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I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ 

1.1 Bendrovės teisinė forma ir registravimo data 

 

Bendrovės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ 

Įstatinis kapitalas 5 588 507,88 Eur 

Buveinės adresas Statybininkų g. 3, Kaunas  LT-50124 

Telefonas (8~37) 31 43 23 

Faksas (8~37) 31 30 17 

Elektroninis paštas info@svara.lt 

Interneto puslapis www.svara.lt 

Teisinė – organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė 

Įregistravimo data ir vieta Įmonė įregistruota Kauno miesto savivaldybės rejestro 

tvarkytojo 1999 m. birželio mėn. 1 d. įsakymo Nr. 416 

Rejestro tvarkytojo pakeitimas – 2000 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymas Nr. 460 

Registravimo numeris AB 2000-283 

Įmonės registro kodas 132616649 

Įmonės kodas atliekas tvarkančių įmonių registre 219266 

PVM kodas LT 326166414 

Padaliniai: administracinė bazė, buitinių atliekų perkrovimo stotys (Ašigalio g., Raseinių ir Kaišiadorių), 

Lapių regioninis sąvartynas, stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo aikštelės 

(Ašigalio ir Julijanavos gatvės), atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimo sandėlys, viešieji tualetai. 

Bendrovės steigėjas – Kauno miesto savivaldybės taryba 

 

2015 m. gegužės 12 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

Nr. A-1525, 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-1682  buvo išrinkti nauji UAB „Kauno švara” valdybos 

nariai. UAB „Kauno švara” valdyba: valdybos pirmininkas – Petras Ganiprauskas,  valdybos nariai – 

Algimantas Stasys Anužis, Jolita Kropienė, Vytas Snarskis, Mindaugas Šimkus, Steponas Vaičikauskas, 

Ingrida Valavičienė.  

 

Bendrovės generalinis direktorius – Dalius Tumynas 

1.2. Akcininkai 

2011 m. sausio 20 d. Juridinių  asmenų registre įregistruotas 5 588 507,88 Eur vertės įstatinis 

kapitalas. Visos akcijos – paprastos, bendras jų skaičius – 19 296 vnt., vienos akcijos nominali vertė –  

289,62 Eur. Konvertuojamų ar keičiamų į akcijas skolos ar išvestinių vertybinių popierių, suteikiančių teisę 
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pasirašyti emiteto akcijas, nėra. 2015 m. liepos 1 d. Bendrovė turėjo 1 akcininką, t. y. Kauno miesto 

savivaldybės tarybą. Įmonė per ataskaitinį laikotarpį savų akcijų nei įsigijo, nei perleido kitiems subjektams. 

1.3. Informacija apie bendrovės darbuotojus 

 2015 m. liepos 1 d. bendrovėje dirbo 489 darbuotojai. 2014 m. liepos 1 d. dirbo 466 darbuotojai. 

Šiuo metu įmonėje dirba 343 vyrai ir 146 moterys. Bendrovės dirbančiųjų amžiaus vidurkis viršijo 50 metų.   

1.4. Bendrovės istorija 

1944 m. spalio 6 d. Kauno miesto vykdomojo komiteto komunalinio ūkio skyriaus vedėjo įsakymu 

buvo įkurta miesto švaros ir ūkio dalis - švaros kontora, o jos pirmuoju vadovu paskirtas V. Stumbrevičius. 

Švaros kontoros paskirtis buvo karo audrų nuniokoto miesto valymas ir normalios sanitarinės būklės 

palaikymas. 

1993 m. pradėta intensyviai bendradarbiauti su Danijos konsultacine firma „COWI consult“. 

Pasiekta gerų rezultatų atliekų tvarkymo srityje, modernizuojant Lapių regioninį sąvartyną, vykdant bendrą 

projektą „Kietų atliekų tvarkymas Kaune - sistemos būklės gerinimas". 1999 m. Kauno m. savivaldybės 

administracijos įmonė "Švara" perregistruota į akcinę bendrovę „Kauno švara“. Nuo 2000 m. pasikeitus 

įmonės statusui, ji tapo Uždarąja akcine bendrove „Kauno švara“. Toje pačioje teisinėje bazėje įmonė vykdo 

savo gamybinę veiklą ir šiuo metu. Per visą gamybos laikotarpį įmonė sukaupė nemažą patirtį švarinant ir 

tvarkant Kauno miestą. Per metus iš miesto vien tik įmonės transportu išvežama apie 130 tūkst. t. buitinių bei 

gamybinių atliekų, valomos, laistomos, plaunamos pagrindinės miesto gatvės, eksploatuojamas 37,4 ha 

Lapių regioninis sąvartynas, miesto viešieji tualetai ir t.t.  

II. DABARTINĖS VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS 

2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys 

UAB „Kauno švara“ - tai viena lyderiaujančių atliekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, turinti didelę 

patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje.  Pagrindinis tikslas – švari aplinka visiems, todėl bendrovė 

įsipareigoja:  

- laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų bendrovės įsipareigojimų, 

reglamentuojančių aplinkos apsaugą;  

- siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo;  

- glaudžiai bendradarbiauti su valdžios, bei kitomis institucijomis aplinkosauginiais klausimais;  

- tobulinti esamas ir diegti naujas “švaresnes“ technologijas, siekiant geresnės paslaugų 

kokybės ir mažiausios žalos aplinkai;  

- kuo efektyviau naudoti energetinius ir gamtinius išteklius;  

- taikyti prevencines priemones, kad kuo mažiau teršti aplinką, orą, ir vandenį;  
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- vykdyti, užtikrinti ir nuolat tobulinti Aplinkos apsaugos vadybos sistemą; 

- vykdyti visuomenės švietimą aplinkosaugos srityje;  

- aktyviai dalyvauti projektuose aplinkosaugos srityje;  

- ugdyti bendrovės darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką institucijomis.  

 UAB „Kauno švara“ kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto 

aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo srityje. Pagrindinės užduotys: 

- tvarkyti atliekas bei plėtoti antrinių žaliavų surinkimą ir panaudojimą; 

- užtikrinti saugų atliekų laikymą; 

- skatinti daugkartinio naudojimo pakuočių ir medžiagų gamybą ir vartojimą, antrinių žaliavų 

perdirbimą bei atliekų (ypač pavojingų) saugų tvarkymą. Atliekų rūšiavimas bei antrinių 

žaliavų perdirbimas leis sumažinti žaliavų ir gamtos išteklių naudojimą. Sumažėjus atliekų 

srautui, pailgės sąvartynų naudojimo laikas, mažiau reikės žemės plotų atliekoms laidoti, 

sumažės sąvartynų įrengimo ir priežiūros sąnaudos bei aplinkos tarša.  

