 iškvietimų per parą (2 iškvietimais
daugiau nei 2018 metais). Per 2019 m. vandentiekio tinkluose įvykusių avarijų sankaupos aptarnaujamoje zonoje
pavaizduotos paveiksle žemiau. Nuotekų tinkluose įvykusių avarijų sankaupos buvo labai panašios.

Taupus gamtos išteklių naudojimas – visoms šalims svarbus klausimas. Tikslu mažinti vandens netektis
vandentiekio infrastruktūroje Bendrovė iki 2022 m. planuoja aptarnaujamoje teritorijoje sukurti 25 zonavimo
sistemas, kurios leistų greičiau pastebėti ir aptikti staigius vandens vartojimo padidėjimus, kurie greičiausiai
reiškia nutekėjimus. 2019 m. pabaigoje veikė 8 zonavimo sistemos: Lapių, Domeikavos (plotas 6,2 km2), Sargėnų
(5,5 km2), Šilainių (7,6 km2), Romainių (14,4 km2) ir Palemono (6,2 km2), Aukštųjų Šančių (7,6 km2), Žemųjų
Šančių (2,8 km2).
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Ilgalaikėje perspektyvoje monitoringo sistema turėtų pasitarnauti rengiant tinklo hidraulinį modelį, nes
vanduo bus apskaitomas aiškiai apibrėžtose zonose. Taikant efektyvaus tinklo valdymo gerąsias praktikas, būtų
galima nustatyti kiekvienos iš zonų vandens tiekimo ir naudojimo balansą bei atlikti tinklo veikimo indeksavimą.

7. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAI
2019 metais Bendrovė aptarnaujamoje teritorijoje teikė paslaugas 338.945 miesto ir rajono gyventojams.
Vienas gyventojas namų ūkyje vidutiniškai suvartojo 86,4 litro vandens per parą. Bendrovės paslaugomis
aptarnaujamų vartotojų (gyventojų) sutarčių skaičius sudarė 160.600, t. sk. 154.192 vartotojams tiekiamas
geriamas vanduo ir teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, 4.836 vartotojams tiekiamas tik geriamas vanduo,
1.572 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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2019 m. Bendrovės Juridiniam skyriui iš Abonentų skyriaus skolų išieškojimui perduota 716 skolininkų
(2018 m. – 890, 2017 m. - 885). Išieškant skolas teisminiu būdu skolininkams buvo iškeltos 675 bylos (2018 m. 910 bylų, 2017 m. – 661). Iš 716 gautų medžiagų dėl skolininkų, 49 medžiagos buvo užbaigtos anksčiau, kuriose
skolos buvo apmokėtos iki teismo arba pasirašyti vekseliai dėl skolų. Per 2019 m. mažinant bendrą Bendrovės
skolų dydį, vadovaujantis iš antstolių gaunamais patvarkymais, kad skolininkai mirę, kad juridiniai asmenys buvo
išregistruoti ir kitais teisėtais motyvais, buvo atlikta 90 nurašymų tiek dėl fizinių, tiek dėl juridinių asmenų skolų
bendrai 64.516 eurų sumai.
Per 2019 m. skolos apmokėjimui įregistruoti 204 vekseliai. Išieškant skolas neteisminiu būdu, skolininkai
buvo įspėjami žodžiu (telefonu) ir raštu. Remiantis Juridinio skyriaus vykdomos vekselių apskaitos duomenimis,
pirminėje išieškojimo stadijoje (prieš priverstinį išieškojimą) Bendrovės skolininkai 39 proc. vekselių (65 vnt.) 38,7
tūkst. eurų sumai apmokėjo anksčiau laiko, t. y. iki išrašytų vekselių termino pabaigos.
Per skolų išieškojimo įmonę UAB “Creditum” skolininkams buvo iškeltos 125 bylos. 2019 m. per teismų
elektroninių paslaugų portalą buvo iškeltos 287 bylos arba 43 proc. visų iškeltų bylų.
Per 2019 m. priverstiniam skolos išieškojimui antstoliams iš viso perduotas 851 vykdomasis dokumentas
(2018 m. – 942) 227,1 tūkst. eurų sumai. Bendra išieškota suma per 2019 m. teisminiu (priverstinai per antstolius)
ir neteisminiu būdu sudaro 360,8 tūkst. eurų.
Per 2019 m. Juridiniame skyriuje išnagrinėtos 47 pretenzijos dėl automobilių apgadinimo eismo įvykiuose,
susijusiuose su šuliniais, dėl patalpų užliejimo keičiant vandens skaitiklius. Iš pateiktų pretenzijų penkios
sureguliuotos (apmokėtos frančizės), kitos išspręstos neteisminiu būdu.
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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“
planavo investuoti 48,83 mln. eurų, iš to skaičiaus:
1. Nuosavų lėšų (ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitų nuosavų lėšų)

