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ĮŽAngA

Prieš metus, švęsdami įmonės 15-ąjį gimtadienį, akcen-
tavome, jog pagrindinis KRATC tikslas jau pasiektas – sukurta 
ekologiška atliekų tvarkymo sistema Klaipėdos regione. 
Nebereikalingas atliekas sugebame išrūšiuoti ir perdirbti, arba 
paversti aplinkai nekenksminga statybine medžiaga. Tačiau 
Lietuvos atliekų tvarkymo sektoriuje nauji iššūkiai seka vienas 
kitą.

Europos Sąjunga įpareigojo visas valstybes nares pasiruošti ir 
nuo 2023 m. pradėti atskirą bioatliekų ir maisto atliekų surinkimą. 
Jų rūšiavimui Klaipėdoje reikės naujų konteinerių, specialių 
mašinų, perdirbimo įrenginių, savivaldybės pakoreguotų atliekų 
tvarkymo sprendimų ir bendrų pastangų įtikinant gyventojus 
nebūti abejingus naujovei.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pranešė, jog nuo 
2020 m. valstybinis „sąvartyno mokestis“ bus didinamas nuo 5 iki 27,51 eurų už toną. Kiekviena 
sąvartyne palaidota atlieka taps papildoma finansine našta visiems Klaipėdos regiono 
gyventojams ir verslo subjektams. Nes pagal europinį principą „teršėjas moka“ visi atliekų 
surinkimo ir sutvarkymo kaštai gula ant vartotojo pečių. Kaip to išvengti? Kaip maksimaliai 
sumažinti atliekų sutvarkymo kainą? Su ta mintimi keliamės ir gulame, ieškome sprendimų, 
kaip išrūšiuoti visas atliekas ir iš jų išspausti maksimalią naudą. Ir čia derėtų pažymėti: naudą 
ne mūsų bendrovei, o visiems, mokantiems už atliekų sutvarkymą.

ES atliekų tvarkymo taisyklėse numatyta, kad 2025 m. turi būti perdirbama 55 proc. 
komunalinių atliekų, 2030 m. – 60 proc., iki 2035 m. reikės išmokti tvarkytis taip, kad darkart 
panaudotos būtų 65 proc. komunalinių atliekų, o į sąvartynus patektų ne daugiau nei 10 proc. 
komunalinių atliekų.

Visiems šiems tikslams pasiekti būtina ilgalaikė strategija, iš anksto numatyti ir sukoordinuoti 
atsakingų institucijų veiksmai, finansiniai ištekliai, įsigyti papildomi rūšiavimo įrenginiai ir 
technika, kompetentingi specialistai. Tuo keliu ir einame.

Kviečiu susipažinti su mūsų bendrovės pagrindiniais veiklos duomenimis 2018 metais.

Pagarbiai 
Šarūnas Reikalas
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

KrAtc misija – teikti didžiausią aplinkosauginę vertę kuriančius atliekų tvar-
kymo sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir steigėjų lūkesčius.

KrAtc vizija – tapti pirmaujančia novatoriška atliekų tvarkymo bendrove 
Lietuvoje.

KrAtc vertybės – atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, sąži-
ningumas.
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KrAtc tikslai:

Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Klaipėdos regiono teritorijoje susidarančių •	
komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo 
sąlygomis;
Sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padidinti šių atliekų •	
perdirbimo apimtis;
Skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo •	
ir naudojimo apimtis;
Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos teisinius reikalavimus atitinkantį •	
komunalinių atliekų tvarkymą.

Finansinį įmonių patikimumą analizuojantis ir reitinguojantis kredito biuras Creditinfo, UAB 
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui suteikė sertifikatą „STIPRIAUSI LIETUVOJE 2018“. 

Bendrovės pAgrindiniAi projeKtAi ir sUtArtys 2018 m.

Tęsiami ES finansinių fondų remiamo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros •	
plėtra“ darbai dėl konteinerių įsigijimo ir įrengimo Klaipėdos miesto, Neringos, Skuodo ir 
Kretingos rajonų savivaldybėse. Iki 2021 metų išvardintų savivaldybių teritorijose planuojama 
įrengti:

54 vnt. požeminių konteinerių aikštelių;•	
282 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių;•	
49 vnt. antžeminių konteinerių aikštelių;•	
33 vnt. kombinuotų konteinerių aikštelių;•	
4650 vnt. namudinio kompostavimo dėžių;•	
2960 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.•	

