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GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS 

 

 

UAB “Kauno švara” įmonės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Kauno mieste yra labai 

reikšmingas. Jos atliekamos la ai svar ios  unkci os  tokios kaip atliek  tvark mas  miesto val mas 

ir prieži ra visais met  laikais palie ia kiekvien  miesto g vento  . Iš to  kaip atrodantį Kaun  

pamato miesto sve iai  turistai   ormuo asi ir nuomonė apie mus. Iš to pirmo įsp džio dažnai 

susidaro ir poži ris į Kauno miest .  

M s  vaidmuo  ra ne tiktai gerai atlikti savo dar     et ir padėti miesto v kdoma ai valdžiai 

spr sti žmonėms r pimus klausimus  teikti pasi l mus  kartais  alansuo ant tarp ekonomini  ir 

socialini  išš ki .  

Šiandien  la ai svar u   ti inovatoriškais. Tikiu  tokie ir esame  ta iau kiekvien  dien  

siekiame   ti dar geresniais ir reikalingesniais žmonėms dėl kuri  ir stengiamės.  Planuo ame 

ateities darbus, ateities investicijas.  

Šis strateginis planas  tai m s  ateities pažadas ir įsipareigo imas toliau augti ir to ulėti. Jis 

apima sept neri  met  laikotarpį iki 2020 met . Suprantame  g venimas įneš savo pataisas  ta iau 

esame pasireng  nau iems išš kiams. 

Generalinis direktorius  

Dalius Tumynas 
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1. STRATEGINIO PLANAVIMO SISTEMA 

UAB “Kauno švara” (toliau  Įmonė) strateginės veiklos planas 2014- 2020 m (toliau, Planas) yra 

ilgalaikio strateginio planavimo dokumentas  apimantis sept nerius metus. Jame nustat tos pagrindinės 

Įmonės strateginės raidos nuostatos  apiman ios misi    vizi    prioritetines ilgalaikio v st mosi kr ptis  

pagrindinius tikslus ir uždavinius  priemones,  pagrindinius rodiklius  ei lėš  poreikį.   

Plane numatomos priemonės  kurios padeda pasiekti iškeltus uždavinius. Plane  ra numatomi veiklos 

rodikliai ir lėš  poreikis  kuriais remiantis  ra matuo ama šio Plano v kd mo eiga ir rezultat vumas.  Planas 

kasmet gali   ti atnau inamas ar tikslinamas. Jo pagrindu kasmet yra parengiamas ir teikiama Valdybai 

investicinis planas ir  metinė pa am  ir išlaid  s mata numatanti reikalingus  inansinius išteklius v kdant 

konkretiems metams numatytas priemones.  

Pagrindinės strateginės nuostatos  įskaitant prioritetines kr ptis ir tikslus perži rimi ne re iau kaip kas 

tre us metus.   Plano uždaviniai gali   ti tikslinami  papildomi ar iš raukiami kasmet tikslinant ir atnau inant 

Plan  ir tikslinant konkre ias priemones  įg vendinimo rodiklius  ei    reikšmes.  

Įmonės padaliniai savo operat vinius veiklos planus rengia  ei atnau ina vadovaudamiesi tais pa iais 

principais ir terminais  kuriais vadovau antis rengiamas  pagrindinis Įmonės Planas.  

 

2.  APLINKOS, IŠTEKLIŲ IR SSGG ANALIZĖ 

2.1 Išorinių veiksnių analizė 

IŠORĖS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT UAB “KAUNO ŠVARA” STRATEGIJĄ 

TEISINĖ APLINKA 

 

Lietuvo e galio ant s pagrindiniai dokumentai  kuriais įg vendinamos ES 

nuostatos ir kurie  ormuo a atliek  tvark mo politik   tikslus ir nustato 

uždavinius. J  pagrindu ruošiami atliek  tvarkymo planai: 

� Nacionalinė darnaus v st mosi strategi a (Žin.  2009  Nr. 121-

5215); 

� Valst  ės ilgalaikės raidos strategi a (Žin.  2002  Nr. 113-

5029); 

� Lietuvos Respu likos Aplinkos apsaugos įstat mas (Žin.  1992  

Nr. 5–75); 

� Valstybinis strateginis atliek  tvark mo planas (LR 

V riaus  ės 2002 m.  alandžio 12 d. nutarimas Nr.519 (Lietuvos 

Respu likos V riaus  ės 2014 m.  alandžio 16 d. nutarimo Nr. 

366 redakcija)); 

� Nacionalinė energetinės nepriklausom  ės strategi a (Žin.  
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2012, Nr. 80-4149); 

� Atliek  tvark mo įstat mas (1998 m.  irželio 16 d. Nr. VIII-

787); 

� Mokes io už aplinkos teršim  įstat mas (1999 m gegužės 13 

Nr.VIII-1183); 

� Plan  ir program  strateginio pasekmi  aplinkai vertinimo 

tvarkos aprašas (2004 m. rugp   io 18 d. nutarimas Nr. 967 (Žin.  

2004, Nr. 130-4650; 2011, Nr. 50-2431); 

� Atliek  tvark mo tais klės (Lietuvos Respu likos aplinkos 

ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. 217 (2011 m. gegužės 3 d. 

redakci a) (Žin.  1999  Nr. 63-2065; 2011, Nr.57-2721); 

� Reikalavimai regioniniams ir savivald  i  atliek  tvark mo 

planams, patvirtinti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 

m. gruodžio 16 d. įsak mu Nr. D1-1004 „Dėl reikalavim  

regioniniams ir savivald  i  atliek  tvark mo planams 

patvirtinimo„ (Žin.  2010  Nr. 149-7654); 

� Visuomenės dal vavimo plan  ir program  strateginio 

pasekmi  aplinkai vertinimo proced rose  ei vertinimo su  ekt  ir 

Europos S  ungos valst  i  nari  in ormavimo tvarkos aprašas  

patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

rugp   io 27 d. įsak mu Nr. D1-455 (Žin.  2004  Nr.136-4970; 

2010, Nr.53-2625). 

Pagrindinis atliek  tvark mo veikos planavimo ir organizavimo 

dokumentas - Valst  inis strateginis atliek  tvark mo planas. Jame 

api rėžiamos esminės - atliek  hierarchi os nuostatos ir tvarkymo 

principai. Atliek  hierarchi a: 

 prevencija; 

 paruošimas pakartotiniam naudo imui; 

 perdirbimas; 

 kitoks naudojimas; 

 šalinimas. 
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Komunalini   gam  os ir kitos  kinės veiklos atliek  tvark mo princip  

įg vendinim  valst  ės l giu reglamentuo a Valst  inis strateginis atliek  

tvarkymo planas, regiono lygiu – regioniniai atliek  tvark mo planai  

savivald  i  l giu – savivald  i  atliek  tvark mo planai ir savivald  i  

atliek  tvark mo tais klės. 

TERITORINIAI IR 

POLITINIAI VEIKSNIAI  

Kauno miesto savivald  ės komunalini  atliek  tvark mo sistema apima 

komunalini  atliek  surinkimo  išvežimo  r šiavimo  naudo imo ir 

šalinimo paslaugas visiems savivald  ės teritori o e esantiems 

komunalini  atliek  turėto ams ( iziniams ir  uridiniams asmenims). 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 

1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) nuostatomis  už komunalini  

atliek  tvark mo sistem  organizavim  savo teritori ose  ra atsakingos 

savivaldos institucijos.  

