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ĮŽANGA
2018-aisiais sukanka 15 metų, kai įsteigtas Klaipėdos regiono
atliekų tvarkymo centras (KRATC). Pagrindinis bendrovės tikslas
– sukurti ekologišką atliekų tvarkymo sistemą Klaipėdos regione – jau pasiektas. Uždaryti ir prižiūrimi senieji 7 savivaldybių
sąvartynai, pastatytas ekologiškas komunalinių atliekų sąvartynas Dumpiuose, įrengtos didžiųjų ir žaliųjų atliekų surinkimo
aikštelės, sėkmingai veikia atliekų rūšiavimo gamykla. Išrūšiuotos atliekos atiduodamos perdirbimui, o netinkamos pakartotiniam naudojimui sudeginamos termofikacinėje jėgainėje pagaminant šilumos ir elektros energiją.
Per 15 metų pasiekėme technologinį lygį, kad nebereikalingą
šiukšlę paverčiame nekenksmingu žemės grumstu. Vykdome
Europos Sąjungos ekologines užduotis ir planuojame ateitį, kad
žiedinės ekonomikos tikslai – pakartotinis naudojimas, perdirbimas – būtų pasiekti su mažiausia finansine našta regiono gyventojams bei įmonėms. Šiame leidinyje pateikiame esminius
faktus ir norėtume Jus supažindinti su bendrovės pagrindiniais veiklos aspektais 2017 metais.
Pagarbiai
Šarūnas Reikalas
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

KRATC misija – teikti didžiausią aplinkosauginę vertę kuriančius atliekų tvarkymo sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir steigėjų lūkesčius.
KRATC vizija – tapti pirmaujančia novatoriška atliekų tvarkymo bendrove Lietuvoje.
KRATC vertybės – atsakomybė, profesionalumas, bendradarbiavimas, sąžiningumas.

KRATC tikslai:
•
•
•
•

Skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Klaipėdos regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis;
Sumažinus 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.

Bendrovė pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai
augančių Lietuvos bendrovių ir gavo „Gazelė 2016“ sertifikatą.
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BENDROVĖS AKCININKAI, VALDYMAS IR STRUKTŪRA

Bendrovės pagrindiniai projektai ir sutartys 2017 m.
•

Vykdant ES finansinių fondų remiamą projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros
plėtra“, 2017 m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su rangovais dėl konteinerių įsigijimo ir
įrengimo Klaipėdos miesto, Neringos, Skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybėse. Per ateinančius dvejus metus planuojama įrengti:

UAB KRATC akcininkų sąrašas 2017 m. gruodžio 31 d. (nominali akcijos vertė – 0,29 EUR):
Eil. Nr.

Akcininkas

Akcijų skaičius vienetais

Akcijų dalis
procentais

		 • 54 vnt. požeminių konteinerių aikštelių;

1.

Klaipėdos miesto savivaldybė

4504179

89.827

		 • 282 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelių;

2.

Klaipėdos rajono savivaldybė

25000

0.499

		 • 49 vnt. antžeminių konteinerių aikštelių;

3.

Šilutės rajono savivaldybė

44300

0.883

		 • 33 vnt. kombinuotų konteinerių aikštelių;

4.

Neringos savivaldybė

325100

6.483

5.

Kretingos rajono savivaldybė

1700

0.034

6.

Palangos miesto savivaldybė

145

0.003

7.

Skuodo rajono savivaldybė

100

0.002

8.

UAB Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras

40336

0.804

9.

Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys

73417

1.464

10.

