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1.  UAB „KAUNO VANDENYS“ VALDYMAS IR PAGRINDINIAI RODIKLIAI 

 
 
 
 
 

 
 

UAB „Kauno vandenys“ (toliau - Bendrovė) reorganizuota pagal Kauno miesto valdybos 1995 m. birželio 1 d. potvarkį 
Nr. 29 iš Kauno valstybinės vandens tiekimo įmonės ir yra akcinio kapitalo įmonė. Bendrovė įregistruota 1995 m. liepos 27 d. 
Rejestro tvarkytojo įsakymu Nr. 623. Registracijos pažymėjimo Nr. AB 95-569, Bendrovės kodas 132751369. 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2016 m. gruodžio 31 d. – 111.759.333,28 eurų paskirstytas į 3.859.093 paprastąsias 
vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurų. Visas Bendrovės akcijas valdo Kauno miesto savivaldybė. 

2016 m. Bendrovė eksploatavo 1.357,0 km geriamo vandens tinklų ( padidėjo 0,59 proc. lyginant su 2015 metais ), 
910,4 km buitinių ir 337,0 km lietaus nuotekų tinklų, 4 vandenvietes, 1 vandens gerinimo įrenginius, 12 antro vandens 
pakėlimo siurblinių su 22 vandens rezervuarais ir 60 trečio vandens pakėlimo siurblinių, 172 nuotekų perpumpavimo 
siurblines, 1-rias grotas, mechaninio ir biologinio nuotekų valymo valyklą bei 9 miesto fontanus. 2016 m. per parą iš požeminių 
vandens šaltinių buvo išgauta 61,4 tūkst.m3 vandens, perpumpuota 67,2 tūkst. m3 vandens ir 77,7 tūkst. m3 nuotekų. Bendrovė 
vartotojams pardavė 16.797,6 tūkst.m3 (2015 m. -15.918,3 tūkst.m3) vandens. 2016 m. vandens gerinimo įrenginiai patiekė 
vartotojams 11.945,6 tūkst.m3 geriamojo vandens ( 2015 m. – 11.508,8 ). Surinkta ir išvalyta 25.895,5 tūkst. m3 arba 17,2 
proc. daugiau nei 2015 m. nuotekų. Nuotekų apvalymo efektas 2016 m. pagal BDS7 sudarė 98,70 proc., suspenduotas 
medžiagas – 98,39 proc., bendrą fosforą – 98,69 proc., bendrą azotą – 89,15 proc. Per 2016 m. dumblo džiovinimo 
įrenginiuose išdžiovinta 2.986 tonos dumblo, kurio drėgnumas apie 5 – 10 proc. Į dumblo saugojimo aikštelę išvežta 7.285 
tonos 76 proc. drėgnumo dumblo.  

2016 metais Bendrovė aptarnavo 334.528 gyventojus Kauno mieste ir rajone. 
2016 m. Bendrovės uždirbtos pajamos iš geriamojo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų sudarė 

22.907 tūkst. eurų. Bendrovės turtas 2016 m. gruodžio 31 d. – 177.218 tūkst. eurų. 2016 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 489 
darbuotojai.  

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 
9001:2008 ir ISO 14001:2005 standartams patvirtino tarptautinės Vokietijos sertifikavimo įstaigos „TUV CERT“ išduoti 
sertifikatai. 

Bendrovės valdymo organai:  
 -Visuotinis akcininkų susirinkimas; 
 -Bendrovės valdyba; 
 -Bendrovės generalinis direktorius. 

 
2016 m. balandžio 29 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1247 buvo patvirtinta 

nauja bendrovės valdyba. 2016 m. gruodžio 31 d. bendrovės valdybos sudėtis buvo ši: 
 

Valdybos pirmininkas – Konstantinas Pesenka 
Valdybos nariai:  
Vilius Burokas 

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ paskirtis – 
aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis 

tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti 
nuotekas. 
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Antanas Etneris 
Adelė Majauskienė 
Mindaugas Šimkus 
 

2016 m. įvyko 12 valdybos posėdžių. Bendrovės valdyba posėdžiuose svarstė Bendrovės 2016 – 2020 metų strateginio 
plano su siektinais rodikliais, veiklos rezultatų, viešųjų pirkimų plano, klientų aptarnavimo gerinimo, paramos skyrimo ir kitus 
klausimus. Posėdžiuose svarstomais klausimais priimti atitinkami nutarimai. 

   
2. UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS STRATEGIJA IR TIKSLAI, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

 
           Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-676 patvirtino bendrovės „Kauno vandenys” 
2016 - 2018 m. veiklos ir plėtros planą. Jame numatyta vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros plėtra Kaune, vandentiekio ir 
nuotekų infrastruktūros renovacija, Nuotekų valyklos rekonstrukcija, paviršinių nuotekų tinklų plėtra ir renovacija, vandentiekio 
ir nuotekų infrastruktūros išpirkimas bei vandens gerinimo įrenginių statyba Vičiūnuose (projektas ir statybos leidimas) ir 
nustatyti šių darbų atlikimui finansavimo iš ES fondų, Bendrovės bei skolintų lėšų šaltiniai. Veiklos ir plėtros plano vykdymui 
planuojamos lėšos pateikiamos 1 lentelėje: 

1 lentelė 
 

Eil.Nr. Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai 
Planas  

2016-2018 (mln. Eur.) 