Kauno miesto savivald  ės teritori o e komunalini  atliek  tvark m  

administruo a ir organizuo a Savivald  ė  vadovaudamasi teisės aktais. 

Savivald  ė organizuo a Savivald  ės teritori o e susidaran i  

komunalini  atliek  surinkim  ir nuo    atskirt  antrini  žaliav   didži    

atliek    uit  e susidaran i  pavo ing  atliek   elektros ir elektroninės 

įrangos atliek  ir kit  naudoti tinkan i  atliek  surinkim  apvažiavimo 

  du  specialiais konteineriais ir atliek  priėmimo punktuose  įstat m  

numat ta tvarka parenka komunalini  atliek  tvark to us  v kdo 

visuomenės in ormavim  ir švietim . Savivald  ės tar  a tvirtina atliek  

tvark mo tais kles ir atliek  tvark mo plan   nustato komunalini  atliek  

tvark mo tari    atliek  susikaupimo normas. 
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Kauno miesto savivald  ės komunalini  atliek  tvark mo sistema  ra 

Kauno komunalini  atliek  tvark mo regiono (toliau – Kauno regiono) 

komunalini  atliek  tvark mo sistemos dalis. Kaip nustat ta Valstybinio 

strateginio atliekų tvarkymo plano (Žin.  2002  Nr. 40-1499; 2007, Nr. 

122-5003) 7 priede, Kauno regionas apima Kauno miesto, Kauno rajono, 

Birštono  Jonavos  Kaišiadori   Kėdaini   Prien  ir Raseini  ra on  

savivald  i  teritori as.  

 

Daliai komunalini  atliek  tvark mo organizavimo  unkci   v kd ti 

Savivald  ė kartu su kitomis Kauno regiono savivald  ėmis  ra įsteigusi 

VšĮ Kauno regiono atliek  tvark mo centr  (toliau – Kauno RATC), kuris 

v kdo veikl  pagal Kauno RATC įstatus ir kitus dokumentus 

 

Kauno RATC  eksploatuodamas regionin  komunalini  atliek  tvarkymo 

sistem   organizuo a Savivald  ės teritori o e esan i  regionini  atliek  

priėmimo punkt   regioninio s vart no ir kit  regiono komunalini  atliek  

tvark mo in rastrukt ros įrengini  įrengim  ir eksploatavim   įskaitant 

atliek  priėmimo punktuose surenkam  antrini  žaliav    uit  e 

susidaran i  pavo ing  atliek    uit  e susidaran i  elektros ir 

elektroninės įrangos atliek   žali     didži    ir kit  naudoti tinkam  

atliek  išvežim  perdir ti ar saugoti  rengia ir v kdo regionines 

visuomenės in ormavimo ir švietimo programas  teikia Savivald  ei 

pagal   atliek  tvark mo klausimais  v kdo kitas  unkci as  kurias paveda 

Savivald  ė. 

Kauno miesto savivald  ės atliek  tvark mo sistem  galima įvertinti 

pagal tai  kaip įg vendinamos  Valstybiniame strateginiame atliekų 

tvarkymo plane (Žin.  2002  Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) nustatytos 

komunalini  atliek  tvark mo užduot s. Šis vertinimas atsispindi Kauno 

miesto savivald  ės atnau intame atliek  tvark mo plane. 

EKONOMINIAI 

VEIKSNIAI 

 

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis Kauno mieste veikian i  

 kio su  ekt  skai ius 2014 m. pradžio e  sudarė 12405. Iš   : 7314 – 

turintys 0-4 dar uoto  ; 2396 - turintys 5-9 darbuotojus; 1263 - turintys 

10-19 dar uoto  ; kiti - turintys 20 ir daugiau darbuoto  .  

UAB „Kauno švara“  ra vienintelė įmonė turinti leidim  teikti  uitini  

atliek  tvark mo paslaugas Kauno mieste. Buitini  atliek  surinkimo 
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įkainiai g vento ams  ra tvirtinami Kauno m. Savivald  ės tar  o e. 

Miesto valymo skyriaus pajamos priklauso nuo Kauno m. savivald  ės 

užsak m . Vis didesn  dalį užsak m  sudaro paslaugos teikiamos kitiems 

 kio su  ektams. 

Valst  inės atliek  apskaitos duomenimis  2011 metais Lietuvo e susidarė 

apie 5,5 mln. ton  atliek . Komunalinės atliekos sudaro apie 25 procentus 

vis  Lietuvo e susidaran i  atliek .  

 

Į Lietuv  importuota (įvežta) apie 286 8 t kst. ton  atliek  – daugiausia 

įvežama antrini  žaliav   toki  kaip popieriaus ir kartono (101 6 t kst. 

ton )  metal  (87 2 t kst. ton )  plastik  (39 5 t kst. ton ) ir stiklo atliekos 

(10,9 t kst. ton ). Ši  įvežt  antrini  žaliav  srautas sudaro apie 83 

procentus vis  įvežt  atliek . Pakuo i  atliekos sudaro apie tre dalį vis  

įvežt  atliek . Tarp įvežt  atliek  v rau a nepavo ingosios atliekos – 96 

procentai. Iš pavo ing    atliek  daugiausia įvežta švino akumuliatori  – 

4 8 t kst. ton .  

Lietuvo e daugiau nei pusė susidariusi  atliek  vis dar  ra šalinama. 2011 

metais didžio i dalis sutvark t  atliek  – 62 procentai, arba atitinkamai 

apie 3 3 mln. ton    uvo pašalinta (iš    apie 2 1 mln. ton   os ogipso ir 

apie 1 mln. ton  komunalini  atliek )  22 procentai  ar a 1 2 mln. ton   

perdir ta ar a kitaip panaudota  14 procent   ar a 0 8 mln. ton   išvežta 

tvark ti į kitas šalis  o 2 procentai  ar a atitinkamai 80 8 t kst. ton   

apdorota. 

 

Lietuvo e kasmet auga pavo ing    atliek  r šiuo amasis surinkimas. 2011 

metais surinkta apie 139 4 t kst. ton  (46 kilogramai vienam g vento ui) 

pavo ing    gam  os atliek  ir apie 4 5 t kst. ton  (1 5 kilogramo vienam 

g vento ui) komunalini  pavo ing    atliek . 

 

2011 metais didžio i dalis (0 067 t kst. ton )  armacini  atliek  

eksportuota sudeginti į specializuotus pavo ing    atliek  deginimo 

įrenginius Vokieti o e. 

 

2011 metais sutvark ta tik apie 21 6 t kst. ton  komunalini  nuotek  

valymo dumblo. 
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SOCIALINIAI 

VEIKSNIAI 

Mažė antis gimstamumas ir vis dar intens vi  aun  žmoni  migraci a į 

užsienio šalis lemia te esit siantį g vento   skai iaus mažė im  Kauno 

mieste. Per pastaruosius tris metus Statistikos departamento duomenimis 

g vento   Kaune sumažė o nuo 313614 (2011 m. liepos 1 d.) iki 302720 

(2014 m.liepos 1 d.) , kas sudaro apie 3 proc., arba kasmet po 1 proc. 