 Pagrindinis kokybės politikos tikslas – atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų 

pasitikėjimą, sutartu laiku kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas. Rūpindamasi savais klientais, UAB 

„Kauno švara“ užtikrina: 

- aukščiausią paslaugų kokybę; 

- saugų ir greitą užsakymų vykdymą; 

- aukščiausio lygio kontrolę ir servisą; 

- kainos konkurentabilumą; 

- naujas, pažangias, ekologiškas technologijas; 

- darbuotojų profesionalumą; 

 Remiantis priimta kokybės politika UAB „Kauno švara“ vadovybė patvirtino šiuos 

strateginius kokybės tikslus: 

- paslaugų teikimo tobulinimas; 

- gerų santykių su klientais, užsakovais užtikrinimas bei palaikymas; 

- darbuotojų darbo vietų gerinimas; 

- personalo kvalifikacijos kėlimas; 

- kokybiškos, klientų poreikius atitinkančios, paslaugos; 

- pastovus pelningumas, geras darbo efektyvumas; 

- žaliavų, darbo sąnaudų mažinimas, darbų optimizavimas, darbų efektyvumo didinimas. 

 

UAB „Kauno švara“ 2005 m. kovo 23 d. užregistruota Atliekas tvarkančių įmonių registre. Bendrovės yra 

tokios galimos atliekų tvarkymo ir viešųjų erdvių priežiūros sritys: 
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- buitinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas; 

- miesto gatvių ir teritorijų valymas (šlavimas, plovimas, barstymas, laistymas); 

- geriamo ir pramoninio vandens vežimas; 

- patalpų valymas; 

- šakų smulkinimas; 

- viešųjų ir kilnojamųjų tualetų priežiūra ir eksploatacija; 

- antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas; 

- stambiagabaričių atliekų surinkimas; 

- pavojingų atliekų (liuminescencinių lempų, tepalo, tepaluotų skudurų, oro, kuro, tepalo filtrų) 

surinkimas ir saugojimas; 

- metalo dirbinių gamyba; 

- nuotekų septinių rezervuarų dumblo išvežimas; 

- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas; 

- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas; 

- gatvių ir kitų erdvių priežiūra ir remontas. 

 

2.2. 2015 metų pirmo pusmečio veiklos apžvalga 

Pajamos 

 
 Per 2015 metų pirmą pusmetį bendrovė gavo 7405,7 tūkst. Eur veiklos pajamų. Palyginus 

įmonės 2015 metų pirmo pusmečio rezultatus su 2014 metų pirmo pusmečio rezultatais, pajamos sumažėjo 

52,2 tūkst. Eur (7,5 proc.). 

1 Diagrama. UAB „Kauno švara” pajamų dinamika pagal veiklas, tūkst. Eur. 
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 Atliekų tvarkymo skyrius per 2015 metų pirmą pusmetį (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 

5279,3 tūkst. Eur pajamų, 341,8 tūkst. Eur (6,1 proc.) mažiau palyginus su 2014 metų pirmu pusmečiu. Iš 

gyventojų gaunamos pajamos išaugo 49,4 tūkst. Eur (1,7 proc.), iš įmonių 50,4 tūkst. Eur (2,9 proc.). 

Pajamos gaunamos už asenizacines paslaugas sumažėjo 1,1 tūkst. Eur per 2015 metų pirmą pusmetį. Šios 

veiklos pajamos per mažos, kad ši veikla būtų pelninga. Tapome mažiau konkurencingi šioje rinkoje – 

praradome dalį klientų, kai UAB „Kauno vandenys“ nustatė aukštesnį skystųjų atliekų deponavimo mokestį 

nei kitoms šią paslaugą teikiančioms įmonėms. Iki 2012 metų įmonei UAB „Kauno vandenys“ mokėjome 

mokestį už skystųjų atliekų deponavimą iš gyventojų – 2,19 Eur/m3, iš organizacijų – 5,95 Eur/m3, nuo 2012 

metų rugsėjo mėnesio iš gyventojų – 2,65 Eur/m3, organizacijų – 6,89 Eur/m3. Už vykdomą veiklą Lapių 

regioniniame sąvartyne įmonė gavo 455,6 tūkst. Eur pajamų, 374,3 tūkst. Eur (45 proc.) mažiau nei 2014 m. 

pirmą pusmetį.  Šio poskyrio pajamų mažėjimą lėmė dvi priežastys. Pirma priežastis - iki 2015 m. sausio 

mėn. sąvartyno „vartų“ mokestį iš fizinių ir juridinių asmenų įvežančių atliekas į sąvartyną rinkdavo UAB 

„Kauno švara“, paskui šį surinktą mokestį atiduodavo KRATC‘ui. Nuo 2015 m. sausio mėn. šį mokestį renka 

pats KRATC. Per 2014 m. pirmą pusmetį įmonė iš fizinių ir juridinių asmenų įvežančių atliekas į sąvartyną 

„varto“ mokesčio buvo surinkusi už 277,5 tūkst. Eur, 2015 m. pirmą pusmetį šių pajamų negavo. Antra 

priežastis - nors atliekų srautas į Lapių regioninį sąvartyną padidėjo 1153 tonomis (per 2015 m. pirmą 

pusmetį buvo įvežta 80635 tonų atliekų), tačiau pajamos už sąvartyno eksploatavimą sumažėjo 96,8 tūkst. 

Eur (17 proc.). Šių pajamų mažėjimą lėmė nuo 2015 m. sausio 1 d. sumažėjusi Lapių regioninio sąvartyno 

eksploatavimo kaina už vieną priimamą toną, nuo 24 Lt/toną iki 5,65 Eur/toną (19,5 Lt/toną). Jonavos, 

Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimui ir atliekų pervežimui iš šių aikštelių į Zabieliškio 

regioninį sąvartyną buvo skelbtas naujas konkursas. Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių 

eksploatavimo konkursai buvo laimėti, Jonavos pralaimėtas. Per 2014 m. pirmą pusmetį už Jonavos 

perkrovimo stoties eksploatavimą ir stambiagabaričių aikštelės priežiūrą buvo gauta 33,8 tūkst. Eur, 2015 m. 

pirmą pusmetį šioje aikštelėje veiklos nevykdėme. Anksčiau, iki konkurso paskelbimo, eksploatuojant šias 

perkrovimo stotis, kartu buvo eksploatuojamos ir šalia esančios stambiųjų atliekų aikštelės, tačiau nauji 

konkursai buvo paskelbti tik minėtų perkrovimo stočių eksploatavimui – stambiųjų atliekų aikštelių 

operavimą KRATC pasiliko sau. Dėl šios priežasties pajamos už Raseinių ir Kaišiadorių stambiųjų atliekų 

priėmimo aikštelių eksploatavimą sumažėjo 8,5 tūkst. Eur. Už Raseinių perkrovimo stočių eksploatavimą ir 

atliekų pervežimą per 2015 m. pirmą pusmetį buvo gauta 45,2 tūkst. Eur pajamų, tai yra 5,4 tūkst. Eur 

mažiau nei 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Pajamos mažėjo dėl laimėto konkurso su mažesne kaina nei 

buvo iki 2015 m. (2015 m. – 9,82 Eur/toną, 2014 m. 10,46 Eur/toną) ir  dėl sumažėjusių pervežamų atliekų 

srautų 231 tona (5 proc.). Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimo ir atliekų pervežimo pajamos 

sumažėjo 16,6 tūkst. Eur. Nors atvežamų atliekų srautas į šią stotį ir didėjo (334 tonomis, t.y. 11 proc.), šios 

stoties pajamų mažėjimą lėmė laimėtas konkursas su mažesne kaina (buvo 12,75 Eur/toną, dabar 7,96 

