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kami – atliekų tvarkymo sistemos išlaikymas pradeda strigti ir tai yra viena iš priežasčių didinti 
rinkliavą. taip yra nutikę mūsų kolegoms kituose šalies regionuose. Klaipėdos miesto atveju 
vietinė rinkliava už atliekas nedidėjo 8 metus. o rinkliavos mokumo rodikliai pasiekė 98,7 proc. 

stabilūs ir geri rezultatai nėra atsitiktinumas. tai KrAtc darbuotojų, profesionalios koman-
dos nuopelnas. Kartais sulaukiame pretenzijų, esą KrAtc dirba nepamatuotai daug žmonių. 
statistika byloja ką kita. Kitų regionų rAtc‘ai, vykdydami daug mažiau veiklų, lenkia mus dar-
buotojų skaičiumi. Klaipėdos rAtc dirba 77 žmonės; Kauno rAtc – 92; Šiaulių rAtc – 83; 
marijampolės rAtc – 84.   

Kad nekiltų abejonių dėl KrAtc specialistams mokamų atlyginimų skaičiavimo, pasinaudota 
gerosios praktikos modeliu, kuris taikomas daugelyje lietuvos valstybinių įmonių. nuo 2018 m. 
KrAtc atlyginimų valdymas atliekamas pagal tarptautinės kompanijos „Korn Ferry Hay group“ 
ekonomiškai pagrįstą sistemą. Kiekvienais metais KrAtc darbuotojų atlyginimas gali būti per-
žiūrimas, atsižvelgiant į einamųjų metų lietuvos atlyginimų rinkos tyrimų duomenis, kuriuos 
„Hay group“ pateikia išanalizavusi bent 300 lietuvoje veikiančių organizacijų.

Žvelgiant į netolimą ateitį KrAtc kolektyvui teks įveikti ne vieną kliūtį pereinant į naują atliekų 
tvarkymo ir perdirbimo erą – žiedinės ekonomikos ciklą. 

pradžia jau padaryta. es įpareigojo visas valstybes nares nuo 2023 m. pradėti atskirą bio-
atliekų ir maisto atliekų surinkimą. KrAtc yra paruošusi viso Klaipėdos regiono maisto atliekų 
rūšiavimo investicinį projektą ir pateikusi paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai, kad 
šios sistemos sukūrimui būtų skirta es finansinė parama. 

taip pat KrAtc 2019–2023 m. kaip partneris dalyvauja es interreg europe 2014–2020 m. 
programos projektuose smArt WAste („Atliekų tvarkymo politikos inovacijos“) ir 2 liFes („pa-
kartotinio naudojimo skatinimas viešosios politikos priemonėmis“), skirtuose tvariai žiedinės 
ekonomikos plėtrai europos sąjungoje. 

strateginis proveržis įvyko ir bus tęsiamas kuriant konteinerių parką. iki šiol KrAtc neturėjo 
savo konteinerių – jie priklausydavo atliekų vežimo paslaugą teikiančioms bendrovėms. Klaipė-
doje ir neringoje, kur KrAtc teikia atliekų sistemos administravimo paslaugą, įrengus naujus 
požeminius ir pusiau požeminius konteinerius bei perdavus juos valdyti KrAtc, į juos bus die-
giami tūrio davikliai, nuotoliniu būdu informuojantys apie konteinerio užpildymą. tai reiškia, kad 
KrAtc pagal realų konteinerių užpildymą galės koreguoti išvežimo grafikus, gerės paslaugų 
kokybė vartotojams – mažės skundų dėl perpildytų konteinerių, atsiras prielaidos vežėjų kon-
kursuose mažinti atliekų išvežimo įkainius.

siekdama „Zero landfill“ tikslo bendrovė ketina plėsti infrastruktūrą – įsigyti hidrorūšiavimo 
liniją. Joje bus galima nuo smulkiausios birios frakcijos atskirti antrines žaliavas. taip pat nu-
matomas 2d frakcijos perdirbimas – atsiras galimybė perdirbimui netinkamas antrines žalia-
vas paversti kietuoju atgautuoju kuru, kurį tikimasi realizuoti kaip kurą.  

Kai prieš kone 20 metų pradėjome kurti naują atliekų tvarkymo sistemą, galvojome, kaip 
žmones išmokyti rūšiuoti, naudotis atliekų priėmimo aikštelėmis, laikytis tvarkos kiemuose, 
laiku sumokėti vietinę rinkliavą. Šiandien šie tikslai jau beveik pasiekti, bet žvelgdami į ateitį 
matome ir kitus: netrukus užgrius maisto atliekų rūšiavimas; teks pasukti galvas, kaip mažinti 
vartojimą ir įdiegti „Zero Waste“ principus namuose; sąvartyne užbaigti „Zero landfill“ sistemos 
kūrimą ir dumpiuose pastatyti naują sąvartyno sekciją. reikės išmintingų politikų sprendimų, 
KrAtc specialistų kruopštaus darbo ir palankios visuomenės nuomonės, kuri, kaip esame pa-
tyrę, naujoves ne visada sutinka palankiai. 

  
Kviečiu susipažinti su KrAtc pagrindiniais veiklos duomenimis 2020 metais.

pagarbiai
Šarūnas reikalas
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro direktorius

ĮŽAngA

2002 metais Klaipėdos regione pradėta kurti europos sąjun-
gos ekologijos standartus atitinkanti atliekų tvarkymo sistema. 
Šiam tikslui pasiekti lietuvos respublikos vyriausybė rekomen-
davo, o 7 Klaipėdos apskrities savivaldybės bendru sutarimu 
įsteigė UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą.

prireikė dešimtmečio, kad KrAtc iškuoptų sovietmečio „pa-
veldą“ – uždarytų ir paverstų nepavojingais aplinkai 7 didžiuo-
sius sąvartynus, sutvarkytų 31 nelegalų šiukšlyną visų regiono 
savivaldybių teritorijose bei pastatytų ir pradėtų eksploatuoti 
ekologiškai saugų dumpių nepavojingų atliekų sąvartyną. 