Lietuvos Statistikos departamento 2011 m. g vento   suraš mo 

duomenimis Kauno m . savivald  ė e  ra 144555   stai  iš    17037 

vien u iai namai. 

Įmonės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Kauno mieste 

pakankamai reikšmingas. Jos atliekamas  unkci os  tokios kaip atliek  

sutvarkymas, miesto valymas vasaros – žiemos laikotarpiu  tualet  

prieži ra viešose vietose palie ia kiekvien  miesto g vento    o taip pat 

 ormuo a sve i  poži rį į Kauno miest . 

 

TECHNOLOGINIAI 

VEIKSNIAI 

 

Nuo 2014 m. kovo 1 d. atliekas tvarkan ios įmonės registruo amos 

Atliek  tvark to   valst  ės registre. In ormaci a apie atliekas tvarkan ias 

įmones pateikiama Aplinkos apsaugos agent ros interneto svetainė e 

adresu http://www.gamta.lt. 

Lietuvo e r šiuoti mišrias komunalines atliekas r šiavimo įrenginiuose 

pradėta tik 2008 metais. 2013 metais  eveik visuose komunalini  atliek  

tvark mo regionuose  išsk rus Šiauli  region   veikė mišri  komunalini  

atliek  r šiavimo lini os  įrengtos s vart nuose ar a atskirai esan iose 

gam  inėse  azėse. 

 

Iki 2015 met  pa aigos planuo ama pastat ti 1 mechaninio apdoro imo ir 

9 mechaninio r šiavimo ir  iologinio apdoro imo įrenginius: 4 regionuose 

(Al tu e  Panevėž  e  Telšiuose  Uteno e) numatoma pastat ti biologinio 

apdoro imo įrenginius su  iodu   gav  a  Vilniu e numatoma  iologiškai 

skaidžias atliekas apdoroti  iodžiovinimo įrengin  e paruošiant  as 

deginti  Kauno  Mari ampolės  Šiauli  regionuose numatoma  iologiškai 

skaidžias atliekas apdoroti  as kompostuo ant  Tauragės regione – 

kompostuoti naudo ant speciali  plėvel  

 

Iki 2016 met  įdiegus suplanuotus mišri  komunalini  atliek  

mechaninio  iologinio apdoro imo ar mechaninio apdoro imo įrenginius  
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po r šiavimo likusi  ir perdir ti netinkam  energin  vert  turin i  

komunalini  atliek   kurios galėt    ti naudo amos energi ai gauti 

atliek  deginimo ir (ar)  endro atliek  deginimo įrenginiuose  

potencialas 2020 metais sudarys apie 360–530 t kst. ton  per metus. 

Taip pat numatoma stat ti po r šiavimo likusi  ir perdir ti netinkam  

energin  vert  turin i  nepavo ing    komunalini  ir gam  os atliek   

įskaitant kiet  į atgaut  į kur   naudo imo energi ai gauti įrenginius 

Kauno ir Vilniaus regionuose. Atsižvelgiant į energin  vert  turin i  

komunalini  atliek   likusi  po r šiavimo ir netinkam  perdir ti  kiekio 

prognozes ir šiuo metu veikian io įrenginio pa ėgumus  ši  atliek  

potencialas Lietuvoje – 230–400 t kst. ton  per metus. 

 

Lietuvo e atliekos šalinamos 11 regionini  nepavo ing    atliek  

s vart n   atitinkan i  aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos 

reikalavimus. Bendri veikian i  regionini  nepavo ing    atliek  

s vart n  pa ėgumai – apie 1 25 mln. ton  per metus. 

 
 

2.2 Vidinių veiksnių analizė 

 

VIDAUS VEIKSNIAI ĮGYVENDINANT KAUNO ŠVARA STRATEGIJĄ 

TEISINĖ BAZĖ 

UAB “Kauno švara”  vadovaudamasi steigė o Kauno miesto savivald  ės 

tar  os patvirtintais įmonės įstatais  LR teisės aktais  panaši  įmoni   plėtotės 

tendenci omis ir Lietuvos atliek  tvark mo sistemos reikalavimais  suk rė ir 

nuolat tobulina vidaus normini  dokument  sistem .  

Įmonė suk rė paslaug  sistem  su aiškiais reikalavimais paslaug  kok  ei  

prieinamumui  dar uoto   sudė iai ir kvali ikaci ai.  

Bendrovė e įdiegta integruota kok  ės ir aplinkos vad  os sistema  

atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 "Kok  ės vad  os sistemos." (ISO 

9001:2008)ir LST EN ISO 14001:2005 "Aplinkos vadybos sistemos." (ISO 

14001:2004) standart  reikalavimus  ei dar uoto   saugos ir sveikatos vad  os 

sistema, atitinkanti LST 1977:2008 "Dar uoto   saugos ir sveikatos vadybos 

sistemos." (BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus. 

ORGANIZACINĖ Įmon  sudaro šie padaliniai: administracinė  azė   uitini  atliek  perkrovimo 
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STRUKTŪRA 

 

stot s (Ašigalio g.  Jonavos  Raseini  ir Kaišiadori )  Lapi  regioninis 

s vart nas  stam iaga ari i  atliek  ir antrini  žaliav  priėmimo ir r šiavimo 

aikštelės (Ašigalio ir Juli anavos gatvės)  kompostavimo aikštelė (Nema  n  g.)  

atliek   turin i  g vsida rio  saugo imo sandėlis  viešie i tualetai. 

Visi padaliniai veikia vadovaudamiesi Įmonės įstatais  taip pat Kauno miesto 

savivald  ės patvirtintomis Kauno m. atliek  tvark mo tais klėmis. UAB 

„Kauno švara” organizacinė vald mo strukt ra periodiškai to ulinama   i 

derinama prie  esikei ian i  veiklos uždavini    unkci   ir    apim i . Įmonės 

vald mo schem  tvirtina Vald  a.  

ŽMOGIŠKIEJI 

IŠTEKLIAI 

 

2014 m. sausio 1 d.  endrovė e dir o 507 dar uoto ai  iš kuri  97 administracijos 

ir linijinio personalo darbuotojai, kiti dirba gamyboje. Palyginus su 2012 metais, 

vidutinis dar uoto   skai ius 2013 m. padidė o 47 dar uoto ais. 

Vidutinis dar o užmokestis 2013 metais  endrovė e  uvo 2075 Lt/mėn. L ginant 

su Lietuvos Respu likos vidutiniu dar o užmokes iu  įmonė e vidurkis  ra 

mažesnis 7 9 procentais. Atl ginim   ond  sudarė 12117 t kst. Lt. 

ĮMONĖS VEIKLA 

 

Įmonės veiklos sritys: 

-  uitini  atliek  surinkimas  presavimas  vežimas  deponavimas; 

- miesto gatvi  ir teritori   val mas (šlavimas  plovimas val mas  arst mas  

laistymas); 

- komposto gamyba ir realizacija; 

- geriamo ir pramoninio vandens vežimas; 

- patalp  val mas; 

- šak  smulkinimas; 

- vieš    ir kilno am    tualet  prieži ra ir eksploataci a; 

- antrini  žaliav  surinkimas  r šiavimas; 

- stam iaga ari i  atliek  surinkimas; 

- pavo ing  atliek  (liuminescencini  lemp   tepalo  tepaluot  skudur   oro  kuro  

tepalo 

 iltr ) surinkimas ir saugo imas; 

- autoserviso paslaugos; 

- metalo dir ini  gam  a; 
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- nuotek   septini  rezervuar  dum lo išvežimas; 

- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas; 

- atliek   turin i  g vsida rio  saugojimas; 

- gatvi  ir kit  erdvi  prieži ra ir remontas. 

