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ĮŽAngA

Kas reikšmingo mūsų bendrovėje įvyko 2019-asiais? 
stabilumas nuolat keičiamoje lietuvos atliekų tvarkymo 

sistemos teisinėje bazėje jau yra geras pasiekimas. Klaipėdoje, 
skirtingai nei kituose lietuvos didmiesčiuose, pavyko sėkmingai 
išlaviruoti per įstatymų džiungles ir išvengti rinkliavos už atliekas 
didinimo uostamiesčio gyventojams bei verslo subjektams. 
mažiausia, jau septynerius metus nesikeičianti, rinkliava 
Klaipėdoje ir tai, jog sugebame išlikti lyderiai lietuvoje pagal 
sąvartyne mažiausiai „palaidojamų“ komunalinių atliekų kiekius 
ir jų sutvarkymo kaštus – tai akivaizdžiausi KrAtc kolektyvo 
pasiekimai ir profesionalumo įrodymai. 

svarbiausias mūsų pastarųjų metų projektas – šlako ir 
didžiųjų atliekų perdirbimo aikštelė pastatyta. Ji maksimaliai 
priartino mus prie tikslo „Zero landfill“ (nulis atliekų į sąvartyną). Jei aukščiausiu aplinkosauginiu 
tikslu rūšiuojantiems gyventojams keliamas tikslas „Zero Waste“ (nulis atliekų buityje), tai tokių 
kaip KrAtc atliekų sistemos administratorių didžiausia siekiamybė, kad į sąvartyną nebepatektų 
nė kilogramo komunalinių atliekų. Būtent naujoji rūšiavimo aikštelė dumpiuose, pradėsianti 
veikti 2020 m. antrąjį ketvirtį, leis mums dar geriau panaudoti sudegintų atliekų šlaką: netolimoje 
ateityje kartu su partneriais gaminsime kelių tiesimui tinkamą gruntą ir medžiagas statybos 
pramonei. toje pačioje aikštelėje specialiu smulkintuvu iš regiono gyventojų surinktus senus 
baldus ir kitas medienos atliekas paversime kuru bei sumažinsime į sąvartyną deponuojamų 
degiųjų atliekų kiekį. Kokia nauda? visokeriopa. ekologiniu požiūriu – dar geriau išrūšiuosime. 
ekonominiu – patobulinsime žiedinės ekonomikos ciklą, dar daugiau atliekų grąžinsime 
pakartotiniam naudojimui ar energijos gamybai. socialiniu – išlaikysime stabilius mokesčius 
Klaipėdos miesto bei regiono gyventojams, nes išvengsime valstybinio „sąvartyno mokesčio“, 
kurio didinimas lietuvoje prognozuojamas nuo 5 iki 30 eurų už toną.

europos sąjunga įpareigojo visas valstybes nares pasiruošti ir nuo 2023 m. pradėti atskirą 
bioatliekų ir maisto atliekų surinkimą. iš esmės tai yra naujos papildomos atliekų sistemos 
sukūrimas: specialios mašinos, specialūs konteineriai, sudėtingi šių atliekų perdirbimo įrenginiai, 
dažnesnis išvežimas. Kol kas nėra nieko. netgi teisės aktų, reglamentuojančių, kaip šias 
atliekas reikės tvarkyti lietuvoje. KrAtc namų darbus atliko: 2018 metais paruošėme studiją, 
2019 metais – projektą, esame pateikę paraišką es fondams ir tikimės finansinės paramos, 
nes be jos maisto rūšiavimo sistemos sukūrimo finansinę naštą savivaldybės turės perkelti ant 
vartotojų pečių. 

visuomenės interesai yra mūsų prioritetas. pagrindinių akcininkų – 7 regiono savivaldy-
bių  – sprendimu KrAtc nesiekia maksimalaus pelno, nemoka dividendų, o ką uždirba, investuoja į 
atliekų tvarkymo sistemos tobulinimą ir stengiasi kelti kuo mažiau diskomforto bendruomenėms. 
Atsižvelgdamas į visuomenės lūkesčius, 2019 m. KrAtc dumpių regioniniame sąvartyne įdiegė 
papildomą kvapų valdymo sistemą. oficialių valstybės laboratorijų duomenimis KrAtc kvapų 
intensyvumas iš dumpiuose tikrintų įmonių – pats mažiausias, neviršijantis leistinų normų ir iki 
dešimties kartų mažesnis nei kaimynų.

laikas bėga labai greitai. 2008-ųjų balandį atidarėme dumpių sąvartyną, o dabar jau baigiame 
užpildyti antrąją sekciją ir pradėjome statyti paskutinę – trečiąją. nepaisant vis gerėjančio 
rūšiavimo, atliekų lietuvoje nemažėja. iš dalies tai geras ženklas: daugiau atliekų susidaro tose 
valstybėse, kuriose yra aukštesnis pragyvenimo lygis, didesnė gyventojų perkamoji galia. tačiau 

mums, atliekų sistemos administratoriams, tai nauji iššūkiai ir nuolatinis galvos skausmas. 
Būtina kreipti visuomenės mąstymą nuo rūšiavimo prie vartojimo mažinimo. o po keleto metų 
teks ieškoti vietos naujam Klaipėdos regioniniam sąvartynui. valstybės institucijų ir savivaldybių 
politikų pagalba labai praverstų ne tik šiuo klausimu.  

Kviečiu susipažinti su mūsų bendrovės pagrindiniais veiklos duomenimis 2019 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.

