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I. BENDROVĖ 

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

patirtį aplinkosaugos gerinimo srityje. 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. 

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

Kaišiadorių), Lapių regioninis sąvartynas, stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo ir rūšiavimo 

aikštelės (Ašigalio ir Julijanavos gatvės), kompostavimo aikštelė (Nemajūnų g.), atliekų, turinčių 

gyvsidabrio, saugojimo sandėlis, viešieji tualetai. 

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

Kauno miesto savivaldybės administracija vykdo Kauno miesto aplinkos apsaugos politiką atliekų tvarkymo 

srityje. Pagrindinis kokybės politikos tikslas – atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, 

sutartu laiku kvalifikuotai ir kokybiškai atliekant paslaugas.  

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

Bendrovės veiklos sritys: 

- buitinių atliekų surinkimas, presavimas, vežimas, deponavimas; 

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

- komposto gamyba ir realizacija; 

- 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; 

- autoserviso paslaugos;  

- metalo dirbinių gamyba; 

- nuotekų, septinių rezervuarų dumblo išvežimas; 

- naftuoto – tepaluoto vandens priėmimas; 

- atliekų, turinčių gyvsidabrio, saugojimas; 

- gatvių ir kitų erdvių priežiūra ir remontas. 
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II. PERSONALAS 

 

2014 m. sausio 1 d. bendrovėje dirbo 507 darbuotojai, iš kurių: 

2012 m. 2013 m. Skirtumas, %  
 Pavadinimas 
  Darb. 

sk. 
mot.  vyr. 

Vid. 
mėn. 

atlyg., 
Lt 

Darb. 
sk. 

mot.  vyr. 

Vid. 
mėn. 

atlyg., 
Lt 

Darb. 
sk. 

Vid. 
mėn. 
atlyg. 

Įmonės  460 137 323 2012 507 176 331 2075 10,2 3,1 
Administracija 
ir linijinis  

90 54 36 2679 97 58 39 2719 7,8 1,5 

Atliekų 
tvarkymo 
skyrius 

167 15 152 2241 170 18 152 2313 1,8 3,2 

Miesto valymo 
skyrius  

128 57 71 1414 163 90 73 1405 27,3 -0,6 

Aptarnaujanti 
veikla 

75 11 64 2191 77 10 67 2244 2,7 2,4 

 

Palyginus su 2012 metais, vidutinis darbuotojų skaičius 2013 m. padidėjo 47 darbuotojais. 

Vidutinis darbo užmokestis 2013 metais bendrovėje buvo 2075 Lt/mėn. Lyginant su Lietuvos Respublikos 

vidutiniu darbo užmokesčiu, įmonėje vidurkis yra mažesnis  7,9 procentais. Atlyginimų fondą sudarė 12117 

tūkst. Lt.  

 

III. 2013 M. VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

 

1. Pajamų analizė 

 

Per 2013 metus bendrovė faktiškai gavo 47887,9 tūkst. Lt veiklos pajamų. Palyginus įmonės 2013 metų 

rezultatus su 2012 metų rezultatais, pajamos didėjo 3087,4 tūkst. Lt (7 proc.). 
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1 Diagrama. UAB „Kauno švara” pajamų dinamika pagal veiklas, tūkst. Lt. 

 

 Atliekų tvarkymo skyrius (ATS) per 2013 metų (be Antrinių žaliavų skyriaus) gavo 34139,5 

tūkst. Lt pajamų, 2265 tūkst. Lt (7 proc.) daugiau palyginus su 2012 metais. Pajamų didėjimą lėmė Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2013 07 18 sprendimu Nr. T- 452 nuo š.m. rugsėjo 1 d. pakelta visiems Kauno 

miesto atliekų turėtojams komunalinių atliekų tvarkymo kaina iki 26,11 Lt už kub. m. be deponavimo kainos 

ir be PVM. Iš gyventojų gaunamos pajamos išaugo 1295,3 tūkst. Lt (8 proc.), iš įmonių 1415,6 tūkst. Lt 

(18,2 proc.). Pajamos gaunamos už asenizacines paslaugas išaugo 6 tūkst. Lt per 2013 metus, tačiau jos buvo  

per mažos, kad ši veikla būtų pelninga. Bendras atliekų srautas į Lapių regioninį sąvartyną sumažėjo 8206 t 

(UAB „Kauno švara“ atliekų įvežė 4954 t mažiau, kitos įmonės 3252 t mažiau), pajamų buvo gauta 356,6 

tūkst. Lt mažiau (5,4 proc.) (renkant sąvartyno “vartų“ mokestį iš kitų organizacijų, bei gaunant  KRATC 

mokamą kompensaciją - 24 Lt (be PVM) už vieną deponuojamą toną atliekų Lapių regioniniame sąvartyne). 

Už Jonavos, Raseinių ir Kaišiadorių perkrovimo stočių eksploatavimo ir atliekų pervežimo iš šių aikštelių į 

Zabieliškio regioninį sąvartyną, paslaugų atlikimą (už Kaišiadorių perkrovimo stotyje atliekamas paslaugas 

gauname pajamas, kurias atiduodam kitai bendrovei, kuri teikia šioje perkrovimo stotyje paslaugas) per 2013 

metus buvo gauta 1072 tūkst. Lt pajamų, tai yra 95,4 tūkst. Lt (8,2 proc.) mažiau nei 2012 metais. Sumažėjo 

23 proc. (5402 t) pervežamų atliekų srautas minėtose perkrovimo stotyse. 2013 m. pavasarį Jonavoje buvo 

įrengta atliekų rūšiavimo linija, todėl išvežamų atliekų kiekiai iš šios perkrovimo stoties į Zabieliškio 

sąvartyną sumažėjo 5209 t. 

 Miesto valymo skyrius (MVS) (kartu su viešaisiais tualetais) 2013 metais gavo 8875,8 tūkst. 