IŠ VISO

5014277

100.000

		 • 4650 vnt. namudinio kompostavimo dėžių;
		 • 2960 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.
•

•
•

•

Siekiant įrengti dugno pelenų (šlako) ir didžiųjų atliekų tvarkymo infrastruktūrą naujame, greta
Klaipėdos regioninio sąvartyno esančiame, sklype, 2017 m. sausio 30 d. buvo sudaryta projektavimo paslaugų sutartis dėl šlako saugojimo, perdirbimo, brandinimo bei baldų surinkimo ir apdorojimo aikštelių Dumpių kaime techninio darbo projekto parengimo.
2017 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Gedimino technikos universitetu,
kuriant šlako panaudojimo betono mišiniuose bei konstrukcijose modelį.
Bendrovė 2017 m. gruodžio mėn. buvo persertifikuota pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015
reikalavimus. Įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, kurios taikymo sritis „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą administravimas. Regioninio sąvartyno ir didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimas, atliekų mechaninis apdorojimas, atliekų apskaita“.

KRATC struktūra
Stebėtojų taryba (5 asmenys)
Valdyba (3 asmenys)

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui perėmus Mechaninio rūšiavimo įrenginius
(rūšiavimo gamyklą) ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu 2017 m. įvyko atviras konkursas dėl Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo (operavimo) paslaugų teikimo. Iš trijų dalyvių pagal mažiausios kainos kriterijų konkurso laimėtoju pripažintas
VšĮ „Anabazis“ ir 2017 m. spalio mėnesį sudaryta paslaugų teikimo sutartis.

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Direktoriaus
pavaduotojas

Finansų skyrius

Atliekų tvarkymo
skyrius

Ekologinės infrastruktūros
administravimo skyrius

Mechaninio
rūšiavimo skyrius

Vietinės rinkliavos
administravimo skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas

Viešųjų pirkimų ir projektų
administravimo skyrius

Teisės skyrius

Sudegintų atliekų šlakas sąvartyne perdirbamas į statyboms tinkamas medžiagas.
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DARBUOTOJAI

Per 2017 metus į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną priimta – 239 773.348 tonų
atliekų:

2017 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius – 70.
Per 2017 m. buvo priimti 8 ir atleisti 7 darbuotojai.
2017 m. buvo atliktas atlyginimo valdymo bendrovėje tyrimas. Tarptautinės kompanijos padalinys UAB „Hay Group“, kurios parengtomis metodikomis remiasi daugelis Lietuvos valstybinio
kapitalo bendrovių, KRATC užsakymu ištyrė Lietuvos atliekų sektoriaus situaciją ir išanalizavo
KRATC darbo užmokesčio sistemą. Palyginus Estijos, Latvijos, Lenkijos bei kitų Europos valstybių analogiškų specialistų darbo užmokestį bendrovei buvo sukurta nauja, ekonomiškai pagrįsta kaip atlyginimų rinkos požiūriu, sistema. Atsižvelgiant į pateiktas ekspertų rekomendacijas
buvo nuspręsta pakeisti darbo apmokėjimą atsisakant MMA indeksavimo ir nustatant fiksuotą
atlyginimų dydį pagal 2017 m. gruodžio 31 d. priskaičiuotą darbo užmokestį. 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.

Pareigų pavadinimas

Darbuotojų skaičius
2017-12-31

2017 m. vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo
užmokestis, EUR

Administracija

16

2923.10

Specialistai

35

1419.96

Darbininkai

19

1364.22

Atliekų tvarkymas Dumpių regioniniame sąvartyne

24545.84 t (10%)

Mišrios komunalinės atliekos
Mišrios statybinės ir griovimo atliekos
Kitos pramonės atliekos
Didžiosios atliekos
Dugno pelenai ir šlakas

108780.79 t (45%)

72864.94 t (31%)

19649.61 t (8%)

13932.17 t (6%)

2017 metais iš Klaipėdos regiono priimta ir sutvarkyta 130.5 tūkst. tonų vietine rinkliava apmokestintų atliekų (4,5% daugiau nei 2016 m.):
Klaipėdos m.
Klaipėdos r.
Neringa
Palangos m.
Kretingos r.
Šilutės r.
Skuodo r.