2018 metais, švęsdami bendrovės 15-ąjį gimtadienį, jau 
konstatavome, kad KrAtc sukūrė ir naudoja lygiavertę vakarų 
europos valstybėms atliekų tvarkymo, rūšiavimo infrastruktūrą, 
turime patikimai veikiančią administravimo sistemą. daug anksčiau nei numato es direktyvos 
Klaipėdos regione vykdomos ekologinės užduotys, o KrAtc teikiamų paslaugų mokesčių tarifai 
išlieka vieni mažiausių šalyje.   

lyginant su kitais šalies rAtc‘ais, Klaipėdos rAtc veikla apima daugiausiai sričių. mes 
administruojame dumpių sąvartyną, prižiūrime ir rūpinamės senaisiais uždarytais sąvartynais, 
esame mechaninių rūšiavimo įrenginių (rūšiavimo gamyklos) operatoriai, vykdome atliekų pri-
statymą deginimui ir energijos gamybai, atskiroje aikštelėje smulkiname baldus ir medienos 
atliekas, parduodame išrūšiuotas antrines žaliavas, gaminame ir nemokamai dalijame kompos-
tą, iš gyventojų priimame atliekas į 10 didžiųjų ir 7 žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles visame re-
gione, administruojame atliekų surinkimą ir rinkliavą Klaipėdos mieste ir neringoje, vykdome es 
remiamus projektus: įrengiame požeminių ir pusiau požeminių konteinerių aikšteles Klaipėdoje, 
neringoje, Kretingoje ir skuode; statome saulės jėgainę ant nenaudojamo Kalotės sąvartyno; 
dalyvaujame maisto surinkimo ir tvarkymo infrastruktūros sukūrimo projektuose. 

mūsų kolegos kituose regionų centruose apsiriboja mažesniu krūviu. savaime suprantama, 
kad dirbant mažesne apimtimi reikia mažiau darbuotojų, nebūtina jų aukšta kvalifikacija, kur 
kas mažiau rūpesčių dėl infrastruktūros išlaikymo ir mažesnės eksploatacijos sąnaudos. Kodėl 
KrAtc pasirinko tokį platų veiklų spektrą? Ar šis veiklos modelis yra efektyvus? 

geriausiai į šį klausimą gali atsakyti skaičiai. vienas jų – „vartų mokestis“. tai į sąvartyną prii-
mamų ir sutvarkomų atliekų įkainis. nors lietuvoje nėra vieningos „vartų mokesčio“ skaičiavimo 
metodikos, neoficiali statistika rodo, jog Klaipėdos mieste jis vienas mažiausių šalyje – 52,76 
euro už toną. vilniuje šis mokestis sudaro apie 73,71 euro, o Kaune 76 eurus už toną. 

ekologiniu požiūriu geriausia, kai kuo daugiau į sąvartyną atvežtų atliekų yra išrūšiuojama, 
perdirbama arba panaudojama energijos gamybai ir kuo mažiau deponuojama sąvartyne. Klai-
pėda pagal šį rodiklį jau penkerius metus yra lyderė šalyje – pernai sąvartyne šalinamų komu-
nalinių atliekų kiekis neviršijo 4 proc. Šis rodiklis kasmet vis gerinamas. iš esmės KrAtc jau pri-
artėjo prie pažangiausių europos valstybių pasiekto tikslo „Zero landfill“, kai į sąvartyną visiškai 
nepatenka komunalinių atliekų.    

Atliekų tvarkyme galioja taisyklė: kuo stropesnis rūšiavimas – tuo didesni atliekų sutvar-
kymo mokesčiai. KrAtc pavyko pasiekti geriausią šalyje ekologinį efektą išlaikant mažiausią 
„vartų mokestį“ šalyje.

Kitas veiklos efektyvumo rodiklis – mokesčiai už atliekų tvarkymą, kuriuos moka gyventojai 
ir verslininkai. KrAtc administruoja šiuos mokesčius Klaipėdos mieste ir neringoje. Čia verti 
dėmesio du aspektai: mokesčio dydis ir mokesčių surinkimo efektyvumas. nes visa atliekų tvar-
kymo sistema yra išlaikoma pagal principą „teršėjas moka“. Jei mokesčiai per maži ar nesuren-
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KrAtc pAdAliniAi

eil.
nr. padaliniai paslaugos

1. regioninis nepavojingų atliekų 
sąvartynas dumpiuose.

Komunalinių ir pramonės atliekų 
priėmimas. 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. didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelė 
dumpiuose.

Baldų ir medienos atliekų smulkinimas, 
rūšiavimas, paruošimas energijos 
gamybai, pardavimui.

4. Šlako apdorojimo aikštelė dumpiuose.
sudegintų atliekų šlako sijojimas, 
rūšiavimas, paruošimas pakartotiniam 
naudojimui, sandėliavimas. 

5. 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.

6. 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelės Klaipėdos mieste.

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

7. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė 
glaudėnų kaime.

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

8. didelių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelė gargžduose.

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

9. 

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.

10. nebenaudojami 7 savivaldybių senieji 
sąvartynai.

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

11.
všĮ „Anabazis“, pelno nesiekiantis 
ribotos civilinės atsakomybės juridinis 
asmuo.

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

2020 m. KrAtc strAteginiAi tiKslAi ir UŽdAviniAi

Bendrovė kiekvienais metais rengia 3 metų strateginį veiklos planą ir jo įgyvendinimo atas-
kaitą. 2020 m. balandžio mėn. bendrovės stebėtojų taryba patvirtinto 2020–2022 m. strateginį 
veiklos planą, kuriame numatyta bendrovės misija, vizija, vertybės, strateginiai tikslai ir uždavi-
niai, investiciniai planai.

 1 TIKSLAS. skatinti atliekų prevenciją, užtikrinant, kad Klaipėdos regiono teritorijoje susi-
darančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus ekonominio augi-
mo sąlygomis:

1.1.  Šviesti ir informuoti visuomenę atliekų prevencijos srityje.
1.2.  skatinti atliekų prevencijos veiklą ir paruošimo pakartotiniam naudojimui tinklus.
 2 TIKSLAS. sumažinus sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekius, padi-

dinti šių atliekų perdirbimo apimtis:
2.1. skatinti atliekų turėtojus kompostuoti biologines atliekas namų ūkio sąlygomis.
2.2. plėsti biologinių atliekų (žaliųjų ir maisto atliekų) rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo apim-

tis.
2.3. rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, siekiant atskirtas biologiškai skaidžias atliekas pa-

naudoti energijos gamybai.
2.4. naudoti komunalinių atliekų energetinius išteklius.
 3 TIKSLAS. skatinti efektyvų gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, didinant komunalinių atlie-

kų perdirbimo ir naudojimo apimtis:
3.1. plėsti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir 

perdirbimo apimtis.
3.2. plėsti kitų perdirbimui tinkamų atliekų atskiro surinkimo (pirminio rūšiavimo) ir perdirbimo 

apimtis.
3.3. skatinti atliekų turėtojus rūšiuoti komunalines atliekas, tobulinant komunalinių atliekų ap-