Lt pajamų, t. y. 4 proc. mažiau nei 2012 metais. Kauno miesto savivaldybės užsakymai miestui prižiūrėti 

sudarė 6941,8 tūkst. Lt. Darbų kiekis sumažėjo 889 tūkst. Lt (11 proc.). Mechanizuoto valymo užsakymai 

sumažėjo 916,3 tūkst. Lt (15 proc.). Šis poskyris patyrė 380 tūkst. Lt nuostolį. Sniego valymo ir barstymo 

darbai sumažėjo 652,7 tūkst. Lt (19 proc.). Daugiausiai neigiamos įtakos žiemos mechanizuoto valymo darbų 

pelningumui turėjo, kelių barstymas didesnės koncentracijos šlapios druskos mišiniu (apie 50 g/m3), 

užsitęsus šalnoms kovo – balandžio mėnesiais, bei gruodžio mėnesį buvus mažai sniego. 2012 m. gruodžio 

mėnesį mechanizuoto valymo - barstymo darbų buvo atlikta už 1612,3 tūkst. Lt, tuo tarpu 2013 m. gruodį 
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322,2 tūkst. Lt. Kelio dangos nubarstyta, nuvalyta nuo sniego 50,6 mln. kv.m. mažiau. Gatvių valymo 

vasarinių darbų apimtys sumažėjo 263,6 tūkst. Lt. Sumažinus gatvių valymo periodiškumą didėja sąšlavų 

kiekis 1000 kv.m., todėl tas pats plotas yra nuvalomas su didesnėmis darbo užmokesčio, kuro ir kt. 

sąnaudomis. Šie darbai yra nuostolingi. Rankinio valymo užsakymai padidėjo 34,2 tūkst. Lt (2 proc.), tačiau 

to neužteko, kad būtų ši veikla pelninga. Įmonei vasaros sezono metu sumažinus vienos mobilios brigados 

darbuotojų skaičių nuo 5 iki 4 darbuotojų (tokių mobilių brigadų yra 8), šios veiklos nuostolį pavyko 

sumažinti 78,6 tūkst. Lt (2012 m. nuostolis buvo 139,3 tūkst. Lt, 2013 m. 60,7 tūkst. Lt). 2013 metais 

pajamos už viešųjų tualetų eksploatavimą padidėjo 119,2 tūkst. Lt (51 proc.). Pagrinde šios pajamos didėjo 

dėl naujai pradėtų teikti kilnojamųjų tualetų paslaugų Kauno miesto savivaldybei. Tačiau viešųjų tualetų 

paslaugų teikimo veiklos rezultatai yra neigiami (2013 metais buvo patirtas 99,1 tūkst. Lt 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 1000 Lt/mėn., 

bei pavagiamų kilnojamųjų tualetų patiriami nuostoliai (per 2013 metų 6 mėnesius buvo pavogta 3 vnt. 

kilnojamųjų tualetų). 2013 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtos teikti Čečėnijos aikštės priežiūros paslaugos. Už 

šią veiklą buvo gauta 57,8 tūkst. Lt. Miesto valymo skyriaus komercinių darbų pajamos per 2013 metus 

išaugo 322,6 tūkst. Lt (26 proc.), palyginus su 2012 metais. Komercinės veiklos pajamų augimą lėmė kiemų 

teritorijų priežiūros pakelti atliekamų darbų įkainiai ryšium su padidėjusiu MMA. Ši veikla gavo 190,4 tūkst. 

Lt daugiau, t.y. 43 proc. Š.m. kovo mėnesį buvo pradėtos teikti vidaus patalpų valymo paslaugos Kauno 

miesto savivaldybei ir UAB „Kauno vandenys“. Už šias paslaugas buvo gauta 288 tūkst. Lt. Likusių 

komercinių veiklų (įvairių teritorijų priežiūros – nutraukta teritorijų valymo veikla privačių namų kvartale 

„Ginėnai“, AB „Autrolis“ – sumažino užsakomų darbų apimtis 20 proc. ir komercinių mechanizuoto ir 

rankinio valymo darbų – sumažėjus kritulių kiekiui žiemos metu) pajamos sumažėjo 155,8 tūkst. Lt. 

2013 metais Antrinių žaliavų skyrius gavo 3161,1 tūkst. Lt pajamų, t.y. 139,6 tūkst. Lt (4,6 proc.) 

daugiau lyginant su 2012 metais. 2013 metais už pakuočių atliekų tvarkymą papildomai buvo gauta 529 

tūkst. Lt iš VŠĮ “Pakuočių tvarkymo organizacija” ir VŠĮ “Žalias taškas”. Jeigu įmonė nebūtų gavusi šių 

subsidijų, tai 2013 m. pajamų būtų gauta 389,4 tūkst. Lt mažiau nei 2012 m. To priežastis – mažesni antrinių 

žaliavų kiekiai ir sumažėjusios antrinių žaliavų realizavimo kainos. 

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

buvo pradėtos 2013 m. birželio mėn. Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla gavo 682,3 tūkst. Lt pajamų. 70 

proc. pajamų buvo gauta už kelių remontą, likusi dalis yra įvairių viešųjų erdvių remonto ir kt. darbai. 

Avarinių situacijų lokalizavimo veikla per šiuos metus gavo 133,4 tūkst. Lt pajamų. Buvo apžiūrėta ir esant 

būtinybei lokalizuota apie 1034 pavojingų vietų. Centrinė dispečerinė per tą patį laikotarpį gavo 135,3 tūkst. 

Lt. Buvo sulaukta netoli 1034 pranešimų iš jų 636 skambučiai dėl atsivėrusių duobių. 

Kitos likusios veiklos pajamos padidėjo 114,2 tūkst. Lt (17,7 proc.). Pajamų augimą lėmė druskos, 

skirtos kelių barstymui, pardavimai ir kt. 
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2. Sąnaudų analizė 

 

2013 m. bendrovės išlaidos išaugo 1691,1 tūkst. Lt (4 proc.) lyginant su 2012 m. 