1. 
Turto įsigijimo šaltiniai iš viso, 
tame skaičiuje: 

43 

1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 24 
1.2. Paskolos 6 
1.3. Europos sanglaudos fondo lėšos 13 
2. Lėšų panaudojimas 43 

2.1. Investiciniams projektams 31 
2.2. Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti 5 
2.3. Ilgalaikiam turtui atstatyti 7 

  

  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. 
 
Bendrovės stiprybės: 

 
              Įdiegti ir veikiantys kokybės vadybos ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2005 
standartai  
              Platus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklas 
              Geologinė ir hidrologinė padėtis 
              Pakankamos požeminio vandens atsargos 
              Kvalifikuotas, patyręs Bendrovės personalas 
              Sertifikuota, aukšto lygio laboratorija 
              Inovacijų, informacinių technologijų naudojimas vykdant veiklą 
              Technologinės įrangos, padedančios automatizuoti ir užtikrinti aukštesnio lygio kontrolę, naudojimas 
              Bendrovės žinomumas 
              Monopolinė rinka 

 

Bendrovės silpnybės: 
 

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir renovacija 
Tolesnė inovacijų, informacinių technologijų, pažangių technologijų plėtra ir efektyvesnis jų panaudojimas 
Vandens netekčių mažinimas 
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Vidinių procesų optimizavimas 
Esamų specialistų kvalifikacijos kėlimas, aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimas 
Santykių su savininko teises įgyvendinančia institucija gerinimas 
Santykių su klientais gerinimas, bendradarbiavimo didinimas 
Bendrovės įvaizdžio gerinimas 
 

Bendrovės galimybės: 
 

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir renovacija 
Tolesnė inovacijų, informacinių technologijų, pažangių technologijų plėtra ir efektyvesnis jų panaudojimas 
Vandens netekčių mažinimas 
Vidinių procesų optimizavimas 
Esamų specialistų kvalifikacijos kėlimas, aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimas 
Santykių su savininko teises įgyvendinančia institucija gerinimas 
Santykių su klientais gerinimas, bendradarbiavimo didinimas 
Bendrovės įvaizdžio gerinimas 

 

Bendrovės grėsmės: 
 

Blogėjanti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ir kitos infrastruktūros būklė 
Mažėjantis gyventojų skaičius, gresiantis pajamų nesurinkimu 
Naujų vartotojų neprisijungimas prie naujai nutiestų tinklų 
Bendrovės darbuotojų amžiaus vidurkio didėjimas (personalo senėjimas) 
Dažna Vyriausybės priimamų ir reguliuojančių Bendrovės veiklą teisės aktų kaita taip pat darytų neigiamą įtaką 

Bendrovės veiklai. 

 
3. UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLOS REZULTATŲ  ATITIKTIS BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAMS 
 

  Bendrovės 2016-2018 m. laikotarpio veiklos ir plėtros programos vykdymui planuotos lėšos ir plano įvykdymas 2016 
metais pateikiamas 2 lentelėje: 

2 lentelė 

Eil.Nr
. 

Ilgalaikio turto įsigijimo lėšų šaltiniai 
Planas  
2016 

(mln. Eur) 

Faktas  
2016 

(mln. Eur) 

1. 
Turto įsigijimo šaltiniai iš viso, 
tame skaičiuje: 

8,11 6,94 

1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos 7,22 6,94 
1.2. Valstybės lėšos 0,00 0,00 
1.3. Paskolos 0,00 0,00 
1.4. Europos sanglaudos fondo lėšos 0,39 0,00 
1.5 Kitos nuosavos lėšos 0,50 0,00 
2. Lėšų panaudojimas 8,11 4,06 

2.1. Investiciniams projektams 4,33 1,68 
2.2. Naujam ilgalaikiam turtui įsigyti 1,83 1,74 
2.3. Ilgalaikiam turtui atstatyti 1,95 0,64 

 
 2016 m. Bendrovei pagal veiklos ir plėtros planą reikėjo sukaupti 8.114 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, t. sk. 
7.221 tūkst. eurų sudarytų ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos, 395 tūkst. eurų - Europos sanglaudos fondo lėšos, 
498 tūkst. eurų – ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos.  

 Faktiškai Bendrovė 2016 m. buvo sukaupusi 6.942 tūkst. eurų ilgalaikio turto įsigijimo šaltinių, kurių 100 proc. sudarė 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos. 

 Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą bei valymą, buvo tęsiama ilgalaikė susidėvėjusių 
tinklų atstatymo, siurblinių rekonstrukcijos bei modernizacijos programa. 2016 m. pastatų remontui ir rekonstrukcijai panaudota 
215 tūkst. eurų, vandens ir nuotekų tinklų renovavimui ir statybos darbams panaudota 1.678 tūkst. eurų, elektros patikimumo 
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priemonėms, fizinei ir informacinei saugai bei klientų aptarnavimo programoms – 640 tūkst. eurų, vandens apskaitos prietaisų 
įrengimui vartotojams ir abonentams – 732 tūkst. eurų, siurblių įsigijimui- 409 tūkst. eurų, spec. transporto įsigijimui – 604 
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, 2016 m. buvo koreguojamas 
Bendrovės 2016 – 2018 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. 

 2016 m. Bendrovė iš geriamo vandens pardavimo, tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų uždirbo 22.907 tūkst. eurų 
pajamų (2015 m. – 21.875 tūkst. eurų) arba 0,4 proc. daugiau nei planuota, patyrė 21.523 tūkst. eurų (2015 m. – 20.165 tūkst. 
eurų) sąnaudų arba 5,2 proc. mažiau nei planuota. 2016 m. mažesnes sąnaudas daugiausiai lėmė mažesnės nei planuota 
medžiagų, technologinių medžiagų, atsarginių dalių, elektros energijos, šiluminės energijos, kuro kainos.  
 Gerus veiklos rezultatus įtakojo ir intensyvesnė vandens netekčių, vartotojų, vartojančių vandenį ir išleidžiančių 
nuotekas be sutarties su Bendrove, paieška. Vykdant vandens tinklo monitoringą ir mažinant netektis 2016 metais atliktos 469 
vandens nutekėjimo paieškos (2015 m. – 444), patikrinti 580 km tinklų ir įvadų. Vandens nuostoliai sumažėjo nuo 29,6 proc. 
2013 m. iki 25,1 proc. 2016 m. 

Bendrovės 2016 m. kitos veiklos pelnas – 75 tūkst. eurų (2015 m. – 179 tūkst. eurų), finansinės - investicinės veiklos 
pelnas - 151 tūkst. eurų (2015 m. nuostolis - 508 tūkst. eurų).  

Bendrovės grynasis ataskaitinių metų pelnas sudarė 1.371 tūkst. eurų (2015 m. – 1.169 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. 
 2016 m. Kauno miesto savivaldybei buvo išmokėta 500 tūkst. eurų dividendų. 

 
5. FINANSINIŲ METŲ ĮVYKIAI, TURINTYS ESMINĖS REIKŠMĖS UAB „KAUNO VANDENYS“ VEIKLAI 
 

2016 m. sausio 27 d. posėdyje Bendrovės valdyba patvirtino UAB „Kauno vandenys“ 2016 metų biudžetą. 
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2016 m. balandžio 26 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1197 patvirtintas 
Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolių) paskirstymas. 

2016 m. balandžio 29 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1247 buvo patvirtinta 

nauja bendrovės valdyba. 
2016 m. lapkričio 9 d. posėdyje Bendrovės valdyba pritarė UAB „Kauno vandenys“ 2016 -2018 m. veiklos ir plėtros 

plano koregavimui.  
2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje Bendrovės valdyba patvirtino UAB „Kauno vandenys“ 2017 metų biudžetą. 

 
  
6. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMOS PASLAUGOS 
 

Bendrovės veiklos pagrindinė paskirtis – teikti vartotojams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

2016 m. Bendrovė realizavo 16.797,6 tūkst. m3 (5,5 proc. daugiau nei 2015 m.) geriamojo vandens. Didžiausią dalį 
vandens suvartojo daugiabučių namų vartotojai - 7.071,5 tūkst. m3 (viso 42,1 proc.), mažiau abonentai – 6.636,4 tūkst. m3 
(39,5 proc.) bei gyvenantys individualiuose namuose – 3.089,7 tūkst. m3 (18,4 proc.).  

Atitinkamai parduota nuotekų tvarkymo paslaugų daugiabučių namų gyventojams - 7.037,8 tūkst. m3 (44,5 proc.), 
abonentams – 6.191,2 tūkst. m3 (39,1 proc.), individualių namų gyventojams – 2.589,7 tūkst. m3 (16,4 proc.). 

 

  
 

Galima pasidžiaugti, kad 2012 m. prasidėjęs vandens suvartojimo augimas vyko ir 2016 m. ir sudarė 5,5 proc. Nors 
gyventojų skaičius Kauno mieste pastoviai mažėja, žmonių išvykimą iš dalies pavyko kompensuoti vykdant vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų plėtrą ir sudarant sutartis su naujais abonentais. 2010 m. sutarčių skaičius padaugėjo 3 proc., 2011 
m. - 0,4 proc., 2012 m. - 1,7 proc., 2013 m. - 0,8 proc., nuo 2014 m. kas metus padaugėja - 1,3 proc. 
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Tikslu mažinti nuostolius vidaus tinkluose, aktyviai bendradarbiaujant su bendrijomis ir AB „Kauno energija“, buvo 

pasirašomos sutartys už vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaitymui pagal skaitiklį prieš vandens šildymo įrenginius. 2016 
m. su AB „Kauno energija“ pasirašytos 45 sutartys (2015 m. - 41). Ši priemonė vandens pardavimus padidino nuo 241,3 tūkst. 
m3 2012 metais iki 686,7 tūkst. m3 2016 metais.  