Vykdoma bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus gedimino technikos universitetu, kuriant •	
šlako panaudojimo betono mišiniuose bei konstrukcijose modelį.
Siekiant ekologiškiau tvarkyti dugno pelenus (šlaką) ir didžiąsias atliekas, greta Klaipėdos •	
regioninio sąvartyno esančiame sklype įrengiama šlako saugojimo, perdirbimo, brandinimo 
bei baldų surinkimo ir apdorojimo aikštelė. 2018 m. birželį parengtas „Šlako (pelenų) ir 
didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelių“ techninis darbo projektas, atlikta techninio 
darbo projekto bendroji ekspertizė ir gautas statybos leidimas.
2017 m. sausio 31 d. bendrovei išduotas kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę būti •	
ypatingo statinio statybos rangovu, t. y. savo jėgomis vykdyti sąvartyno uždarymo-
rekultivavimo darbus. 2018 m. buvo vykdomi sąvartyno uždarymo I etapo statybos darbai, 
formuojami kaupo šlaitai, įrengiamos bermos.
2018 m. gegužės 25 d. pasirašyta sutartis su UAB „Krašto projektai ir partneriai“ dėl Klaipėdos •	
regioninio sąvartyno II statybos etapo – trečios sekcijos įrengimo, techninio projekto 
parengimo.
Atsižvelgiant į visuomenės lūkesčius, 2018 m. bendrovė priėmė sprendimus ir pradėjo •	
įsigijimo procedūras 4 naujoms papildomoms technologijoms, mažinančioms nemalonių 
kvapų sklaidą iš bendrovės teritorijos. 2018 m. numatyta instaliuoti ozonatorius, automatinę 
probiotikų purškimo sistemą, AirBorn technologinius įrenginius, gamykloje įrengti stacionarias 
oro srauto sulaikymo užuolaidas.
Nuo 2018 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja atliekų surinkimo ir vežimo Klaipėdos mieste •	
sutartis su UAB „Ecoservice Klaipėda“.
Atsižvelgiant į darbo santykius reglamentuojančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso •	
pakeitimus, 2018 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta nauja kolektyvinė sutartis.

Bendrovės AKcininKAi, vAldymAs ir strUKtŪrA

UAB KRATC akcininkų sąrašas 2018 m. gruodžio 31 d. (nominali akcijos vertė – 0,29 EUR):

Eil. Nr. Akcininkas Akcijų skaičius vienetais Akcijų dalis 
procentais

1. Klaipėdos miesto savivaldybė 4504179 90,556
2. Klaipėdos rajono savivaldybė 25000 0,503
3. Šilutės rajono savivaldybė 44300 0,891
4. Neringos savivaldybė 325100 6,536
5. Kretingos rajono savivaldybė 1700 0,034
6. Palangos miesto savivaldybė 145 0,003
7. Skuodo rajono savivaldybė 100 0,002
8. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys 73417 1,475

iŠ viso: 4973941 100

dArBUotojAi

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. Lyginant su 2017 m., 
įsteigti 6 nauji etatai.
Kad klaipėdiečiams būtų patogiau tvarkyti didžiąsias atliekas, 2018 m. buvo nuspręsta pailginti 
Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių darbo laiką ir įdarbinti dar 3 aikštelių 
darbuotojus.
Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, nuo 2018 m. 
birželio 1 d. įsteigti du nauji vairuotojų-KTM operatorių etatai. Papildomų darbuotojų priėmimo 
tikslas – Klaipėdos mieste sutvarkyti šalia konteinerių paliktas atliekas, dvigubai padidinant 
pajėgumus bei nepažeidžiant nustatytų triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių.
Per 2018 m. buvo priimti 15 ir atleisti 11 darbuotojų. 2 darbuotojos grįžo iš motinystės atostogų. 
Pagrindinė darbuotojų kaitos priežastis – atostogų ar ligos metu pavadavimui terminuotai 
priimami nauji darbuotojai.



UAB KLAIPėDoS REgIoNo ATLIEKų TVARKyMo CENTRAS Bendrovės veiKlA 2018 m.6   | |   7

Bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkiai

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 
2018-12-31

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis 
(paskirtasis) darbo užmokestis, Eur

Administracija 16 2851,30
Specialistai 39 1427,96
Darbininkai 21 1360,77

Lyginant su 2017 m. atlyginimų vidurkiais, 2018 metais bendrovės darbuotojams atlyginimai 
nežymiai mažėjo visose grupėse.

Atlyginimų valdymas bendrovėje atliekamas pagal tarptautinės kompanijos „Korn Ferry 
Hay group“ ekonomiškai pagrįstą sistemą. Atsižvelgiant į ekspertų pateiktas rekomendacijas 
darbo apmokėjimas bendrovėje pakeistas atsisakant MMA indeksavimo ir nustatant fiksuotą 
atlyginimų dydį. Ši darbo apmokėjimo sistema siekia aiškumo, skaidrumo ir teisingumo bei 
padeda užtikrinti sistemišką atlyginimų valdymą. Kiekvienais metais atlyginimas gali būti 
peržiūrimas, atsižvelgiant į einamųjų metų Lietuvos atlyginimų rinkos tyrimų duomenis, kuriuos 
„Hay group“ pateikia išanalizavusi bent 300 Lietuvoje veikiančių organizacijų.