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

 

Atliekų tvarkymo skyrius  (be Antrinių žaliavų skyriaus) per 2013 metus patyrė 30240 tūkst. Lt 

išlaidų, t. y. 5,6 tūkst. Lt mažiau (0,02 proc.) nei per 2012 metus. Sumažėjus įvežamų atliekų kiekiui į 

sąvartyną (į Lapių regioninį sąvartyną buvo įvežta 8026 t atliekų mažiau), sąnaudos dėl įvesto sąvartyno 

“vartų“ mokesčio (49,1 Lt/t) Atliekų tvarkymo skyriuje sumažėjo 402,9 tūkst. Lt (4,6 proc.). Kuro, tepalų 

sąnaudos mažėjo 130,9 tūkst. Lt (3,8 proc.). Automobilių remontui buvo išleista 353,9 tūkst. Lt (10,6 proc.) 

mažiau. 2013 metais inventoriaus ir medžiagų sąnaudos sumažėjo 14,6  tūkst. Lt (5,2 proc.) lyginant su 2012 

metų sąnaudomis. Visų šių sąnaudų mažėjimui turėjo įtakos sumažėjęs atliekų srautas į sąvartynus, 

peržiūrėtos kuro normos, optimizuoti atliekų surinkimo maršrutai, filtrato transportavimas ne transporto 

priemonėmis, o vamzdynu, bei pakeistos dvi senos GAZ ir MAZ markės šiukšliavežės naujomis. 

Nusidėvėjimo sąnaudos išaugo 35,4 tūkst. Lt (2,4 proc.). Buvo įsigyti du vilkikai ir dvi šiukšliavežės. Darbo 

užmokesčio sąnaudos kartu su „Sodra“ padidėjo 98 tūkst. Lt (2,4 proc.). Šių sąnaudų didėjimą lėmė išaugęs 

poilsio ir šventinių dienų skaičius per kurias buvo vykdoma veikla, buvo pakeltas Lapių sąvartyno viršininko 

darbo užmokesčio pareiginis atlyginimas, nuo praėjusių metų sausio mėn. padidėjęs MMA. Iš kitų įmonių 

transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 289,6 tūkst. Lt daugiau, t.y. šios sąnaudos padidėjo 31,2 proc. 

Pagrindinis šių išlaidų augimas Lapių regioniniame sąvartyne – vietoje sugedusios įmonės technikos buvo 

samdoma technika iš kitų įmonių. Filtrato išvežta 11,7 tūkst. kub. m. daugiau, šių atliekų deponavimo 

sąnaudos išaugo 86 tūkst. Lt (46 proc.). iš jų dėl padidėjusio filtrato kiekio išlaidos deponavimui išaugo 40,4 

tūkst. Lt, dėl padidėjus filtrato deponavimo kainai išlaidos išaugo 45,6 tūkst. Lt. Nuo š.m. rugpjūčio vidurio 

filtratas į UAB Kauno vandenys“ pristatomas nutiestais vamzdžiais. 2012 metais vidutinė metinė filtrato 

deponavimo kaina buvo 3,4 Lt už kub.m., 2013 metais 4,08 Lt už kub.m. Per 2013 metus filtrato valymui 

viso buvo išleista 273,5 tūkst. Lt. 
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Miesto valymo skyriaus (kartu su viešaisiais tualetais) išlaidos 2013 metais sudarė 9457,7 tūkst. Lt, 

padidėjo 494,6 tūkst. Lt (5,5 proc.) lyginant su 2012 metais. Amortizacinės sąnaudos išaugo 78 tūkst. Lt (21 

proc.). Šių išlaidų augimą lėmė įsigytas traktorius, du barstymo įrenginiai, komposto sijojimo mašina, 

vakuuminė šlavimo mašina, 49 biotualetai. Darbo užmokesčio sąnaudos su “Sodros” mokesčiu padidėjo 428 

tūkst. Lt (14 proc.). Darbo užmokesčio fondas augo, dėl vykdomos naujos veiklos – vidaus patalpų valymas 

(UAB „Kauno vandenys“ ir Kauno miesto savivaldybė); Čečėnijos aikštės priežiūra; prailginto viešųjų 

tualetų darbo laiko; padidėjusio MMA. Automobilių remontui (kartu su transporto taisykla) sąnaudos 

padidėjo 149,3 tūkst. Lt (20 proc.). Buvo keistos automašinų lingės, radiatoriai, remontuoti varikliai, pavarų 

dėžė, du šlavimo agregatai, druskos barstymo agregatai ir kita. Kitoms pirktoms paslaugoms buvo išleista 

597 tūkst. Lt, (išaugo 177 tūkst. Lt) iš jų 405,6 tūkst. Lt buvo skirta druskos tirpalo gamybai, druskos 

transportavimui, iškrovimui ir sandėliavimui. Subrangai, dėl sniego valymo ir barstymo darbų, sąnaudos 

sumažėjo 603 tūkst. Lt (41 proc.). Kadangi įsigijus papildomai barstymo įrangos, buvo atsisakyta dalies 

subrangovų paslaugų (2012 metais subrangovai atliko 40 proc. kelių valymo – barstymo darbų, 2013 metais 

– 30 proc.), taipogi sumažėjo žiemos kelių priežiūros darbų. Šio skyriaus kuro, tepalų sąnaudos per 2013 

metus sudarė 913,5 tūkst. Lt, sumažėjo 50 tūkst. Lt (5,2 proc.). 

Antrinių žaliavų skyriaus išlaidos 2013 metais sudarė 3472,8 tūkst. Lt, padidėjo 232,8 tūkst. Lt (7,2 

proc.) lyginant su 2012 metais. Žalos nuostoliai išaugo 17 tūkst. Lt, kadangi buvo nurašyta 219 tonų 

supuvusios medienos. Pirktos kitų įmonių transporto paslaugos išaugo 35,3 tūkst. Lt. Buvo samdoma kitų 

įmonių technika medienos drožlėm išvežti. Amortizacinės sąnaudos padidėjo 21 tūkst. Lt (3,4 proc.) – buvo 

perkeltas medienos smulkintuvas iš perkrovimo stoties į Antrinių žaliavų skyrių. Darbo užmokesčiui kartu su 

„Sodra“ buvo išleista 1359,5 tūkst. Lt, t.y. 272,1 tūkst. Lt daugiau (25 proc.) nei 2012 metais. Pradėjus rinkti 

antrines žaliavas iš Kauno rajono privačių valdų, nuo š.m. gegužės mėnesio papildomai buvo priimta šeši 

antrinių žaliavų rūšiuotojai. Kurui, tepalams buvo skirta 436 tūkst. Lt, t.y. 48,3 tūkst. Lt mažiau (10 proc.). 

Automobilių remontui kartu su transporto taisyklos sąnaudomis buvo skirta 57,4 tūkst. Lt mažiau (11,4 

proc.). 