mokestinimo sistemą.
3.4. rūšiuoti mišrias komunalines atliekas, atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas.
 4 TIKSLAS. Užtikrinti aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos teisinius reikala-

vimus atitinkantį komunalinių atliekų tvarkymą:
4.1. Užtikrinti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą.
4.2. Užtikrinti, kad į mišrių komunalinių atliekų srautą patektų kuo mažiau pavojingųjų atliekų.
4.3. plėtoti Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą.
4.4. Aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu eksploatuoti regioninę komunalinių atliekų 

tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinant galimų pavojų ir rizikų valdymą.
4.5. vykdyti atliekų monitoringą.
4.6. stiprinti KrAtc darbuotojų administracinius gebėjimus.
 5 TIKSLAS. Užtikrinti įmonės informacijos saugumo tęstinumo valdymą ir sumažinti ga-

limą žalą įmonės veiklai, užkertant kelią ar sumažinant neigiamą informacijos saugumo 
incidentų poveikį:

5.1. nustatyti informacijos saugumo valdymo kryptį ir priemones, užtikrinant informacijos sau-
gumą atitinkančius veiklos reikalavimus bei atitinkamus įstatymus ir reglamentus.

5.2. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos su-
trikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo 
arba informacijos neprieinamumo.

5.3. Užtikrinti visų informacijos saugumo įsipareigojimų, reglamentuotų sutartyse su klientais, 
partneriais ir nustatytų teisės aktuose, laikymąsi.

5.4. Užtikrinti reikiamus resursus ir dėmesį, siekiant nuolat gerinti informacijos saugumo valdy-
mo sistemą.



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

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, bendrovėje dirbo 77 darbuotojai, vienu daugiau nei 
2019 m. per 2020 m. buvo priimti 5 darbuotojai ir atleisti 5 darbuotojai, 1 darbuotoja grįžo iš 
motinystės atostogų. 

darbuotojų pasiskirstymas pagal darbo stažą įmonėje:

Bendrovės darbuotojų atlyginimų vidurkiai

pareigų pavadinimas darbuotojų skaičius 
2020-12-31

2020 m. vidutinis mėnesinis 
nustatytasis (paskirtasis) darbo 

užmokestis, eur

Administracija 16 3723,04

specialistai 41 1915,40

darbininkai 20 1822,38

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. 

Bendrovės AKcininKAi, vAldymAs ir strUKtŪrA

UAB KrAtc akcininkų sąrašas 2020 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

Bendrovės stebėtojų taryba yra kolegialus veiklos priežiūrą atliekantis organas, renkamas 4 
metams iš 5 narių. stebėtojų taryba išrinkta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vykusio 
2019 m. rugpjūčio 30 d., metu. stebėtojų tarybos pirmininkė – Aldona staponkienė. stebėtojų 
tarybos nariai: linas rudys, vigantas Žala, rasa Jievaitienė, Janina Kobozeva.

Bendrovės valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, renkamas 4 metams iš 3 
narių. valdyba išrinkta stebėtojų tarybos posėdžio, vykusio 2019 m. balandžio 30 d., metu. val-
dybos pirmininkas – ramūnas povilanskas. valdybos nariai: valdas Švedas, Šarūnas reikalas 
(nuo 2021 m. pakeitė edvardas simokaitis).
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2020 m. sąvartyne pašalinta 6009 t komunalinių atliekų, arba 3,4 proc. nuo viso regione 
sutvarkyto komunalinių atliekų kiekio (176 684 t). deponuojamų šios kategorijos atliekų kiekis, 
lyginant su 2019 m., sumažėjo 5,2 proc.

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. 

Priimtas atliekų kiekis 2019 ir 2020 metais

eil. 
nr. Atliekų pavadinimas 2019 m. priimtas 

atliekų kiekis (t)
2020 m. priimtas 
atliekų kiekis (t) pokytis (t)

1. mišrios komunalinės 
atliekos 101 597,18 99 409,51 -2 187,67

2. didžiosios atliekos 13 475,44 11 297,15 -2 178,29

3. mišrios statybinės ir 
griovimo atliekos 19 805,10 21 933,756 2 128,66

4. dugno pelenai ir šlakas 66 347,827 60 713,22* -5 634,61

5. Kitos pramonės ir 
komunalinės atliekos 28 397,988 33 866,94 5 468,95

iš viso: 229 623,535 227 220,58 -2 402,96

* įtraukta 31 599,49 t šlako, kuris apdorojamas naujoje Šlako apdorojimo aikštelėje.

2020 metais į Klaipėdos regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, didžiųjų atliekų apdoro-
jimo aikštelę ir mechaninį atliekų rūšiavimo įrenginį priimta 2,4 tūkst. t mažiau atliekų negu 
2019 m.

2019–2020 m. regiono savivaldybių atliekų srautų pasiskirstymas (t)

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

2019 m. sausį įsigaliojo nauja kolektyvinė sutartis, kurioje pagal „Hay group“ metodologi-
ją darbuotojų pareigybės buvo suskirstytos į lygius bei nustatyti pareigybių lygių pastoviosios 
atlygio dalies rėžiai. Bendrovės darbuotojams nustatyta fiksuota pastovioji atlygio dalis, kuri 
kiekvienais metais gali būti peržiūrima, atsižvelgiant į einamųjų metų lietuvos atlyginimų rinkos 
tyrimų duomenis. darbdavys ir darbuotojus atstovaujanti profesinės sąjungos valdyba svarsto 
pastoviosios atlygio dalies indeksavimo poreikį ir galimybes pagal nepriklausomus darbo už-
mokesčio tyrimo duomenis ir rinkos tendencijas bei infliacijos pokytį. 

2020 m. lapkričio 10–11 d. buvo atnaujintas pareigybių klasifikavimas pagal „Hay group“ 
metodologiją. Kintamoji atlygio dalis mokama kas ketvirtį kaip priedas prie sutartyje nustatyto 
piniginio atlygio, atsižvelgiant į bendrovės rezultatus ir darbuotojo metinių tikslų pasiekimo ir 
kompetencijų laikymosi vertinimą.

AtlieKų tvArKymAs 

2020 m. regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne buvo priimamos ir tvarkomos nepavo-
jingos atliekos, pavojingos statybinės atliekos, turinčios asbesto, bei apdorojamos dugno pele-
nų (šlako) atliekos. mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginyje rūšiuojamos mišrios komunalinės 
atliekos. didžiųjų atliekų (baldų) apdorojimo aikštelėje priimamos ir tvarkomos didelių gabaritų 
atliekos. Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse priimamos ir tvarkomos žaliosios atliekos. di-
delių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse iš gyventojų surenkamos didelių matmenų atliekos, 
statybinės atliekos, padangos, antrinės žaliavos ir buityje susidariusios pavojingos bei elektros 
ir elektroninės įrangos atliekos. 