Geriamas 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 17025:2007 standartu, HN 24:2003, atskirų metodų LST EN ISO standartais ir patvirtintais LAND.  

Geriamojo vandens laboratorijos veiklą vertina ir atestuoja Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 
bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 2015 m. kovo 30 d. geriamojo vandens tyrimų laboratorijai suteiktas veiklos 
leidimas Nr. LPL-11. Buvo išplėsta tyrimų veikla, įteisintas metalų (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Se) nustatymas atominės 
absorbcijos spektrometrijos metodu. 

Geriamojo vandens laboratorijoje per 2016 m. išanalizuotas 1.921 mėginys (2015 m. – 2.116) ir atlikti 14.707 analičių 
matavimai (2015 m. - 14.777) už 54.996 eurų (2015 m. – 55.535 eurų). Iš jų 4.276 atlikti geriamojo vandens mikrobiologiniai 
tyrimai (2015 m. – 4.553) už 20.775 eurų (2015 m. - 21.783). UAB „Kauno vandenys“ tiekiamame vandenyje mikrobiologinės 
taršos nerasta. 

Iš nustatytų 9.390 geriamojo vandens cheminių analičių, 4 kartus mangano rodiklis neatitiko HN reikalavimų Vičiūnų 
vandenvietėje. Tai sudaro 0,04 proc. nuo atliktų cheminių tyrimų. 

Geriamojo vandens tyrimai atliekami ir privatiems asmenims bei užsakovams pagal sutartis. Šiai grupei atlikti 1.623 
tyrimai (2015 m. - 1.911). 

Valstybinė Kauno maisto ir veterinarijos tarnyba 2016 m. atliko kontrolinį geriamojo vandens, tiekiamo iš Garliavos 
siurblinės, kokybės patikrinimą. Mėginiai buvo tiriami Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute. 
Geriamojo vandens kokybė atitiko HN 24:2003 reikalavimus. 

Geriamojo vandens laboratorijos veiklą vertina ir atestuoja Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas 
ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijos privalo dalyvauti palyginamuose 
bandymuose (PT) tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu tam, kad įrodytų savo kompetenciją atliekamų bandymų srityje. Į tai 
atsižvelgiama suteikiant leidimą laboratorinei veiklai. 2016 m. lapkričio mėn. Geriamojo vandens laboratorija dalyvavo 
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tarptautiniuose PT, atliekant bendro kietumo, chloridų, elektrinio laidžio, fluorido, nitrito, nitrato ir sulfato tyrimus. Rezultatai 
teigiami ir įteiktas aukščiausio tikslumo ir patikimumo kokybės sertifikatas. 

Nuotekų laboratorijoje tiriamos nuotekos, dumblas, gruntas ir paviršinis vanduo. Per 2016 metus nuotekų laboratorijoje 
išanalizuoti 2.789 nuotekų mėginiai (2015 m. - 3.005) ir atlikta 13.270 analičių matavimų (2015 m. - 16.613). Kauno Nuotekų 
valykloje atlikta 3.450 matavimų (2015 m. - 3.726). 
 Pagal poveikio aplinkos kokybei monitoringo planą, laboratorija įvertina ir lietaus nuotekų taršą. Per 2016 m. šiai grupei 
atlikta 5.817 matavimų (2015 m. – 7.979) už 42.083 eurų (2015 m. – 51.603 eurų). Taip pat atliekamas paviršinių vandenų - 
Kauno m. upių ir upelių įvertinimas. Kas ketvirtį tiriamas 11 upelių ir 2 upių vanduo iš 40-ties ėminių ėmimo vietų - atlikti 2.199 
matavimai (2015 m.- 2.804). 
 Nuotekų laboratorija atlieka tyrimus pagal išorės klientų prašymus. Per pastaruosius metus ištirtos 3.449 analitės (2015 
m. – 3.776) už 40.012 eurų (2015 m. – 43.985 eurų). Nuotekų mėginiuose daugiausiai yra atlikta sunkiųjų metalų 
(analizuojama 11 elementų) nustatymų – 1.478 už 20.347 eurų, naftos – 1.372 už 32.997 eurų, BDS – 939 už 7.071 euro, 
skendinčių medžiagų - 935 už 5.937 eurų sumą. 