Gatvių ir viešųjų erdvių remonto veikla patyrė 666,9 tūkst. Lt išlaidų, avarinių situacijų lokalizavimo 

tarnyba – 89,7 tūkst. Lt ir centrinė dispečerinė – 88,2 tūkst. Lt. Šių veiklų pagrindinės išlaidos yra darbo 

užmokesčio sąnaudos. Darbo užmokesčiui (su „Sodra“) buvo išleista 305,7 tūkst. Lt. Subrangovai atliko 

kelių remonto darbų už 322,5 tūkst. Lt. Medžiagoms ir inventoriui buvo skirta 73,4 tūkst. Lt (pagrinde gatvių 

ir viešųjų erdvių remontui). Kuro sunaudota už 27,4 tūkst. Lt. 

Kitos likusios veiklos sąnaudos padidėjo 124,6 tūkst. Lt. (20 proc.).  

Apžvelgus bendras įmonės išlaidas, matoma, kad jos išaugo 1691,1 tūkst. Lt. Darbo užmokesčio 

fondas padidėjo 1047,5 tūkst. Lt (7,3 proc.). Buvo priimta į darbą 45 nauji darbuotojai dėl naujai vykdomų 

veiklų (vidaus patalpų valymo, gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veiklomis, antrinių žaliavų rūšiavimo 

apimčių padidėjimo). Atostoginiams, išmokoms atleidus ir darbdavio pašalpoms buvo išleista 157 tūkst. Lt 

daugiau. Už darbą naktį, švenčių, poilsio dienomis bei pareiginiam darbo užmokesčiui pasikeitus buvo skirta 



 

 

 9 

117,8 tūkst. Lt daugiau. Dėl pradėtų vykdyti naujų veiklų padidėjo medžiagų, inventoriaus sąnaudos 18,4 

tūkst. Lt (1 proc.). Iš kitų įmonių transporto paslaugų pirkimui buvo išleista 338 tūkst. Lt daugiau (35 proc.). 

Daugiausiai šių sąnaudų augimą įtakojo kitų įmonių technikos nuoma Lapių regioniniame sąvartyne. Kitos 

pirktos paslaugos išaugo 341,5 tūkst. Lt (41 proc.). Minėtų sąnaudų augimą įtakojo druskos transportavimo, 

sandėliavimo, tirpalo ruošimo išlaidos, bei biotualetų, pastatytų viešosiose vietose, aptarnavimo paslaugų 

pirkimas. Nusidėvėjimo išlaidos augo 79,3 tūkst. Lt (3 proc.) (įsigyta 2 vilkikai, 2 šiukšliavežės, 2 krautuvai, 

2 savivarčiai su bendra kabina, traktorius, du barstymo įrenginiai, komposto sijojimo mašina, vakuuminė 

šlavimo mašina, 49 vnt. biotualetų ir kt.). Beviltiškų ir blogų skolų buvo nurašyta 49,1 tūkst. Lt daugiau. 

Rezervas blogų skolų nurašymui padidėjo 299 tūkst. Lt. Reklamai buvo išleista 51,4 tūkst. Lt daugiau, t.y. 28 

proc. Per 2013 metus išeitinių kompensacijų rezervui buvo skirta 150 tūkst. Lt. 2012 metais šis rezervas 

nebuvo skaičiuojamas. Konteinerių nuvertėjimo rezervas padidėjo 244,6 tūkst. Lt. Palūkanos bankams už 

paskolas ir palūkanos už lizinginius įsipareigojimus išaugo 47,5 tūkst. Lt (24 proc.). Sumažėjo įmonės turto 

draudimo sąnaudos 10 tūkst. Lt (5 proc.). Sąnaudos už degalus, tepalus sumažėjo 241,3 tūkst. Lt (4,7 proc.). 

Komunalinės paslaugos bendrovei kainavo 366,5 tūkst. Lt, t.y. 4,7 tūkst. Lt mažiau (0,6 proc.). 

3 Diagrama. UAB „Kauno švara” didžiausių sąnaudų dinamika, tūkst. Lt. 

 

3. Pelnas 

 

 Bendrovė 2013 m. uždirbo 3114 tūkst. Lt veiklos pelną (be pelno panaudojimo sąnaudų ir pelno 

mokesčio), t.y. 1396,3 tūkst. Lt daugiau nei 2012 m. Pagrindinės pelno didėjimo priežastys – nuo 2013 m. 

rugsėjo 1 d. padidintas komunalinių atliekų surinkimo mokestis fiziniams bei juridiniams asmenims, 

subsidijos už antrinių žaliavų surinkimą ir pridavimą perdirbimui, gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla, 

Čečėnijos aikštės priežiūra. Grynasis pelnas, atskaičius pelno mokestį ir pelno panaudojimo sąnaudas, 2013 

m. buvo 2087,7 tūkst. Lt. Grynojo pelno marža - 4,4 proc. Turto grąža – 4,5 proc. Pelno dinamika pagal 

veiklas pavaizduotas diagramoje Nr.4. 2013 m. atliekų tvarkymo skyriaus pelnas išaugo 2270,8 tūkst. Lt. 

Miesto valymo skyriaus pelnas, palyginus su 2012 m., sumažėjo 877 tūkst. Lt, to pasekoje buvo patirtas 

581,9 tūkst. Lt nuostolis. Taip pat 2013 m. augo ir antrinių žaliavų nuostolis, kuris padidėjo 93,3 tūkst. Lt ir 
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sudarė 311,7 tūkst. Lt. 2013 metų gegužės mėnesį pradėta vykdyti gatvių ir viešųjų erdvių priežiūros veikla 

uždirbo įmonei 106,2 tūkst. Lt pelną. Įmonės pelnas iš kitos veiklos sumažėjo 10,4 tūks. Lt, tačiau ši veikla 

išliko pelninga ir uždirbo įmonei 1,8 tūkst. Lt pelną. 

4 Diagrama. UAB „Kauno švara” veiklos pelno dinamika, tūkst. Lt. 

 

IV. BENDROVĖS SKYRIAI 

 1. Buitinių atliekų surinkimo skyrius (be antrinių žaliavų) 
 
Klientų skaičiaus dinamika 2010 – 2013 m. 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Privatūs klientai 37.443 37.959 38.806 39.536 
Juridiniai subjektai 8.304 9.268 8.655 8.707 

 

Klientams aptarnauti įmonėc2013 m. pabaigoje turėjo 43,1 tūkst. vnt. konteinerių. Per metus 

konteinerių padaugėjo 813 vnt. 