2018 m. bendrovės darbuotojai dalyvavo 31 konferencijose, seminaruose, mokymuose 
komunalinių atliekų tvarkymo ir kita tematika. 2018 m. mokymuose turėjo galimybę dalyvauti 
30 bendrovės darbuotojų.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, 2018 m. bendrovėje buvo įsteigta darbuotojų 
profesinė sąjunga.

AtlieKų tvArKymAs KlAipėdos regioniniAme sąvArtyne

2018 m. sąvartyne pašalinta 7,5 proc. komunalinių atliekų nuo viso sutvarkyto komunalinių 
atliekų kiekio. Kaip ir 2017 m., įvykdyta ES ekologinė užduotis, kad iki 2035 metų sąvartynuose 
būtų šalinama ne daugiau kaip 10 proc. komunalinių atliekų.

Priimtas atliekų kiekis 2017 ir 2018 metais

Eil. 
Nr.

Atliekų pavadinimas 2017 m. priimtas 
atliekų kiekis, t

2018 m. priimtas 
atliekų kiekis, t

1. Mišrios komunalinės atliekos 108 780,79 104 622,598
2. Didžiosios atliekos 13 932,17 13 252
3. Mišrios statybinės ir griovimo atliekos 19 649,61 19 106,59
4. Dugno pelenai ir šlakas 72 864,94 68 873,325
5. Kitos pramonės atliekos 24 545,84 22 158,585

Iš viso: 239 773,35 228 013,098

2018 metais į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir mechaninį atliekų 
rūšiavimo įrenginį atvežta 11,7 tūkst. tonų mažiau atliekų negu 2017 m. Mažėjimo tendencijos 
priežastis – daugiau atliekų išrūšiuojama namų ūkiuose ir kitose atliekų susidarymo vietose.

Nagrinėjant pagal atskiras regiono savivaldybes, bendrovė 2018 m. priėmė ir sutvarkė 
125,37 tūkst. tonų vietine rinkliava apmokestintų atliekų, t. y. 5,17 tūkst. tonų, arba 3,96 % mažiau 
negu 2017 m.

2017–2018 m. regiono savivaldybių atliekų srautų pasiskirstymas (t)
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2018 m. sąvartyne pašalintos atliekos

   

Bendras komunalinių, statybinių ir kitų 2018 m. sąvartyne pašalintų atliekų kiekis – 37 895,1 t 
(16,6 %).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, nuo 2018 m. 
sausio 1 dienos padidėjo bendrovės išlaidos už sąvartyne šalinamas atliekas.

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio 
tarifas 

2018 m., 
Eur

Mokestis 
už aplinkos 

teršimą
sąvartyne 

šalinamomis 
atliekomis 

2018 m., Eur

Mokesčio 
tarifas 

2017 m., 
Eur

Mokestis 
už aplinkos 

teršimą
sąvartyne 

šalinamomis 
atliekomis 

2017 m., Eur
Nepavojingųjų atliekų sąvartyne ša-1. 

linamos atliekos, išskyrus nepavojingų-
jų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose 
šalinamas asbesto atliekas

5 210008 3 119151

Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos 2. 
atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvar-
tyno atskirose sekcijose šalinamos as-
besto atliekos

18,83 31802 13,03 37803

Iš viso: - 241810 - 156954

mokesčių prieaugis 84856 eur

AtlieKų tvArKymAs mechAninio rŪŠiAvimo ĮrenginiU
(rŪŠiAvimo gAmyKlA)

2018 metais mechaninio rūšiavimo įrenginiais apdorota 104916,2 t atliekų.

Po rūšiavimo gauti atliekų kiekiai 

Perdirbamų komunalinių atliekų kiekis kg vienam gyventojui regionuose

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos duomenys
   

2018 m. bendroje ES rinkoje susidarė perdirbimui tinkamų plastiko ir popieriaus atliekų 
pasiūlos perteklius, kuris neigiamai paveikė šių žaliavų kainas.

Per 2018 m. realizuota 2807,17 tonų antrinių žaliavų, uždirbta 38 576 eurai pajamų.
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2018 m. po rūšiavimo realizuotų antrinių žaliavų kiekiai

didelių gABAritų BUities AtlieKų sUrinKimo 
ir ŽAliųjų AtlieKų KompostAvimo AiKŠtelės

2018 m. KRATC administravo vienuolika didelių gabaritų atliekų surinkimo ir septynias žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikšteles visame Klaipėdos regione.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė 

2018 metais bendrai į visas KRATC administruojamas aikšteles Klaipėdos regiono gyventojai 
atvežė 17 707,42 tonų atliekų, t. y. 15,9 proc. daugiau negu 2017 m.

Klaipėdos regiono aikštelėse priimtas atliekų kiekis

Eil. Nr. Atliekų pavadinimas Atliekų kiekis 2017 m., t Atliekų kiekis 2018 m., t
1. Statybinės atliekos 1950,991 2487,67
2. Didelių gabaritų atliekos 1972,424 3699,29
3. Naudotos padangos 405,587 477,309
4. Žaliosios atliekos 10664,952 10652,322

iš viso: 15269,251 17707,42

Dominuojančios atliekų rūšys, pristatytos į KRATC atliekų aikšteles 2018 m.