Eur/toną). 
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 Miesto valymo skyrius (kartu su viešaisiais tualetais) 2015 metų pirmą pusmetį gavo 1404 

tūkst. Eur pajamų, t. y. 38 proc. daugiau nei 2014 metų pirmą pusmetį. Kauno miesto savivaldybės 

užsakymai miestui prižiūrėti sudarė 1155,9 tūkst. Eur, padidėjo 401 tūkst. Eur (53 proc.). Mechanizuoto 

valymo užsakymai padidėjo 390,6 tūkst. Eur (78 proc.). Šis poskyris gavo 39,2 tūkst. Eur pelną. 2015 m. 

pirmą pusmetį žiemos mėnesiais kelio dangos buvo nubarstyta, nuvalyta nuo sniego 78 mln. kv.m. daugiau. 

Rankinio valymo užsakymai išaugo 10,5 tūkst. Eur (3 proc.). 2015 m. pirmą pusmetį pajamos už viešųjų 

tualetų eksploatavimą padidėjo 6,7 tūkst. Eur (11 proc.). Šios pajamos didėjo dėl išaugusių kilnojamųjų 

tualetų paslaugų pardavimo Kaune vykusių renginių metu. Tačiau viešųjų tualetų paslaugų teikimo veiklos 

rezultatai yra neigiami (2015 m. pirmą pusmetį buvo patirtas 3,1 tūkst. Eur nuostolis), kadangi buvo 

prailgintas viešųjų tualetų darbo laikas (dviejų WC po dvi valandas ir vieno WC 12 valandų) už kurį Kauno 

m. savivaldybė neapmoka, padidėjo minimalus darbo užmokestis nuo 850 Lt/mėn iki 300 Eur/mėn., bei 

pavagiamų, sudeginamų ar laužomų kilnojamųjų tualetų patiriami nuostoliai (per 2015 m. pirmą pusmetį 

buvo sulaužyti (nepataisomai) 2 vnt. ir pavogti 1 vnt. kilnojamųjų tualetų). Už Čečėnijos aikštės priežiūros 

paslaugas per 2015 m. pirmą pusmetį buvo gauta 25,3 tūkst. Eur pajamų. Miesto valymo skyriaus 

komercinių darbų pajamos per 2015 m. pirmą pusmetį sumažėjo 24,2 tūkst. Eur (13 proc.), palyginus su 

2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Nors kai kurių komercinių veiklų apimtys augo – mechanizuoto, rankinio 

valymo, kiemų teritorijų priežiūros ir laiptinių valymo darbų (už šias veiklas buvo gauta 18,1 tūkst. Eur 

daugiau), tačiau likusios komercinės veiklos pajamos mažėjo - nuo 2014 metų kovo mėn. sustabdyta vidaus 

patalpų ir išorės teritorijos valymo paslaugos su AB „Autrolis“, 2014 metų balandžio mėnesį pasibaigusios ir 

nepratęstos vidaus valymo paslaugų teikimo sutartys su AB „Kauno vandenys“ ir Kauno miesto savivaldybe. 

Dėl šių veiklų nutraukimo miesto valymo skyriaus komercinės pajamos sumažėjo 42,3 tūkst. Eur lyginant su 

2014 m. pirmu pusmečiu. 

2015 m. pirmą pusmetį Antrinių žaliavų skyrius gavo 397,7 tūkst. Eur pajamų, t.y. 60,2 tūkst. Eur 

(13 proc.) mažiau lyginant su 2014 metų pirmu pusmečiu. Per š.m. pirmą pusmetį iš VŠĮ “Pakuočių 

tvarkymo organizacija” ir VŠĮ “Žalias taškas” už pakuočių atliekų tvarkymą buvo gauta 108 tūkst. Eur, t.y. 

10 tūkst. Eur mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Pajamų mažėjimą lėmė sumažėjęs antrinių 

žaliavų realizavimas 334 tonomis, kritusios antrinių žaliavų realizavimo kainos – plėvelės, kartono ir mišraus 

popieriaus apie 20 proc., metalo apie 30 proc. 

 

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos 

buvo pradėtos 2013 m. pirmą pusmetį. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per 2015 metų pirmą pusmetį 

gavo 141,6 tūkst. Eur pajamų, t.y. 59,5 tūkst. Eur daugiau (72 proc.). Avarinių situacijų lokalizavimo veikla 

per praėjusius metus gavo 33,4 tūkst. Eur pajamų. Centrinė dispečerinė per tą patį laikotarpį gavo 33,9 tūkst. 

Eur pajamų. 

Kitos likusios veiklos (valgyklos, metalo gaminių, patalpų nuomos ir kt.) pajamos sumažėjo 92,8 

tūkst. Eur. Pajamų mažėjimą lėmė tai, kad 2014 metų pradžioje buvo parduotas neeksploatuojamas viešasis 
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tualetas už 140 tūkst. Eur. Šių metų pradžioje buvo parduoti trys viešieji tualetai, kurių bendra pardavimų 

vertė siekė 42 tūkst. Eur.  

 

Sąnaudos 

 2015 m. pirmą pusmetį bendrovės išlaidos buvo 6171 tūkst. Eur. Lyginant su 2014 m. tuo 

pačiu laikotarpiu, išlaidos išaugo 430,7 tūkst. Eur (7,5 proc.). 

2 Diagrama. UAB „Kauno švara” sąnaudų dinamika, tūkst. Eur. 

 

Atliekų tvarkymo skyrius  (be Antrinių žaliavų skyriaus) per 2015 metų pirmą pusmetį patyrė 3944,1 

tūkst. Eur išlaidų, t. y. 47,5 tūkst. Eur mažiau (1,2 proc.) nei per 2014 metų pirmą pusmetį. Daugiausiai šio 

skyriaus išlaidų mažėjimui turėjo 223 tūkst. Eur sumažėjusi suma mokama KRATC‘ui už sąvartyno „vartų“ 

mokestį. Kadangi iki 2015 m. vartų mokestį iš fizinių ir juridinių asmenų įvežančių atliekas į sąvartyną 

rinkdavo UAB „Kauno švara“ ir surinktą šį mokestį sumokėdavo KRATC‘ui, nuo 2015 m. „vartų“ mokestį 

įmonė moka tik už tas atliekas kurias įveža savu transportu į Lapių regioninį sąvartyną. Taip pat mažėjo 

kuro, tepalų sąnaudos 58,4 tūkst. Eur (14 proc.). Kuro, tepalų suvartojimas sumažėjo 1,2 tūkst. litrų (0,3 

proc.), kuro kaina krito 13,7 proc. Automobilių remontui buvo išleista 6,5 tūkst. Eur (1,7 proc.) mažiau. Kuro 

ir automobilių remonto sąnaudų mažėjimui turėjo įtakos sumažėjusios veiklos apimtys  Jonavos (šioje stotyje 

iš vis veikla nevykdoma), Raseinių, Kaišiadorių perkrovimo stotyse, peržiūrėtos kuro normos, optimizuoti 

atliekų surinkimo maršrutai, bei pakeistos dvi senos GAZ ir MAZ markės šiukšliavežės naujomis. Iš kitų 

įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 22,6 tūkst. Eur mažiau, t.y. sąnaudos sumažėjo 19 proc. 