Įmonės techninė  azė: 

-Buitini  atliek  pakrovimo stotis; 

-Stam i    atliek  priėmimo ir antrini  žaliav  r šiavimo aikštelės; 

-Antrini  žaliav  r šiavimo lini os; 

-G vsida rio saugo imo sandėlis 

Pagrindinis UAB “Kauno švara“ tikslas – švari aplinka visiems. Įmonė kartu su 

Kauno miesto savivald  ės administraci a v kdo Kauno miesto aplinkos 

apsaugos politik  atliek  tvark mo srit  e. Pagrindinis kok  ės politikos tikslas – 

atitikti visus klient  l kes ius  ei pateisinti    pasitikė im   sutartu laiku 

kvali ikuotai ir kok  iškai atliekant paslaugas. 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 

  Kiekvienais metais  endrovė iš savo sukaupt  amortizacini  atskait m  ir pelno 

skiria lėšas investicinėms programoms vykdyti. 2013 metais buvo panaudota  

2465 2 t kst. Lt nau oms investicinėms priemonėms įsig ti. Per 2012 metus  uvo 

panaudota  1 09 mln. Lt nau oms investicinėms priemonėms įsig ti.  2014 m. 

numatoma investuoti 5981 5 t kst. Lt  iš    4040 1 t kst. Lt nuosav  lėš , 

UAB „Kauno švara“  ra įg vendinusi vien  ES lėšomis  inansuo am  pro ekt . 

Šiuo metu pateikta dar viena paraiška ES lėšoms įsisavinti. Artimiausio e ateit  e 

įmonė  ra numa iusi teikti paraiškas ES lėšoms įsisavinti.        

APSKAITOS 

TINKAMUMAS 

 

UAB „Kauno švara”  uhalterinė apskaita tvarkoma vadovau antis LR teisės 

aktais ir teis no dokumentais. Naudo amos šiuolaikinės apskaitos  ormos ir 

metodai. Finansini  ištekli  vald mo apskaita vedama pagal nustat t   įmonės 

apskaitos politik . 

KOMUNIKACIJA 

Įmonės komunikavimo sistema  ra išplėtota  nuolat to ulinama ir v stoma 

vadovaujantis naujausiomis komunikavimo tendencijomis ir technologijomis. 

Įmonė nuolat komunikuo a su esamais ir potencialiais klientais reklamos  

in ormacini  technologi   ir vieš    r ši  pagal a. 
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2.2.1 KAUNO ŠVARA SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

- Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės 

specializaci a atliek  tvark mo srit  e; 

- Aukštas teikiam  atliek  surinkimo paslaug  

prieinamumas, gyventojams siekiantis  100  

proc.; 

- Išplėtotas platus kit  paslaug  asortimentas; 

- Integruota kok  ės ir aplinkosaugos vad  os 

sistema užtikrina veiklos kok   ; 

- Išskirtinė vadovau an io o ir techninio 

personalo kompetenci a ir patirtis atliek  

tvarkymo srityje; 

- Palanki dar uoto   amžiaus strukt ra; 

- Modernizuo ama materialinė ir techninė  azė  

išplėtota atliek  surinkimo in rastrukt ra 

(stam iaga aritini  atliek   žali    atliek  

aikštelės  perkrovimo stot s); 

- Patalp  ir įrangos  ei technikos kuriuos 

galima panaudoti veiklos apimtimis vystyti, 

rezervas;  

- Išplėtota partner stė šalies ir tarptautiniu 

mastu. 

 

- Nepakankamas ge ė imas v kdant tarp 

g vento   prevenci os ir mot vaci os priemones  

skatinan ias r šiuoti atliekas ir mažinti 

komunalini  atliek  patekim  į s vart n ; 

- Nepakankamai  patrauklus dar as ir per didelė 

dar uoto   kaita;  

- Tarp klient   pritraukiama per mažai įmoni ; 

- Per mažas personalo mot vuotumas to ulėti; 

- Nepakankami  inansiniai ištekliai  

technologinėms nau ovėms; 

- Per mažai diegiami inovat v s dar   

organizavimo metodai ir   dai; 

- Nesistemingas  gamybinio personalo 

kvali ikaci os kėlimas; 

- Neišplėtota strategi os įg vendinimo ste ėsenos 

 ei vidinės kontrolės sistema; 

- To ulintina įmonės organizacinė strukt ra. 

 

 

GALIMYBĖS 

 

GRĖSMĖS 

- Aplinkosauga ir atliek  tvark mas   ra 

augan ios viešosios paslaugos  kuri  poreikis 

didė a augant žmoni  supratimui apie švarios 

aplinkos poreikį ir naud ;  

- Prioritetinės ES ir Lietuvos atliek  tvark mo 

politikos kr pt s  ra prevenci    pirminis 

atliek  r šiavimas ir perdir imas    g vento   

- Vis dar  loga demogra inė situaci a  emigracija; 

- Visuomenės aplinkosauginis s moningumas 

ne us pakankamas ir r šiuot  atliek  kiekiai 

augs nepakankamai  kad   t  užtikrintos 

komunalini  atliek  naudo imo užduot s; 

- Stiprė anti tarptautinė ir vietinė konkurenci a 



 

UAB „Kauno švara“ strateginis veiklos planas 2014-2020   14 

aptarnavimo gerinimas  prie kuri  gali 

prisidėti UAB “Kauno švara” dar uoto ai ir 

specialistai; 

- Atsiradusi atliek  tvark mo paslaug    

modernizavimo galim  ė išnaudo ant ES 

paramos galimybes ir  investicijas; 

- Vadovaujantis nuo 2013 m. įsigalio usiomis 

Pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų 

tvarkymo įstatymo nuostatomis  pasirašomos 

bendradarbiavimo sutartys su licencijuotomis 

gaminto   ir importuoto   organizaci omis 

dėl komunalini  atliek  sraute susidaran i  

pakuo i  atliek  tvark mo  todėl gali išaugti 

antrini  žaliav  atskiro surinkimo ir 

perdirbimo apimtys; 

- Paste ima verslo strukt r   endradar iavimo 

ir įsi ungimo į antrini  žaliav  ir atliek  

tvark m   tendenci a. 

atliek  ir miesto tvark mo srit se; 

- Dideli ištekli  kaštai didinant s paslaug  

savikain . 
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3. MISIJA 

 

 

MES, KAUNO ŠVARA DARBUOTOJAI, NUOŠIRDŽIAI 

RŪPINAMĖS KIEKVIENO KAUNO GYVENTOJO IR ĮMONĖS 

KOKYBIŠKU ATLIEKŲ TVARKYMU, KAD KAUNAS BŪTŲ 

ŠVARUS IR GRAŽUS MIESTAS. 