Klaipėdos regioninis sąvartynas, didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelė, mechaninis atliekų rū-
šiavimo įrenginys ir visos Klaipėdos regiono didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų kompostavimo 
aikštelės turi taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus. priimamų atliekų apskaita 
vykdoma vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (gpAis) bei 
bendrovės naudojama programa „rUAtis“. 

Atliekų tvarkymas Dumpių regioniniame sąvartyne

dumpių regioniniame sąvartyne yra priimamos komunalinės, didžiosios, statybos ir griovi-
mo, kitos pramonės atliekos, kurios sąvartyno įrenginiuose yra išrūšiuojamos, apdorojamos 
arba deponuojamos. 

Dumpių regioninio sąvartyno teritorija
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AtlieKų tvArKymAs mechAninio rŪŠiAvimo ĮrenginiAis

Mechaninio rūšiavimo įrenginiai

2020 metais mechaninio rūšiavimo įrenginiais apdorota 102572,46 t atliekų ir įgyvendintas 
projektinis 75000 tonų per metus apdorotų atliekų numatytas rodiklis.

pagal atskiras regiono savivaldybes, bendrovė  2020 m. priėmė ir sutvarkė 122,75 tūkst. tonų 
vietine rinkliava apmokestintų atliekų, t. y. 740,5 tonų, arba 0,6 % mažiau negu 2019 m. 

vadovaujantis mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu bendrovė už pašalintas sąvartyne 
atliekas turi sumokėti mokestį valstybei. 2020 m. tarifas nesikeitė (5 eUr už toną), dėl įdiegtų 
inovacijų KrAtc sąvartyne pašalino mažiau atliekų nei 2019 m. ir sumokėjo 261 946 eUr už 
aplinkos teršimą. 

didŽiųJų AtlieKų ApdoroJimo AiKŠtelė

nuo 2020 m. birželio KrAtc pradėjo eksploatuoti didžiųjų atliekų apdorojimo aikštelę. Čia 
iš regiono per pusmetį buvo priimta 6256,26 t didelių gabaritų atliekų – baldų, statybinės ir ki-
tos medienos. Atliekos buvo sumalamos specialiu smulkintuvu ir, atskyrus metalus, paverstos 
kuru. taip išvengiama didžiųjų atliekų šalinimo sąvartyne.

Didžiųjų atliekų smulkinimo aikštelė Dumpiuose
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nors 2020 m. dėl covid-19 pandemijos ir šalyje paskelbto karantino aikštelės laikinai ne-
dirbo, o vėliau sutrumpintas jų darbo laikas bei apribotas atliekų priėmimas, bet lyginant su 
ankstesniais metais, atliekų priimta 28 proc. daugiau: 2019 m. priimta 21828,12 t, o 2020 m. – 
28029,99 t.

inovAciJos. eKologinė ir ŠvietėJiŠKA veiKlA

2020 m. bendrovė kvapų neutralizavimui dumpių sąvartyne įsigijo papildomą probiotikų iš-
purškimo įrangą, ozonatorius, įrengė priešgaisrinės apsaugos, vaizdo stebėjimo sistemas.

glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, siekiant aktyvinti kompostavimo procesą, 
pradėti naudoti probiotikai.

siekiant sustiprinti atliekų tvarkymo kokybės kontrolę bei mažinti atliekų vežimo iš didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelių į Klaipėdos regioninį sąvartyną kaštus Klaipėdos m. ir Klai-
pėdos r., 2020 metais pradėtas eksploatuoti naujas krovininis automobilis. 

Atliekų pervežimui įsigytas naujas krovininis automobilis

ŠlAKo ApdoroJimo AiKŠtelė

2020 m. gegužės mėn. KrAtc atskirame sklype įrengė naują dugno pelenų (šlako) apdoroji-
mo aikštelę. Anksčiau ši mineralinė medžiaga buvo tvarkoma ant sąvartyno kaupo. Aikštelėje iš 
sudegintų atliekų šlako yra atskiriami juodieji ir spalvotieji metalai, šlakas išsijojamas į skirtingo 
stambumo frakcijas ir sandėliuojamas. 

Šlako apdorojimo aikštelė

Šlako apdorojimo aikštelė 2020 m. birželio mėnesį buvo perduota eksploatuoti UAB „Fortum 
Heat lietuva“ vadovaujantis 2017 m. sudaryta sutartimi, pagal kurią pastaroji bendrovė įsiparei-
gojo vykdyti šlako apdorojimo, perdirbimo, sandėliavimo veiklą. 

didelių gABAritų BUities AtlieKų sUrinKimo 
ir ŽAliųJų AtlieKų KompostAvimo AiKŠtelės       

      2020 m. KrAtc visame Klaipėdos regione administravo vienuolika didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelių. Šešiose iš jų kartu vykdomas ir žaliųjų atliekų priėmimas bei kompostavi-
mas. Atskira žaliųjų atliekų priėmimo aikštelė yra glaudėnuose (Klaipėdos r.). 

Didžiųjų atliekų priėmimo aikštelė Šiaurės pr. Klaipėdoje
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vykdoma 7 Klaipėdos regiono savivaldybėse esančių uždarytų sąvartynų priežiūra ir mo-
nitoringas, 2 kartus per metus uždaryti sąvartynai yra šienaujami, 4 kartus per metus imami 
požeminio, paviršinio vandens ir filtrato mėginiai.

2020 metais KrAtc iniciatyva regiono ir šalies žiniasklaidoje buvo skelbiama informacija 
apie atliekų tvarkymo ir rūšiavimo aktualijas, kompostavimą, atliekų sistemos pokyčius, apri-
bojimus karantino metu, transliuoti reportažai per radijo stotis „laluna“, „ekstra Fm“, „Balticum 
tv“, lrt televizijas.  

2020 m. atnaujinta bendrovės interneto svetainė www.kratc.lt, sukurta ir administruojama 
bendrovės socialinio tinklo „Facebook“ paskyra.