 Sudarytų sutarčių apimties ir išvežtų buitinių atliekų kiekiai 2010 – 2013 m. 

Pavadinimas 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Sudaryta sutarčių (m3) 928.844 898.487 911.142 904.153 
Išvežta į sąvartyną 
(m3, pagal sutartis ir 
iškvietimus) 983.904 958.725 959.813 960.075 

Išvežta į sąvartyną (t) 135.084 133.948 128.931 123.287 
 

Buitinių atliekų surinkimo įkainis gyventojams, kuris tvirtinamas Kauno m. savivaldybės taryboje, 

šiuo metu yra 26,11 Lt/m3 už surinkimą, plius 8,54 Lt/m3 už deponavimą Lapių sąvartyne, bendroje sumoje 
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34,65 Lt/m3. Nuo 2013 metų rugsėjo 1d. Kauno m. savivaldybės tarybą už buitinių atliekų surinkimą Kauno 

mieste, fiziniams bei juridiniams asmenims, nustatė vienodo dydžio įkainį (34,65 Lt/m3.). 

Diagrama 5. Įvežamų atliekų į Lapių sąvartyną dinamika, tonos. 

 

Nuo 2009 m. UAB „Kauno švara“ įvežamų atliekų dalis kasmet mažėja ir 2012 m. sudarė 75 proc. 

viso įvežto kiekio. 2013 metais UAB „Kauno švara“ įvežamų atliekų dalis padidėjo iki 76 proc. 

  2. Antrinių žaliavų skyrius 

2013 m. realizuota 245 t antrinių žaliavų mažiau nei 2012 m. Plėvelės realizacija padidėjo 4,7 t (nuo 

604,7 t iki 609,4 t, 0,77 proc.), stiklo realizacija padidėjo 162,3 t (9,72 proc.). Makulatūros pardavimai 

sumažėjo nuo 3147,3 t iki 2718 t, tai yra 429,3 t (13,6 proc.), metalo pardavimai išaugo 17,3 t (15,19 proc.) , 

nuo 113,9 t iki 131,2 t. 

Diagrama 6. Realizuotų antrinių atliekų dinamika ir struktūra, tonos. 
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Diagrama 7. Realizuotų antrinių atliekų kainų dinamika, Lt. 

 

 

2. Miesto valymo skyrius 

 

Mechanizuoto valymo nuo dulkių, žemių, šiukšlių plotas 2013 m. buvo panašus kaip ir 2012 m. (apie 

3011 tūkst. m2 ). 2013 m. nuvalyta 93407 tūkst. m2 gatvių, tai yra 6867 tūkst. m2 mažiau nei 2012 m., įtakos 

tam turėjo oro sąlygos, pavasarį gatvės pradėtos valyti tik balandžio mėnesio antroje pusėje. 

Mechanizuoto valymo nuo sniego ir druskos barstymo darbų aptarnaujamas plotas 2013 m. buvo  

3065 tūkst. m2 (2012 m. 3074 tūkst. m2) , tačiau tik 2141 tūkst. m2 (70 proc. viso valomo ploto) valė UAB 

„Kauno švara“ technika, likusią dalį valė subrangovai. Viso buvo nubarstyta ir nuvalyta 196797 tūkst. m2 

gatvių, kas sudarė 50617 tūkst. m2 mažiau nei 2012 m. 
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Diagrama 8. Mechanizuoto valymo darbų pasiskirstymas pagal pajamas  

 

Rankinio valymo skyriaus valomi plotai 2013 metais, palyginus su 2012 metais, nekito, padidėjo tik 

parkų žaliųjų plotų priežiūros periodiškumas. Rankinio valymo skyriaus pajamos 2013 m. padidėjo 2 proc. 

(34,2 tūkst. Lt). 

Diagrama 9. Rankinio valymo darbų pasiskirstymas pagal pajamas  

 

Pagal sutartį su Kauno m. savivaldybe ir Kauno m. darbo birža, įmonė 2013 m. dirbti viešuosius 

darbus (tvarkomos įvairios teritorijos, likviduojami nelegalūs sąvartynai, rankami lapai) priėmė 133 žmones, 

tai yra 93 žmonėmis mažiau nei 2012 m.  

2013 metais įmonė prižiūri ir eksploatuoja 3 stacionarius mokamus ir 43 kilnojamus tualetus (iš jų 

25 eksploatuojami visus metus, o 18 tik vasaros sezono metu nuo balandžio mėn.01 d. ikilapkričio mėn. 01 

d.). Už parduotus talonus 2013 m. gauta 72,2 tūkst. Lt pajamų, tai yra 22,1 tūkst. Lt (44 proc.) daugiau nei 

2012 m. 

Komposto pardavimai 2013 m. buvo 416 m3, pajamos siekė 15,5 tūkst. Lt (2012 m. 13,6 tūkst. Lt). 

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

valymas. 2013 m. buvo prižiūrima 125 namai (2012 m. – 117 namų), 2013 m. toliau buvo vykdoma laiptinių 

valymo paslaugos, valoma 13 laiptinių. 
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2013 metais buvo pasirašytos valymo paslaugų viešųjų pirkimo-pardavimo sutartys su AB 

“Autrolis“, UAB “Kauno vandenys“ ir su Kauno m. savivaldybės administracija. 

 

V. INVESTICINĖS PROGRAMOS 

 1. 2013 m. investicinė programa 
 

Kiekvienais metais bendrovė iš savo sukauptų amortizacinių atskaitymų ir pelno skiria lėšas 

investicinėms programoms vykdyti. Per 2013 metus buvo panaudota 3305,4 tūkst. Lt, iš visų panaudotų 

pinigų investicinėms programoms vykdyti 840,2 tūkst. Lt skirta ankstesnių įsipareigojimų vykdymui, 2465,2 

tūkst. Lt naujoms investicinėms priemonėms įsigyti.  