 

Šio pagrindinio tikslo siekiame: 

- Teikdami kok  iškas ir patrauklias atliek  tvark mo paslaugas visiems Kauno miesto savivald  ės 

g vento ams ir įmonėms; 

- Diegdami technologines  vad  ines ir socialines inovaci as  leidžian ias   ti moderniais  

konkurencingais ir prieinamais visose pagrindinėse įmonės veiklose susi usiose su atliek  surinkimu 

ir tvark mu  miesto teritori   prieži ra  tvark mu ir švaros užtikrinimu; 

- Puoselėdami ilgametes įmonės veiklos tradici as   as to ulindami   savo veiklo e remdamiesi 

svar iausiomis pro esinėmis ir  endražmogiškomis vert  ėmis. 
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4. VIZIJA 

UAB „KAUNO ŠVARA“ – ATVIRA IŠŠŪKIAMS IR POKYČIAMS, 

TAIKANTI GERIAUSIĄ EUROPOS PATIRTĮ, PLĖTOJANTI 

PASLAUGAS IR TECHNOLOGIJAS, TARNAUJANTI SAVAJAM 

MIESTUI (REGIONUI), SIEKIANTI NUOLATINIO SAVO VADOVŲ  

IR DARBUOTOJŲ TOBULĖJIMO BEI LYDERYSTĖS TARP SAVO 

SRITIES ĮMONIŲ. 

Įgyvendindami įmonės viziją iki 2020 metų mes: 

To ulindami paslaugas  didindami    patrauklum  sieksime  kad 

įmonės klient  skai ius   t  ne mažesnis kaip: 
48000 

 Sieksime  kad komunalini  atliek  tvark mo paslaug  prieinamumas 

siekt : 
100 % 

Plėtodami atliek  tvark mo veikl   sieksime  kad pa amos (mln. 

EUR) gaunamos iš šios pagrindinės veiklos  sudar t  ne mažiau kaip: 
         16 

Sieksime  kad s vart nuose pašalint  komunalini  atliek  kiekis   

procentais sudar t  ne daugiau: 
     35% 

Sieksime  kad komunalini   iologiškai skaidži  atliek  kiekis  

pal ginti su 2000 met  kiekiu  procentais sudar t  ne daugiau: 
35% 

Modernizuodami paslaugas  didindami    atitikim  rinkos poreikiams 

sieksime  kad nau ovės ir atnau intos technologi os ir mašinos apimt  

paslaug  dalį iki: 

60 % 

Paslaugas grįsdami to ulinimo veikla ir plėtodami specialist  

pasirengim  sieksime  kad dar uoto   dalis  pato ulinusi   

kvali ikaci   sudar t  ne mažiau kaip: 

75 % 

Sieksime  kad g vento    v kdan i  atliek  r šiavim   dalis nuo vis  

g vento   skai iaus pasiekt : 
70 % 

Didindami poveikį miesto gerovei sieksime  kad miesto teritori os 

dalis, kurioje atliekamos modernios teritorijos tvark mo priemonės   

sudar t  ne mažiau kaip: 

80 % 
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5. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS 

Planuo ant UAB „Kauno švara“ strategines kr ptis  tikslus ir uždavinius  atsižvelgiama į tai  kad  įmonė 

 ra pagrindinė Kauno  miesto savivald  ės atliek  tvark to a  taip pat į tai  kad Kauno miesto savivald  ės 

komunalini  atliek  tvark mo prioritetai  tikslai ir uždaviniai iki 2020 m. nustatomi vadovau antis 

Valstybiniu strateginiu atliekų tvarkymo planu (Žin.  2002  Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003) bei Kauno 

miesto savivald  ės atliek  tvark mo planu. Šiuose dokumentuose plane numat ta  kad plėto ant 

savivald  ės komunalini  atliek  tvark mo sistem   turi   ti siekiama įg vendinti nustat tus atliek  

tvarkymo prioritetus: 

I. Atliek  prevenci  ; 

II. Paruošim  pakartotiniam naudo imui; 

III. Atliek  perdir im ; 

IV. Kitokį atliek  naudo im ; 

V. Atliek  šalinim . 

Laikantis nustat t    prioritet   pirmiausia turi   ti vengiama komunalini  atliek  susidar mo  o 

atliekos  kuri  neįmanoma išvengti  turi   ti paruošiamos pakartotiniam naudo imui  perdirbamos ar kitaip 

naudo amos tokiais   dais  kad kuo mažiau      t  šalinama s vart nuose ir kituose atliek  šalinimo 

įrenginiuose. 

Taip pat šiame strateginiame plane atsižvelgiama į tai  kad vadovau antis Valst  iniu strateginiu atliek  

tvarkymo planu (Žin.  2002  Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003), 2014-2020 m. laikotarpiui nustatomos tokios 

Kauno miesto savivald  ės komunalini  atliek  tvark mo užduot s: 

1. iki 2020 met  perdir ti ar kitaip panaudoti ne mažiau kaip 65 procentus komunalini  atliek  

(vertinant pagal atliek  kiekį);  

2. Biologiškai skaidži  atliek  tvark mas turi užtikrinti  kad s vart nuose šalinamos komunalinės 

 iologiškai skaidžios atliekos  susidariusios Kauno miesto teritori o e  sudar t  ne daugiau kaip 39 

623 tonas/metus 2014-2015 m. : 35 659 tonas/metus  2016-2017 m.; 31697 tonas/metus 2018-2019 

m. ir 27 735 tonas/metus 2020 ir vėlesniais metais; 

3. Iki 2015 m. užtikrinti atskir  surinkimo sistem  suk rim  ( ent popieriaus ir kartono  metalo  

plastiko ir stiklo) ir veiksming  komunalini  atliek  tvark mo sistemos  unkcionavim  – taikyti 

di erenci uotas įmokas už ner šiuot  komunalini  atliek  ir išr šiuot  antrini  žaliav  ( ent toki  

kaip popierius ir kartonas  metalas  plastikas ir stiklas) surinkim  ir tvark m ; 

4. Užtikrinti  kad iki 2020 met  mažiausiai 50 procent  (vertinant pagal atliek  kiekį) komunalini  

atliek  sraute esan i  popieriaus ir kartono  metal   plastik  ir stiklo atliek    t  paruošiama 

naudoti pakartotinai ir perdirbti. 
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Nustatomi  tokie UAB „Kauno švara“ įmonės strateginiai tikslai: 

 

1. SKATINTI  ATLIEKŲ PREVENCIJĄ  RŪŠIAVIMĄ  PERDIRBIMĄ IR 

NAUDOJIMĄ.  

 

2. ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS PLĖTOTI ORIENTUOJANTIS Į AUKŠTĄ 

PASLAUGŲ KOKYBĘ  SAVIVALDYBĖS IR KLIENTŲ POREIKIUS  

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ  PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ. 

 

3. PLĖTOTI MIESTO TVARKYMO IR KITAS  VEIKLAS INTEGRUOJANT MIESTO 

IR GYVENTOJŲ POREIKIUS IR ĮMONĖS GEBĖJIMUS. 

 

4. DIDINTI DĖMESĮ ĮMONĖS DARBUOTOJAMS  KAD KIEKVIENAS JAUSTŲ 

POREIKĮ IR TURĖTŲ GALIMYBES VISAPUSIŠKAI TOBULĖTI. 

 

5. MODERNIZUOTI  TECHNOLOGIJAS BEI MATERIALINĘ BAZĘ SIEKIANT 

ĮMONĘ  IŠVYSTYTI KAIP MODERNIĄ IR PATRAUKLIĄ. 