2019 m. KRATC strAteginiAi tiKslAi ir UŽdAviniAi:

skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Klaipėdos regiono teritorijoje susidarančių •	
komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augimo sąlygomis. 
Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje.

sumažinus sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padidinti šių atliekų •	
perdirbimo apimtis: skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio 
sąlygomis; plėsti biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) rūšiuojamojo surinkimo ir 
tvarkymo apimtis; rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, siekiant atskirtas biologiškai 
skaidžias atliekas panaudoti energijos gamybai.

skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atliekų perdirbimo •	
ir naudojimo apimtis: plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) atskiro surinkimo 
(pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo apimtis; skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines 
atliekas, tobulinant komunalinių atliekų apmokestinimo sistemą; rūšiuoti mišrias komunalines 
atliekas, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas.

Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos teisinius reikalavimus atitinkantį •	
komunalinių atliekų tvarkymą: užtikrinti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą; 
plėtoti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą; aplinkai ir visuomenės 
sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą, 
užtikrinant galimų pavojų ir rizikų valdymą; vykdyti atliekų monitoringą; stiprinti KrAtc 
darbuotojų administracinius gebėjimus.

Užtikrinti įmonės informacijos saugumo tęstinumo valdymą ir sumažinti galimą žalą įmonės •	
veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą informacijos saugumo incidentų poveikį.

2019 m. bendrovei už skaidraus verslo plėtojimą, įmonės finansinės reputacijos 
puoselėjimą, konkurencingumą, atsakomybę ir pagarbą savo verslo aplinkai 
suteiktas verslo stabilumo įvertinimas „TOP įmonė 2019“.
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KRATC pAdAliniAi

eil.
nr. padaliniai paslaugos

1. regioninis nepavojingų atliekų 
sąvartynas dumpiuose.

Komunalinių ir pramonės atliekų 
priėmimas iš vakarų lietuvos regiono. 
pavojingų atliekų (asbesto) šalinimas.  
Atliekų rūšiavimas ir deponavimas 
sąvartyne. 

2. mechaninio rūšiavimo skyrius 
dumpiuose.

Komunalinių atliekų iš 7 savivaldybių 
rūšiavimas, perdirbimas, paruošimas 
energijos gamybai. 

3. Bendrovės administracija.

Klaipėdos ir neringos miestų klientų 
aptarnavimas, vietinės rinkliavos 
administravimas, KrAtc padalinių veiklos 
organizavimas, atliekų tvarkymo kokybės 
užtikrinimas, valstybės ir es numatytų 
aplinkosauginių užduočių vykdymas.

4. 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelės Klaipėdos mieste.

didžiųjų ir pavojingų buities atliekų 
priėmimas ir rūšiavimas, paruošimas 
perdirbimui, daiktų mainai pakartotiniam 
naudojimui.

5. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 
glaudėnų kaime.

Žaliųjų atliekų priėmimas ir 
kompostavimas iš Klaipėdos miesto 
gyventojų ir juridinių asmenų.

6. didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelė gargžduose.

Klaipėdos rajono gyventojų didžiųjų ir 
pavojingų buities atliekų priėmimas ir 
rūšiavimas, paruošimas perdirbimui.

7. 

6 didelių gabaritų atliekų surinkimo 
ir žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės vakarų lietuvos 
savivaldybėse (neringos, palangos, 
Šilutės, skuodo, Kretingos, Klaipėdos 
rajono).

didžiųjų ir pavojingų buities atliekų 
priėmimas ir rūšiavimas, paruošimas 
perdirbimui; žaliųjų atliekų priėmimas ir 
kompostavimas iš savivaldybių gyventojų.

8. nebenaudojami 7 savivaldybių senieji 
sąvartynai.

Uždarytų sąvartynų priežiūra, 
monitoringas, apsauga nuo galimų 
ekologinių incidentų.

9.
všĮ „Anabazis“, pelno nesiekiantis 
ribotos civilinės atsakomybės juridinis 
asmuo.

Atliekų rūšiavimas dumpių regioniniame 
sąvartyne, es projektų, socialinių programų 
vykdymo veikla. 

Bendrovės pAgrindiniAi projeKtAi ir sUtArtys 2019 m.

tęsiami es finansinių fondų remiamo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros •	
plėtra“ darbai dėl požeminių, pusiau požeminių, kompostavimo ir rūšiavimo konteinerių 
įsigijimo ir įrengimo Klaipėdos miesto, neringos, skuodo ir Kretingos rajonų savivaldybėse. 

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.

plėtojamas bendradarbiavimas su UAB „Fortum Heat lietuva“ dugno pelenų (šlako) •	
apdorojimo srityje. 

vykdomi sąvartyno 2 sekcijos dalinės rekultivacijos statybos darbai, formuojami kaupo •	
šlaitai, įrengiamos bermos.

Atliekamos teisinės ir techninės procedūros Klaipėdos regioninio sąvartyno trečios sekcijos •	
įrengimui. 

Atlikta studija, kad, pasinaudojus nacionalinėmis ir es paramos lėšomis energetiniams •	
projektams finansuoti, ant uždaryto Kalotės sąvartyno kaupo būtų galima vystyti naują 
energijos gamybos ciklą – įrengti saulės jėgainę.

Atsižvelgdama į visuomenės lūkesčius, 2019 m. bendrovė savo padaliniuose dumpiuose •	
įdiegė 4 naujas papildomas technologijas, mažinančias nemalonių kvapų sklaidą iš 
gamybinės teritorijos. 