2018 metais aikštelėse atliktos inovacijos

Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ir glaudėnų žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelėje pastatyti saulės kolektoriai, kurių pagamintos elektros energijos 
pakanka aprūpinti aikšteles.

Saulės kolektorius KRATC aikštelėje
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Populiariausiose Klaipėdos miesto aikštelėse – Šiaurės prospekte ir Tilžės gatvėje – 
įrengtos automobilinės svarstyklės, kad pagreitintume klientų, atvežusių statybines atliekas, 
aptarnavimą.

Svarstyklės Šiaurės prospekto aikštelėje

Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse tęsiami ir plečiami daiktų mainai. 
2017 m. uostamiesčio aikštelėse buvo pastatyti konteineriai, kuriuose laikomi pakartotiniam 
naudojimui tinkami baldai. Šiuo metu kaupiami ir nemokamai gyventojams atiduodami indai, 
rūbai, žaislai, buities aksesuarai, knygos.

Klaipėdos aikštelėse galima palikti ar pasiimti naudojimui dar tinkamus daiktus

AtlieKų tvArKymo KoKyBės Kontrolė
     

2018 metais KRATC objektuose Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamento inspektoriai atliko 15 patikrinimų. Jų metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų.

2018 metais vykdant darbų monitoringą dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo bei 
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą priskaitymų KRATC kokybės 
inspektoriai surašė 339 patikrinimo aktus.

Dar 220 aktų buvo surašyti dėl nulinės vietinės rinkliavos taikymo, vietinės rinkliavos 
neskaičiavimo, vietinės rinkliavos mokėjimo pradžios tikslinimo ir kita.

Per 2018 metus yra surašyti 42 patikrinimo aktai dėl atliekų vežėjo UAB „Ecoservice Klaipėda“ 
nustatytų įsipareigojimų nevykdymo bei skirtos finansinės baudos (iš viso 12105 Eur).

Po KRATC inspektorių patikrinimų 41 patikrinimo aktas buvo perduotas Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijai dėl galimų Klaipėdos miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių 
pažeidimų.

2018 metais buvo surašyti 4 patikrinimo aktai dėl antrinių žaliavų rūšiavimo ir namudinio 
kompostavimo individualiame namų sektoriuje bei 52 komunalinių atliekų maršrutų kontrolės 
aktai. Atlikta 16 atliekų deklaravimo fakto patikrų.

Papildomai užtikrindamas švarą kiemuose 2018 metais KRATC apvažiavimo būdu rinko 
neteisėtai prie konteinerių paliktas atliekas iš Klaipėdos miesto gyventojų kiemų. Nuo birželio 
1 dienos pradėjo dirbti dvi darbuotojų pamainos ir atliekų surinkimas vykdomas nuo 8 iki 22 
valandos. Per 2018 m. iš uostamiesčio kiemų surinkta 780,4 tonų didžiųjų ir žaliųjų atliekų, 
448 vnt. padangų.

ŠvietėjiŠKA veiKlA

2018 metais buvo rengiama informacija, straipsniai apie atliekų rūšiavimą, kompostavimą, 
pavojingų atliekų tvarkymą, atliekų sistemos pokyčius regiono ir respublikinėje spausdintinėje 
žiniasklaidoje, interneto portaluose (81 publikacija).

Teikta informacija radijo stoties „Laluna“ (12 vnt.) bei „Balticum TV“ televizijos (17 vnt.) 
informaciniams reportažams, laidoms apie atliekų tvarkymo aktualijas.

Dalyvauta susitikimuose-diskusijose su visuomenės atstovais, pravestos ekologinės 
pamokos Klaipėdos miesto ir regiono moksleiviams atliekų rūšiavimo, tvarkymo, perdirbimo 
temomis (52 priemonės). Ekologinių paskaitų metu išdalinta 2000 vnt. daugkartinio naudojimo 
maišų pirkiniams, turinčių pakeisti aplinkai nedraugiškus plastikinius maišus.
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Viešojo transporto ekranuose (miesto autobusuose) demonstruotas informacinis klipas 
apie atliekų priėmimą į didžiųjų atliekų aikšteles. Vykdytos sezoninės reklaminės akcijos dėl 
padangų surinkimo.

Kartu su dienraščiu „Vakarų ekspresas“ inicijuota švietėjiška akcija „Pone parše, susirink 
savo šiukšles!“, skatinanti gyventojus fiksuoti netvarkos faktus ir siųsti nuotraukas publikavimui 
į redakciją.

  Per 2018 metus Klaipėdos regiono gyventojams nemokamai buvo išdalinta 2000 vnt. 15 
litrų talpos maišų su kompostu, pagamintu glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje.

Kitų AplinKosAUginių UŽdUočių vyKdymAs

Per 2018 metus KRATC nemokamai Klaipėdos miesto gyventojams išdalino 125 komposta-
vimo dėžes.