 

6. GERINTI ĮVAIZDĮ IR KOMUNIKAVIMĄ  SIEKIANT ATSKLEISTI ĮMONĖS 

IŠSKIRTINUMĄ. 
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6. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

1 tikslas. SKATINTI  ATLIEKŲ PREVENCIJĄ, RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ 

1.1. Uždavinys. Skleisti žinias  ir informuoti visuomenę apie atliekų prevenciją 

1.1.1. Švietimo ir in ormavimo priemonės atliek  prevenci os ir atsakingo 

vartojimo srityje (pvz., leidiniai, straipsniai, laidos ir pan.).  

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Kontrolės ir 

aplinkosaugos 

skyrius 

KMS, KRS, 

Kitos 

 

1.1.1. Rodiklis: priemonių skaičius, vnt       124 

1.1.1. Lėšų poreikis, t.eurų       62 000 

1.1.2. Visuomenės švietimo ir in ormavimo pro ekt  atliek  prevenci os ir 

atsakingo varto imo srit  e inici avimas ir rėmimas.  

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Kontrolės ir 

aplinkosaugos 

skyrius 

KMS, KRS, 

Kitos   

1.1.2. Rodiklis: projektų skaičius, vnt    12 

1.1.2. Lėšų poreikis, t.eurų    24 000 

1.2. Uždavinys. Skatinti biologinių atliekų kompostavimą,  atliekų  paruošimą pakartotiniam naudojimui 

1. 2.1. Rekomendaci os atliek  turėto ams kompostavimo nam   kio 

s l gomis parengimas ir platinimas).  

G.direktorius/ 

Komercijos 

Kontrolės ir 

aplinkosaugos 

KMS, KRS, 

Kitos   
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

direktorius skyrius 

1.2.1. Rodiklis: rekomendacijų skaičius, vnt       6 

1.2.2. Lėšų poreikis, t.eurų       13 000 

1.2.2 In ormaci os apie savivald  ės teritori o e veikian ias elektros ir 

elektroninės įrangos tais klas  įranki  ir įrangos nuomos punktus  

pakartotinio naudo imo centrus viešinimas. 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Kontrolės ir 

aplinkosaugos 

skyrius 

KMS, KRS, 

Kitos   

1.2.2. Rodiklis: veiklos trukmė, mėn    72 

1.2.2. Lėšų poreikis, t.eurų    42 000 

2 tikslas.  ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS PLĖTOTI ORIENTUOJANTIS Į AUKŠTĄ PASLAUGŲ KOKYBĘ, SAVIVALDYBĖS IR 

KLIENTŲ POREIKIUS, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMĄ, PERDIRBIMĄ IR NAUDOJIMĄ 

2.1. Uždavinys. Gerinti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo efektyvumą ir paslaugų kokybę.  

 2.1.1.  Automo ili  parko ir technikos atliek  surinkimui atnau inimas 

racionalizuo ant gam  os s naudas  didinant dar o našum   paslaug  

konkurencingum  

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 
NL, lizingas  

2.1.1. Rodiklis: atnau int  priemoni  sal ginis  skai ius  vnt., t.sk:       6 

Šiukšliavežė 9-10 m3    2 

Šiukšliavežė 16-18 m3    1 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

Šiukšliavežė su hidromanipuliatoriumi    1 

Konteinerių identifikavimo sistema, programinė įranga automobiliams    1 

Maisto atliekų surinkimo įranga ir technologija
1
     

2.1.1. Lėš  poreikis  t.eur        1 678 232 

2.1.2. Nau   konteineri  įsigi imas gerinant  atliek  surinkimo paslaug  

patrauklum   paslaug  kok     mažinant aplinkos tarš   

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES parama, 

NL, KMS, 

Organizaci   

lėšos 

 

2.1.2. Rodiklis: įsig t  konteineri  api endrintas skai ius  vnt       32 900 

t.sk.:        

0,12 m3       15 000 

0,24 m3       15 000 

0.66 m3       850 

1.1 m3       1 100 

Pusiau požeminiai konteineriai 5 m3        150 

                                                           
1 Investicijos bus numatytos atsiradus teisės aktams reglamentuojantiems maistinių atliekų surinkimą 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

4 m3       150 

7 m3       200 

10 m3       15 

26 m3       15 

6 m3       420 

2.1.2. Lėš  poreikis  t.eur        1 598 514 

2.1.3.  S vart nuose ir perkrovimo   ei r šiavimo stot se naudo amos 

technikos ir technologi   atnau inimas  didinant komunalini  atliek  

tvark mo paslaug  kitiems atliek  tvark mo su  ektams e ekt vum   

konkurencingum  ir apimtis 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES parama, 

NL 

 

2.1.3. Rodiklis: atnau int  priemoni  sal ginis skai ius  vnt    2 

2.1.3. Lėš  poreikis  t.eur        191 971 

2.2. Uždavinys. Plėsti antrinių žaliavų ir pakuočių atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis.  

2.2.1. Individuali  nam  apr pinimas konteineriais (0.12 , 0.24 m3)  

pakuo i  atliekoms r šiuoti  bendradarbiaujant su gamintojais ir 

importuoto ais  organizuo an iais pakuo i  atliek   tvark m . 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES 

parama,NL, 

organizaci   

lėšos 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

2.2.1. Rodiklis: įsig  am  konteineri  (0.12  0.24 m3)  apibendrintas 

skai ius  vnt       60 000 

2.2.1. Lėš  poreikis  t.eur        1 290 000 

2.2.2. Antrini  žaliav  surinkimo kolekt viniais konteineriais aikšteli  

įrengimas (Bendras skai ius KMS -710 vnt iš    70 vnt pusiau 

požeminiams konteineriams ir 640 vnt antžeminiams). 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES 

parama,NL, 

organizaci   

lėšos   

2.2.2.1. Rodiklis: aikšteli   antžeminiams konteineriams skai ius  vnt       640 

 2.2.2.2. Rodiklis: aikšteli   pusiau požeminiams konteineriams skai ius  

vnt       70 

2.2.2. Lėš  poreikis  t.eur        1 284 900 

2.2.3. Atskiras pakuo i  atliek  surinkimas kolekt viniais konteineriais 

(antžeminiais ir pusiau požeminiais) iš daugia u i  nam   

bendradarbiaujant su gamintojais, importuotojais. 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES 

parama,NL, 

organizaci   

lėšos 

 

2.2.3.1. Rodiklis: įsig  am  2.5 m3 varpo  ormos konteineri  api endrintas 

skai ius  vnt       2 000 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

2.2.3.2. Rodiklis: įsig  am  požemini  tipo 5 m3 konteineri  api endrintas 

skai ius  vnt        213 

2.2.3. Lėš  poreikis  t.eur        1 256 293 

2.2.4. Antrini  atliek  automo ili  parko ir technikos atliek  surinkimui 

atnau inimas racionalizuo ant gam  os s naudas  didinant dar o našum   

paslaug  konkurencingum  

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES 

parama,NL, 

organizaci   

lėšos 

 

2.2.4. Rodiklis: įsig  am  priemoni  skai ius  vnt, t.sk:       12 

Konteinerių plovimo automobilis    1 

Traktorius su frontaliniu krautuvu    1 

Antrinių žaliavų krautuvai     2 

Šiukšliavežė universali su presavimo plyta    1 

Šiukšliavežė su presavimo plyta    3 

Šiukšliavežė su kranu    4 

2.2.4. Lėš  poreikis  t.eur        1 976 561 

2.2.5. Atskiras pakuo i  atliek  surinkimas iš  uridini  asmen . 
Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES 

parama,NL, 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

organizaci   

lėšos 

2.2.5. Rodiklis:  įsig  am  konteineri  api endrintas skai ius  vnt       9 000 

2.2.5. Lėš  poreikis  t.eur        1 092 157 

2.3. Uždavinys. Plėsti kitų perdirbimui (įskaitant kompostavimą) tinkamų atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis.  