Šios išlaidos susidaro, kai vietoje sugedusios įmonės technikos, ar reikalinga atlikti darbus su technika, 

kurios įmonė neturi ar jos trūksta, samdoma technika iš kitų įmonių. Už sąvartyne susidarančio filtrato 

valymą įmonė per 2014 m. pirmą pusmetį išleido 25,4 tūkst. Eur, šiais metais pagal naują sąvartyno 



 
 

 10

operavimo sutartį įmonė neatsakinga už filtrato valymą, todėl už filtrato valymą išlaidų nepatyrė. Darbo 

užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ išaugo 139,1 tūkst. Eur (17 proc.). Darbuotojų skaičius šiame 

skyriuje kito nežymiai - padidėjo vienu žmogumi. Dėl atlyginimo pakėlimo darbuotojams ir darbo apimčių 

padidėjimo (2,5 proc.) vežant komunalines atliekas išlaidos išaugo 129,5 tūkst. Eur, dėl išmokų atleidus ir 

atostogų kompensacijos sąnaudos padidėjo 9,6 tūkst. Eur. Išlaidos inventoriui išaugo 23,2 tūkst. Eur (380 

proc.). Šių išlaidų augimą įtakojo pasikeitusi trumpalaikio turto apskaitos politika. Iki 2015 m. gegužės mėn. 

trumpalaikis turtas buvo nurašomas po faktinio jo sunaudojimo, nuo 2015 m. gegužės mėn. trumpalaikis 

turtas, kurio vertė iki 10 Eur pilnai nurašomas tą mėnesį, kai turtas atiduotas naudojimui ir kai trumpalaikio 

turto vertė didesnė nei 10 Eur nurašomas iki 1 Eur tą mėnesį, kai turtas atiduodamas naudojimui. 

 

Miesto valymo skyriaus (kartu su viešaisiais tualetais) išlaidos 2015 metų pirmą pusmetį sudarė 

1376,9 tūkst. Eur, padidėjo 308,1 tūkst. Eur (29 proc.) lyginant su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu. Išlaidos 

augo dėl padidėjusio darbo užmokesčio ir išaugusių veiklos apimčių. Mechanizuoto valymo, rankinio 

valymo veiklos išlaidos padidėjo 363,8 tūkst. Eur. Šių atliekamų darbų apimtys padidėjo 52 proc. – dėl 

didesnio snygio žiemos periodo metu. Daugiabučių namų teritorijų priežiūrai buvo išleista 11,5 tūkst. Eur 

daugiau. Viešieji tualetai savo veiklai išleido 5,9 tūkst. Eur daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, 

apimtys šios veiklos išaugo 11 proc. Kompleksinio teritorijų valymo, vidaus patalpų valymo, žemių – sniego 

sąvartos išlaidos mažėjo 73,2 tūkst. Eur. Buvo nutraukta vidaus patalpų ir išorės teritorijos valymo paslaugų 

sutartis su AB „Autrolis“, pasibaigusios ir nepratęstos vidaus patalpų valymo sutartys su AB „Kauno 

vandenys“ ir Kauno m. savivaldybe. Žemių – sniego sąvartą perėmė eksploatuoti KRATC. Nors miesto 

valymo skyriuje darbuotojų skaičius sumažėjo 22 žmogumi, tačiau dėl padidėjusių darbų apimčių ir  

pakilusio darbuotojo vidutinio atlyginimo apie 10 proc., darbo užmokesčio sąnaudos su “Sodros” mokesčiu 

padidėjo 13,7 tūkst. Eur (3 proc.). 2015 m. pirmą pusmetį buvo išbarstyta druskos 1574 tonų daugiau nei 

2014 m. tuo pačiu metu, kas ir lėmė medžiagų sąnaudų didėjimą  59,8 tūkst. Eur (86 proc.). Išlaidos 

inventoriui išaugo 46,1 tūkst. Eur (611 proc.). Šių išlaidų augimą įtakojo tos pačios priežastys kaip ir Atliekų 

tvarkymo skyriuje. Kuro ir tepalų sąnaudos padidėjo 24 tūkst. Eur (2 proc.). Kuro sunaudota 22,2 tūkst. litrų 

daugiau (iš jų 21 tūkst. litras mechanizuoto valymo paslaugom atlikti), t.y. 19,8 proc., degalų, tepalų kaina 

krito 15 proc. Automobilių remontui (kartu su transporto taisykla) sąnaudos išaugo 64,3 tūkst. Eur (66 proc.). 

Subrangai, dėl sniego valymo ir barstymo darbų, sąnaudos didėjo 95 tūkst. Eur (216 proc.). Kitoms pirktoms 

paslaugoms, t.y.  druskos tirpalo gamybai, druskos transportavimui, iškrovimui ir sandėliavimui buvo išleista 

72,3 tūkst. Eur, padidėjo 18,7 tūkst. Eur (35 proc.). 

 

Antrinių žaliavų skyriaus išlaidos 2015 metų pirmą pusmetį sudarė 551 tūkst. Eur, išaugo 71,4 tūkst. 

Eur (15 proc.) lyginant su 2014 metų pirmu pusmečiu. Darbo užmokesčiui kartu su „Sodra“ buvo išleista 

262,5 tūkst. Eur, t.y. 46 tūkst. Eur daugiau (21 proc.) nei 2014 metų pirmą pusmetį. Padidėjo darbuotojų 

darbo užmokestis 10 proc. ir išaugo 2015 m. birželio mėn. darbuotojų skaičius 9 žmonėmis, kadangi buvo 
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įvesta 2015 m. birželio mėn. antra pamaina antrinių žaliavų rūšiavimui, dėl degios frakcijos ir kitų antrinių 

žaliavų smulkesnių frakcijų išrūšiavimui, be to ruošiamasi didėjančiam antrinių žaliavų srautui iš privačių 

valdų gyventojų (kai bus išdalinti antrinių žaliavų rūšiavimui skirti konteinerių komplektai). Automobilių 

remontui kartu su transporto taisyklos sąnaudomis buvo skirta 14 tūkst. Eur daugiau (63 proc.). Inventoriui 

buvo išleista 8 tūkst. Eur daugiau (396 proc.), dėl trumpalaikio turto apskaitos politikos pasikeitimo. Kurui, 

tepalams buvo skirta 66,3 tūkst. Eur, t.y. 16,5 tūkst. Eur mažiau (25 proc.). Kuro, tepalų kaina krito 14 proc. 