Atliekų tvarkymui skirta 2147,1 tūkst. Lt, Miesto valymo skyriui 500,6 tūkst. Lt, Miesto tvarkymo 

ir ūkio skyriui 142,7 tūkst. Lt, Aptarnaujančiai – administracinei veiklai skirta 515 tūkst. Lt. 890 tūkst. Lt 

buvo skirta atliekų surinkimo konteineriams įsigyti. 809 tūkst. Lt turimo transporto atnaujinimui (2 

šiukšliavežės, 2 vilkikai, šlavimo mašina, traktorius ir t.t.). 

Diagrama Nr. 10. Investicinių lėšų pasiskirstymas pagal veiklos sritis. 

 

  
 2. 2014 m. investicinė programa 

 

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

finansines galimybes. 2014 m. planuojama investuoti 5981,5 tūkst. Lt, iš jų 4040,1 tūkst. Lt nuosavų lėšų, 

likusią dalį numatoma finansuoti lizingo būdu. 

Diagramoje Nr. 11 pavaizduotas planuojamų investicijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis. 
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Automobilių parkas turi būti atnaujinimas, nes su turima technika įmonė negali tinkamai įvykdyti 

savo įsipareigojimų klientams bei išsilaikyti rinkoje vis didėjančios konkurencijos sąlygomis. Atliekų 

surinkimui planuojama įsigyti 3 naujus buitinių atliekų surinkimo automobilius, 1 vilkiką su kabliu atliekų 

pervežimui iš Atliekų perkrovimo stoties į sąvartyną, buldozerį atliekų tvarkymui Lapių regioniniame 

sąvartyne. Nauja transporto technika leis sutaupyti dalį remonto išlaidų, sumažins prastovas ir bus 

ekonomiškesni ir efektyvesni. Taip pat reikalinga įsigyti naujų konteinerių susidėvėjusių konteinerių 

pakeitimui. Planuojama įsigyti buitinių atliekų surinkimui 1400 vnt. 0,14-0,24 m3, 600 vnt. 0,66-1,1m3. 

 Antrinių atliekų tvarkymui planuojama įsigyti 2 preskonteinerius, 4 atliekų surinkimo automobilius, 

antrinių žaliavų rūšiavimo liniją ir papildomą presą, automobilines stacionarias svarstykles, 1500 vnt. 

“varpo“ formos konteinerių, 60000 vnt. 0,14-0,24 m3 konteinerių. 

Miesto valymui planuojama įsigyti gatvių šlavimo įrenginį, 3 savivarčius su bendra kabina (masė iki 

3 500 kg), automobilį su hidromanipuliatoriumi. Ši transporto technika pakeistų seną ir nusidėvėjusią 

techniką. 

Pagal sutartį su Kauno m. savivaldybe dėl viešųjų tualetų priežiūros, įmonė yra įsipareigojusi teikti 

kilnojamų biotualetų paslaugas, buvo įsigyti 49 kilnojami biotualetai, todėl jiems aptarnauti planuojama 

įsigyti specialų automobilį. 

 

 

VI. SVARBŪS ĮVYKIAI ĮVYKĘ PO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS 

 

 2014 m. sausio mėnesį buvo parduotas neeksploatuojamas viešasis Klinikų WC už 524 tūkst. Lt. 
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VII. PAGRINDINĖS RIZIKOS 

 

1. Rinkos rizika 

 UAB „Kauno švara“ yra vienintelė įmonė turinti leidimą teikti buitinių atliekų tvarkymo paslaugas 

Kauno mieste. Buitinių atliekų surinkimo įkainiai gyventojams yra tvirtinami Kauno m. savivaldybės 

taryboje. Miesto valymo skyriaus pajamos priklauso nuo Kauno m. savivaldybės užsakymų.  

 Stiprėjantys ir nelegaliai, bei „šešėlyje“ veikiantys konkurentai didina atliekų tvarkymo rinkos dalį, 

kadangi nemokantys ar mokantys tik dalį mokesčių, gali pasiūlyti mažesnes teikiamų paslaugų kainas. Jie 

yra orientuoti į antrinių žaliavų surinkimą, kuris finansiškai yra labai patrauklus. 

2. Finansinė rizika 

 Įmonės įsipareigojimai finansinėms institucijoms 2013-12-31 dienai sudarė 6750 tūkst. Lt kreditai iš 

bankų ir 3416,4 tūkst. Lt įsipareigojimai lizingo bendrovėms. Dideli įmonės paslaugų gavėjų įsiskolinimai 

(2013-12-31 d. buvo 16008,4 tūkst. Lt) didina bendrovės finansines sąnaudas, mokumo riziką ir riboja 

įmonės finansines galimybes. 

3. Operatyvinės veiklos rizika 

 Įmonės turimos technikos amžiaus vidurkis yra 14 metų. Sena technika yra nepatikima ir gali įtakoti, 

kad įmonės teikiamos paslaugos bus atliktos nekokybiškai ir neoperatyviai. Šios technikos eksploatavimui 

kiekvienais metais (remonto darbams, detalėms) reikia daugiau papildomų lėšų. Pasenusios ir neefektyvios 

informacinės sistemos negali visuomet užtikrinti operatyvios ir teisingos informacijos reikalingų sprendimų 

priėmimui.  

 

VIII. NUMATOMOS ĮGYVENDINTI PRIEMONĖS   

 

2014 metais planuojama toliau tęsti žaliųjų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemos diegimas ir 

plėtra. 

2014 metais planuojama plėsti mišrių antrinių žaliavų surinkimą iš gyventojų Kauno mieste. 

2014 metais toliau bus plečiamos kiemų teritorijų priežiūra ir kompleksinės valymo paslaugos (t.y. 

vidaus patalpų valymas, išorės teritorijų valymas, sniego kasimas – išvežimas, barstymas ir t.t.). 

2014 metais bus tęsiamas vaikų ir jaunimo švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Tikslas – 

suprantamu būdu pateikti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, ugdyti vaikų ir jaunimo (darželinukų, 

moksleivių) ekologinį sąmoningumą, pilietiškumą, formuoti atsakingą ir rūpestingą požiūrį į gamtą, skatinti 

aktyviai ir savarankiški priimti aplinkosauginius sprendimus. 

2014 metais kartu su Kauno m. savivaldybe organizuojamas pasaulinis Žemės dienos minėjimas. 

2014 metais planuojama bendradarbiauti vykdant akciją „Darom 2014“. 