Kita veikla

Bendrovė 2019–2023 m. kaip partneris dalyvauja es interreg europe 2014–2020 m. pro-
gramos projektuose smArt WAste („Atliekų tvarkymo politikos inovacijos“) ir 2 liFes („pa-
kartotinio naudojimo skatinimas viešosios politikos priemonėmis“), skirtame tvariai žiedinės 
ekonomikos plėtrai europos sąjungoje. 

su projekto smArt WAste partneriais 2020 metais bendrovės atstovai susitiko danijoje, 
Koldingo savivaldybėje. susitikimo metu susipažinta su Kolding savivaldybės atliekų tvarkymo 
sistema, Apeldoorn savivaldybės (nyderlandai) atliekų tvarkymo sistema. taip pat susipažinta 
su edukacinėmis veiklomis ir mokymo įstaigomis Kolding savivaldybėje. Aplankėme Koldingo 
dizaino iš atliekų kolegiją. 

su projekto 2 liFes parneriais 2020 metų vasario mėn. įvyko susitikimas Briuselyje, Belgi-
joje. susitikimo metu susipažinome su Briuselyje vykdomu pakartotinio panaudojimo modeliu, 
daiktų, tinkamų pakartotiniam panaudojimui, surinkimo sistema, daiktų rūšiavimo, perdirbimo 
ir pritaikymo pakartotiniam panaudojimui principais, statybinių medžiagų pritaikymu ir naudoji-
mu naujai statomuose statiniuose.

Susitikimas su projekto partneriais Belgijoje

Bendrovė skatina ir palaiko pakartotinio panaudojimo idėją. tam sukūrė internetinę platfor-
mą, kurioje gyventojai kviečiami dalytis daiktais neišeinant iš namų, o juos fotografuojant ir 
nuotraukas keliant į bendrovės savitarnos svetainę www.mano.kratc.lt. 

Įvertinus covid-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimo grėsmes, ant visų viešojoje erdvėje 
stovinčių konteinerių dangčių užklijuoti lipdukai su informacija, kad gyventojai atliekų surinkimo 
aikštelėje dėvėtų pirštines.

2020 metais Klaipėdos miesto gyventojams buvo išdalyti 112 vnt. namudinio kompostavi-
mo konteinerių ir 458 vnt. 0,24 m3 konteinerių, skirtų žaliųjų atliekų surinkimui. 

Konteineris žaliosioms atliekoms Namudinė kompostinė

2020 metais bendrovė savo transportu rinko atliekas iš Klaipėdos miesto gyventojų kiemų, 
teritorijų. pernai Klaipėdoje apvažiavimo būdu surinkta 232,91 tonos atliekų. 

Surenkamos neleistinose vietose paliktos didžiosios atliekos

per 2020 metus aikštelėse Klaipėdos regiono gyventojams ir komunalinėms įmonėms buvo 
nemokamai išdalyta 8131,7 tonos komposto, pagaminto žaliųjų atliekų kompostavimo aikšte-
lėse.

Komposto paruošimas pasiėmimui Glaudėnų aikštelėje
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Požeminių konteinerių aikštelė Kretingoje

vietinės rinKliAvos AdministrAvimAs

       nuo 2017 metų visose šalies savivaldybėse įvestas dvinarės rinkliavos skaičiavimo prin-
cipas, kai mokesčiai už atliekų tvarkymą yra išskirstomi į pastoviąją ir kintamąją dalis. pastovioji 
dalis mokama už infrastruktūros išlaikymą ir aptarnavimą, o kintamoji skaičiuojama pagal su-
sidariusių atliekų kiekį. 

      valstybiniame atliekų tvarkymo plane numatyta, kad išlaidos už komunalinių atliekų tvar-
kymą 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 regi-
ono savivaldybės administravimą organizuoja savarankiškai. 

      pagal KrAtc duomenis, 2020 m. Klaipėdos regione vidutiniškai išlaidos už komunalinių 
atliekų tvarkymą sudarė 0,31 % disponuojamų namų ūkio pajamų, 2019 m. – 0,36 %; 2018 m. – 
0,39 %.

2020 metų Klaipėdos regiono namų ūkio išlaidos 
komunalinių atliekų tvarkymui

savivaldybės 
pavadinimas

2020 m. 
rinkliavos 

priskaitymai 
gyvenamajai 

paskirčiai, 
eur 1

Būstų 
skaičius 

2020 metų 
pabaigoje, 

vnt.2

vidutiniai 
2020 m. 
atliekų 

tvarkymo 
kaštai 1 namų 

ūkiui, eur

išlaidos už 
komunalinių 

atliekų tvarkymą 
palyginus su 

disponuojamomis 
namų ūkio 

pajamomis, %3

Klaipėdos miesto 3 347 904 79 488 42,12 0,28
neringos 113 916 1 610 70,76 0,47
palangos miesto 453 147 10 723 42,26 0,28
Kretingos rajono 1 090 245 14 375 75,84 0,51
skuodo rajono 440 327 8 203 53,68 0,36
Šilutės rajono 840 969 17 970 46,80 0,31
Klaipėdos rajono 1 446 818 36 449 39,69 0,27
iš viso Klaipėdos regione 7 733 327 168 818 45,81 0,31

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

2020 m. pabaigoje inicijuotas Klaipėdos miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių pa-
keitimas, numatant visų mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių, įskaitant ir individu-
alių plovimą. 

vykdomas bandomasis atliekų surinkimo konteinerių tūrio daviklių diegimas, kurio rezultatai 
padės nustatyti daviklių poreikį. tikimasi, kad įdiegus daviklius bus paprasčiau planuoti atliekų 
surinkimo maršrutus, pagerėtų vežėjo kontrolė ir aptarnavimo kokybė bei būtų galima nustatyti 
vietas, kuriose konteineriai užsipildo greičiau ir reikia pastatyti papildomus konteinerius.

Bendrovės FinAnsiniAi ir neFinAnsiniAi veiKlos reZUltAtAi

2020 m. bendrovės pajamų planas viršytas 4,9 proc., nes, nepaisant covid-19 pandemijos 
sukelto poveikio šalies ekonomikai, padidėjo priimtų kitų (ne savivaldybių) atliekų kiekis.

Bendrovės pajamos 2019–2020 m.
tūkst. eur

eil. 
nr. pajamos 2020-12-31 2019-12-31 pokytis

1. pagrindinės veiklos pajamos: 9 055,7 8 827,0 228,7

1.1.
pajamos iš Klaipėdos regiono 
savivaldybių vietine rinkliava 
apmokestintų atliekų priėmimo

5 959,1 6 010,2 -51,1

1.2. pajamos iš kitų atliekų priėmimo 3010,9 2 755,6 255,3
1.3. Kitos pajamos 85,8 61,2 24,6
2. Kitos veiklos pajamos 51,1 31,8 19,3
3. Finansinės veiklos pajamos 0,51 0,4 0,1

iš viso pajamų: 9 107,3 8 859,2 248,1

2020 m. bendrovės sąnaudos — 8 822,5 tūkst. eur, 2019 m. sąnaudos — 8587,6 tūkst. eur. 
Bendrovės sąnaudos per metus padidėjo 234,9 tūkst. eur. 