Kaip numato teisės aktai, buvo vykdoma 7 Klaipėdos regiono savivaldybėse esančių uždary-
tų sąvartynų priežiūra ir monitoringas. Uždaryti sąvartynai 2 kartus per metus buvo šienaujami, 
4 kartus per metus imti požeminio, paviršinio vandens ir filtrato mėginiai.

                                       Šienaujami sąvartynai

Siekiant nustatyti perspektyvines komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 
kryptis ir technologinius pasirinkimus, 4 kartus per metus buvo tiriama savivaldybės teritorijoje 
susidariusių mišrių komunalinių atliekų sudėtis – atliekamas atliekų sudėties monitoringas.

Atlikta Maisto (virtuvės) atliekų atskiro surinkimo sistemos kūrimo ir tolimesnio tvarkymo 
galimybių bei infrastruktūros poreikio Klaipėdos regione galimybių studija, numatanti gaires 
maisto atliekų rūšiavimui ir Klaipėdos mieste.

Dumpių sąvartyno rekultivuotoje sekcijoje atliekų puvimo metu išsiskiriančios dujos 
vakuuminiu būdu išsiurbiamos ir uždaru vamzdynu transportuojamos į AB „Klaipėdos vanduo“ 
rezervuarą, kur vėliau sudeginamos vidaus degimo variklyje pagaminant elektros energiją.

Bendrovės FinAnsiniAi ir neFinAnsiniAi veiKlos reZUltAtAi

2018 metais KRATC pajamos sudarė 8 644 500 eurų. grynasis pelnas 119 100 eurų (2017 m. 
bendrovė uždirbo 110 700 eurų). grynasis pelningumas 2018 m. siekė apie 1 proc. nuo bendro-
vės metinės apyvartos.

KRATC akcininkai nekelia bendrovei tikslo siekti maksimalaus pelno, nemoka dividendų ir 
tantjemų. Uždirbtos lėšos yra investuojamos į infrastruktūros gerinimą (požeminių konteine-
rių įrengimui, papildomų rūšiavimo įrenginių įsigijimui, kvapų valdymo technologijoms ir pan.), 
paslaugų plėtrą (rūšiavimo aikštelių statybai), skiriamos ES ekologinių projektų kofinansavimui, 
mokestinės naštos už atliekų tvarkymą mažinimui. Klaipėdos mieste rinkliava už atliekas gy-
ventojams nedidėja jau 6 metus.
 

Pajamos, Eur Sąnaudos, Eur

Pajamos už atliekų tvarkymą 
bei kitos pajamos 8 585 400 Suteiktų paslaugų ir parduotų 

prekių savikaina ?

Kitos veiklos pajamos 59 100 Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos ?

Finansinės investicinės veiklos 
sąnaudos 43 400

2018 m. bendrovės einamojo likvidumo (mokumo) koeficientas (einamojo likvidumo (mokumo) 
koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai) buvo lygus 3,21, o 2017 m. – 
3,12. 
Remiantis mokumo (likvidumo) rodikliais, UAB KRATC turi mokios bendrovės statusą.
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UAB Klaipėdos regiono atlieKų tvarKymo centras

Liepų g. 15, LT-92138 Klaipėda 

Tel. (8 46) 300 106 

kratc@kratc.lt

www.kratc.lt

vietinės rinKliAvos AdministrAvimAs

Vykdant LR Vyriausybės sprendimus nuo 2017 metų visose šalies savivaldybėse įvestas 
dvinarės rinkliavos skaičiavimo principas, kai mokesčiai už atliekų tvarkymą yra išskirstomi į 
pastoviąją ir kintamąją dalis. Pastovioji dalis mokama už infrastruktūros išlaikymą ir aptarnavimą, 
o kintamoji skaičiuojama pagal susidariusių atliekų kiekį.

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą 
negali viršyti 1 procento disponuojamų namų ūkio pajamų. Šio rodiklio reikšmė Klaipėdos regione 
priklauso ne tik nuo KRATC veiklos, bet ir nuo atskirų savivaldybių priimamų sprendimų, nes 
KRATC administruoja rinkliavą tik Klaipėdos miesto ir Neringos savivaldybėse. Kitos 5 regiono 
savivaldybės administravimą organizuoja savarankiškai.

2018 m. Klaipėdos regione vidutiniškai išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą sudarė 
0,39 % disponuojamų namų ūkio pajamų, 2017 metais šis rodiklis buvo 0,45 %. Detalesnė 
informacija pateikiama lentelėje.