2.3.1. Elektros ir elektroninės įrangos atliek  surinkimas apvažiavimo   du 

ir priėmimas dideli  ga arit  atliek  priėmimo aikštelėse  

 endradar iau ant su gaminto ais ir importuoto ais  organizuo an iais 

elektros ir elektroninės įrangos atliek  tvark m . 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   

lėšos  kitos 

lėšos 

 

2.3.1. Investici   poreikis technikos įsigi imui (1 automobilis, 

preskonteineriai -3 vnt)       

66 100 

 

2.3.2. Atskiras naudot  padang  ir kit  apmokestinam  gamini  surinkimas 

dideli  ga arit  atliek  surinkimo aikštelėse. 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvarkymo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   

lėšos  kitos 

lėšos 

 

2.3.2. Investici   poreikis (konteineriai namukai –  10 vnt)       8 700 

2.3.3. Atskiras perdir imui tinkam  atliek  surinkimas dideli  ga arit  

atliek  surinkimo aikštelėse.  

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

lėšos  kitos 

lėšos 

2.3.3. Investici   poreikis (1 krovininis automo ilis, presas, konteineriai 

namukai-10 vnt)       398 700 

2.3.4. Atskiras perdir imui tinkam  atliek  surinkimas apvažiavimo   du. 
Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   

lėšos  kitos 

lėšos 

 

2.3.4. Investici   poreikis technikos įsigi imui (1 autokrautuvas)       30 000 

2.3.5. Žali    atliek  surinkimas Kauno miesto kapinėse ir kolektyviniuose 

soduose. 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   

lėšos  kitos 

lėšos 

 

2.3.5. Investici   poreikis technikos įsigijimui       8 000 

2.3.6. Demonstracini  uždar  atliek  r šiavimo centr  prie daugia u i  

nam  Kauno mieste ir Kauno ra one įrengimas. 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

Gaminto   ir 

importuoto   

lėšos  kitos 

lėšos 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

2.3.6. Rodiklis:  endras įrengt  centr  skai ius  vnt       2 

2.3.6. Lėš  poreikis  t.eur        60 000 

     

2.4 . Uždavinys. Mažinti į mišrių komunalinių atliekų srautą patenkančių  atliekų turinčių pavojingų medžiagų dalį.  

2.4.1. Atskiras  uit  e susidaran i  pavo ing  atliek  surinkimas 

apvažiavimo   du ir dideli  ga arit  atliek  surinkimo aikštelėse 

Logistikos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 
NL, kitos  

2.4.1. Investici   poreikis automo iliui  t.eur        70 000 

2.4.2. Visuomenės švietimo ir in ormavimo priemoni  apie  uit  e 

susidaran i  pavo ing  atliek  žal  aplinkai ir visuomenės sveikatai     

tvark mo   dus ir galim  es v kd mas. 

 

Komercijos 

direktorius 

Atliek  tvark mo 

skyrius 

ES parama, 

KMS, 
 

2.4.2. Rodiklis: veiklos trukmė  mėn    84 

2.4.2. Lėš  poreikis  t.eur     8 400 

3 Tikslas. PLĖTOTI MIESTO TVARKYMO IR KITAS  VEIKLAS INTEGRUOJANT MIESTO IR GYVENTOJŲ POREIKIUS IR ĮMONĖS 

GEBĖJIMUS 

3.1. Uždavinys. Didinti miesto valymo paslaugų apimtis.  

3.1.1. Miesto val mo paslaug  plėto imas 
Paslaug  

valdymo 

Miesto tvarkymo 

skyrius 

KMS, NL, 

lizingas 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

direktorius 

3.1.1. Pajamos, t.eur        18 798 683 

3.1.2. Gatvi  val mo technikos ir priemoni  atnau inimas 

Paslaug  

valdymo 

direktorius 

Miesto tvarkymo 

skyrius 

KMS, NL, 

lizingas 
 

  3.1.2. Rodiklis: įsig ta priemoni  vnt, t.sk. 

Paslaug  

valdymo 

direktorius 

Miesto tvarkymo 

skyrius 

KMS, NL, 

lizingas 
47 

Autobusas    1 

Smėlio barstytuvas    1 

Automobilis su kabliu, sniego valymo ir barstymo įranga    1 

Automobilis su kabliu, sniego valymo peilis    4 

Automobilis su dviguba kabina    11 

Konteineriai žemėms vežti    4 

Automobilis 4*4 su hidromanipuliatorumi    1 

Traktorius su sniego valymo peiliu ir šluota    4 

Šlavimo agregatas prie traktoriaus    1 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

Aukšto slėgio plovimo agregatas    1 

Traktorius žolei pjauti    1 

Lengvo automobilio priekaba    1 

Smėlio druskos barstytuvas prie traktoriaus    3 

Savivartis sunkvežimis, 18 t    3 

Vakuuminis nešvarumų siurblys     5 

Automobilis biotualetų aptarnavimui    1 

Druskos sandėlis    1 

Druskos tirpalo paruošimo įranga    1 

Krautuvas su 3 m3  talpos kaušu    1 

Šakų smulkintuvas    1 

Šienapjovės    3 

Traktoriaus priekaba    1 

Šaligatvių vakuuminė mašina    1 

Šaligatvių mažoji technika    5 

Autocisterna geriamam vandeniui    1 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

Šlavimo agregatas prie traktoriaus Brodway    1 

Vakuuminė gatvių valymo mašina    1 

Barstytuvai    7 

Komerciniai lengvieji automobiliai    2 

3.1.2. Lėš  poreikis  t.eur        3 391 774 

3.2. Uždavinys. Diversifikuoti kitas paslaugas. 

3.2.1. Kit  paslaug  plėto imas pa am  diversi ikavimui 

Paslaug  

valdymo 

direktorius 

Miesto tvarkymo 

skyrius 
KMS, kitos  

3.2.1. Pa amos  t.eur     6 136 926 

3.2.2. Kitoms paslaugoms reikalingos technikos ir priemoni  įsigi imas  ei 

atnaujinimas 

Paslaug  

valdymo 

direktorius 

Miesto tvarkymo 

skyrius 

KMS, NL, 

lizingas 
 

  3.2.2. Rodiklis: įsig ta priemoni  vnt, t.sk:    3 

Termosas asfalto vežimui    1 

Ratinis asfalto klotuvas    1 

Tralas klotuvo transportavimui    1 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

3.2.2. Lėš  poreikis  t.eur     247 622 

4.Tikslas. DIDINTI DĖMESĮ ĮMONĖS DARBUOTOJAMS, KAD KIEKVIENAS JAUSTŲ POREIKĮ IR TURĖTŲ GALIMYBES VISAPUSIŠKAI 

TOBULĖTI 

4.1. Uždavinys. Stiprinti įmonės darbuotojų administracinius gebėjimus. 

4.1.1. Dal vauti kon erenci ose  seminaruose ar mok muose komunalini  

atliek  tvark mo tematika  organizuoti pažintines išv kas į kit  region  ar 

šali  atliek  tvark mo įrenginius 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Administracija ES, KMS,  

4.1.1. Rodiklis: dal vau an i  dar uoto   skai ius  vnt    697 

4.1.1. Lėš  poreikis  t.eur     139 492 

4.1.2. Dalyvauti ES finansuojamuose kompetencijos didinimo  projektuose  

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Administracija ES, KMS,  

4.1.2. Rodiklis: pro ekt  skai ius  vnt    5 

4.1.2. Lėš  poreikis  t.eur     1 250 000 

4.2.Uždavinys. Sudaryti galimybes tobulinti darbuotojų profesinius ir darbinius įgūdžius. 