Kauno miesto savivaldybė nekilnojamo turto patikėjimo sutartimis Bendrovei valdyti, eksploatuoti ir prižiūrėti yra 
perdavusi 9 miesto fontanus. 2016 m. fontanų priežiūrai ir remontui išleisti 24.769 eurai Bendrovės lėšų (2015 m.- 18.994 
eurai), sunaudota 12.692 m3 vandens (2015 m. – 19.381 m3). 

Nuotekų valymo technologinio proceso metu pagaminta 3.160 tūkst. m3 biodujų, kurios visos yra panaudotos dumblo 
džiovinimui. 2016 m. išvalyta 25.895,5 tūkst. m3 nuotekų, t.y. vidutiniškai 71,0 tūkst. m3 per parą (17,4 proc. daugiau nei 2015 
m.). 

2016 m. pastatų įvaduose ir daugiabučių namų butuose pakeisti 14.484 vandens skaitikliai (2014 m.- 31.633, 2015 m. – 
18.517), t. sk. gyventojams pastatų įvaduose – 6.420, įmonėms ir organizacijoms – 4.925, daugiabučių namų butuose – 3.139 
geriamojo vandens skaitikliai. 

 

 
 
Pagal rangos sutartis pakeisti 27.168 šalto vandens skaitikliai butuose (2015 m. – 21.953), įrengti 207 šalto vandens 

skaitikliai butuose, 1.493 skaitikliai privačių namų įvaduose. Suremontuoti 38.445 Bendrovės vandens skaitikliai (2015 m. – 
32.897), patikrinti 539 kitų užsakovų vandens skaitikliai. Vandens skaitiklių patikros darbų kiekis antri metai stipriai nekinta. 

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 
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administruoja UAB „Viena sąskaita“. 2016 m. didžiausia gyventojų dalis (39,44 proc.) atsiskaitė už paslaugas per komercinius 
bankus, kiek mažiau (21,63 proc.) – rinkosi UAB „Viena sąskaita“ paslaugas, MAXIMA kasose atsiskaitė 13 proc., o UAB 
„Perlo paslaugos“ terminaluose – 13 proc. 

2016 m. pradėjo veikti Bendrovės savitarnos svetainė, kurioje klientai gali deklaruoti skaitiklių rodmenis, matyti 
sąskaitas, atsiskaityti už vandenį, užsisakyti skaitiklių keitimą, plombavimą, teikti prašymus ir atlikti kitus veiksmus.. Savitarnos 
portalu jau naudojasi 15.581 vartotojai. Apsilankę Bendrovės atnaujintame internetiniame puslapyje, klientai taip pat gali gauti 
atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 
 Kiekvieną mėnesį klientams, kurie to pageidauja, sąskaitos išsiunčiamos elektroniniu paštu. Lyginant su praėjusiais 
metais 2016 m. 4,75 proc. sumažėjo gyventojams paštu siunčiamų sąskaitų skaičius ir 6,1 proc. padidėjo sąskaitų, siunčiamų 
elektroniniu paštu. Gyventojams siunčiamų sąskaitų procentas nuo visų sąskaitų skaičiaus 2016 metais sudarė 15,5 proc. 
2016 metais klientams siunčiama 31.671 vnt. elektroninių sąskaitų (2015 m. – 23.640 vnt.). 

 Nuo birželio 1 dienos Bendrovėje pradėjo veikti naujas Klientų aptarnavimo centras. Į Bendrovę užsukę interesantai 
aptarnaujami vienoje vietoje, čia žmonės elektroninės eilių valdymo sistemos pagalba išsirinkę jiems rūpimą temą gali 
pasirašyti sutartis, pateikti prašymus dėl apskaitos prietaisų, gauti pažymas, pajungimo sąlygas ir konsultaciją, sužinoti apie 
sąskaitas, įmokas ar skolas. 

 Vandentiekio tinklų eksploatacijos baras 2016 m. praplovė 116 km vandentiekio tinklų (2015 m. – 97,5 km), 
suremontavo  ir pakeitė 312 sklendžių ( 2015 m. – 246), praplovė 913 vandentiekio įvadų ( 2015 m. – 469 ), atliko 1.068 
ventilių keitimo, apskaitos mazgų permontavimo ir sistemų profilaktikos darbų (2015 m. – 713). 2009-2016 metų atliktų darbų 
suvestinė parodyta 3 lentelėje. 

3 lentelė 
 

Atlikti darbai 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Įvadų praplovimas, km 2,49 2,9 3,4 2,8 3,2 4,1 6,3 7,8 

Sklendžių keitimas  108 141 108 260 373 121 152 244 

Sklendžių remontas 39 36 49 80 74 197 94 68 

Ventilių keitimas, apsk. mazgų 
permontavimas 

690 953 580 848 894 848 469 804 

Pakeista hidrantų 58 17 17 29 38 40 70 82 

Pašalinta VNK gedimų 22 6 11 16 14 7 12 3 

Išvalyta šulinių 158 134 165 135 181 128 148 198 

Profilaktikos darbai 253 250 253 258 249 239 244 264 

Praplauta linijų (km) 58,4 72,6 80,8 87,6 96,7 77,2 97,5 116 

2016 m. likviduoti 2.404  gedimai vandentiekio tinkluose (2015 m. - 2.278), t.y. vidutiniškai 6,6 per parą. Nors tinklų ilgis 
didėja, daugėja įvadų, tačiau bendras iškvietimų ir gedimų skaičius vandentiekio tinkluose jau treti metai daug nekinta. 
Vidutiniškai vienam kilometrui vandentiekio tinklo tenka 2 gedimai. Bendra avarinės tarnybos užregistruotų gedimų ir iškvietimų 
statistika yra optimistinė.  