2018 metų Klaipėdos regiono namų ūkio išlaidos 
komunalinių atliekų tvarkymui

Savivaldybės 
pavadinimas

2018 m. 
rinkliavos 

priskaitymai 
gyvenama-

jai paskirčiai
Eur1

Būstų 
skaičius 

2018 metų 
pabaigoje, 

vnt.2

Vidutiniai 
2018 m. 
atliekų 

tvarkymo 
kaštai 1 

namų ūkiui, 
Eur3

Išlaidos už 
komunalinių 

atliekų tvarkymą 
palyginus su 

disponuojamomis 
namų ūkio 
pajamomis

Klaipėdos miesto 3.467.201 78.261 44,30 0,37 %

Neringos 111.152 1.608 69,12 0,57 %

Palangos miesto 419.413 9.732 43,10 0,36 %

Kretingos rajono 1.083.171 15.680 69,08 0,57 %

Skuodo rajono 324.684 8.180 39,69 0,33 %

Šilutės rajono 931.452 17.588 52,96 0,44 %

Klaipėdos rajono 1.374.766 33.635 40,87 0,34 %

iš viso Klaipėdos regione 7.711.839 164.684 46,83 0,39 %

1 Duomenys surinkti apklausus rinkliavos administratorius.
2 Duomenys surinkti apklausus rinkliavos administratorius.
3 Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Per 2018 metus Klaipėdos mieste rinkliavos mokėtojams priskaičiuota suma sudarė 
4 902 191 eurą (3,2 % daugiau negu 2017 m.), Neringos savivaldybėje – 255 199 eurus (21 % 
daugiau negu 2017 m.)

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos 
pasiskirstymas pagal grupes

Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos pasiskirstymas pagal grupes

Vietinės rinkliavos nepriemokos suma Klaipėdos mieste, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 
siekė 1 055 913 eurų. Bendras mokumas Klaipėdoje per metus padidėjo nuo 97,8 % iki 97,9 %. 

Neringos savivaldybėje vietinės rinkliavos nepriemokos suma 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 
101 616 eurų, o mokumas augo nuo 95,2 % iki 95,5 %.

Siekiant, kad vietinės rinkliavos administravimo procesas būtų kuo efektyvesnis ir 
patogesnis rinkliavos mokėtojams, buvo automatizuoti prašymų pateikimo procesai suteikiant 
individualioms valdoms komposto dėžę ar konteinerį žaliosioms atliekoms ir deklaruojant 
atliekų kiekį.

Patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Lietuvos 
energijos tiekimas“ dėl pažymų išdavimo apie turto nenaudojimą, todėl rinkliavos mokėtojams 
nebereikia rinkti pažymų iš paslaugų teikėjų, o užtenka kreiptis į KRATC dėl turto nenaudojimo 
ir pažymas užsako pati bendrovė.
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Bendrovės veiKlos plAnAi

Bendrovė planuoja savo veiklą vadovaudamasi trejų metų strateginiu veiklos planu, kuris 
kasmet rengiamas ir tvirtinamas atsižvelgiant į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo planą. 2019 
metais bendrovė planuoja įgyvendinti šias priemones:

1. Įrengti dugno pelenų (šlako) ir didžiųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą naujame greta 
Klaipėdos regioninio sąvartyno esančiame sklype. Jame bus vykdomas didelių gabaritų 
atliekų ir dugno pelenų (šlako) sandėliavimas, apdorojimas ir po apdorojimo likusių produktų 
laikymas iki tolimesnio perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams (pvz., metalo, tekstilės, 
plastiko ir kt. atliekos) arba panaudojimo (pvz., mineralinės medžiagos) statybose.

2. Įrengti požemines, pusiau požemines ir antžemines konteinerių aikšteles Klaipėdos m., 
Skuodo r., Kretingos r., Neringos sav., įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų remiamą projektą 
„Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

3. Įdiegti bendrovėje informacijos saugumo vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISo/
IEC 27001:2017 standarto reikalavimus.

4. Apdoroti didžiąsias (baldai) ir statybines atliekas mechaninio atliekų apdorojimo įrenginio 
teritorijoje.

5. Įrengti Klaipėdos regioninio sąvartyno III sekciją.
6. Išdalinti žaliųjų atliekų rūšiavimui skirtus konteinerius visoms individualioms valdoms 

Klaipėdos mieste.
7. Įgyvendinti projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių diegimu.
8. Vykdyti parengiamuosius (eksperimentinius) darbus 2 D frakcijos perdirbimui ir inertinės 

frakcijos hidrorūšiavimui bei tolimesniam gautų medžiagų panaudojimui.

introdUction
A year ago when we celebrated the 15th anniversary of our 

company, we were excited about having achieved the main 
goal of KRATC: the establishment of an eco-friendly waste 
management system in the Klaipėda region. We could now sort 
and recycle unnecessary waste or turn it into environmentally 
friendly construction materials. However, new challenges in 
the Lithuanian waste management sector have emerged. The 
European Union mandated that its member countries implement 
separate collection processes for green waste and food waste 
by 2023. For this to occur, Klaipėda will need new containers, 
special machinery, recycling facilities, municipal-adjusted 
waste management solutions, and a joint effort encouraging 
the municipalities to help and support this change in recycling. 