11.543 t (9%)

4.364 t (3%)

15.544 t (12%)

10.167 t (8%)
2.878 t (2%)

2017 m. sąvartyne pašalinta 8 proc. komunalinių atliekų nuo viso sutvarkyto komunalinių atliekų kiekio. Jau įvykdyta ES ekologinė užduotis, kad iki 2035 metų sąvartynuose būtų šalinama
ne daugiau kaip 10 proc. komunalinių atliekų.

67.844 t (52%)
18.202 t (14%)

Bendras Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintas atliekų kiekis sudarė – 42618.393 t (17.8 % nuo priimto atliekų kiekio). Prieaugis lyginant su 2016 m. – 1416.52 t.
Pokytį lėmė statybinių atliekų, turinčių asbesto, kiekio padidėjimas (1797.52 t).
Statybinės atliekos, turinčios asbesto
Didžiosios atliekos
Kitos pramonės atliekos

25785.003 t (60%)
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2901.22 t (7%)

13932.17 t (33%)
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Bendrovės veiklai ir jos finansiniams rezultatams turėjo įtakos nuo 2017 m. sausio 1 d. padidėjęs
mokestis už aplinkos teršimą nepavojingomis atliekomis, turinčiomis asbesto:

Sąvartyne šalinamų
atliekų rūšis

Mokesčio
tarifas
2016 m.
Eur

Mokestis už
aplinkos teršimą
sąvartyne
šalinamomis
atliekomis
2016 m. Eur

1. Nepavojingųjų
atliekų
sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų
atliekų sąvartyno atskirose
sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

120295

Mokesčio
tarifas
2017 m.
Eur

Mokestis už
aplinkos teršimą
sąvartyne
šalinamomis
atliekomis
2017 m. Eur

3

119151

2017 metais mechaninio rūšiavimo įrenginiais (rūšiavimo gamykloje) apdorota 109266.59 tonų
atliekų. Po rūšiavimo gauta:
9753.142 t (9%)

4029.958 t (4%)

Atliekos deginimui
Atliekos perdirbimui
Atliekos sąvartyno perdengimui

95483.49 t (87%)

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos duomenys apie antrinių žaliavų atskyrimo rodiklius šalyje 2016–2017 m.

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir
nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose
šalinamos asbesto atliekos

7.24

Iš viso:

-

13.03

7991

37803

MBA (MA) ATSKIRTA ANTRINIŲ ŽALIAVŲ
2016 m. – 3,04 proc.

128286

-

156954

2017 m. – 2,89 proc.

6,00 %
5,00 %

Mokesčių prieaugis

28668 Eur

Atliekų tvarkymas mechaninio rūšiavimo įrenginiu
(rūšiavimo gamykla)
2017 metais mechaninio rūšiavimo įrenginiu apdorota 109.266,59 t atliekų, t. y. 30.547,08 t
daugiau negu 2016 m. (bendrovė pradėjo eksploatuoti įrenginį 2016 m. birželio mėn.) ir įgyvendintas projektinis 75.000 tonų per metus apdorotų atliekų numatytas rodiklis.

4,00 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %
0,00 %
Vilniaus

Klaipėdos

Panevėžio

Telšių

2016

Utenos

Kauno

Alytaus

Šiaulių

2017

Po rūšiavimo gautas antrines žaliavas bendrovė pardavė, uždirbdama 104.4 tūkst. eurų pajamų.
2017 m. realizuota 4558.68 tonų antrinių žaliavų:

Popieriaus ir kartono pakuotės
Kombinuotos pakuotės
1141.146 t (25%)
Metalinės pakuotės
Plastikinės (kartu su PET) pakuotės
Stiklo pakuotės
363.31 t (8%)

381.64 t (8%)
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Didelių gabaritų buities atliekų surinkimo
ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

Per 2017 metus aikštelėse atliktos inovacijos:
•

Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų
surinkimo aikštelėse pradėta nauja veikla –
pakartotiniam naudojimui tinkamų baldų
priėmimas, laikymas ir nemokamas atidavimas gyventojams.