Bendrovės AKcininKAi, vAldymAs ir strUKtŪrA

UAB KrAtc akcininkų sąrašas 2019 m. gruodžio 31 d. (nominali akcijos vertė – 0,29 eUr):

eil. nr. Akcininkas Akcijų skaičius vienetais Akcijų dalis 
procentais

1. Klaipėdos miesto savivaldybė 4504179 90,555

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 1,476

iŠ viso: 4973941 100



Direktorius

direktoriaus
pavaduotojas

Atliekų tvarkymo
skyrius

ekologinės infrastruktūros
administravimo skyrius

viešųjų pirkimų ir projektų
administravimo skyrius

vietinės rinkliavos
administravimo skyrius teisės skyriusmechaninio

rūšiavimo skyrius

direktoriaus
pavaduotojas

direktoriaus
pavaduotojas

Finansų skyrius
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dArBUotojAi

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovėje dirbo 76 darbuotojai. lyginant su 2018 m., 
darbuotojų skaičius nepasikeitė, naujų etatų neįsteigta. 

Bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkiai

pareigų pavadinimas darbuotojų skaičius 
2019-12-31

2019 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis (paskirtasis) darbo 

užmokestis, eur*

Administracija 16 3699,72

specialistai 40 1927,46

darbininkai 20 1824,44

*2019 metais vidutinis mėnesinis KRATC darbuotojų darbo užmokestis formaliai išaugo dėl Seimo patvirtintų 
įmokų „Sodrai“ mokėjimo pakeitimų, kai nuo 2019 m. beveik visa darbdavio „Sodros“ įmokų dalis perkelta 
darbuotojui. 

Atlyginimų valdymas bendrovėje atliekamas pagal tarptautinės kompanijos „Korn Ferry Hay 
group“ ekonomiškai pagrįstą sistemą. 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.

2019 m. atlyginimų sistema ir dydžiai bendrovėje iš esmės nekito, darbo užmokesčio fondas 
nuo 2018 m. padidėjo 50518,23 euro dėl bendrovėje pakeistų dalies darbuotojų pareigybių, 
pailginto darbo laiko Klaipėdos miesto atliekų priėmimo aikštelėse.

2019 m. bendrovės darbuotojai dalyvavo 31 konferencijoje, seminaruose, mokymuose 
komunalinių atliekų tvarkymo ir kitomis temomis. 2019 m. mokymuose turėjo galimybę dalyvauti 
57 bendrovės darbuotojai. 

darbuotojų teisėms bendrovėje atstovauja profesinė sąjunga. 2019 m. sausį įsigaliojo nauja 
kolektyvinė sutartis.

AtlieKų tvArKymAs dUmpių regioniniAme sąvArtyne

2019 m. sąvartyne pašalinta 8,6 proc. komunalinių atliekų nuo viso regione sutvarkyto 
komunalinių atliekų kiekio (170386 t). 

pagal es reikalavimus, sąvartynuose 2035 m. bus galima šalinti ne daugiau kaip 10 proc. 
komunalinių atliekų. Šį rodiklį KrAtc pasiekė ir išlaiko nuo 2016 m.

Dumpių regioninis sąvartynas

Priimtas atliekų kiekis 2018 ir 2019 metais

eil. 
nr. Atliekų pavadinimas 2019 m. priimtas 

atliekų kiekis (t)
2018 m. priimtas 
atliekų kiekis (t)

1. mišrios komunalinės atliekos 101 597,18 104 622,598

2. didžiosios atliekos 13 475,44 13 252

3. mišrios statybinės ir griovimo atliekos 19 805,10 19 106,59

4. dugno pelenai ir šlakas 66 347,827 68 873,325

5. Kitos pramonės atliekos 28 397,988 22 158,585

iš viso: 229 623,535 228 013,098
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2019 metais į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną ir mechaninį atliekų rūšiavimo 
įrenginį priimta 1,6 tūkst. tonų daugiau atliekų negu 2018 m. nežymiai sumažėjo iš gyventojų 
surenkamų komunalinių atliekų, bet padaugėjo iš pramonės sektoriaus.

valstybiniame atliekų tvarkymo plane nustatytos komunalinių biologiškai skaidžių atliekų 
šalinimo sąvartyne mažinimo užduotys regionui ir savivaldybėms visiškai įvykdytos. 2019 
metais Klaipėdos regioniniame sąvartyne pašalintas biologiškai skaidžių atliekų grynasis kie-
kis – 2911,95 tonos, leidžiamas pašalinti kiekis – 34 157 tonos. 

2018–2019 m. regiono savivaldybių atliekų srautų pasiskirstymas, (t)

Sąvartyne 2019 m. pašalintų atliekų kiekiai 

Bendras Klaipėdos regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintas atliekų kiekis 
sudarė 41755,59 tonos.

vadovaujantis lietuvos respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu nuo 2019 m. 
sausio 1 d. padidėjo mokestis už sąvartyne šalinamas asbesto atliekas. Šis mokestis mokamas 
į valstybės biudžetą. prognozuojama, jog 2021 m. nepavojingų atliekų šalinimo mokestis kils 
nuo 5 iki 30 eurų už toną.

Mokestis už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis

sąvartyne šalinamų 
atliekų rūšis

mokesčio 
tarifas 

2018 m. 
eur

mokestis už 
aplinkos teršimą

sąvartyne 
šalinamomis 

atliekomis 
2018 m. eur

mokesčio 
tarifas 

2019 m. eur

mokestis už 
aplinkos teršimą

sąvartyne 
šalinamomis 

atliekomis 2019 m. 
eur

nepavojingųjų atliekų 
sąvartyne šalinamos 
atliekos, išskyrus 
asbesto atliekas.