- 25,20 mln. Eur;

2.
3.

- 7,07 mln. Eur;
- 16,56 mln. Eur.

Skolintų lėšų
Europos sanglaudos fondų lėšos

Už šias lėšas bendrovė planuoja:
1.
Parengti vandens gerinimo įrenginių Vičiūnuose statybos projektą
2.
Nutiesti, prijungiant naujus vartotojus, tinklus Kaune

- 0,19 mln. Eur;
- 6,52 mln. Eur;

3.
4.

Išpirkti vandentiekio ir nuotekų tinklus
Rekonstruoti susidėvėjusius tinklus

- 2,11 mln. Eur;
- 14,21 mln. Eur;

5.

Rekonstruoti Nuotekų valyklą

- 3,56 mln. Eur;

6.
7.

Rekonstruoti bei nutiesti paviršinių nuotekų tinklus Kaune
Įsigyti apskaitos prietaisų

- 10,87 mln. Eur;
- 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.

2019 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.
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

17

UAB „KAUNO VANDENYS“
2019 M. BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS

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. Rangovas – UAB „Autokausta“. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. birželio 14 d. Planuota
sutarties pabaiga – 2019 m. birželio 14 d. Sutarties vertė – 7.637,2 tūkst. eurų. Per 2019 m. įsisavinta 1.892,5
tūkst. eurų. Rangos sutartis yra sustabdyta, bus atnaujinta gavus teismo sprendimą sudaryti taikos sutarčiai. Per
2019 m. yra nutiesta apie 4,5 km. paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie apima apie 113 ha sausinamo ploto.
Šiuo metu minėti tinklai dar nėra perduoti eksploatacijai, todėl savo funkcijos (surinkti paviršinio vandens)
neatlieka.
2. Sutartis Nr. 5-91 "Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune, II dalis" pasirašyta 2018 m.
balandžio 5 d. Rangovas - UAB „Kamesta“. Darbų pradžia paskelbta 2018 m. gegužės 24 d. Planuota sutarties
pabaiga – 2019 m. gegužės 24 d. pratęsta iki 2020 rugpjūčio 18 d. Sutarties vertė – 1.259,4 tūkst. eurų. Per 2019
m. įsisavinta 151,0 tūkst. eurų. Per 2019 m. yra nutiesta apie 0,504 km paviršinių nuotekų surinkimo tinklų, kurie
apima apie 3,5 ha sausinamo ploto. Šiuo metu minėti tinklai dar nėra perduoti eksploatacijai, todėl savo funkcijos
(surinkti paviršinio vandens) neatlieka.
- 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. Rangovas - UAB “KRS“. Sutarties vertė – 1.138,0 tūkst.
eurų. Sutarties įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. ir pratęsta 6 mėn. Per 2019 m. įsisavinta 509,1 tūkst. eurų. Per
2019 m. buvo pakloti 0,853 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir rekonstruota 1,070 km nuotekų surinkimo tinklų.
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. Visi sutartiniai įsipareigojimai baigti vykdyti 2019 m. spalio 21 d. Per 2019 m. buvo
įsisavinta 34,72 tūkst. eurų (sulaikytų pinigų suma). Fiziniai darbai nebuvo vykdomi.
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3. Sutartis Nr. 5-207 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos Kaune darbai"
pasirašyta 2017 m. liepos 24 d. Rangovas - UAB „Versina“ kartu su UAB „KRS“. Buvo planuojama sutarties
pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 14 d., tačiau dėl užsitęsusios inžinerinių tinklų inventorizacijos Sutartis pratęsta ir
fiziniai darbai buvo baigti iki 2019 m. lapkričio 29 d. Sutarties vertė – 9.478,0 tūkst. eurų. Per 2019 m. įsisavinta
3.692,4 tūkst. eurų sutarties vertės. Per 2019 m. buvo rekonstruota 3,507 km vandentiekio tinklų ir 3,224 km
nuotekų tinklų.
4. Sutartis Nr. 5-255 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Kaune" pasirašyta
2017 m. rugsėjo 8 d. Rangovas - UAB „Gensera“ kartu su UAB „Alvora“. Sutarties vertė – 3.868,0 tūkst. eurų,