     2020 m. grynasis pelnas — 149,2 tūkst. eur. grynasis pardavimų pelningumas 2020 m. 
siekė 1,65 proc.

KrAtc akcininkai nekelia bendrovei tikslo siekti maksimalaus pelno, bendrovė nemoka divi-
dendų. Uždirbtos lėšos yra investuojamos į infrastruktūros gerinimą, veiklos kaštus mažinan-
čius projektus, skiriamos es ekologinių projektų kofinansavimui. 

Bendrovė 2020 metais planavo  2 938,8 tūkst. eur investicijų, bet investavo 2 040,0 tūkst. eur, 
t. y. įvykdyta 69,4 proc. planuotų investicijų. 

vykdant projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, 
skuodo ir Kretingos rajonų bei neringos savivaldybėse“, neringoje, Kretingoje, skuode sumon-
tuotos visos projekte numatytos konteinerių aikštelės. tačiau Klaipėdos mieste planuotos in-
vesticijos neįvykdytos dėl dviejų priežasčių: rangos jungtinės veiklos partnerių tarpusavio ne-
sutarimų ir žemės bei statybos santykių teisinio reguliavimo spragų ir prieštaravimų. siekiant 
paspartinti investicijų įvykdymą, Klaipėdos miesto savivaldybė kartu su bendrove pasiekė taisy-
klių, reglamentuojančių statybą valstybinės žemės plote, pakeitimo, leisiančio ženkliai paspar-
tinti investicijų įgyvendinimą. 
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Už 2020 m. mokestinį laikotarpį vietinės rinkliavos mokėtojams Klaipėdos mieste priskaityta 
4.738.447,52 eUr vietinės rinkliavos, neringos savivaldybėje — 270.839,23 eUr. 

Klaipėdos mieste vietinės rinkliavos mokėtojams priskaityta rinkliavos mažiau dėl 5% dides-
nės nuolaidos nei 2019 metais. neringos savivaldybės priskaitymų suma išaugo dėl vietinės 
rinkliavos turto objektų paskirties ir ploto tikslinimo; vietinės rinkliavos priskaitymų tikslinimo 
atliekant mokėtojų registro atnaujinimus. 

 
Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos pasiskirstymas 

pagal grupes 2020 m.

Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos pasiskirstymas 
pagal grupes 2020 m.

tęsiasi tendencija, kad vis daugiau mokėtojų pasirenka susimokėti vietinę rinkliavą iš karto 
už visus metus, o ne kas ketvirtį.

vietinės rinkliavos mokumas Klaipėdos mieste nuo 2019 m. gruodžio 31 d. iki 2020 m. gruo-
džio 31 d. augo nuo 98,5 % iki 98,7 %. neringos savivaldybėje mokumas per metus augo nuo 
95,9 % iki 96,4 %.

Bendrovės veiKlos plAnAi

Bendrovė vykdo nustatytas valstybines atliekų tvarkymo plano užduotis, Klaipėdos miesto 
2013–2020 atliekų tvarkymo planą ir turi aiškius ateinančių metų planus ir užduotis. 

svarbiausios ateinančiais metais planuojamos įgyvendinti priemonės:
vykdyti 2014–2020 m. es fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, 1. 

gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 
nr. 05.2.1-ApvA-v-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įrengiant požemi-
nes, pusiau požemines ir antžemines konteinerių aikšteles Klaipėdos m., skuodo r., Kretingos r., 
neringos savivaldybėse.

2. Įrengti Klaipėdos regioninio sąvartyno iii sekciją. 
3. sukurti rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo 

infrastruktūrą ir vykdyti gyventojų informavimą maisto / virtuvės atliekų prevencijos ir tvarkymo 
klausimais, įgyvendinant 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų progra-
mos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos“ 05.2.1-ApvA-r-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

4. Įgyvendinti projektą „Žiedinis išteklių valdymas, maisto atliekų surinkimui ir perdirbimui 
naudojant maišelius, pagamintus iš biologinių atliekų“, finansuojamą liFe programos lėšomis.

5. Ant uždaryto Kalotės sąvartyno kaupo įrengti saulės jėgainę.

Ant uždaryto Kalotės sąvartyno kaupo bus statoma saulės jėgainė
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in the case of Klaipėda region, the local waste fee has not increased in the past 8 years. in 2020, 
taxes were reduced. And the solvency ratios of the toll reached 98.7%.

good, stable results are no coincidence. this is the merit of KrAtc employees, and their 
professional team. sometimes we receive claims that KrAtc employs an unreasonable number 
of people. statistics tell a different story. rAtcs in other regions outperform us in terms of staff. 
Klaipėda rAtc employs 77 people; Kaunas rAtc - 92; Šiauliai rAtc - 83; marijampolė rAtc - 84.

in order to avoid any doubts about the calculation of salaries paid to KrAtc specialists, the 
model of good practice used in many lithuanian state-owned enterprises has been used. starting 
in 2018 the KrAtc salary management is performed according to the economically justified 
system of the international company Korn Ferry Hay group. every year, the remuneration of 
KrAtc employees may be reviewed, taking into account the data of the current year's lithuanian 
salary market research, which is provided by Hay group after analyzing at least 300 organizations 
operating in lithuania.

looking to the near future, the KrAtc team will have to overcome a number of obstacles in the 
transition to a new era of waste management and recycling - the circular economy.

the start has already been accomplished. eU has committed all member states to start 
separate collection of bio-waste and food waste. KrAtc has prepared an investment project for 
food waste sorting in the entire Klaipėda region and submitted an application to the environmental 
project management Agency for eU financial support for the development of this system.

Additionally, KrAtc 2019-2023 participates as a partner in the eU interreg europe 2014-
2020, smArt WAste (innovation in Waste management policy), and 2 liFes (promoting reuse 
through public policy) projects for the sustainable development of the circular economy in the 
european Union.