2016 m. nuotekų tinkluose likviduoti 5.393 gedimai, t.y. vidutiniškai 14,7 per parą (2015 m. vienam kilometrui nuotekų 
tinklo teko 14 gedimų per parą, 2014 m. – 18 gedimų, 2013 m. - 20.). 

Nuotekų tinklų eksploatacijos baras 2016 m. išvalė 3.716 nuotekų tinklų šulinių, 371 lietaus nuotekų šulinį ir 371 lietaus 
surinkimo šulinėlį, praplovė 123 km nuotekų tinklų. 
 Detalizuota iškvietimų ir avarinių kasimų statistika pavaizduota pav. “Gedimų ir avarijų skaičiaus pasiskirstymas 
aptarnaujamoje zonoje“. 
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GEDIMŲ IR AVARIJŲ SKAIČIAUS PASISKIRSTYMAS APTARNAUJAMOJE ZONOJE  

 
 

 
 

 
7. UAB „KAUNO VANDENYS” TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VARTOTOJAI 

 
 2016 m. Bendrovė aptarnaujamoje teritorijoje teikė paslaugas 334.528  miesto ir rajono gyventojams. Vienas 
gyventojas namų ūkyje suvartojo vidutiniškai 84,0 litrus vandens per parą. Bendrovės paslaugomis aptarnaujamų vartotojų 
(gyventojų) sutarčių skaičius sudarė 152.852 vnt., t. sk. 145.767 vartotojams tiekiamas geriamas vanduo ir teikiamos nuotekų 
tvarkymo paslaugos, 5.923 vartotojams tiekiamas tik geriamas vanduo, 1.162 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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 2016 m. Bendrovės Juridiniam skyriui iš Abonentų skyriaus skolų išieškojimui perduoti 739 skolininkai (palyginimui per 
2012 m. - 295, 2013 m. - 301, 2014 m. – 758, 2015 m.- 737 skolininkai). Išieškant skolas teisminiu būdu per 2016 m. 
skolininkams buvo iškeltos 627 bylos (per 2012 m.-227, 2013 m.-368, 2014 m.-585, 2015 m. – 734 bylos). Per skolų 
išieškojimo įmonę UAB Creditum 2016 m. skolininkams teisme buvo iškelta 229 bylos. Išieškant skolas neteisminiu būdu, 2016 
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 
proc. įsiskolinimo. Per 2016 m. skolos apmokėjimui įregistruoti 423 vekseliai (2011 m. - 558, 2012 m. - 499, 2013 m. - 553, 
2014 m. – 458, 2015 m. - 432 vekseliai). 2016 m. pabaigai Juridiniame skyriuje buvo kontroliuojami 78 vekseliai, kurių 
apmokėjimo terminas dar nepasibaigęs. Vidutiniškai per mėnesį mokėjimo terminai baigiasi apie 35 vekseliams, iš kurių apie 
31 procentas yra skolininkų apmokami pilnai. 
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Per 2016 m. priverstiniam skolos išieškojimui antstoliams iš viso perduoti 547 vykdomieji dokumentai 190,3 tūkst. 
eurų. sumai. (2011 m. - 361, 2012 m. - 504, 2013 m. - 586, 2014 m. – 784, 2015 m. - 853). Viso pas antstolius priverstinis 
išieškojimas vykdomas 3.500 bylose 1.297,4 tūkst. eurų sumai.  

Bendra išieškota suma per 2016 m. teisminiu (priverstinai per anstolius) ir neteisminiu būdu sudaro 413,2 tūkst. eurų 
(palyginimui 2011 m. – 181,6 tūkst. Eur, 2012 m. – 197,3 tūkst. Eur, 2013 m. – 249,5 tūkst. Eur, 2014 m. – 267,6 tūkst. Eur, 
2015 m. – 321,2 tūkst. Eur). 2016 m. išieškota 92,0 tūkst. eurų daugiau, arba 22 proc. didesnė suma nei 2015 m. 
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2016 m. Bendrovės Abonentų skyriaus inspektoriai, patikrinę 34.186 2014 m. – 39.664, 2015 m. - 43.971) vartotojų 
objektų ir 19.371 (2014 m. – 23.752, 2015 m. – 24.877) abonentų apskaitos taškų, patikrinimų metu rado 456.684 m3 (2014 m. 
– 428.065 m3, 2015 m. – 450.090 m3) nedeklaruoto vandens. Nustatyti 301 vandentvarkos taisyklių pažeidimai, rasti 85 
deklaruoto žmonių skaičiaus neatitikimai, 36 vartotojai, kurių nebuvo Bendrovės apskaitoje, 16 vartotojų, be sutarties išleidę 
nuotekas į miesto tinklus, 3 vartotojai, naudoję vandenį be sutarties, 2 vartotojai, naudoję vandenį želdinių laistymui be 
sutarties, 6 įmonės, kurių nebuvo bendrovės apskaitoje. 