Suvartota tepalų, degalų 8,7 tūkst. litrų mažiau, t.y. 11 proc. Išlaidos antrinių žaliavų supirkimui sumažėjo 

3,8 tūkst. Eur., tačiau neproporcingai sumažėjusiam antrinių žaliavų kiekiui, kadangi išaugo antrinių žaliavų 

supirkimo kainos, pvz.: 2014 m. pirmą pusmetį „Akropoliui“ už antrines žaliavas mokėdavome 145 Eur už 

toną, š.m. pirmą pusmetį 175 Eur už toną. 

 

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla per š.m. pirmą pusmetį patyrė 142,4 tūkst. Eur išlaidų, t.y. 

54,1 tūkst. Eur daugiau (61 proc.) nei 2014 m. pirmą pusmetį. Avarinių situacijų lokalizavimo tarnyba – 36,9 

tūkst. Eur (10 tūkst. Eur daugiau), centrinė dispečerinė – 26,6 tūkst. Eur (1,8 tūkst. Eur daugiau) išlaidų. Šių 

veiklų pagrindinės išlaidos yra darbo užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčiui (su „Sodra“) buvo išleista 

91,6 tūkst. Eur, 32,1 tūkst. Eur daugiau (54 proc.) nei praėjusių metų pirmą pusmetį. Darbo užmokesčio 

augimą įtakojo padidėjęs darbuotojų darbo užmokestis 10 proc. ir išaugusios darbų apimtys gatvių ir viešųjų 

erdvių remonto veikloje. Subrangovai atliko darbų už 42,6 tūkst. Eur, tai salų žemių nukasimas ir jų 

išvežimas, sovietinės simbolikos nuėmimas nuo Vytauto tilto ir kiti darbai. 5,3 tūkst. Eur buvo išleista 

automobilių remontui, t.y. 2,8 tūkst. Eur daugiau nei 2014 m. pirmą pusmetį. 3 tūkst. Eur buvo skirta 

avarinių situacijų lokalizavimo tarnybai priklausančio automobilio remontui. 

 

Kitos likusios veiklos sąnaudos padidėjo 33 tūkst. Eur. 2014 m. pirmą pusmetį subrangovams 

druskos kelių barstymui buvo parduota už 7 tūkst. Eur (170 tonų), 2015 m. pirmą pusmetį druskos parduota 

už 24 tūkst. Eur (584 tonos).  

 

Apžvelgus bendras įmonės išlaidas, matoma, kad dauguma pagrindinių išlaidų didėjo.  Medžiagoms 

ir inventoriui buvo išleista 194,5 tūkst. Eur (92 proc.) daugiau. Medžiagų sąnaudos didėjo, dėl didesnio 

kiekio išbarstytos druskos; inventoriaus sąnaudos, dėl pasikeitusios trumpalaikio turto apskaitos politikos.  

Darbo užmokesčio fondas išaugo 347,4 tūkst. Eur (15 proc.) ryšium su įmonės darbuotojams padidėjusiu 

darbo užmokesčiu 10 proc. ir veiklos apimčių augimu (didėjo pervežamų komunalinių atliekų kiekis, augo 

viešųjų erdvių priežiūros darbų apimtys, paleista antra antrinių žaliavų rūšiavimo pamaina ir kt.). 2015 m. 

pirmą pusmetį vidutinis mėnesinis įmonės darbuotojo atlyginimas buvo 707 Eur (BRUTO), valstybės mastu 

vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis 2015 m. pirmą ketvirtį buvo 700 Eur (BRUTO). 

Nusidėvėjimo išlaidos augo 11,3 tūkst. Eur (3 proc.) (įsigyta 2 šiukšliavežės, 2 krovininės mašinos su bendra 

5 vietų kabina, šlavimo agregatas, vibrovolas, vibrovolui transportuoti priekaba, svėrimo įranga ir kt.). 
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Automobilių remontui per 2015 m. pirmą pusmetį buvo išleista 40,3 tūkst. Eur (15 proc.) daugiau. Kitos 

pirktos paslaugos didėjo 51,3 tūkst. Eur (38 proc.), t.y. druskos transportavimo, sandėliavimo, tirpalo 

ruošimo, įmonės strategijos parengimo išlaidos. Beviltiškų ir blogų skolų buvo nurašyta 5 tūkst. Eur daugiau. 

Pirktos subrangovų paslaugos išaugo 102 tūkst. Eur. Daugiausiai šios išlaidos didėjo dėl išaugusių 

subrangovų darbų apimčių susijusių su druskos barstymu žiemos periodu. Parduoto trumpalaikio turto 

savikainos sąnaudos augo 13,7 tūkst. Eur. Pagrinde šios sąnaudos didėjo dėl subrangovams daugiau parduoto 

druskos kiekio kelių barstymui. Išeitinių kompensacijų rezervas augo 87,4 tūkst. Eur (310 proc.). 

Konteinerių nuvertėjimo rezervas augo 9,3 tūkst. Eur (16 proc.), konteinerių skaičius išaugo 2 tūkst. vnt. 

Labdarai, paramai per š.m. pirmą pusmetį iš įmonės pelno buvo skirta 222,6 tūkst. Eur (iš jų 197 tūkst. Eur 

buvo skirta VšĮ „Žalgirio krepšinio centras“), t.y. 198 tūkst. Eur daugiau nei 2014 m. pirmą pusmetį. 

Sumokėta bankui palūkanų buvo 4,4 tūkst. Eur mažiau (23 proc.) nei 2014 m. pirmą pusmetį. Šių sąnaudų 

kritimą įtakojo palūkanų normų mažėjimas bei atiduota 1700 tūkst. Lt kredito linija DNB bankui. Vidutinė 

metinė kuro, tepalų kaina nukrito 14 proc. Kuro, tepalų sunaudota 20,1 tūkst. litrų daugiau (3 proc.). 

Sąnaudos už degalus, tepalus sumažėjo 69,7 tūkst. Lt (11 proc.). Komunalinės paslaugos bendrovei kainavo 

106 tūkst. Eur, t.y. 11,4 tūkst. Eur mažiau (10 proc.) – daugiausiai dėl šildymo sąnaudų mažėjimo. Iš kitų 

įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 16,9 tūkst. Eur mažiau (13 proc.). Atostogų rezervas 

sumažėjo 48,3 tūkst. Eur. 

 

Pelnas 

 Per 2015 m. pirmą pusmetį bendrovė faktiškai gavo 7405,7 tūkst. Eur veiklos pajamų ir patyrė 

6171 tūkst. Eur sąnaudų, veiklos pelnas (prieš pelno panaudojimo sąnaudas ir pelno mokestį) 1234,7 tūkst. 

Eur, rentabilumas 20 proc. Grynasis pelnas (po pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno mokesčio) 888,8 tūkst. 

Eur. Grynojo pelno marža 12 proc. Palyginus įmonės 2015 metų pirmo pusmečio rezultatus su 2014 metų to 

pačio laikotarpio rezultatais, pajamos sumažėjo 52,2 tūkst. Eur (0,7 proc.), išlaidos išaugo 430,7  tūkst. Eur 

(7,5 proc.), veiklos pelno buvo gauta 482,9 tūkst. Eur mažiau. 