The Lithuanian Environment Ministry has announced that 
beginning in 2020, the National 'landfill tax' will increase from 5 EUR to 27.5 EUR per ton. Each 
piece of waste buried in the landfill will become an additional financial burden for Klaipėda 
residents and businesses since according to the European pollution standard, all waste collection 
and treatment costs are the responsibility of the consumer. How do we solve this? How can we 
minimize waste management costs? With these questions in mind, we must continually search 
for solutions that will help us maximize waste collection at the lowest cost. Not only will our 
company benefit from this, but also everyone else who pays local fee for waste. 

EU waste management regulations state that by 2025, 55% of municipal waste will need to 
be recycled; by 2030 – 60%, and 2035 – 65%; plus, no more than 10% of the municipal waste 
will be allowed to go to the landfill after 2035. To achieve these objectives, we need long-term 
planning and strategizing by different institutions; we need financial resources, additional sorting 
facilities and equipment, and experienced professionals. Implementing those regulations is our 
plan and goal, and we are ready to address and undertake it. 

Please look at the performance of our company in 2018.

Respectfully, 
Šarūnas Reikalas
Director, JSC Waste Management in Klaipėda Region 

the mission of KrAtc is to provide waste management solutions with the 
highest environmental value while meeting the needs of society and the 
expectations of the founders.
KrAtc’s vision is to become a leading innovative waste management 
company in Lithuania.
KrAtc values include responsibility, professionalism, cooperation, and 
honesty.

Territory administered by KRATC
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the objectives of KrAtc:
•  To promote waste prevention by ensuring that the amount of municipal waste generated in 

the territory of the Klaipėda region decreases or at least remains stable under conditions of 
economic growth;

•  To reduce the amount of biodegradable waste in landfills and to increase recycling of this 
waste;

•  To promote the efficient use of natural and other resources by increasing the volume of 
recycling and recovery of municipal waste;

•  To ensure that municipal waste management complies with environmental and public health 
legal requirements.

The Credit bureau Creditinfo has awarded Klaipėda Waste Management Center with the certificate 
“STRONGEST IN LITHUANIA 2018.”

WAste mAnAgement in KlAipėdA regionAl lAndFill

In 2018, 7.5% of the municipal waste was removed from the total amount of treated municipal 
waste. In 2018, as in 2017, the EU established eco-target to remove no more than 10% of 
municipal waste from landfills by 2035 has been met. 

Amount of waste accepted in 2017 and 2018

No. Type of Waste Accepted waste (t) in 
2017

Accepted waste (t) in 
2018 

1. Mixed municipal waste 108,780.79 104,622.598
2. Bulky waste 13,932.17 13,252
3. Mixed construction and demolition 

waste
19,649.61 19,106.59

4. Bottom ash and slag 72,864.94 68,873.325
5. other industrial waste 24,545.84 22,158.585

Total 239,773.35 228,013.098

In 2018, 11.7 thousand tons less waste was transported to the Klaipėda regional non-
hazardous waste landfill and mechanical waste sorting facility than in 2017. The reason for 
this decrease is that more waste is sorted out in households and other places where waste is 
generated.

Looking at the individual municipalities in the region, the company took in and sorted out 
125.37 thousand tons of taxed waste, which makes 5.17 thousand tons, or 3.96% less than in 
2017.

2017-2018 Distribution of Municipal waste Streams in The Region

WAste mAnAgement in A mechAnicAl sorting device
(sorting FActory)

In 2018, 104916.2 tons of waste was treated with mechanical sorting devices.

Quantities of Waste Obtained After Sorting

Klaipėda city    Klaipėda region       Neringa          Palanga city    Kretinga region    Šilutė region   Skuodas region

Waste for burning
 
Waste for recycling

Waste for landfill coating

year 2017 year 2018
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Amount of Municipal waste Recycled in kg per Capita per Region

Data from the Centers of the Lithuanian Association of Regional Waste Management 

In 2018, the EU had an over-supply of recyclable plastic and paper waste, which had a 
negative impact on the prices of these raw materials.

During 2018, 2807.17 tons of secondary raw materials were sold, and 38 576 EUR income 
was generated.

BUlKy WAste collection And green WAste composting sites

In 2018, KRATC administered eleven bulky waste collection sites and seven green waste 
composting sites throughout the Klaipėda region.

Bulky Waste Collection

In 2018, Klaipėda region residents brought 17 707.42 tons of waste to all sites administered by 
KRATC, which makes 15.9% more than in 2017.

Quantity of waste delivered to Klaipėda region sites000

No. Type of Waste Waste (t) in 2017 Waste (t) in 2018
1. Construction waste 1950.991 2487.67
2. Bulky waste 1972.424 3699.29
3. Used tires 405.587 477.309
4. green waste 10664.952 10652.322

Total: 15269.251 17707.42

Site Innovation in 2018

Bulky waste collection sites in Klaipėda and the glaudėnai green waste composting site have 
solar panels that generate enough electricity to supply these sites. 