 A strategic breakthrough has begun and will continue with the development of the container 
park. Until now, KrAtc did not have its own containers - they belonged to various companies 
providing waste transportation services. in Klaipėda and neringa, where KrAtc provides waste 
system administration service, after the installation of new underground and semi-underground 
containers and their subsequent transfer to KrAtc for management, volume sensors will be 
installed to remotely inform about the filling of the container. this means that KrAtc will be able 
to adjust the removal schedules according to the actual filling of containers. this will improve 
the quality of KrAtc services, minimise complaints in regards to overcrowded containers and 
possibly, reduce waste management costs.  

in order to achieve the goal of Zero landfill, the company intends to expand the infrastructure 
by acquiring a hydro sorting line. it will be possible to separate secondary raw materials from the 
smallest fraction. recycling of the 2d fraction is also envisaged, making it possible to convert 
non-recyclable secondary raw materials into solid recovered fuels (srF), which are expected to be 
sold as fuel.

When we started to develop a new waste management system almost 20 years ago, we thought 
about how to teach people how to sort, use waste collection sites, follow order in the yards, and 
pay the local fee on time. today, these goals are nearly achieved. But, looking to the future we see 
other goals as well: food waste sorting will soon start; we will have to turn attention to reducing 
consumption and implementing Zero Waste principles at home; and focus must be given to 
completing the development of the Zero landfill system at the landfill and building a new landfill 
section in dumpiai. it will take wise policy decisions, the diligent work of KrAtc specialists, and 
favorable public opinion, which, as we have experienced, does not always welcome innovation.

i invite you to get acquainted with the main activity data of KrAtc in 2020.

respectfully, 
Šarūnas reikalas
director, Jsc Klaipėda region Waste management center

introdUction

in 2002, the development of a waste management system in  
Klaipėda region was initiated in accordance with the ecological 
standards of the european Union. to achieve this goal, the 
government of republic of lithuania and 7 Klaipėda county 
municipalities established Klaipėda region Waste management 
center (KrAtc) mutual agreement.

it took a decade for KrAtc to clean up the “heritage” of the 
soviet era by closing and dismantle 7 major landfills, cleaning up 
31 illegal landfills in all of the municipalities of the region, and 
building and operating the environmentally safe dumpiai non-
hazardous waste landfill.

in 2018, celebrating the company's 15th birthday, we 
announced that KrAtc had developed and was now using a 
waste management and sorting infrastructure equivalent to 
Western european countries, and that we also have a reliable 
administrative system. ecological tasks were performed in the Klaipėda region much earlier than 
provided for in eU directives, and the tax rates for services provided by KrAtc remain among the 
lowest in the country.

compared to other rAtcs of the country, the activities of Klaipėda rAtc cover most areas. 
We administer dumpiai landfill, and maintain and take care of old closed landfills; we operate 
mechanical sorting equipment (sorting plant), deliver waste for incineration and energy production, 
shred furniture and wood waste in a separate site, sell sorted secondary raw materials, and produce 
and distribute compost free of charge; we accept waste at 10 bulky   and 7 green waste collection 
sites throughout the region, administer waste collection and toll in Klaipėda city and neringa, 
and implement eU-supported projects, such as installing underground and semi-underground 
container sites in Klaipėda, neringa, Kretinga and skuodas. We are also building a solar power 
plant on the recultivated Kalotė landfill. We participate in projects for the creation of food collection 
and handling infrastructure.

our colleagues in other regional centers are limited to less workload. it goes without saying that 
working on a smaller scale requires fewer workers, does not require higher qualifications, and thus 
has far less hassle in maintaining infrastructure and lower operating costs. so, why did KrAtc 
choose such a wide range of activities? is this business model effective?

numbers provide the best answer to this question. one of those numbers is the “gate fee”. this 
is the rate of landfill waste. Although there is no unified methodology for calculating the “gate fee” 
in lithuania, unofficial statistics show that in Klaipėda it is one of the lowest in the country - 52.76 
euros per tonne. in vilnius this fee is about 73.71 euros, and in Kaunas 76 euros per tonne.

From an ecological point of view, it is best that as much of the landfilled waste as possible 
is recycled or used for energy production, and that as little as possible is ultimately landfilled. 
According to this indicator, Klaipėda has been the leader in the country for five years already - last 
year the amount of municipal waste disposed of in the landfill did not exceed 4%. this indicator 
is constantly improving every year. in general, KrAtc has already approached the Zero landfill 
target achieved by the most advanced european countries, when municipal waste is completely 
recided instead of dumping.

the rule in waste management is that the more diligent the sorting, the higher  waste management 
fees. KrAtc managed to achieve the best ecological effect in the country by maintaining the 
lowest “gate fee” in the country.

Another indicator of operational efficiency is waste management fees paid by residents and 
entrepreneurs. KrAtc administers these taxes in Klaipėda and neringa. two aspects are worth 
noting here: the size of the tax and the efficiency of tax collection. the whole waste management 
system is maintained according to the “polluter pays” principle. if the fees are too low or not 
collected, the maintenance of the waste management system starts to get stuck and this is one 
of the reasons for increasing the fee. this has happened to our colleagues in other regions of the 
country.
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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 
shareholders.
KrAtc's vision is to become a leading innovative waste management company in 
Lithuania.
KrAtc values include responsibility, professionalism, cooperation, and honesty.

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. bulky waste treatment site in dumpiai
shredding, sorting, and preparation of 
furniture and wood waste for energy 
production and/or sale.

4. slag treatment site in dumpiai sifting, sorting, preparation for re-use, and 
storage of incinerated waste slag. 

5. 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.

6. three bulky waste collecting sites in 
Klaipėda

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

7. green waste composting site in 
glaudėnai village

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

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

9. 

6 bulky 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.

10. old landfills of 7 municipalities that are 
no longer used

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

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

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

WAste mAnAgement

in 2020, the regional landfill for non-hazardous waste received and managed non-hazardous 
waste, hazardous construction waste containing asbestos and treated bottom ash (slag) waste. 
the municipal waste sorting facility sorted mixed municipal waste. the large waste (furniture) 
treatment site accepted and handled bulky waste. green waste was collected and managed at 
green waste composting sites. large-scale waste collection sites collected large-scale waste, 
construction waste, tires, secondary raw materials and household hazardous, electrical and 
electronic equipment.

Klaipėda regional landfill, bulky Waste treatment site, mechanical Waste sorting Facility 
and all bulky and green waste composting sites in Klaipėda region have integrated pollution 
prevention and control permits. A unified waste accounting information system “rUAtis” is 
performed in product, packaging and waste accounting information system (gpAis) used by 
the company.