įgyvendinimo trukmė – 18 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutartis pratęsta iki 2019 m. spalio 10 d. Dėl
nenumatytų aplinkybių atsiradimo (Perlojos gatvėje atkasus žmonių kaulus, buvo privalomi archeologiniai tyrimai)
fiziniai darbai 2019 metų gale dar nebuvo baigti. Per 2019 m. įsisavinta 2.146,0 tūkst. eurų sutarties vertės. Per
2019 m. buvo nutiesta 11,498 km vandentiekio tinklų ir 6,921 km nuotekų tinklų.
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
7 d. Rangovas - UAB „Arginta“. Sutarties vertė – 649,7 tūkst. eurų., įgyvendinimo trukmė – 20 mėn. nuo sutarties
pasirašymo. Sutarties rangos darbai baigti anksčiau laiko ir 2019 m. vasario 28 d. objektas buvo perduotas
Valstybinei komisijai bei buvo išduotas Statybos užbaigimo aktas. Per 2019 m. įsisavinta 7,0 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. Rangovas - WTE
Wassertechnik GmbH kartu su UAB „Dzūkijos statyba“. Sutarties vertė – 471,4 tūkst. eurų. Per 2019 m. buvo
išmokėta likusi sulaikyta sutarties vertė – 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“. Rangovas - UAB
„Fegda“. Sutarties vertė – 708,21 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 10 mėn. Per 2019 m. įvykdyta darbų už
578,5 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. Parengtas projektas, išimtas statybą leidžiantis dokumentas bei įvykdytas
rangos darbų pirkimas. Per 2019 m. įsisavinta 5,0 tūkst. eurų.
2018 m. gruodžio 4 d. pasirašyta sutartis Nr. 8-320/2018 „Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių
statybos darbai“. Rangovas - UAB „Eigesa“ kartu su UAB „Inti“. Sutarties vertė – 6.282,59 tūkst. eurų,
įgyvendinimo trukmė – 24 mėn. nuo sutarties pasirašymo. 2019 m. gruodžio 20 d. tarp Rangovo UAB „Eigesa“
kartu su UAB „Inti“ ir Užsakovo UAB „Kauno vandenys“ buvo pasirašytas Rangos sutarties Nr. 8-320/2018
papildomas susitarimas „Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių našumo padidinimo darbai“. Papildomo susitarimo
vertė – 533,6 tūkst. eurų, įgyvendinimo trukmė – 6 mėn. Per 2019 m. buvo įsisavinta 2.951,0 tūkst. eurų.
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2019 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyta sutartis Nr. 8-202-2019 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
surinkimo tinklų statyba Kaune (II dalis)“. Rangovas - UAB „Gensera“. Sutarties vertė – 1.383,8 tūkst. eurų,
įgyvendinimo trukmė – 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Per 2019 m. sutarties lėšų nebuvo įsisavinta.
2019 m. rugpjūčio 5 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 5-179/2019 „Paviršinių nuotekų tinklų statybos ir
rekonstrukcijos J. Čapliko, J. Petruičio, Kalvarijos, Z. Tiškos ir Gurguolių gatvėse, Kauno mieste, 2 dalis“.
Rangovas - UAB „Detas“. Sutarties vertė – 350,0 tūkst. eurų, trukmė – 10 mėn. Per 2019 m. įvykdyta darbų už
269,2 tūkst. eurų.
9. UAB „KAUNO VANDENYS” METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR VIDUTINĖS MĖNESINĖS
ALGOS
2019 m. gruodžio 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 373. Per 2019 metus priimti 22, atleisti 29
darbuotojai, 23 darbuotojai pakeitė pareigas. Darbuotojų skaičius sumažėjo 7 darbuotojais. Vyrų ir moterų
santykis išliko panašus kaip ir anksčiau – 270 vyrų ir 113 moterų. Lyginant 2019 m. su 2018 m., duomenys apie
darbuotojų amžių, išsilavinimą, darbo stažą keitėsi nežymiai. 2019 m. darbuotojų amžiaus vidurkis buvo 51,8
metai, 2018 m.- 51,2 metai.
Darbuotojų skaičius pagal amžių pateikiamas diagramose:

2018 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 4.663,6 tūkst. eurų darbo užmokesčio, vidutinė mėnesinė
alga – 939 eurai (kai darbuotojų vidutinis metinis skaičius – 390).
2019 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 5.953,7 tūkst. eurų (indeksuoto) darbo užmokesčio, vidutinė
mėnesinė alga – 1.321 euras (kai darbuotojų vidutinis metinis skaičius – 373).
Vadovaujančių darbuotojų, specialistų ir darbininkų vidutinis darbo užmokestis pateikiamas lentelėje
žemiau:
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Eil.
Nr.

1

Pareigybės pavadinimas
(padalinys)

2
Generalinis direktorius, jo pavaduotojai

1

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)

Darbuotojų skaičius
(metinis vidutinis)

Vidutinis apskaičiuotas
darbo užmokestis (BRUTO)
(metinis vidutinis)
2018
*2019
Pokytis,
m.,
m.,
proc.
Eur
Eur
6
7
8

2018
m.,
žm.
3

2019
m.,
žm.
4

4

4

0%

3.322

4604

+38,6%

21

19

-9,5%

1.441

2.077

+44,1%

81

78

-3,7%

1.058

1.504

+42,1%

105

101

-3,8%

852

1.217

+42,8%

69

68

-1,4%

862

1.130

+13,1%

33

30

-9,1%

827

1.297

+56,8%

Pokytis,
proc.

5

7

Šaltkalviai (Gamybos sk., Nuotekų valykla)