 
 
8. UAB „KAUNO VANDENYS” INVESTICIJOS, VYKDOMI IR PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI, JŲ 

ATITIKTIS ILGALAIKIAMS BENDROVĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PLANAMS 
 

 Kauno miesto savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-676 patvirtino bendrovės „Kauno vandenys” 
2016 - 2018 m. veiklos ir plėtros planą. Planas yra parengtas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu ir bendrovės 2014 – 2020 m. strateginiu planu. 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 renovacija, 
Nuotekų valyklos rekonstrukcija, Paviršinių nuotekų tinklų plėtra ir renovacija, Vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros 
išpirkimas bei Vandens gerinimo įrenginių statyba Vičiūnuose (projektas ir statybos leidimas). Iš viso per 2016 – 2018 m. UAB 
„Kauno vandenys“ planuoja investuoti 43,18 mln. eurų, iš to skaičiaus: 

1. Nuosavų lėšų (ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir kitų nuosavų lėšų) - 24,45 mln. Eur; 
2. Skolintų lėšų        - 5,73 mln. Eur; 
3. Europos sanglaudos fondų lėšos     - 13,00 mln. Eur. 

Už šias lėšas bendrovė planuoja: 

1. Grąžinti paskolas        - 0,97 mln. Eur; 
2. Parengti vandens gerinimo įrenginių Vičiūnuose statybos projektą - 0,16 mln. Eur; 
3.  Nutiesti, prijungiant naujus vartotojus, tinklus Kaune   - 3,13 mln. Eur; 
4. Išpirkti vandentiekio ir nuotekų tinklus     - 2,11 mln. Eur; 
5. Renovuoti susidėvėjusius tinklus                       - 14,28 mln. Eur; 
6. Rekonstruoti Nuotekų valyklą                 - 3,12 mln. Eur; 
7. Renovuoti bei nutiesti paviršinių nuotekų tinklus Kaune                          - 6,93 mln. Eur  
8. Įsigyti apskaitos prietaisų                  - 3,78 mln. Eur; 
9. Atnaujinti susidėvėjusį ilgalaikį turtą ir įdiegti informacinę sistemą, elektros energijos patikimumo priemones, vystyti 
klientų aptarnavimo bei dokumentų valdymo sistemas – 8,7 mln. Eur. 
 
 2016 m. buvo vykdoma stebėsena investicinių projektų, kurių statybos darbai ir finansavimas užbaigti 2015 m.: 
 -Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-004 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune“. 
Finansuotojai: ES Sanglaudos fondas, LR valstybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“ (Finansų ministerijos paskola). Tinklų 
tiesimas vyko Aleksoto – Fredos, Linksmadvario, Vaišvydavos – Zuikinės – Abromiškės, Vijūkų – Romainių gyvenamuosiuose 
kvartaluose. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prisijungė 832 būstai, prie nuotekų tinklų – 1.164 būstai. 

 -Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-033 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ finansuotojai: ES Sanglaudos 
fondas, LR valstybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“ (Finansų ministerijos paskola). Darbai atlikti laiku. 2016 m. kovo 1 d. 
objektas įvestas į eksploataciją. 

 -Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-017 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno rajone 
(Akademijoje, Domeikavoje, Garliavoje, Ringauduose)“ statybos darbų trukmė 2009- 2014 m. Finansuotojai: ES Sanglaudos 
fondas, LR valstybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“, Kauno rajono savivaldybės administracija. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
prie vandentiekio tinklų prisijungė 497 būstai, prie nuotekų tinklų – 521 būstas. 

 -Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-098 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune“. Statybos darbų trukmė, 
neįskaitant defektinio laikotarpio - 2011 - 2015 m. Finansuotojai: ES Sanglaudos fondas, LR valstybės biudžetas, UAB „Kauno 
vandenys“. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prisijungė 626 būstai, prie nuotekų tinklų – 1.277 būstai. 
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 -Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-009 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune“. Statybos 
darbų trukmė - 2013 - 2015 m. Finansuotojai: ES Sanglaudos fondas, LR valstybės biudžetas, UAB „Kauno vandenys“. Iki 
2016 m. gruodžio 31 d. prie vandentiekio tinklų prisijungė 168 būstai, prie nuotekų tinklų – 259 būstai. 