 

Atliekų tvarkymo skyrius (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 1335,2 tūkst. Eur pelno. Veiklos 

rentabilumas 34 proc.  2015 metų pirmą pusmetį pelnas sumažėjo 294,3 tūkst. Eur. Pagrindinės priežastys 

įtakojusios pelno mažėjimą – sumažėjusios Lapių regioninio sąvartyno, Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo 

stočių eksploatavimo kainos, nevykdoma Jonavos perkrovimo stotyje veikla, darbuotojų darbo užmokesčiui 

išaugusios išlaidos. 

 

Miesto valymo skyrius (kartu su viešaisiais tualetais) per 2015 m. pirmą pusmetį uždirbo 27,2 tūkst. 

Eur pelną. Veiklos rentabilumas 2 proc. 2014 m. pirmą pusmetį šis skyrius patyrė 47,9 tūkst. Eur nuostolį. 

Pagrindinės priežastys lėmusios pelno augimą – š.m. žiemos mėnesiais buvo daugiau sniego, todėl daugiau 

buvo vykdoma sniego valymo ir druskos barstymo darbų (mechanizuotu bei rankiniu būdu nuvalyta nuo 
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sniego ir/ar nubarstyta druska kelio, šaligatvių ir kt. – 85 mln. kv.m. daugiau, t.y. 2,3 karto daugiau nei 2014 

m. pirmą pusmetį), ko pasekoje darbuotojams buvo mokamos mažiau prastovų, labiau išnaudota sniego 

valymo ir barstymo technika; atsisakyta nuostolingų vidaus patalpų valymo veiklų, kurios per 2014 m. pirmą 

pusmetį atnešė 40,6 tūkst. Eur nuostolį. 

  

Antrinių žaliavų skyrius per 2015 metų pirmą pusmetį patyrė 153 tūkst. Eur nuostolį. Veiklos 

rentabilumas -28 proc. Nuostolio susidarymą įtakojo mažėjantys antrinių atliekų kiekiai, bei mažėjančios jų 

realizacijos kainos. 

 

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo ir centrinės dispečerinės veiklos 

uždirbo 3,1 tūkst. Eur pelną, t.y. 6,3 tūkst. Eur mažiau nei 2014 m. pirmą pusmetį. Veiklos rentabilumas 1,5 

proc. 

 

Kita likusi veikla gavo 22,8 tūkst. Eur pelną. 

3 Diagrama. UAB „Kauno švara” veiklos pelno dinamika, tūkst. Eur. 
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Atliekų tvarkymo skyriaus rodikliai 

Klientų skaičiaus dinamika 2014 pirmas pusmetis – 2015 m. pirmas pusmetis. 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

Privatūs klientai 39.997 41.405 
Juridiniai subjektai 8.916 9.299 

 

Klientams aptarnauti įmonė 2014 m. 07.01 d. turėjo 43934 vnt. konteinerių. Per metus konteinerių 

padaugėjo 1928 vnt. 

Išvežtų buitinių atliekų kiekiai 2014 pirmas pusmetis – 2015 m. pirmas pusmetis. 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

Išvežta į sąvartyną 
(m3, pagal sutartis ir 
iškvietimus) 476.250 487.865 

Išvežta į sąvartyną (t) 59.654 62.960 
 

Įmonė komunalinių atliekų surinko ir išvežė 11,6 tūkst. kub.m. daugiau nei 2014 m. pirmą pusmetį. 

Skystųjų atliekų 2015 m. pirmą pusmetį buvo išvežta 117 kub.m., t.y. 162 kub.m. mažiau nei 2014 m. pirmą 

pusmetį. Statybinio laužo buvo išvežta mažiau 572 kub.m. Komunalinių atliekų surinkimas Kaune ir Kauno 

rajone pasisikirsto sekančiai: privačios valdos – 72 proc. ir 28 proc., juridiniai subjektai – 95 proc. ir 5 proc. 

 

Antrinių žaliavų skyrius  

Per 2015 m. pirmą pusmetį  antrinių žaliavų paruošimo skyrius surinko ir supirko 1196,5 t (225,1 t 

mažiau, negu per 2014 m. pirmą pusmetį) mišraus popieriaus bei kartono atliekų, iš jų 91,5 t pašalinių 

atliekų. Tai sudaro 7,7 % visų surinktų atliekų. Pašalinių atliekų kiekis padidėjo nežymiai - 5,0 t, palyginus 

su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojant mišraus popieriaus surinkimą komunaliniame sraute (iš 

gyventojų ir aikštelių), matome, kad mišraus popieriaus per 2015 m. pirmą pusmetį surinkimas sumažėjo tik 

18,2 t (494,2-512,4 t), tačiau surinkta žaliava buvo žymiai švaresnė, šiukšlių  buvo tik 10,5 proc., o 2014 m. 

tuo pačiu laikotarpiu - 15,3 proc. Mišraus popieriaus realizuota 98,9 t mažiau (370,3-469,2 t). Analizuojant 

kartono supirkimą ir surinkimą  komerciniame sraute (iš įmonių), matome, kad kartono supirkimas ir 

surinkimas sumažėjo 206,9 t. Tai įvyko dėl to, kad dėl nepalankių kainų rinkoje buvo nutrauktos sutartys su 

tokia įmone, kaip UAB “Senukų prekybos centras“, iš kurios pirkdavome kartono pakuotės atliekas dideliais 

kiekiais. Taip pat padidėjo šiukšlių kiekis komerciniame sraute (kas sudaro 5,6 proc. nuo viso kiekio). 

Priežastis yra ta, kad prisijungė Kauno švietimo sistemos ugdymo įstaigos, iš kurių gauname labai nešvarią 

žaliavą. Kartono realizuota 9,6 t mažiau (797,4-807,0 t).  Stiklo ir jo duženų surinkta  –572,0 t (t.y. net 321,1 

t mažiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį), iš jų buvo 35,5 t (6,2 proc.) pašalinių atliekų.  Stiklo ir jo duženų 

atliekų atitinkamai buvo realizuota 578,1 t (315,1 t mažiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį). Stiklo 

surinkimo sumažėjimo priežastis ta, kad AB “Kauno stiklas“ nebepriima stiklo duženų, surinktų iš 0,75 m3 
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tipo konteinerių dėl pernelyg didelio užterštumo. Antrinių žaliavų skyrius supirko ir surinko 679,2 t (83,8 t 

mažiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį) plastikinės pakuotės ir polietileno plėvelės. Pašalinių atliekų kiekis 

buvo  305,1 t (t.y. 115,7 t mažiau, lyginant su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu). Metalo realizuota –28,6 t 

(14,6 t mažiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį). Šios rūšies žaliavų surinkimas pastoviai mažėja.  Medienos 

supirkimo ir surinkimo veiklos atsisakyta.  Iš gyventojų ir organizacijų per 2015 m. pirmą pusmetį buvo 

priimta 7,3 t (2,8 t daugiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį)  akumuliatorių, tepalų bei jais užterštų atliekų.  