72

68

-5,5%

907

1.350

+48,8%

8

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

5

5

0%

618

897

+45,1%

* - už įmonės veiklos rezultatus buvo išmokėtos premijos
UAB "Kauno vandenys" valdybos nariams priskaičiuotas vidutinis atlygis pagal valdybos nario veiklos
sutartį už 2019 metų I ketv. – 1.098,20 Eur/mėn., II ketvirtį – 978,03 Eur/mėn., III ketv. – 1.129,30 Eur/mėn., IV
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ketv. – 1.129,30 Eur/mėn. Bendrovės valdybos narių skaičius 2019 m. I ketv. – 5, II ketv. – 3, III ketv. – 3, IV
ketv.– 5.
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 2019 m. darbuotojų kvalifikacijos kėlimui panaudota 22,8 tūkst. eurų ( 2018 m. – 19, 2017 m. –
20 tūkst. eurų). Sudarytos sąlygos darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, pripažįstant jų nuopelnus ir kūrybinę
iniciatyvą.
Šiemet Kauno vandentiekiui sukako 90 metų, todėl pirmą kartą seniausias ir unikalus paveldo ansamblisKauno vandens rezervuaras - buvo atvertas visuomenei. Gyventojai iš vidaus pamatyti įrenginį galėjo dvi dienas –
gruodžio 4 – 5 d. Tai buvo ne vien pasivaikščiojimas 6.000 tūkst. kub. m vandens talpinančiame rezervuare. Kad
apsilankymas taptų neišdildomas - bendradarbiauta su menininkais, kurie paruošė garso, garų bei šviesos
instaliaciją.
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Bendrovė prisijungė prie projekto ,,Kamšos draustinio pasaka“. Projekto metu Akademijos miestelyje esanti
pastotė virto meno kūriniu. Buvo apipavidalintos pastotės sienos, vizualizaciją kūrusi menininkė G. Lukaitė
nepatrauklų statinį pavertė miško ir pakalnučių oaze. Ties pastote pradėti rengti bendruomenės susitikimai,
edukacijos ir pasakų sekimo vakarai.

Kauno technologijos universiteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetui bei viešajai įstaigai
,,Inovatyvūs kūrybiniai projektai“ įgyvendinant tarptautinį projektą ,,Sienų menas – bendruomenėms“, prie jo
prisijungė ir bendrovė ,,Kauno vandenys“. Pasitelkus sieninės tapybos meną, Lukšio gatvėje ant bendrovei
priklausančios siurblinės sienų nugulė trys įspūdingi ir skirtingi kūriniai.
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Bendrovės globojamas Kauno miesto tautinio meno ansamblis ,,Ratelinis” pateisino lūkesčius.
Respublikiniame liaudiškų šokių ansamblių konkurse „Kadagys 2019“ Kauno miesto tautinio meno ansamblis
,,Ratelinis” pripažintas geriausiu. Kolektyvas vyresniųjų šokių ansamblių grupėje pripažintas laureatu.

Per 2019 m. įvairiuose Bendrovės padaliniuose – skaitiklių skyriuje, centrinėje dispečerinėje, vandens
gerinimo stotyje, nuotekų valykloje, muziejuje apsilankė 42 ekskursijos. Ekskursijose dalyvavo ir studentai ir
moksleiviai.
Bendrovė ,,Kauno vandenys“ dalyvavo projekte ,,Šok į tėvų klumpes“. Iniciatyvos tikslas – aplankyti savo
tėvų ar artimųjų darbo aplinką ir susipažinti su jų profesine veikla. Tuo pagrindu buvo surengtos 7 edukacinės
iniciatyvos.
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Į Kauno nuotekų valyklą atkeliavo ir Europos inovacijų ir technologijų instituto programos (EIT)
finansuojamas tarptautinis projektas - ,,Darnus fosforo valdymas Baltijos šalyse“. Projektas susijęs su fosfatinėmis
uolienomis ir fosforu (P) kaip kritinėmis žaliavomis. Vienas pagrindinių projekto tikslų yra parengti Baltijos regiono
fosforo strategiją, kuri būtų pagrindas kuriant ilgalaikius šios kritinės žaliavos darnaus valdymo sprendimus.
Projektui vadovauja Lenkijos mokslų akademija, dalyvauja partneriai iš Baltijos šalių, Švedijos, Vokietijos ir Italijos.

Bendrovė esamų galimybių ribose suteikė paramą M. K. Čiurlionio fondui, kuri buvo skirta organizuoti tokius
meno renginius kaip „Pažink tikrąsias vertybes“, „Čiurlionis tavo krašte“, „Šviesuoliai 2019“, Kauno miesto
simfoniniam orkestrui. Tarptautiniam festivaliui „Operetė Kauno pilyje“ buvo perduoti laikinai ir neatlygintinai
naudotis dyzeliniai įtampos generatoriai.

Generalinis direktorius

Ramūnas Petras Šulskus
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