5        210 008 5 224 244224 

inertinių atliekų 
sąvartyne šalinamos 
asbesto atliekos.

18,83 31 802 24,62    42 147

iš viso: -        241 810 - 266 391

mokesčių prieaugis 2019 m. 24581 eur

AtlieKų tvArKymAs mechAninio rŪŠiAvimo ĮrenginiU

Dumpių mechaninio rūšiavimo įrenginių kompleksas
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2019 metais mechaninio rūšiavimo įrenginiu apdorota 101597,18 tonos atliekų ir įgyvendintas 
projektinis 75000 tonų per metus numatytas rodiklis bei išlaikytas projektinis apdorojamų 
atliekų našumas, t. y. minimaliai 40 tonų per valandą.

Šalyje ir Klaipėdos regione pastaraisiais metais skatinamas ir sėkmingai vyksta pirminis 
rūšiavimas atliekų susidarymo vietose, plečiama gėrimų pakuočių užstato sistema, todėl į 
mechaninio rūšiavimo įrenginius atgabenama mažiau atliekų.

Išrūšiuotų antrinių žaliavų pakavimo linija

2019 m. po rūšiavimo gauti atliekų kiekiai (t)

per 2019 m. realizuota 2863,21 t antrinių žaliavų, uždirbta 41468 eur pajamų. 2019 m. antrinių 
žaliavų realizuota 56,04 t daugiau negu 2018 m.

didelių gABAritų BUities AtlieKų sUrinKimo ir ŽAliųjų 
AtlieKų KompostAvimo AiKŠtelės

2019 m. KrAtc visame Klaipėdos regione administravo vienuolika didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelių. Šešiose iš jų kartu vykdomas ir žaliųjų atliekų priėmimas bei kompostavimas. 
Atskira žaliųjų atliekų priėmimo aikštelė yra glaudėnuose (Klaipėdos r.). 

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Klaipėdoje
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2019 metais iš Klaipėdos regiono gyventojų bendrai visose KRATC didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelėse priimta 21 828,121 t atliekų, t. y. 23,3 proc. daugiau negu 2018 m. 

daugiausiai didelių gabaritų atliekų 2019 m. atvežta į plieno g. 13, Klaipėdoje esančią 
aikštelę. populiariausia žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė yra glaudėnuose (Klaipėdos raj.), 
kur žalienas veža Klaipėdos miesto bei rajono gyventojai ir juridiniai asmenys.

Klaipėdos regiono aikštelėse priimtas atliekų kiekis

eil. 

nr.
Atliekų pavadinimas Atliekų kiekis 2018 m., t Atliekų kiekis 2019 m., t

1. statybinės atliekos 2487,67 3454,52
2. didelių gabaritų atliekos 3699,29 5659,11
3. naudotos padangos 477,31 539,44
4. Žaliosios atliekos 10652,32 11500,29
5. Kitos atliekos 390,82 674,77

iš viso: 17707,42 21828,121

Dominuojančios atliekų rūšys, pristatytos į KRATC atliekų aikšteles 2019 m.

Inovacijos. Ekologinė ir švietėjiška veikla

dumpių regioniniame sąvartyne įrengta kompleksinė kvapų neutralizavimo sistema: 
įrengtos oro srauto užuolaidos ant angaro vartų; •	
sumontuotos probiotikų purškimo sistemos atliekų priėmimo angare ir rūšiavimo linijose; •	
po darbo valandų įjungiami 2 ozono generatoriai, naikinantys bakterijas ir eliminuojantys •	
kvapų susidarymo priežastis; 
įsigyti iki 500 000 kartų kvapų dalelių absorbciją mažinančio preparato „AirBorn“ kilnojamieji •	
purkštuvai. Šiuo skysčiu apipurškiamos rūšiavimo angaruose bei išorėje sandėliuojamos 
atliekos. 

siekiant nemalonių kvapų mažinimo gyvenamojoje aplinkoje, Klaipėdos mieste ant pusiau 
požeminių konteinerių buvo užklijuoti lipdukai, kviečiantys uždaryti konteinerių dangčius.

skuodo, vėžaičių, Šilutės ir neringos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse 2019 m. buvo 
įrengtos laistymo sistemos, užtikrinančios spartesnį ir technologiškai pažangesnį komposto 
gamybos procesą.

siekiant sustiprinti atliekų tvarkymo kokybės kontrolę Klaipėdos mieste 2019 metais buvo 
įsigytas naujas krovininis automobilis, kuriuo bendrovės darbuotojai apvažiavimo būdu rinko 
atliekas iš Klaipėdos miesto teritorijų. per metus KrAtc pajėgomis iš uostamiesčio surinkta 
neleistinose vietose paliktų 657 tonos didžiųjų ir 67 tonos žaliųjų atliekų bei 236 padangos.

Surenkamos neleistinose vietose paliktos didžiosios atliekos

vykdant es ir savivaldybių finansuojamus projektus Klaipėdos regiono gyventojams 
2019 m. išdalinta:

2000 maišų komposto, pagaminto glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje;•	
1603 kompostavimo dėžės;•	
2861 individualių žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių.•	

„AirBorn“ kilnojamieji purkštuvai Konteinerio dangtis Komposto laistyklė
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Klaipėdos individualių valdų gyventojai, nenorintys kompostuoti, žaliąsias atliekas gali 
rūšiuoti į specialius 0,24 m3 tūrio konteinerius. Šios atliekos išvežamos perdirbimui į KrAtc 
kompostavimo aikštelę. per 2019 m. Klaipėdos mieste išdalinta 2000 tokių konteinerių.