Realizuota 7,1 t šių atliekų. Iš gyventojų ir organizacijų per 2015 m. pirmą pusmetį buvo priimta 408,9 t 

(122,5 t mažiau negu per 2014 m. pirmą pusmetį)  padangų, liuminisencinių lempų, šalutinių gyvūninių 

produktų, elektros ir elektroninės įrangos. Pašalinių atliekų kiekis superkamosiose antrinėse žaliavose išlieka 

stabilus – apie 6,4 proc. vykdant šių superkamų žaliavų kokybės kontrolę, tačiau šių atliekų kiekis didelis (32 

proc.) iš viešosiose vietose pastatytų antrinių žaliavų konteinerių. Ypač daug pašalinių atliekų per 2014 metų 

pirmą pusmetį buvo surenkama renkant antrines žaliavas iš Kauno rajono privačių valdų gyventojų (šiose 

antrinėse žaliavose buvo 80 proc. pašalinių atliekų). Tačiau 2014 metų antroje pusėje Kauno rajone buvo 

pradėta vykdyti gyventojų rūšiuojančių atliekas kontrolė, bei įvesta pažangi vairuotojų ir krovėjų darbo 

užmokesčio skatinimo sistema susijusi su atliekų rūšiavimu. Po šių įvestų priemonių per š.m. pirmą pusmetį 

Kauno rajone surenkamose antrinėse žaliavose buvo apie 46 proc. pašalinių atliekų.  Per 2015 m. pirmą 

pusmetį mišraus popieriaus, kartono, polietileno ir PET surinktas ir supirktas kiekis  sudarė 1875,7 t, tame 

tarpe pašalinių atliekų buvo 396,6 t ( 21,1 proc.), o per atitinkamą 2014 m. laikotarpį surinktas ir supirktas 

kiekis buvo 2184,6 t, tame tarpe pašalinių atliekų  buvo 507,2 t (23,2 proc.) 

 

Miesto valymo skyrius 

 

Mechanizuoto valymo nuo dulkių, žemių, šiukšlių plotas 2015 m. pirmą pusmetį sudarė 2 726 142 

m2. Šis plotas yra suskirstytas į 22 maršrutus. 2014 m. pirmą pusmetį valomas plotas buvo toks pats kaip ir 

2015 m. 

Mechanizuoto valymo nuo sniego darbų 2014 m. pirmą pusmetį nebuvo atlikta, 2015 m. pirmą 

pusmetį buvo valomas 3 100 017 m2 plotas. 2015 m. pirmą pusmetį UAB „Kauno Švara“ kartu su UAB 

„Kauno keliai“ ir UAB „Autokausta“ barstė gatves, įkalnes, tiltus, viadukus, kurių bendras plotas 3 100 017 

m2. 2014 m. pirmą pusmetį barstomas plotas buvo 3 099 276 m2. 

Rankinio valymo skyriaus valomi plotai 2015 metais, palyginus su 2014 metais, nekito, padidėjo tik 

parkų žaliųjų plotų priežiūros periodiškumas. Rankinio valymo skyrius 2015 m. pirmą pusmetį ( kaip ir 2014 

m.)  atliko kitas papildomas paslaugas: žolių  purškimas, paminklų ir kitų paviršių valymas. 

Pagal sutartį su Kauno m. savivaldybe ir Kauno m. darbo birža, įmonė 2015 m. dirbti viešuosius 

darbus (tvarkomos įvairios teritorijos, likviduojami nelegalūs sąvartynai, rankami lapai) priėmė 58 žmones, 

tai yra 1 žmogumi daugiau, nei 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu.  
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2015 metais įmonė prižiūri ir eksploatuoja 3 stacionarius mokamus ir 43 kilnojamus tualetus (iš jų 

25 eksplotuojami visus metus, o 18 tik vasaros sezono metu nuo balandžio mėn.01 d. iki lapkričio mėn. 01 

d.). 2014 metais įmonė prižiūrėjo ir eksploatavo 3 stacionarius mokamus ir 43 kilnojamus tualetus. 

Komercinių paslaugų poskyryje vykdoma daugiabučių namų teritorijų priežiūra, laiptinių ir patalpų 

valymas. 2014 m. pirmą pusmetį buvo prižiūrimos 127 namų kiemų teritorijos ir valoma 20 laiptinių , 2015 

m. – 112 namų kiemų teritorijos, valomos 46 laiptinės. 

 

Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūra 

 

Įmonė atliko gatvių, įvažų asfaltavimo darbus, kitus remonto ir tvarkymo darbus. Per 2015 m. pirmą 

pusmetį šaltu asfaltu išasfaltuota kelio dangos buvo 981 m2, karštu asfaltu – 717 m2. Įrengtos pėsčiųjų 

perėjos neįgaliesiems, įrengti nauji šaligatviai Aleksote, Jonavos gatvėje, Vaišvydavoje. Iš Laisvės al. 

perkelta į Santaką vaikų žaidimo aikštelė, įrengti suolai apie J. Basanavičiaus paminklą. Įmonė savo lėšomis 

atliko gerbūvio tvarkymą apie žydų genocido paminklą Miško gatvėje, Ožeškienės g. 21 atliko įvažos 

sutvarkymą, įrenginėjo Nemuno saloje paplūdimį ir tinklinio aikšteles. Palyginus su 2014 metų tuo pačiu 

laikotarpiu, darbų buvo atlikta 72 proc. daugiau. 

 

III. SVARBIAUSI BENDROVĖS ĮVYKIAI EINAMAISIAIS FINANSINIAIS 

METAIS 

 

2015 m. pirmą pusmetį dalyvauta 15 atliekų tvarkymo  konkursuose. Laimėti 7 konkursai. 

Taip pat 2015 m. pirmą pusmetį buvo: 

• Aplinkosauginės-pažintinės ekskursijos. Vadovaujantis 2011 m. vasario 10 d. bendradarbiavimo 

sutartimi su Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriumi įmonėje 

nuolat organizuojamos pažintinės-aplinkosauginės ekskursijos (32 ekskursijos). Ekskursijos 

rengiamos įvairaus amžiaus grupėms. 

• Aplinkosauginiai renginiai mieste. Kiekvienais metais, per pavasario lygiadienį, kovo 20 dieną 

tradiciškai organizuojamas pasaulinis Žemės dienos minėjimas. Šventę organizavo Kauno miesto 

savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, UAB „Kauno švara“ ir Kauno Moksleivių aplinkotyros 

centras.  

IV. BENDROVĖS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖS 

 

Palyginus 2015 m. pirmo pusmečio planą su faktu matyti, kad pajamų planas įvykdytas 106 proc., 

t.y. gauta 425,7 tūkst. Eur pajamų daugiau. Atliekų tvarkymo skyrius (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 
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103  proc. planuotų pajamų, t.y 152,7 tūkst. Eur daugiau, Miesto valymo skyrius (kartu su viešaisiais 

tualetais) – 118 proc., t.y. 211,4 tūkst. Eur pajamų daugiau. Antrinių žaliavų skyriaus pajamų planas buvo 

įvykdytas 89 proc., t.y. 49,6 tūkst. Eur pajamų gavo mažiau. Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla gavo 

55,4 tūkst. Eur daugiau nei planuota, t.y. planas įvykdytas 136 proc.  Kitos likusios veiklos plano įvykdymas 

- 193 proc., 55,9 tūkst. Eur daugiau. 

