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Kaunas

Vadovaudamasis VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro įstatų 30.1 punktu, Visuotinis
dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:
1. Koreguoti viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro įstatus:
30. viešosios įstaigos dalininkų susirinkimas:
30.18. priima sprendimą dėl veiklos strategijos tvirtinimo;
30.19. priima sprendimą dėl valdymo struktūros ir pareigybinių sąrašo tvirtinimo;
30.20. priima sprendimą dėl pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu,
sąrašo ir kvalifikacinių reikalavimo tvirtinimo;
30.21. priima sprendimą dėl konkurso pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso
būdu, organizavimo taisyklių tvirtinimo;
30.22. priima sprendimą dėl veiklos vertinimo kriterijų, kuriais vadovaujantis Įstaigos
veiklos ataskaitoje būtų vertinamas ekonominis, socialinis ir pagal viešosios veiklos tikslus
kitoks poveikis, nustatymo.
46. Valdyba svarsto ir tvirtina:
46.1 Įstaigos filialų ir atstovybių nuostatus;
46.2. priima kitus visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimuose ir Įstaigos įstatuose
valdybos kompetencijai priskirtus sprendimus.
8 Įstaiga, siekdama savo tikslų, dirba šiose veiklos srityse:
8.1. EVRK – (37.00) „Nuotekų valymas“;
8.2. EVRK – (38.11; 38.12) „Nepavojingų atliekų surinkimas“; „Pavojingų atliekų
surinkimas“;
8.3. EVRK – (38.21; 38.22) „Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas“,
„Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas“;
8.4. EVRK – (70.22) „Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla“ apimanti:
savivaldybių ir regioninių atliekų tvarkymo planų rengimą; atliekų tvarkymą reglamentuojančių
teisės aktų ir sprendimų projektų rengimą apskričių administracijoms ir savivaldybėms; atliekų
surinkimo ir transportavimo sistemų planavimas ir organizavimas; atliekų apdorojimo ir
šalinimo sistemų planavimas, organizavimas ir eksploatavimas; konkursų dokumentų rengimas,
konkursų organizavimas ir sutarčių pasirašymas bei jų vykdymo kontrolė atliekų tvarkymo
srityje; duomenų apie atliekų tvarkymo srautus rinkimas ir registravimas, dalininkų –
savivaldybių administruojamose teritorijose renka atliekų tvarkymo įmokas iš atliekų turėtojų
pagal kiekvienoje savivaldybėje patvirtintą tvarką.
2. Teikti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro naują įstatų redakciją
savivaldybių taryboms svarstymui.
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