Bendrovė skatina pakartotinio panaudojimo idėją. 2019 m. išplėsta daiktų keitimosi paslauga. 
Kaip ir anksčiau, naudingi daiktai saugomi didžiųjų atliekų aikštelėse, ir juos galima nemokamai 
pasiimti ar palikti, o 2019 m. sukurta elektroninė platforma, kur gyventojai kviečiami dalintis 
daiktais neišeidami iš namų, nuotraukas įkeliant į bendrovės savitarnos svetainę https://mano.
kratc.lt.  

Konteineris žaliosioms atliekoms                  KRATC daiktų keitimosi elektroninė platforma

2019 metais KrAtc iniciatyva regiono ir šalies žiniasklaidoje buvo skelbiama informacija 
apie atliekų tvarkymo ir rūšiavimo aktualijas, kompostavimą, pavojingų atliekų tvarkymą, atliekų 
sistemos pokyčius (113 publikacijų). 

pateikta informacija radijo stoties „laluna“ (12 vnt.) bei „Balticum tv“ televizijos (12 vnt.) 
informaciniams reportažams apie atliekų tvarkymo aktualijas. taip pat šiomis temomis 
bendrauta su respublikinių ir užsienio šalių televizijų bei radijo transliuotojų atstovais.

2019 m. KrAtc užsakymu pravestos 105 ekologinės pamokos Klaipėdos miesto ir regiono 
moksleiviams bei visuomenės atstovams atliekų rūšiavimo, tvarkymo, perdirbimo temomis. 

Ekologinė pamoka Prano Mašioto progimnazijoje

Projektų administravimas ir įgyvendinimas

es įpareigojo visas valstybes nares pasiruošti ir nuo 2023 m. pradėti atskirą bioatliekų ir 
maisto atliekų surinkimą. 2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegijoje buvo 
pristatyta parengta galimybių studija dėl maisto (virtuvės) atliekų atskiro surinkimo sistemos 
kūrimo ir tolimesnio tvarkymo galimybių bei infrastruktūros poreikio. KrAtc, vykdydamas 
kolegijos pavedimą, 2019 m. pateikė europos komisijai koncepciją dėl atskiro maisto atliekų 
surinkimo Klaipėdos mieste ir neringoje. sulaukus europos Komisijos pritarimo pateikta 
paraiška lr aplinkos ministerijai dėl valstybinio finansavimo. gavus finansavimą, planuojama 
rengti paraišką europos komisijai. preliminari projekto vertė 3,7 mln. eurų. 

KrAtc 2019 metais tęsė es finansuojamo projekto „Komunalinių atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, skuodo ir Kretingos rajonų bei neringos savivaldybėse“ 
darbus. Buvo vykdomi požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių projektavimo darbai 
Klaipėdoje ir neringoje. per 2019 metus skuode įrengta 14 pusiau požeminių konteinerių 
aikštelių, o Kretingoje įrengta 10 požeminių konteinerių aikštelių. 

Požeminių konteinerių aikštelių įrengimas 

Bendrovė 2019–2023 m. kaip partneris dalyvauja es interreg europe 2014–2020 m. 
programos projektuose smArt WAste („Atliekų tvarkymo politikos inovacijos“) ir 2 liFes 
(„pakartotinio naudojimo skatinimas viešosios politikos priemonėmis“), skirtame tvariai žiedinės 
ekonomikos plėtrai europos sąjungoje. 
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2 LIFES projekto dalyvių pirmasis susitikimas Ispanijoje

2019 m. vasario 25–28 d. KrAtc darbuotojai susipažino su Jungtinės Karalystės regionų 
patirtimi ir praktika diegiant biologiškai skaidžių atliekų ir atskiro maisto atliekų surinkimo 
sistemas, kuri bus naudinga įgyvendinant pilotinius projektus Klaipėdos regione.

 
Bendrovė 2019 m. įsidiegė informacijos saugumo vadybos sistemą pagal iso 27001:2013 
standartų reikalavimus. taip pat bendrovės kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema 
buvo persertifikuota pagal iso 9001:2015 ir iso 14001:2015 standartų reikalavimus.

Bendrovės FinAnsiniAi ir neFinAnsiniAi veiKlos reZUltAtAi

2019 metais KrAtc pajamos sudarė 8 827,0 tūkst. eurų. grynasis pelnas 120,5 tūkst. eurų 
(2018 m. bendrovė uždirbo 119,1 tūkst. eurų). grynasis pelningumas 2019 m. siekė 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, veiklos kaštus 
mažinančius projektus, skiriamos es ekologinių projektų kofinansavimui. 

 

pajamos, tūkst. eur sąnaudos, tūkst. eur

pajamos už atliekų tvarkymą 
bei kitos pajamos 8 827,0 suteiktų paslaugų ir parduotų 

prekių savikaina 6 638,5

Kitos veiklos pajamos 31,8 Bendrosios ir administracinės 
sąnaudos 1 901,2

Finansinės veiklos pajamos 0,4 Finansinės investicinės veiklos 
sąnaudos 47,9

vietinės rinKliAvos AdministrAvimAs

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. 2019 metais lr vyriausybė pakeitė vietinės rinkliavos skaičiavimo 
taisykles. Klaipėdoje, patvirtinus pakeitimus, individualių namų gyventojams suteikta galimybė 
stropiau rūšiuoti, rečiau tuštinti komunalinių atliekų konteinerius ir taip susimažinti kintamąją 
mokesčio dalį. 