Solar Panel at KRATC bulk Site 

FinAnciAl And non-FinAnciAl perFormAnce oF the compAny

In 2018, KRATC’s revenue was 8,644,500 EUR. Net profit was 119,100 EUR (in 2017 the 
company earned 110,700 EUR). Net profit in 2018 reached 1% from the company’s annual 
turnover. KRATC shareholders do not require the company to maximize its profit, nor do they 
pay dividends or bonuses because of social benefits.

The earned funds are invested in infrastructure improvement (installation of underground 
containers, acquisition of additional sorting facilities, odor management technologies, etc.), 
expansion of services (construction of sorting sites), co-financing of EU ecological projects, 
and reduction of tax burden on waste management. In Klaipeda, the waste management fee 
has been stable for 6 years in a row.

 

Income / EUR Costs / EUR
Income from waste 
management and other income 8,585,400 Prime cost of services rendered 

and goods sold 6,329,000

other operating income 59,100 general and administrative costs 2,005,400
Financial costs of investing 
activities 43,400

ReusedRemoved Recycled
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The Company’s current liquidity (solvency) ratio (current liquidity/current ratio = current 
assets/current liabilities) in 2018 was 3.21, in 2017 – 3.12.

Based on solvency ratios, KRATC JSC has the status of a solvent company.

Administration of Local Fees

The state waste management plan stipulates that the costs for municipal waste management 
may not exceed 1 percent of disposable household income. The significance of this indicator in 
the Klaipėda region depends not only on the activities of KRATC, but also on the decisions made 
by individual municipalities, as KRATC administers the fees only in the city of Klaipėda and 
Neringa municipalities. The other 5 municipalities in the region organize their administration 
independently from KRATC.

In 2018, the average cost of municipal waste management in the Klaipėda region was 0.39% 
of disposable household income, compared to 0.45% in 2017. 

Please find more information in the table below.

Klaipėda Region Household Expenses for Domestic 
Waste Management in 2018

 

Municipality

2018 fee 
calculations 
for 
residential 
use in EUR1

Number of 
households 
at the end of 
20182 

Average for 
2018 waste3 

Expenditure on 
municipal waste 
management 
compared to 
disposable 
household income

Klaipėda 3,467,201 78,261 44.30 0.37%

Neringa 111,152 1,608 69.12 0.57%

Palanga 419,413 9,732 43.10 0.36%

Kretinga region 1,083,171 15,680 69.08 0.57%

Skuodas region 324,684 8,180 39.69 0.33%

Šilutė region 931,452 17,588 52.96 0.44%

Klaipėda region 1,374,766 33,635 40.87 0.34%

Total in Klaipėda region 7,711,839 164,684 46.83 0.39%

1 Data collected from the interviews with fee administrators
2 Data collected from the interviews with fee administrators
3 Lithuanian Statistics Department data

In 2018, the amount calculated for tax payers in Klaipėda was 4,902,191 EUR (3.2% more than 
in 2017), and in Neringa municipality – 255,199 EUR (21% more than in 2017). 

Distribution of Local Klaipėda City Municipality Fees by Groups

Distribution of Local Neringa Municipality Fees by Groups

According to data collected by December 31, 2018, the total amount of local fees in arrear 
in Klaipėda city amounted to 1,055,913 EUR. That means that overall solvency in Klaipėda last 
year increased from 97.8% to 97.9%. 

The total amount of local fees in arrear in Neringa municipality by December 31, 2018 
amounted to 101,616 EUR, and the solvency went from 95.2% to 95.5%.

Residential 
42,4%

other 
22,9%

other 
15,90%

Hotel and 
recreation 

34,8%

Residential 
(apartment 
buildings)

64,51%

Declaring 
domestic 

waste 
13,93%

Residential 
(private 
homes)
5,66%
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compAny’s Action plAn

The company plans its activities in accordance with the three-year strategic action plan, which 
is prepared and approved annually in accordance with the Klaipėda Region Waste Management 
Plan. The company has the following objectives for 2019:

1. To install the bottom ash (slag) and bulky waste management infrastructure on a new site 
adjacent to the Klaipėda Regional Landfill. It will include bulky waste and bottom ash (slag) 
storage, treatment and post-treatment residual storage until further transfer to other waste 
managers (e.g. metal, textile, plastic, etc.) or use (e.g. mineral) in construction.

2. To build underground, semi-underground and above ground container sites in Klaipėda city, 
Skuodas district, Kretinga district, Neringa municipality, implementing 2014-2020 EU-funded 
project “Development of municipal waste management infrastructure.”

3. To implement information security management system in the company that is in compliance 
with the requirements of LST EN ISo/IEC 27001:2017 standard.

4. To treat bulk (furniture) and construction waste on the site of a Mechanical Waste Treatment 
Facility.

5. Install section III of the Klaipėda regional landfill.
6. Distribute green waste sorting containers to all individual properties in Klaipėda.
7. Implement projects related to the introduction of alternative energy sources.
8. To carry out preparatory (experimental) work on the reprocessing of the 2D fraction and the 

hydrotreatment of the inert fraction and further utilization of the resulting materials.
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