 2014 metais planuojama toliau tobulinti kompiuterines sistemas, Antrinių žaliavų sk. apskaitos 

patobulinimas 
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2014 metais bus minimas įmonės 70-ties metų jubiliejus. 

 

X. PROGNOZĖS 

 

1. Pajamos 
 

2014 metais bendrovė toliau vykdys numatytą veiklą, todėl finansinių rodiklių planas parengtas 

atsižvelgiant į pasiektus 2013 m. rezultatus. 2014 m. planuojama gauti 49879,5 tūkst. Lt pajamų ir lyginant 

su 2013 metų rezultatais planuojama, kad jos padidės 1991,6 tūkst. Lt.  

Atliekų tvarkymo skyrius 2014 m. turėtų gauti 79 proc., Miesto valymo skyrius 16 proc., Viešųjų 

erdvių priežiūros ir remonto skyrius 3 proc., kita veikla 2 proc. visos įmonės pajamų. 

Atliekų tvarkymo skyriaus pajamos 2014 metais planuojamos 39305 tūkst. Lt, t.y. 2004 tūkst. Lt 

daugiau lyginant su 2013 metais. Daugiausiai planuojama gauti pajamų už atliekų surinkimą, t.y. 74 proc. 

visų ATS planuojamų pajamų. Jos turėtų išaugti 2334 tūkst. Lt, lyginant su 2013 metų pajamomis. 

Pagrindinė priežastis įtakojusi šių pajamų augimą – komunalinių atliekų tvarkymo įkainio pakėlimas iki 

26,11 Lt už kub. m. nuo praėjusių metų rugsėjo 1 d. Dėl aktyvesnio atliekų rūšiavimo pajamos už Lapių 

regioninio sąvartyno eksploatavimą ir gautą vartų mokestį iš kitų įmonių, įvežančių atliekas į sąvartyną, 

sumažės 459 tūkst. Lt, 7 proc. Už pakuočių atliekų  tvarkymą 2014 metais planuojama papildomai gauti 70 

tūkst. Lt subsidijų. Mažės kartono superkami kiekiai 20 proc. (UAB „Senukų prekybos centras“ kartoną 

pristato tiesiai į AB „Klaipėdos kartonas“), kas sumažins antrinių žaliavų realizavimo pajamas 90 tūkst. Lt. 

Iš gyventojų ir įmonių antrinių žaliavų planuojama surinkti 156 tūkst. Lt daugiau. Antrinių žaliavų 

realizavimo kainų kilimo 2014 m. nėra numatoma. 2013 m. pavasarį Jonavoje buvo įrengta atliekų rūšiavimo 

linija, todėl įvežamų atliekų kiekiai 2013 m. į šią perkrovimo stotį sumažėjo 5209 t lyginant su 2012 m. 

Planuojama, kad 2014 m. atliekų srautas į šią perkrovimo stotį sumažės 1200 t, pajamos sumažės 20 tūkst. 

Lt.  

Miesto valymo skyriaus pajamos planuojama, kad 2014 metais bus 904 tūkst. Lt mažesnės lyginant 

su 2013 metais ir sieks 7972 tūkst. Lt per metus. 56 proc. visų planuojamų Miesto valymo skyriaus pajamų 

atiteks mechanizuotam valymui. 2014 m. už šią veiklą planuojama gauti 4485 tūkst. Lt, 1005 tūkst. Lt, t.y. 

mažiau nei 2013 m. Šių pajamų neigiamą pokytį lems mažėsiantys sniego valymo ir kelių barstymo darbai, 

dėl prognozuojamos itin šiltos ir drėgnos žiemos. Per tris šių metų pirmus mėnesius planuojama, kad darbų 

apimtys bus mažesnės 50 proc. Už viešųjų  ir kilnojamųjų tualetų eksploatavimą planuojama gauti 28 tūkst. 

Lt. mažiau. Prognozuojami mažesni kilnojamųjų tualetų nuomos užsakymai renginių metu. Žemių, sniego 

sąvartos, komposto aikštelės pajamos bus mažesnės 11 tūkst. Lt. Kritus žemo kaloringumo komposto 

paklausai, planuojama šį kompostą naudoti Lapių regioninio sąvartyno laukų užpylimui. Likusioms miesto 

valymo skyriaus veikloms planuojamas nežymus pajamų augimas, dėl darbo apimčių augimo (pvz.: pradėta 
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2013 m. antroje pusėje eksploatuoti Čečėnijos aikštė, planuojami didesni vidaus patalpų valymo įkainiai ir 

kt.) 

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

2014 m. planuojamos pajamos 1434,5 tūkst. Lt, t.y. 484 tūkst. Lt daugiau, nei 2013 m. Praėjusiais metais ši 

veikla buvo pradėta vykdyti nuo birželio mėn. Šio skyriaus 2014 m. vidutinės planuojamos pajamos per 

mėnesį būtų tokios pat, kaip 2013 m. 

Planuojama, kad per 2014 metus kita veikla gaus 1168 tūkst. Lt pajamų, t.y. 408 tūkst. Lt daugiau 

nei 2013 metais. Šiais metais augs ilgalaikio turto pardavimai (2014 m. sausį buvo parduotas 

neeksploatuojamas viešasis Klinikų WC už 524 tūkst. Lt). Mažės trumpalaikio turto pardavimai, kadangi 

šiais metais planuojama subrangovams kelių barstymui skirtos druskos parduoti 650 tonų mažiau. 

 

 

 2. Sąnaudos 

 

Planuojamos 2014 m. įmonės sąnaudos 44824,6 tūkst. Lt ir lyginant su 2013 m. bus 50,7 tūkst. Lt 

didesnės. 

Planuojama, kad 2014 m. Atliekų tvarkymo skyrius patirs 34300,6 tūkst. Lt, išlaidų t.y. 588 tūkst. 

Lt daugiau nei praėjusiais metais. Pagal 2014 m. planą daugiausiai išlaidų atiteks atliekų surinkimo veiklai. 

t.y. 48 proc. visų ATS išlaidų. ATS pagrindinės veiklos išlaidos (amortizacija, darbo užmokestis, a/m 

remontas, medžiagos inventorius ir kt.) padidės  1450 tūkst. Lt (8 proc.). Tačiau mažės sąvartyno “Vartų” 

mokesčio sąnaudos 500 tūkst. Lt, medienos ir kartono supirkimo sąnaudos 120 tūkst. Lt, filtrato valymui 

skirtos išlaidos 65 tūkst. Lt ir kt. 