WAste mAnAgement in the dUmpiAi regionAl lAndFill

the dumpiai regional landfill accepts municipal, bulk, construction and demolition waste 
and other industrial waste that is sorted, treated or disposed in the landfill facilities.

in 2020, 6009 tons of municipal waste, or 3.4% of the total amount of municipal waste treated 
in the region (176,684 t) was disposed in the landfill. compared to 2019, the amount of disposed 
waste of this category decreased by 5.2%.

According to eU requirements, landfills will be able to accept no more than 10% of disposed 
municipal waste by year 2035. KrAtc has achieved and maintains this indicator since 2016.

Amount of Waste Accepted in 2019 and 2020

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

Accepted waste (t) 
in 2020

difference 
(t)

1. mixed municipal 
waste 101 597.18 99 409.51 -2 187.67

2. Bulky waste 13 475.44 11 297.15 -2 178.29

3. mixed construction 
and demolition waste 19 805.10 21 933.756 2 128.66

4. Bottom ash and shlag 66 347.827 60 713.22 -5 634.61

5. other industrial waste 28 397.988 33 866.94 5 468.95

total: 229 623.535 227 220.58 -2 402.96
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2019-2020 Distribution of Municipal Waste Streams in The Region

BUlKy WAste treAtment site

since June 2020 KrAtc has been operating the bulky Waste treatment site. during the first 
half of the year, 6256.26 tons of bulky waste - furniture, construction and other timber - was 
received from the region. the waste was shredded with a special shredder and, after separation 
of the metals, converted into fuel. this avoids the disposal of large waste into landfills.

WAste mAnAgement in A mechAnicAl sorting plAnt

in 2020, 102572.46 tons of waste were treated with mechanical sorting equipment and the 
projected target of 75,000 tons of treated waste per year was implemented.

BUlKy WAste collection And green WAste composting sites

in 2020, KrAtc administered 11 large waste collection sites throughout the Klaipėda region. 
six of them also receive and compost green waste. A separate green waste collection site is 
located in glaudėnai (Klaipėda district).

Although due to covid-19 pandemic and subesquent quarantine in the country, the working 
hours and the waste collection were temporarily reduced, the sites all in all collected 28% more 
waste than in 2019, when the number of collected waste was 21828.12 tons as compared to  
28029.99 tons in 2020.

FinAnciAl And non-FinAnciAl perFormAnce oF the compAny

in 2020, the company’s revenue plan was exceeded by 4.9%, as the amount of other (non-
municipal) waste received increased despite the impact of the covid-19 pandemic on the 
country’s economy.
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Quantities of Waste Obtained After Sorting in 2020

Year 2019           Year 2020

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

other waste

High calorific 
combustible waste

recyclable waste

Biodegradable waste

mineral waste

other waste

green waste

Used tires

Bulky waste

construction waste

Quantity of Waste Delivered to Klaipėda Region Sites in 2019-2020
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Kretinga region 1 090 245 14 375 75.84 0.51
skuodas region 440 327 8 203 53.68 0.36
Šilutė region 840 969 17 970 46.80 0.31
Klaipėda region 1 446 818 36 449 39.69 0.27
total in Klaipėda region 7 733 327 168 818 45.81 0.31

1 data collected from the interviews with fee administrators.
2 data collected from the interviews with fee administrators.
3 lithuanian statistics department data.

the calculated amount of local fee for municipal waste management for tax payers in 
Klaipėda for 2020 was 4,738,447.52 eUr and in neringa municipality – 270,839.23 eUr.

 in Klaipėda, less fees have been charged to local fee payers due to a 5% higher discount 
than in 2019. the amount of neringa municipality’s accruals increased due to the adjustment 
of the purpose and area of   the local toll property; adjustment of local fee credits by updating the 
payers register information.

there is a continuing trend that more and more payers are choosing to pay the local fee at 
once for the whole year rather than quarterly.

the total solvency in Klaipėda in 2020 increased from 98.5 to 98.7%. in neringa municipality, 
solvency increased from 95.9 to 96.4%.

the compAny’s Action plAn

the company plans its activities in accordance with the state Waste management plan, 
Klaipėda city Waste management plan 2013-2020 and has defined plans and tasks for the 
coming year.

the most important objectives planned for the upcoming year are:
carry out the 2014-2020 measure no. 1 of the eU Funds investment operational program 

priority 5 “environment, sustainable Use of natural resources and Adaptation to climate change”, 
05.2.1-ApvA-v-008 measure “development of municipal Waste management infrastructure” by 
installing underground, semi-underground and above-ground container sites in Klaipėda city, 
skuodas and Kretinga districts, and neringa municipalities.

install section iii of the Klaipėda regional landfill.
create a sorting infrastructure for the treatment of food/kitchen waste collected from the 

residents and to inform them on the issues of food/kitchen waste prevention and management, 
implementing priority 5 of the european Union Funds investment operational program 2014-
2020 “environment, sustainable Use of natural resources and Adaptation to climate change”, 
05.2.1-ApvA-r-008  measure “development of municipal Waste management infrastructure”.

implement the project “circular management of resources for the collection and recycling of 
food waste using bags made from bio-waste” funded by the liFe program.

install a solar power plant on the heap of the closed Kalotė landfill.

Company Income 2019-2020
thousand eUr

no. income 2020-12-31 2019-12-31 difference

1. main operating income: 9 055.7 8 827.0 228.7

1.1.
income from the collection of waste 
subject to local fees in Klaipėda region 
municipalities

5 959.1 6 010.2 -51.1

1.2. income from other waste collection 3010.9 2 755.6 255.3
1.3. other income 85.8 61.2 24.6
2. other operating income 51.1 31.8 19.3
3. Financial operating income 0.51 0.4 0.1

total revenue: 9 107.3 8 859.2 248.1

2020 company expenses 8 822.5 thousand eUr, 2019 expenses – 8 587.6 thousand eUr. 
the company's expenses increased by 234.9 thousand eUr during the year. 

company net profit was 149,200 eUr in 2020. net profitability in sales amounted to 1.65%.
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.

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.

 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 2020 the average cost of municipal waste management in the 
Klaipėda region was 0.31% of disposable household income, compared to 0.36% in 2019, and 
0.39% in 2018. 

Klaipėda Region Household Expenses 
for Municipal Waste Management in 2020

municipality

2020 fee 
calculations 
for residential 
use in eUr1

number of 
households 
at the end of 
20202

Average for 
2020 waste 
management 
costs per 
household in 
eUr

expenditure on 
municipal waste 
management 
compared to 
disposable 
household 
income,%3

Klaipėda 3 347 904 79 488 42.12 0.28
neringa 113 916 1 610 70.76 0.47
palanga 453 147 10 723 42.26 0.28
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