•

Glaudėnų, Ankštakių ir Joskaudų kaimuose esančiose žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse įsigytos komposto laistymo įrangos.

•

Per 2017 metus Klaipėdos regiono gyventojams buvo išdalinta 4000 vnt. 15 litrų talpos maišų su kompostu, pagamintu Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir 210 vnt.
vaikams skirtų knygų apie atliekų rūšiavimą.

2017 m. KRATC administravo vienuolika didelių gabaritų atliekų surinkimo ir septynias žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelių visame Klaipėdos regione.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė Neringoje.
2017 metais bendrai visose Klaipėdos regiono atliekų surinkimo aikštelėse iš Klaipėdos regiono
gyventojų priimta 15269.25 tonų atliekų:

1950.991 t (13 %)

1972.424 t (13 %)

405.587 t (3 %)

10664.952 t (71 %)

Statybinės atliekos

Didelių gabaritų atliekos

Naudotos padangos

Žaliosios atliekos
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Atliekų tvarkymo kokybės kontrolė
•
•
•
•
•
•
•

2017 metais KRATC objektuose įvyko 17 vnt. Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento patikrinimų – jų metu nebuvo nustatyta jokių pažeidimų.
2017 m. vykdant darbų monitoringą dėl komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo bei Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo priskaitymų KRATC kokybės
inspektoriai surašė 516 patikrinimo aktų.
379 aktai buvo surašyti dėl nulinės Vietinės rinkliavos taikymo, Vietinės rinkliavos neskaičiavimo, Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžios tikslinimo ir kita.
Surašyti 38 patikrinimo aktai vežėjams dėl nustatytų atliekų surinkėjų įsipareigojimų nevykdymo bei skirtos finansinės baudos (iš viso 8253 Eur.). Taip pat surašyti 104 komunalinių
atliekų maršrutų kontrolės aktai.

•
•

2017 m. bendrovės pelnas prieš apmokestinimą sudarė 247.8 tūkst. EUR, o grynasis pelnas
110.7 tūkst. EUR (2016 m. bendrovė uždirbo 70,5 tūkst. EUR pelno). Grynasis pelningumas
2017 m. pasiekė apie 1 proc. nuo bendrovės metinės apyvartos. KRATC akcininkai nekelia bendrovei tikslo siekti maksimalaus pelno, nemoka dividendų ir tantjemų. Uždirbtos lėšos yra investuojamos į infrastruktūros gerinimą (požeminių konteinerių įrengimui ir kt.), paslaugų plėtrą
(rūšiavimo aikštelių statybai), skiriamos ES ekologinių projektų kofinansavimui, mokestinės naštos už atliekų tvarkymą mažinimą (Klaipėdos mieste rinkliava už atliekas gyventojams nedidėja
jau 5 metus).

60 patikrinimo aktų buvo perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl galimų Klaipėdos miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimų.

Pajamos, Eur

Surašyti 23 aktai dėl antrinių žaliavų rūšiavimo ir namudinio kompostavimo individualiame
namų sektoriuje.

Pajamos už atliekų tvarkymą
bei kitos pajamos

Papildomai užtikrindama švarą kiemuose 2017 metais KRATC apvažiavimo būdu rinko
atliekas iš Klaipėdos miesto gyventojų.

Kitos veiklos pajamos

Švietėjiška veikla
•

BENDROVĖS FINANSINIAI IR NEFINANSINIAI
VEIKLOS REZULTATAI

Sąnaudos, Eur
9484364

Suteiktų paslaugų ir parduotų
prekių savikaina

7370968

8848

Bendrosios ir administracinės
sąnaudos

1826948

Finansinės – investicinės
veiklos pajamos

2017 metais buvo rengiama informacija, straipsniai apie atliekų rūšiavimą, kompostavimą,
pavojingų atliekų tvarkymą, atliekų sistemos pokyčius (83 publikacijos).
Dalyvauta radijo stoties „RadijoGama“ laidų cikle apie rūšiavimą „Žalia dermė“. Teikta informacija radijo stoties „Laluna“ bei „Balticum TV“ televizijos rengtiems reportažams (38
laidos ir / ar reportažai).
Dalyvauta susitikimuose-diskusijose su visuomenės atstovais, pravestos ekologinės pamokos Klaipėdos miesto ir regiono moksleiviams atliekų rūšiavimo, tvarkymo, perdirbimo
temomis (59 priemonės).

