PATVIRTINTA
VšĮ AVTC dalininkų susirinkime
2014 m. balandžio 14 d.
Protokolo Nr. 2

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS APLINKOSAUGOS VALDYMO IR TECHNOLOGIJŲ CENTRO
2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras (toliau – AVTC) yra pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris tenkina viešuosius interesus, vykdydamas darnaus
vystymosi ir aplinkosaugos projektus teikdamas savo įstatuose nurodytas paslaugas fiziniams ir juridiniams
asmenims.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos nutarimais, kitais teisės aktais, AVTC
įstatais.
Įstaigos dalininkai 2012 metų pradžioje ir 2012 m. pabaigoje buvo Audronė Alijošiutė, Lina Gelažienė, Vaiva
Ramanauskienė, Elena Taločkaitė.
Dalininkų įnašų vertė ataskaitinių metų pradžioje ir pabaigoje nesikeitė ir buvo 200 Lt. Dalininkams priklauso
po 25 proc. įnašo vertės.
ĮSTAIGOS VEIKLA
AVTC misija – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius valdžios
ir visuomenės sprendimus. Pagrindinės veiklos kryptys: švietimas ir mokymas (viešojo sektoriaus
darbuotojams, bendruomenėms, jaunimui ir vaikams apie aplinkos apsaugą ir darnų vystymąsi), projektų
rengimas ir valdymas, konsultacijos, renginiai, seminarai.
AVTC tikslas – siekti geresnės gyvenimo kokybės, integruojant aplinkosaugos aspektus į kasdienius
valdžios ir visuomenės sprendimus ir taikant darnaus vystymosi principus. Įstaigos veiklos uždaviniai:
vystyti, organizuoti, vykdyti aplinkosaugos ir darnaus vystymosi projektus; teikti konsultacijas įvairioms
institucijoms ir organizacijoms; vystyti bendradarbiavimą su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir
tarptautinėmis organizacijomis, vykdančiomis aplinkosaugos ir darnaus vystymosi projektus; organizuoti
konferencijas, seminarus, mokymus ir kitus renginius aplinkosaugos ir darnaus vystymosi tema.
Žemiau pateikiamas projektų ir veiklų sarašas:
VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centro (AVTC) 2012 m.įgyvendintų projektų/veiklų
sąrašas
Eil.
Nr.

Projekto / veiklos
pavadinimas

Partneriai
vykdytojai

/

Įgyvendinimo
trukmė

Projekto/veiklos
aprašymas

Bendras
biudžetas

Finansavimo
šaltiniai

1.

“Žaliųjų
mokykla”

2.

idėjų

VDU
Botanikos
sodas – projekto
koordinatorius

2013 m. sausis –
2014 m. birželis

Seminarų apie atliekų
tvarkymą
ir
alternatyvių energijos
šaltinių panaudojimą
organizavimas
mokyklų
bendruomenėms,
informacinės
medžiagos
parengimas
ir
platinimas,
radijo
viktorina

76 686 LT

Europos
regioninės
plėtros fondas

Kauno
rajono
suaugusiųjų
aplinkosauginio
švietimo
programos
priemonių plano
2012
metams
įgyvendinimo
paslauga

AVTC

2013 m.
balandžio mėn.
– 2013 m.
gruodžio mėn

Renginių
organizavimas
savivaldybės
darbuotojams,
politikams,
seniūnams,
visuomenei.
Informacinės
medžiagos rengimas,
leidyba ir platinimas

35 923 LT

Kauno rajono
savivaldybė

3.

Seminarų
organizavimo
paslauga

AVTC

2013 m.
rugsėjis- lapkritis

Seminarai apie atliekų
tvarkymo aktualijas
Kauno, Marijampolės
ir Alytaus regionuose
veikiančioms
įmonėms

9 000 LT

Kauno
prekybos,
pramonės
ir
amatų rūmai

4.

Pasaulinės aplinkos
dienos
paminėjimas

AVTC

2013 m. gegužė
– birželis

Surengtas
aplinkosauginės
dienos
minėjimas
mokslieviams,
parengta informacinė
medžiaga

2 000 LT

Utenos rajono
savivaldybė

AVTC tapo vienu iš Lietuvos atsakingo verslo asociacijos steigėjų, aktyviai dalyvavo asociacijos veikloje,
skatinant Įmonių socialinės atsakomybės plėtrą Lietuvoje. AVTC atstovas dalyvavo LAVA valdymo
organuose, Taryboje.
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija.
Darbuotojai
2013 metų pradžioje Įstaigoje dirbo 6 darbuotojai, pabaigoje – 5 darbuotojai pagal darbo sutartis.
AVTC sąnaudos ir įplaukos per finansinius metus
AVTC 2013 m. iš viso gavo 302 505 lt įplaukų. Dalis gautų lėšų susijusi su 2012 m. veiklų ir projektų
vykdymo išlaidų kompensavimu (230 440 lt). AVTC, vykdydama įstatuose numatytą veiklą, per 2013 m. iš
viso gavo 69 669 lt. pajamų už suteiktas paslaugas. 2013 m. AVTC sąnaudos – 256 851 lt. Kitos pajamos
sudarė 2 396 LT (2 proc GPM).

Įstaiga 2013 metais ilgalaikio turto AVTC neįsigijo.
Vadovo darbo užmokestį sudaro 36 778 lt, iš kurių 90 proc. išlaidų priskirta prie darbo užmokesčio už
paslaugas. AVTC veikia kaip savarankiška įstaiga ir kolegialių organų neturi. AVTC jokių išlaidų, susijusių su
dalininkais ar jų asmenimis, neturėjo.
2013 m. sąnaudas sudarė suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina t.y. 72 955 Lt, veiklos sąnaudos –
132 230 lt, iš kurių darbuotojų išlaikymas – 106 549 Lt, nusidėvėjimas (amortizacija) 773 lt, patalpų
išlaikymas 4 134 lt, ryšiams – 21 57 lt, kitos veiklos - 18 617 lt. Kitos veiklso sąnaudos - 51 666 lt. Iš viso
sąnaudos siekė 256 851 lt.

Ataskaitą parengė

A. Alijošiutė, direktorė