 Bendrovė 2016 m. kovo 22 d. kartu su Kauno miesto savivaldybe pateikė projektinį pasiūlymą „Geriamojo vandens 
tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Kaune“ Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus reikalų 
ministerijos Kauno apskrities skyriaus. Projektinis pasiūlymas buvo teikiamas dėl Kauno regiono 2014 – 2020 m. Europos 
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir 
plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų sąrašo sudarymo. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 
2016-05-31 raštu Nr. (29-2-2)-APVA-379 patvirtino, kad Projektas yra įtrauktas į 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto regiono projektų sąrašą. Projekto biudžetas – 20,5 mln. eurų. Numatoma projekto trukmė – 36 mėn. 
Projektą planuojama įgyvendinti 2016 – 2019 m.  

 2016 m. balandžio 21 d. Bendrovė kartu su Kauno miesto savivaldybe Regioninės plėtros departamentui prie Vidaus 
reikalų ministerijos Kauno apskrities skyriaus pateikė projektinį pasiūlymą „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra 
Kaune“. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-07-11 raštu Nr. (29-2-2)APVA-548 informavo, kad 
Projektas yra įtrauktas į 2014-2020 ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto regiono projektų sąrašą. Projekto 
biudžetas – 10 mln. eurų. Numatoma būsimo projekto trukmė – 24 mėn. Projektą planuojama įgyvendinti 2016 – 2018 m. 
 2016 m. vykdyti investiciniai projektai atitinka ilgalaikius Bendrovės plėtros ir investicijų planus. 

 
 

9. UAB „KAUNO VANDENYS” METINIS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS IR VIDUTINĖS MĖNESINĖS 
ALGOS 
 

 2016 m. pabaigoje Bendrovėje dirbo 489 darbuotojai. Per 2016 metus priimti 39 darbuotojai, atleisti 62 darbuotojai, 27 
darbuotojai pakeitė pareigas. Vyrų ir moterų santykis išliko panašus kaip ir anksčiau – 365 vyrai ir 124 moterys. Lyginant 2016 
m. su 2015 m., duomenys apie darbuotojų amžių, išsilavinimą, darbo stažą keitėsi nežymiai. 2015 m. darbuotojų amžiaus 
vidurkis buvo 50,5 metai, 2016 m.- 51,2 metų. Darbuotojų skaičius pagal amžių pateikiamas diagramoje: 

  

  
 
Bendrovėje dirba didelę darbo patirtį turintys darbuotojai. 
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2016 m. Bendrovės darbuotojams priskaičiuota 4.871 tūkst. eurų, vidutinė mėnesinė alga - 818 eurų. Vadovaujančių 

darbuotojų, specialistų ir darbininkų vidutinio darbo užmokesčio kitimas per 2016 m. pateikiamas 4 lentelėje.  
 

4 lentelė 
 

Eil. 
Nr. 

Pareigybė 

2016 m. 
I ketv. 
vidutinis 
darbuo-
tojų 
darbo 
užmo-
kestis, 
Eur/mėn 

2016 m. 
I ketv. 

vidutinis 
darbuo-

tojų 
skaičius 

2016 m. 
II 

ketvirčio 
vidutinis 
darbuo-

tojų 
darbo 
užmo-
kestis, 

Eur/mėn 

2016 m. 
II ketv. 

vidutinis 
darbuo-

tojų 
skaičius 

2016 m. 
III 

ketvirčio 
vidutinis 
darbuo-

tojų 
darbo 
užmo-
kestis, 

Eur/mėn 

2016 m. 
III ketv. 
vidutinis 
darbuo-

tojų 
skaičius 

2016 m. 
IV 

ketvirčio 
vidutinis 
darbuo-

tojų 
darbo 
užmo-
kestis, 

Eur/mėn 

2016 m. 
IV ketv. 
vidutinis 
darbuo-

tojų 
skaičius 

             

1 
Generalinis direktorius, jo 
pavaduotojai, vadovai 

2.582 5 2.507 5 2.825 5 2.761 5 

2 
Padalinių vadovai, jų 
pavaduotojai 

1.245 29 1.192 29 1.249 29 1.266 29 

3 
Vadovaujantieji ir vyriausieji 
specialistai 

921 87 881 87 943 88 946 87 

4 Specialistai 741 109 696 108 735 108 737 108 

5 Tinklo šaltkalviai 851 72 830 72 842 73 866 73 

6 Elektromonteriai 712 33 687 33 717 36 734 38 

7 Šaltkalviai 785 79 770 79 812 78 812 79 

8 Operatoriai 608 27 591 30 660 19 740 15 

9 Vairuotojai, mechanizatoriai 762 41 741 40 782 39 785 38 

10 
Pagalbinis aptarnaujantis 
personalas 

507 20 539 17 560 18 551 17 

 
 
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; 
 nuolat mažinti organizacijos veiklos neigiamą poveikį aplinkai. 



 

UAB „KAUNO VANDENYS“ 

2016 M. BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS 
 

 

 

 