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. 

pagal KrAtc surinktus duomenis, 2019 m. Klaipėdos regione vidutiniškai išlaidos už 
komunalinių atliekų tvarkymą sudarė 0,36 % disponuojamų namų ūkio pajamų, 2018 m. – 
0,39 %, 2017 metais šis rodiklis buvo 0,45 %. 

2019 metų Klaipėdos regiono namų ūkio 
išlaidos komunalinių atliekų tvarkymui

savivaldybės 
pavadinimas

2019 m. 
rinkliavos 

priskaitymai 
gyvenamajai 

paskirčiai, 
eur 1

Būstų 
skaičius 

2019 metų 
pabaigoje, 

vnt.2

vidutiniai 
2019 m. 
atliekų 

tvarkymo 
kaštai 1 

namų ūkiui, 
eur3

išlaidos už 
komunalinių 

atliekų tvarkymą 
palyginus su 

disponuojamomis 
namų ūkio 

pajamomis, %

Klaipėdos miesto 3 500 059 79 042 44,28 0,35
neringos 113 126 1 674 67,58 0,54
palangos miesto 436 207 10 268 42,48 0,34
Kretingos rajono 1 083 275 16 866 64,23 0,51
skuodo rajono 318 281 8 193 38,85 0,31
Šilutės rajono 753 545 17 787 42,36 0,34
Klaipėdos rajono 1 458 539 34 535 42,23 0,34
iš viso Klaipėdos 
regione 7 663 032 168 365 45,51 0,36

 
1 duomenis surinkti apklausus rinkliavos administratorius.
2 duomenys surinkti apklausus rinkliavos administratorius.
3 lietuvos statistikos departamento duomenys.
 

per 2019 m. Klaipėdos mieste rinkliavos mokėtojams priskaičiuota 4 944 905,08 eUr, arba 
0,87 proc. daugiau negu 2018 metais. neringos savivaldybėje – 276 947,61 eUr, 8,52 proc. 
daugiau negu 2018 m. 
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rinkliavos augimas susijęs su naujų nekilnojamojo turto objektų atsiradimu ir turto objektų 
paskirties bei ploto tikslinimu.

išlaidos įmokų surinkimo tarpininkams 2019 m. sudarė 9769  eurus (2018 m. – 9602 
eurus).

Bendras  mokumas Klaipėdoje per metus padidėjo nuo 97,9 iki 98,5 proc. neringos 
savivaldybėje mokumas augo nuo 95,5 iki 95,9 proc.

Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos 
pasiskirstymas pagal grupes

Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos pasiskirstymas pagal grupes

2019 m. rezultatai rodo, kad vis daugiau mokėtojų pasirenka sumokėti vietinę rinkliavą ne 
kas ketvirtį, o iš karto už visus metus. 

siekiant, kad vietinės rinkliavos administravimo procesas būtų kuo efektyvesnis ir patogesnis 
rinkliavos mokėtojams, bendrovės savitarnos svetainėje buvo automatizuoti prašymų pateikimo 
procesai. norint gauti komposto dėžę ar konteinerį žaliosioms atliekoms bei deklaruoti atliekų 
kiekį nėra būtina vykti į KrAtc padalinį. 

patobulintas duomenų apsikeitimo procesas su AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „ignitis“ 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.

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. 2020 
metais bendrovė planuoja įgyvendinti šias priemones:

 pradėti dugno pelenų (šlako) ir didžiųjų atliekų apdorojimą specialiai įrengtoje aikštelėje greta 1. 
Klaipėdos regioninio sąvartyno. Čia numatyta vykdyti didelių gabaritų atliekų ir dugno pelenų 
(šlako) sandėliavimą, apdorojimą ir po apdorojimo likusių produktų laikymą iki tolimesnio 
perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams (pvz., metalo, tekstilės, plastiko ir kt. atliekos) arba 
panaudojimo (pvz., mineralinės medžiagos) statybose.

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

 Įrengti Klaipėdos regioninio sąvartyno iii sekciją. 3. 

 Įgyvendinti projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių diegimu.4. 

 diegti maisto atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą Klaipėdos mieste.5. 
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introdUction

What were our most significant achievements in 2019?
stability in the constantly changing legal framework of the 

lithuanian waste management system is a good achievement 
in itself. in Klaipėda, unlike other lithuanian cities, it was possible 
to successfully maneuver through the jungle of laws and avoid 
increasing waste fees for the residents and business entities 
of the port city. the lowest toll in Klaipėda has not changed for 
seven years, and the fact that we are able to remain the leaders 
in lithuania in terms of the least “landfilled” municipal waste 
and its disposal costs are the most obvious achievements and 
evidence of professionalism of our KrAtc team.

our most important project of 2019 was the construction of 
a slag and large waste recycling site. it brought us as close as 
possible to the goal of Zero landfill. if Zero Waste is set as the highest environmental sorting 
goal, then the greatest goal of KrAtc waste system administrators is to ensure that not a 
single kilogram of municipal waste ends up in landfills. the new sorting site in dumpiai, which 
will start operating in the second quarter of 2020, will allow us to make even better use of 
incinerated waste slag: in the near future, together with our partners, we will produce road primer 
and materials suitable for road construction. At the same site, we will convert old furniture and 
other wood waste collected from the residents of the region into fuel using a special shredder. 
this will reduce the amount of combustible waste deposited in the landfill. the benefits are 
obvious: from an ecological point of view, we will sort even better; from an economical point of 
view, we will improve the circular economy cycle, return even more waste for reuse or energy 
production; and last but not least, from the social point of view we will maintain stable taxes for 
the residents of the city of Klaipėda and the region, as we will avoid the state “landfill tax”, the 
increase of which in lithuania is projected from 5 to 30 eUr per tonne.