2015 m. pirmo pusmečio išlaidų plano palyginamoji analizė rodo, kad įmonėje išlaidos augo 6 proc., 

t.y. patirta sąnaudų 350,8 tūkst. Eur daugiau. Atliekų tvarkymo skyriuje (be Antrinių žaliavų skyriaus) 

faktinės išlaidos padidėjo 107,7 tūkst. Lt (2,8 proc.). Išlaidos Miesto valymo skyriuje (kartu su viešaisiais 

tualetais) padidėjo 125,9 tūkst. Lt (10 proc.) lyginant su planu. Antrinių žaliavų skyriuje 2015 m. pirmo 

pusmečio faktines sąnaudas lyginant su planinėmis sąnaudomis išaugo 36 tūkst. Eur (7 proc.). Gatvių ir 

viešųjų erdvių priežiūros veikla patyrė 49,2 tūkst. Eur išlaidų daugiau nei planuota, t.y. 31 proc. Kitos 

likusios veiklos faktinės sąnaudos išaugo 32 tūkst. Eur (53 proc.) palyginus su planinėmis sąnaudomis. 

2015 m. pirmą pusmetį įmonė gavo 75 tūkst. Eur didesnį veiklos pelną nei buvo planuota. Atliekų 

tvarkymo skyriaus (be Antrinių žaliavų skyriaus) faktinis pelnas išaugo 44,9 tūkst. Eur.  Miesto valymo 

skyriaus (kartu su viešaisiais tualetais) faktinis pelnas padidėjo 85,5 tūkst. Eur lyginant su planu. Antrinių 

žaliavų skyrius patyrė 85,5 tūkst. Eur didesnį nuostolį nei buvo planuota. Gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros 

veikla gavo 6,2 tūkst. Eur didesnį pelną nei buvo planuota. Kita likusi veikla gavo 23,8 tūkst. Eur didesnį 

pelną palyginus su planuojamu pelnu. 

 

Įmonės investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į bendrovės veiklą, prioritetus ir 

finansines galimybes. 2015 m. planuojama investuoti 2315,8 tūkst. Eur. Iš jų 397,1 tūkst. Eur bus skirta 

padengti dalį įsipareigojimų už techniką, įsigytą iki 2015 metų, o 1918,7 tūkst. Eur – naujoms investicinėms 

priemonėms pirkti. 

Diagramoje Nr. 4 pavaizduotas planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis. 

 

Per 2015 metų pirmą pusmetį buvo panaudota 125,5 tūkst. Eur numatytų lėšų. Buvo įrengtos 10 

komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo aikštelės, įsigyti 52 (4-12 m3) konteineriai, nupirkta 12 naujų 

biotualetų, krovininis automobilis ford tranzit, plovimo aparatas, priekaba, vibroplokštė, pramoninė skalbimo 
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mašina, atnaujintos kompiuterinės programos ir t.t. Kiti pirkimai bus atlikti 2015 metų antrą pusmetį, 

kadangi užtrunka dokumentų paruošimas ir pats viešųjų pirkimų procesas. Taip pat ilgas ir sutarties 

įvykdymo laikotarpis (automobiliams – 120 dienų). 

 

V. ĮMONĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS BEI GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS 

 

Stiprybės  

Įdiegta integruota vadybos sistema atitinkanti ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 

standartus, kurie padeda įmonei garantuoti stabilią produktų kokybę ir atitikimą visiems aplinkosauginiams 

reikalavimams. Nuolat tobulinama ir prižiūrima kokybės vadybos sistema padeda sumažinti bendrovės 

veiklos rizikos veiksnius. 

Išskirtinė rinkos poreikius atitinkanti įmonės specializacija atliekų tvarkymo srityje. 

 Aukštas teikiamų atliekų surinkimo paslaugų prieinamumas, gyventojams siekiantis 100 proc. 

 Išplėtotas platus kitų paslaugų asortimentas. 

 Modernizuojama materialinė ir techninė bazė, išplėtota atliekų surinkimo infrastruktūra 

(stambiagabaričių atliekų, žaliųjų atliekų aikštelės, perkrovimo stotys). 

 

Galimybės 

 Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas yra augančios viešosios paslaugos, kurių poreikis didėja 

augant žmonių supratimui apie švarios aplinkos poreikį ir naudą. 

Atsiradusi atliekų tvarkymo paslaugų modernizavimo galimybė išnaudojant ES paramos 

galimybes ir investicijas. 

Prioritetinės ES ir Lietuvos atliekų tvarkymo politikos kryptys yra prevencija, pirminis atliekų 

rūšiavimas ir perdirbimas, gyventojų aptarnavimo gerinimas, prie kurių gali prisidėti  UAB “Kauno švara“ 

darbuotojai ir specialistai. 

Bendrovė, turėdama išvystytą atliekų surinkimo ir perkrovimo stočių tinklą, gali užtikrinti 

efektyvų paslaugų teikimą, dar labiau optimizuoti sąnaudas investuojant į naujesnę ir našesnę techniką, 

optimizuojant resursų valdymą. Turimi technikos ir perkrovimo stočių tinklo pajėgumai leistų didinti 

surenkamų atliekų kiekį. Išvystytas antrinių žaliavų surinkimo tinklas, pagerinus antrinių žaliavų surinkimo, 

rūšiavimo ir realizacijos procesus, leistų pasiekti teigiamo rezultato. Įmonės tikslas kokybiškas ir efektyvus 

paslaugų teikimas, o ne pelno siekimas. 

 

Silpnybės 

 Nepakankami finansiniai ištekliai technologinėms naujovėms. 

Tobulintina įmonės organizacinė struktūra. 
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Neišplėtota strategijos įgyvendinimo stebėsenos bei vidinės kontrolės sistema. 

Tarp klientų pritraukiama per mažai įmonių. 

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės statusas, įpareigoja įmonę teikti daug informacijos 

viešai, kas konkurentams suteikia informacinį pranašumą. 

Įmonės svarbių sprendimų priėmimo kelias yra ilgesnis nei privačių įmonių. 

 

Grėsmės 

 Bloga demografinė situacija, emigracija. 

Visuomenės aplinkosauginis sąmoningumas nebus pakankamas ir rūšiuotų atliekų kiekiai augs 

nepakankamai, kad būtų užtikrintos komunalinių atliekų naudojimo užduotys. 

Nelegaliai veikiantys konkurentai užima atliekų tvarkymo rinkos dalį, kadangi nemokantys ar 

mokantys tik dalį mokesčių, neprisidedantys prie atliekų infrastruktūros plėtros, teikiantys nekokybiškas 

paslaugas, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas. 
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