4.2.1.Dar uoto   pro esini  ir dar ini  įg dži  to ulinimas G.direktorius Administracija  ES,   

4.2.1. Rodiklis: dal vau an i  dar uoto   skai ius  vnt      209 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

4.2.1. Lėš  poreikis  t.eur        41 744 

5. TIKSLAS. MODERNIZUOTI  ĮMONĖS INFRASTRUKTŪRĄ BEI MATERIALINĘ BAZĘ,  SIEKIANT ĮMONĘ  IŠVYSTYTI KAIP 

MODERNIĄ IR PATRAUKLIĄ 

5.1.Uždavinys. Modernizuoti pagrindinę įmonės gamybinę bazę ir jos inžinerines bei aptarnavimo sistemas. 

5.1.1.Pagrindinės gam  inės  azės modernizavimas 

Paslaug  

valdymo 

direktorius 

Miesto tvarkymo 

ir  kio sk rius 

ES, NL, 

lizingas, kitos 
 

5.1.1. Rodiklis: modernizuo am  vienet  skai ius  vnt    3 

5.1.1.. Lėš  poreikis  t.eur     4 500 000 

5.1.2.Komunalini  atliek  r šiavimo   azės modernizavimas 
Logistikos 

direktorius 

Antrini  tvark mo 

skyrius 

ES, NL, 

lizingas, kitos 
 

5.1.2. Rodiklis: modernizuo am  vienet  skai ius  vnt    1 

5.1.2. Lėš  poreikis  t.eur     400 000 

5.2.Uždavinys. Modernizuoti įmonės paslaugų ir išteklių valdymo bei stebėsenos sistemas. 

5.2.1.Įmonės vald mo ir ste ėsenos sistemos modernizavimas 

Komercijos 

direktorius/ 

Paslaug  

Administracija 

 

ES, NL, 

lizingas, kitos 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

valdymo 

direktorius ir 

Logistikos 

direktorius 

5.2.1. Rodiklis: modernizuo am  vienet  skai ius  vnt, t.sk:       3 

Lengvasis automobilis    1 

Kompiuterinė ir programinė įranga    1 

Verslo valdymo sistemos įsigijimas ir įdiegimas    1 

5.2.1. Lėš  poreikis  t.eur        803 986 

6 TIKSLAS. GERINTI ĮVAIZDĮ IR KOMUNIKAVIMĄ, SIEKIANT ATSKLEISTI ĮMONĖS IŠSKIRTINUMĄ. 

6.1. Uždavinys. Išlaikyti ir pastoviai tobulinti įmonės įvaizdį.  

6.1.1. Pastovus įmonės įvaizdžio koncepci os įg vendinimo to ulinimas 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Administracija NL  

6.1.1. Rodiklis: veiklos trukmė  mėn    84 

6.1.1. Lėš  poreikis  t.eur     42 000 
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Priemonės ir  rodikliai Atsakingo 

asmens pareigos 

Vykdantis  

padalinys 

Finansavimo 

šaltinis 

Viso poreikis, 

2014-2020 m.  

6.1.2. Įmonės stiliaus kn gos parengimas ir  os įg vendinimas 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Administracija NL  

6.1.2. Rodiklis: diegiam  priemoni  skai ius  vnt    6 

6.1.2. Lėš  poreikis  t.eur     90 000 

6.2. Uždavinys.Užtikrinti efektyvių komunikacijos metodų ir priemonių taikymą ir komunikavimą su tikslinėmis grupėmis.  

6.2.1. Spausdint  ir vizualini  komunikavimo priemoni  pastovus 

parengimas ir atnaujinimas 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Administracija NL  

6.2.1. Rodiklis: veiklos trukmė  mėn    84 

6.2.1. Lėš  poreikis  t.eur     168 000 

6.2.2. Viešosios nuomonės apie įmon   ormavimo veiklos 

G.direktorius/ 

Komercijos 

direktorius 

Kontrolės ir 

aplinkosaugos 

skyrius 

NL  

6.2.2. Rodiklis: veiklos trukmė  mėn    84 

6.2.2. Lėš  poreikis  t.eur     168 000 

Iš viso: 22 402 145 
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7. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA 

UAB “Kauno švara”  Strateginis veiklos  planas ir  o rezultatai kasmet svarstomi 

Vald  o e. Strategi os įg vendinimo nuolatin  prieži r  ir priemoni   ei rodikli  suderinim  su 

strateginiais tikslais ir uždaviniais v kdo Strateginis komitetas  kuriam vadovauja generalinis 

direktorius. Strateginį komitet  direktoriaus teikimu tvirtina Vald  a.  

Strateginio veiklos plano  įg vendinimo ste ėsena v kdoma pagal numat tas rodikli  

skaitmenines reikšmes. Už plane numat t  veiklos rodikli  įv kd m  atsiskaito padalini  ir 

administraci os atstovai  atsakingi už strateginio tikslo ar uždavinio įg vendinim . 

Atsiskait mas v ksta du kartus per metus  direktoriui pateikiant strategi os įg vendinimo plane 

numat t  rodikli  reikšmes.  

Direktorius  api endrin s įmonės padalini  ir administraci os veiklos ataskaitas ir rodiklius  

pateikia tarpines (6 mėnesi ) ataskaitas strateginiam komitetui  o metines ataskaitas  Vald  ai. 

Kartu pateikiami si l mai dėl plano nuostat  koregavimo ar tikslinimo. Vadovau antis įmonės 

įstatais  Vald  a tvirtina direktoriaus pateikt  Įmonės metin  veiklos ataskait   įskaitant plano 

patikslinimus ( ei reikia)  ateinan iam laikotarpiui. 

Plano  pagrindinės strateginės nuostatos  įskaitant prioritetines kr ptis   tikslus ir 

uždavinius perži rimi ne re iau kaip kas tre us metus. Uždaviniai  esant reikalui  gali   ti 

tikslinami kasmet tikslinant ir atnau inant strateginį veiklos plan  ir/ar tikslinant konkre ias 

priemones  įg vendinimo rodiklius  ei    reikšmes. 

Įmonės metinės ataskaitos  ra platinamos viešai paskel iant  as įmonės interneto svetainė e 

 ei pateikiant visuomenei ir steigė ui Įstat  numat ta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

 