the european Union has committed all member states to prepare for 2023, when we should 
start separate collections of bio-waste and food waste. Basically, it is the creation of a new 
additional waste system: special machines, special containers, complex facilities for recycling 
this kind of waste, and more frequent removal of such waste. so far none of this has happened. 
even the legal acts regulating how this waste will have to be managed in lithuania have not been 
prepared yet. But in the meanwhile KrAtc did its homework: in 2018 we prepared a study, in 
2019 we prepared an application for a project that we submitted for eU funds; we are expecting 
financial support from them, because, without the food sorting system, municipalities will have 
to shift the financial burden onto our consumers.

the public interest is our priority. According to the decision of the main shareholders – 
seven municipalities of the region – KrAtc does not seek maximum profit, does not pay 
dividends, and what it earns it invests in the improvement of the waste management system 
and tries to cause as little discomfort to the local communities as possible. in line with the 
public expectations, in 2019 KrAtc implemented an additional odor management system at 
the dumpiai regional landfill. According to official state laboratories, the intensity of KrAtc 
odors from the companies inspected in dumpiai is the lowest, not exceeding the permissible 
norms and up to ten times lower than that of its neighbors.

time moves quickly. in April of 2008 we opened the dumpiai landfill, and now we are 
completing its second section and are on our way to constructing the third and final section. 

despite the ever-improving sorting, waste is not decreasing in lithuania. in part, this is a good 
sign: more waste is generated in countries with higher living standards and higher purchasing 
power. But for waste system administrators such as us, these are new challenges are a constant 
headache. it is necessary to shift public thinking from sorting to reducing consumption. in a 
few years, we will have to seek out a place for a new Klaipėda regional landfill. the help of 
state institutions and municipal politicians would be very useful for this search, though not only 
this. 

i invite you to get acquainted with the performance of our company in 2019.
 
respectfully,
Šarūnas reikalas
director, Jsc Waste management in the 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.

in 2019, the company was awarded the “top company 2019“ Business 
stability Assessment for the development of transparent business, fostering 
the company’s financial reputation, competitiveness, responsibility and 
respect for its business environment.

WAste mAnAgement in the dUmpiAi regionAl lAndFill

in 2019, 8,6% of the municipal waste was removed from the total amount of treated municipal 
waste (170386 t). 

the eU established eco-target to remove no more than 10% of municipal waste from landfills 
by 2035 has been met by KrAtc since 2016. 

The Dumpiai Regional Landfill
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KrAtc divisions

no. divisions services

1. regional landfill for non-hazardous 
waste in dumpiai

processing municipal and industrial 
waste from the Western lithuania region. 
disposal of hazardous waste (asbestos). 
Waste sorting and landfilling. 

2. mechanical sorting plant in dumpiai
sorting, processing and preparation of 
municipal waste from 7 municipalities for 
energy production.

3. company administration

customer service in Klaipėda and neringa, 
administration of local tolls, organization of 
activities of KrAtc units, quality assurance 
of waste management, performance of 
environmental tasks provided by the state 
and the eU.

4. three large waste collecting sites in 
Klaipėda

Acceptance and sorting of large and 
hazardous municipal waste, preparation for 
recycling, exchange of items for reuse.

5. green waste composting site in 
glaudėnai village

Acceptance and composting of green 
waste from Klaipėda city residents and 
legal entities.

6. large waste collection site in gargždai
Acceptance and sorting of large and 
hazardous municipal waste of Klaipėda 
district residents, preparation for recycling.

7. 

6 large-scale waste collection and 
green waste composting sites in the 
municipalities of Western lithuania 
(neringa, palanga, Šilutė, skuodas, 
Kretinga, Klaipėda district)

Acceptance and sorting of large and 
hazardous municipal waste, preparation for 
recycling; acceptance and composting of 
green waste from municipal residents.

8. the old landfills of 7 municipalities are 
no longer used

surveillance of closed landfills, monitoring, 
protection from possible ecological 
incidents.

9. “Anabazis,“ a non-profit legal entity with 
limited civil liability

Waste sorting in dumpiai regional landfill, 
implementation of the eU projects and 
social programs.

Amount of Waste Accepted in 2018 and 2019

no. type of waste Accepted waste (t) in 
2019

Accepted waste (t) in 
2018

1. mixed municipal waste 101 597,18 104 622,598

2. Bulky waste 13 475,44 13 252

3. mixed construction and demolition 
waste 19 805,10 19 106,59

4. Bottom ash and shlag 66 347,827 68 873,325

5. other industrial waste 28 397,988 22 158,585

total: 229 623,535 228 013,098

in 2019, 1.6 thousand tons more was transported to the Klaipėda regional non-hazardous 
waste landfill and mechanical waste sorting facility were accepted into Klaipėda regional landfill 
than in 2018. there was a slight decrease in municipal waste collected from the population, but 
we had an increase from the industrial sector.

the tasks of reducing the disposal of municipal biodegradable waste in landfills set out in 
the state Waste management plan for the region and municipalities have been fully met. in 
2019, the net amount of biodegradable waste disposed at the Klaipėda regional landfill was 
2911.95 tons, and the permitted amount to be disposed was 34,157 tons.