Planuojama, kad 2014 m. Miesto valymo skyrius patirs 8511,7 tūkst. Lt, t.y. 946 tūkst. Lt mažiau 

nei praėjusiais metais. Planuojama, kad 2014 m. daugiausiai MVS išlaidų (59 proc.) atiteks mechanizuoto 

valymo veiklai t.y. 4992 tūkst. Lt (877 tūkst. Lt mažiau nei 2013 m.)  Išlaidų mažėjimą įtakos sumažėjusios 

darbų apimtys žiemos periodu (20 proc.). Planuojama druskos transportavimui, barstymui, tirpalo gamybai, 

subrangovų paslaugų pirkimui išleisti apie 900 tūkst. Lt mažiau. 

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

išlaidos numatomos 1355 tūkst. Lt, t.y. 511 tūkst. Lt daugiau nei 2013 m. Praėjusiais metais ši veikla buvo 

pradėta vykdyti nuo birželio mėn. Esminių pokyčių pagrindinėse veiklos sąnaudose nenumatoma 

Planuojama, kad per 2014 metus kitos veiklos patirs 657 tūkst. Lt sąnaudų, 102 tūkst. Lt mažiau nei 

2013 metais, dėl sumažėjusių druskos pardavimų. 
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 3. Pelnas 

 

2014 m. planuojama gauti 5055 tūkst. Lt veiklos pelną ir lyginant su 2013 metų rezultatais šis 

rodiklis padidės 1941 tūkst. Lt. Planuojamas grynasis pelnas 3209 tūkst. Lt. Grynojo pelno marža 6,4 proc. 

ATS 2014 m. numatoma, kad gaus 5004,3 tūkst. Lt veiklos pelno, t.y. 1416,4 tūkst. Lt daugiau nei 

2013 m. Veiklos rentabilumas 14,6 proc.  

Dėl kainos pakėlimo už komunalinių atliekų surinkimą planuojama gauti 1242,1 tūkst. Lt pelno 

daugiau. Už antrines žaliavas planuojama gauti 76,4 tūkst. Lt mažesnį nuostolį (kadangi planuojama gauti 

daugiau lėšų už pakuočių tvarkymą). 

Nuo 2014 m. vasario mėn. pradedama eksploatuoti Kaišiadorių perkrovimo stotis. Šiai veiklai 

numatoma 31,2 tūkst. Lt pelno. 

MVS 2014 m. planuojamas 540 tūkst. Lt nuostolis, t.y. 52 tūkst. Lt mažesnis nei 2013 m. 

Daugiausiai nuostolio planuojama mechanizuoto valymo veiklai 507,2 tūkst. Lt., 128,1 tūkst. Lt daugiau nei 

2013 m. 

Už viešųjų tualetų eksploatavimą numatoma patirti 90,9 tūkst. Lt nuostolį. 

Rankinio valymo veiklai planuojama 17,2 tūkst. Lt pelno. Praėjusiais metais ši veikla patyrė 60,7 

tūkst. Lt nuostolį. Šioje veikloje dirba 8 mobilios rankinio valymo brigados. Vieną mobilią brigadą sudaro 5 

valytojai, 2014 m. planuojama, kad vieną mobilią brigadą sudarys 4 valytojai. Įgyvendinus šiuos pokyčius 

tikimasi gauti pelną. 

Kompleksiniam teritorijų valymui yra numatytas 20,6 tūkst. Lt pelnas. Rezultatų gerėjimas 

numatomas, dėl Čečėnijos aikštės eksploatavimo, bei AB “Autrolis” valymo kainų pakėlimo. 

Iš gatvių ir viešųjų erdvių remonto, avarinių situacijų lokalizavimo, centrinės dispečerinės 

tarnybos 2014 m. tikimasi gauti 79 tūkst. Lt pelno. Rentabilumas 5,8 proc. 

Kita veikla 2014 m. uždirbs 511,5 tūkst. Lt. 2014 m. sausį buvo parduotas neeksploatuojamas 

viešasis Klinikų WC už 524 tūkst. Lt. 

 

VIII. ĮMONĖS VADOVO VAIDMUO IR INDĖLIS, SPRENDŽIANT IR ĮGYVENDINAT 

ĮMONEI KELIAMUS TIKSLUS 

 
 Įmonės vaidmuo sprendžiant socialinius klausimus Kauno mieste pakankamai reikšmingas. Jos 

atliekamas funkcijos, tokios kaip atliekų sutvarkymas, miesto valymas vasaros – žiemos laikotarpiu, tualetų 

priežiūra viešose vietose paliečia kiekvieną miesto gyventoją, o taip pat formuoja svečių požiūrį į Kauno 

miestą. 

 Įmonės vadovo vaidmuo yra ne tiktai subalansavimas įmonės vidaus tvarkų ar taisyklių, kas nulemia 

gerą funkcijų vykdymą, ritmingą ir užtikrintą darbą, bet ir padėti miesto vykdomajai valdžiai spręsti rūpimus 

klausimus, rasti pasiūlymų balansuojant tarp ekonominių ir socialinių iššūkių. Vadovo inovatoriškumas, 
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reiklumas ir kompetencija leidžia susidaryti branduoliui jėgų įmonės viduje, be kurių nebūtų galima 

įgyvendinti įmonei keliamus reikalavimus. Naujų žinių įgijimas, investicijos į darbo vietas, žmones, 

gamybos priemones, standartų įvedimas, procesų optimizavimas – viskas turi būti vadovo suprasta ir 

apspręsta, bei nukreipta į keliamus įmonei tikslus. Be vidinių organizacinių klausimų, kurie susiję su 

įgyvendinimu, svarbus ir paruošimas pačių tikslų, jie suformuojami su valdybos ir administracijos 

kompetencijomis, kur pagrindinius tikslus formuoja miesto politikai. Ne ką mažesnis vadovo vaidmuo yra 

gerinant įmonės įvaizdį (bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, ryšių plėtojimas 

su Lietuvos ir užsienio ekonominiais partneriais). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalinis direktorius       Dalius Tumynas 