Kitos veiklos sąnaudos
25

2551

Finansinės investicinės veiklos
sąnaudos

44913

Remiantis mokumo (likvidumo) rodikliais, UAB KRATC turi mokios bendrovės statusą:
2016 m.

2017 m.

Pozityvumo
riba

Einamojo likvidumo koeficientas

3.30

3.12

>=2

Kritinio likvidumo koeficientas

3.20

3.05

>=1

Absoliutus trumpalaikio mokumo koeficientas

2.10

2.16

>=1

Ilgalaikio įsiskolinimo koeficientas

0.21

0.21

<=0.3

Rodiklis

Pamoka moksleiviams apie atliekų tvarkymą.
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Mokestinės reformos. Dvinarė rinkliava

Ekologiniai projektai

Vykdant LR Vyriausybės sprendimus 2017 m. 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.
Klaipėdos miesto taryba šią naują rinkliavos už atliekas tvarką Klaipėdoje įteisino nuo 2017 m.
liepos 1 dienos. Po dvinarės rinkliavos įvedimo iš esmės mokesčių dydžiai Klaipėdos miesto
gyventojams ir juridiniams asmenims liko nepakitę.
Finansinę naštą dėl dvinarės rinkliavos įvedimo prisiėmė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. Sistemos išlaikymui trūkstamą 347 tūkst. eurų sumą bendrovė įsipareigojo padengti iš vidinių rezervų.

Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras toliau sėkmingai siekia žiedinės ekonomikos tikslų. Taupydama gamtos išteklius ekologinė įmonė Klaipėdos miesto didžiųjų atliekų priėmimo
aikštelėse įrengė saulės kolektorius, kurie gamina elektros energiją. Įmonės investicija ilgalaikė
– nuo šiol aikštelių energetinis išlaikymas nieko nekainuos net 25 metus. KRATC tokius saulės
kolektorius planuoja įrengti daugelyje savo administruojamų aikštelių visame regione.
KRATC valdomame regioniniame Dumpių sąvartyne, uždarytoje sąvartyno sekcijoje, surenkamos pūvančių atliekų išskiriamos metano dujos. Jas deginant specialiuose generatoriuose
taip pat pagaminama elektros energija. Iš Dumpių sąvartyno atliekų dujos surenkamos ir nukreipiamos į AB „Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklą, kur yra dujų deginimo ir elektros gamybos
įrenginiai.

Valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą
negali viršyti 1 % 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.

Išlaidos už komunalinių atliekų tvarkymą (Klaipėdos regione)
palyginus su disponuojamomis namų ūkio pajamomis:

BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI
Bendrovė planuoja savo veiklą vadovaudamasi triejų metų strateginiu veiklos planu, kuris kasmet rengiamas ir tvirtinamas atsižvelgiant į Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo planą. 2018
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 didelio gabarito 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 išrūšiuotų atliekų, turinčių energetinę vertę, laikymo aikštelę šalia sąvartyno
esančioje teritorijoje, nes nuo 2018 metų II pusm. nebebus leidžiama deginimui skirtų
atliekų laikyti ant sąvartyno kaupo.
3. Įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“, per ateinančius dvejus metus, planuojama Klaipėdos m., Skuodo r.,
Kretingos r., Neringos sav. bendrai įrengti požeminių ir pusiau požeminių konteinerių
aikšteles, nupirkti ir išdailinti 4650 vnt. namudinio kompostavimo dėžių, 2960 vnt. žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.
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