2018–2019 Distribution of Municipal Waste Streams in The Region

Year 2019

Klaipėda 
city

Klaipėda 
region

Neringa Palanga 
city

Kretinga 
region

Šilutė 
region

Skuodas 
region

Year 2018
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WAste mAnAgement in A mechAnicAl sorting plAnt

in 2019, the mechanical sorting plant treated 101597.18 tons of waste, implementing the 
projected target of 75000 tons per year; and maintained the planned productivity of the treated 
waste, i. a minimum of 40 tons per hour.

in recent years, primary sorting at waste generation sites has been promoted and successfully 
carried out in the country and Klaipėda region, the deposit system for beverage packaging has 
been expanded, therefore less waste is delivered to mechanical sorting facilities. 

Quantities of Waste Obtained After Sorting in 2019

during 2019, 2863.21 tons of secondary raw materials were sold, 41468 eUr of income was 
earned. in 2019, 56.04 tons more secondary raw materials were sold than in 2018.

BUlKy WAste collection And green WAste composting sites

in 2019, KrAtc administered eleven large waste collection sites throughout the Klaipėda 
region. six of them also receive and compost green waste. A separate green waste composting 
site is located in glaudėnai (Klaipėda district). 

Bulky waste collection site in Klaipėda

in 2019, Klaipėda region residents brought 21 828.121 tons of waste to all sites administered 
by KrAtc, which makes 23.3% more than in 2018.

Quantity of Waste Delivered to Klaipėda Region Sites

no. type of waste     Waste (t) in 2018 Waste (t) in 2019

1. construction waste 2487,67 3454,52

2. Bulky waste 3699,29 5659,11

3. Used tires 477,31  539,44

4. green waste 10652,32       11500,29

5. other waste 390,82 674,77

total: 17707,42 21828,121

Dominant Types of Waste Delivered to KRATC Landfills in 2019

Waste for burning 

Waste for recycling

Waste for landfill coating

Waste for mechanical processing

green waste

construction waste

Used tires

Bulky waste

other waste
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FinAnciAl And non-FinAnciAl perFormAnce oF the compAny

in 2019, KrAtc’s revenue amounted to 8 827 000 eUr, and net profit to 120,500 eUr (in 
2018 the company earned 119,100 eUr). net profit in 2019 reached 1% from the company's 
annual turnover.

KrAtc shareholders do not set a goal for the company to achieve maximum profit, do not 
pay dividends and bonuses. the earned funds are invested in the improvement of infrastructure, 
projects that reduce operating costs, and are used to co-finance eU ecological projects.

income / eUr costs / eUr

income from waste management 
and other income 8 827,0 prime cost of services rendered 

and goods sold 6 638,5

other operating income 31,8 general and administrative costs 1 901,2

income from financial activities 0,4 Financial investment operating 
costs 47,9

AdministrAtion oF locAl Fees

since 2017 the principles of calculating the binary fee have been introduced in all municipalities 
of the country, meaning that waste management fees are divided into fixed and variable parts. 
the fixed part is paid for the maintenance and servicing of the infrastructure, and the variable 
part is calculated on the basis of the waste generated. in 2019 the government of the republic 
of lithuania changed the local toll calculation rules. in Klaipėda, after approving the changes, 
individual household residents were given the opportunity to recycle more carefully, to empty 
the containers less frequently, and thus to reduce the variable part 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.

According to KrAtc data, in 2019 the average cost of municipal waste management in the 
Klaipėda region was 0.36% of disposable household income, compared to 0.39% in 2018, and 
0.45% in 2017. 

Klaipėda Region Household Expenses for Municipal Waste Management in 2019

municipality
2019 fee 
calculations 
for residential 
use in eUr1 

number of 
households 
at the end of 
20192

Average for 
2019 waste 
management 
costs per 
household in 
eUr3

expenditure on 
municipal waste 
management 
compared to 
disposable 
household 
income,%

Klaipėda 3 500 059 79 042 44,28 0,35%

neringa 113 126 1 674 67,58 0,54%

palanga  436 207 10 268 42,48 0,34%

Kretinga region 1 083 275 16 866 64,23 0,51%

skuodas region 318 281 8 193 38,85 0,31%

Šilutė region 753 545 17 787 42,36 0,34%

Klaipėda region 1 458 539 34 535 42,23 0,34%

total in Klaipėda region 7 663 032 168 365 45,51 0,36%
1 data collected from the interviews with fee administrators
2 data collected from the interviews with fee administrators
3 lithuanian statistics department data

in 2019, the amount calculated for tax payers in Klaipėda was 4 944 905.08 eUr, or 0,87% 
more than in 2018, and in neringa municipality – 276 947.61 eUr, or 8.52% more than in 
2018.

the increase in the total toll collection amount is related to the emergence of new real estate 
objects and the adjustment of the purpose and area of   the property objects.

expenses for collection intermediaries in 2019 amounted to 9769 eUr, while it was                   
9602 eUr in 2018.

the total solvency in Klaipėda in 2019 increased from 97.9 to 98.5%. in neringa municipality, 
solvency increased from 95.5 to 95.9%.

the 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 2020:

to install the bottom ash (slag) and bulky waste management infrastructure on a new site 1. 
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.
to build underground, semi-underground and above ground container sites in Klaipeda city, 2. 
skuodas district, Kretinga district, neringa municipality, implementing 2014-2020 eU-funded 
project “development of domestic waste management infrastructure.“
install section iii of the Klaipėda regional landfill.3. 
implement projects related to the introduction of alternative energy sources.4. 
to implement food waste collection and management infrastructure in Klaipėda.5. 
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