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        (data)

(tūkst. eurų)

Priemonės kodas Priemonės pavadinimas
Finansavimo šaltinio 

kodas *

Planas su 

leistinais 

patikslinimais

Vykdymas
Patikslinto plano 

vykdymas, proc.
Nuokrypis                    

Nuokrypio 

sumos 

detalizavimas

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės 

nr.**

Išsamus 

asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių 

paaiškinimas

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo metų pradžios) faktiškai atlikti darbai

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 * 100 7 = 5 - 4 8 9 10 11

09-003-02-02-13 

(TP)

 Sudaryti sąlygas Neįgaliųjų reikalų 

departamento (įskaitant Lietuvių 

gestų centrą) veiklai, iš 

jų:10.09.01.01

1.1.1.1.1 2 491,30 2 358,60 94,67 132,70 2.2.1.1.1.01- 89,4   

2.1.2.1.1.01 - 0,6                                     

2.2.1.1.1.02 - 1,0                                                           

2.2.1.1.1.06 - 0,3                                          

2.2.1.1.1.16 - 0,3                 

2.2.1.1.1.20 -10,4                           

2.2.1.1.1.21 -4,0                                                                       

2.2.1.1.1.22 - 0,2             

2.7.3.1.1.01 - 16,5                       

3.1.3.1.1.04 - 9,3                            

3.1.2.1.1.02 - 0,7               

1.1.                         

2.4.                            

2.8.                                 

DU nepanaudota, 

dėl gausaus 

skaičiaus 

nedarbingumo 

lapelių, neužimtų 

etatų, nėštumo 

gimdymo atostogų.    

Kituose 

straipsniuose 

nepanaudojimas 

labai mažomis 

sumos, nes  kai 

kurie tiekejai 

vėluoja išrasyti 

sąskaitas už 

ataskaitinį 

laikotarpį-sąskaitos 

išrašomos 

ataskaitinio 

mėnesio pabaigoje 

arba spalio mėn 

pradžioje. Dėl IT 

turto vykdomos 

viešųjų pirkimų 

procedūros užsitesė 

ir bus nupirkta IV 

ketv. Trečiojo  

ketvirčio lėšos  

pilnai  panaudotos 

spalio  mėn.  

"1. Organizuoti gestų kalbos vertėjų mokymai:

Apmokytų gestų kalbos vertėjų skaičius: 41. Mokymuose dalyvavusių gestų kalbos 

vertėjų dalis, įvertinusių mokymus ""naudingi"" ir ""labai naudingi"" dalis nuo visų 

mokymuose dalyvavusių mokymuose skaičiaus (procentais): 78,1

2. Organizuoti gestų kalbos ir darbo su klausos negalią turinčiais asmenimis specifikos 

mokymai įvairioms vartotojų grupėms (įvairūs specialistai, asmenys, turintys klausos 

negalią), apmokyta 39 asmenys.   

3. Įgyvendintos visuomenės švietimo priemones gestų kalbos vartojimo klausimais: 

suorganizuoti 9 šviečiamieji seeminarai gestų kalbos vartojimo klausimais.               4. 

Teiktos ir plėtotos Lietuvių gestų kalbos vertimo centro paslaugos klausos negalią 

turintiems asmenims:

Unikalių asmenų (fizinių ir juridinių), gavusių lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, 

skaičius: 2125, iš jų ukrainiečių karo pabėgėlių 45. 

Suteiktų paslaugų dalis nuo visų paslaugų, kurių buvo prašyta suteikti skaičiaus 

(procentais): 98;

Lietuvių gestų kalbos vertėjų, teikiančių lietuvių gestų kalbos vetimo paslaugas, 

skaičius (etatais): 115,25;

Vidutinis klausos negalią turinčių asmenų, kuriems buvo suteiktos lietuvių gestų 

kalbos vertimo paslaugos, skaičius, tenkantis vienam lietuvių gestų kalbos vertėjo 

etatui: 18;

Vidutinis lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų skaičius, tenkantis vienam gestų 

kalbos vertėjo etatui: 503;

Kvalifikaciją tobulinusių lietuvių gestų kalbos vertėjų skaičius: 54:

5.  Organizuotas ir plėtotas lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų teikimas nuotoliniu 

būdu:

Lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų, suteiktų nuotoliniu būdu, skaičius: 37997;

Suteiktų paslaugų per BPC skaičius: 7330;

6. Užtikrintas personalo valdymo efektyvumas."

(Strateginio veiklos plano programų ir priemonių vykdymo ir lėšų nepanaudojimo priežasčių ataskaitos forma)

Lietuvių  gestų kalbos vertimo centras, 188788380, I.Kanto 23, Kaunas
     (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)
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(TP)

2.1.16. Išleisti mokymo medžiagą 

lietuvių gestų kalbos vertėjams ir 

tikslinėms vartotojų grupėms iš 

jų:10.09.02.01

1.1.1.1.1

11,00 10,40 94,55 0,60 2.8.

Tiekėjo sąskaitos buvo 

išrašytos per vėlai tik 

spalio mėnesį ir 

nebuvo galimybės 

apmokėti, nors 

sutartys pasirašytos 

laiku-trečiajame 

ketvirtyje.  Lėšas 

panaudosime spalio 

mėn.  

Parengta mokymo medžiaga gestų kalbos vertėjams tema "Vertimas religine tematika" 

ir "Lietuvių gestų kalba girdintiesiems A2.2". Rengiama medžiaga "Lietuvių gestų 

kalba globos namų darbuotojams". Leidyba 3 medžiagų numatyta IV ketvirtį.

Iš viso pagal programas: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vyriausioji finansininkė

** PRIEDAS. ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASČIŲ GRUPĖS

Asignavimų 

nepanaudojimo 

priežasčių grupės nr.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Dėl įstaigos reorganizacijos
Kita (kitos neišvardytos priežastys)

Asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės pavadinimas

Dėl mažesnio, nei planuota, pirkimų poreikio

Kita (kitos neišvardytos priežastys)

Užsitęsusios viešųjų pirkimų ir su jais susijusios teisinės, administracinės procedūros
Užsitęsę vykdomi darbai, jų dokumentacijos tvarkymas
Kitos šalies vėlavimas vykdyti įsipareigojimus

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas:
Personalo kaita ir laikinas nedarbingumas (pavyzdžiui, dėl neužimtų pareigybių, darbuotojų laikino nedarbingumo, darbuotojų, išėjusių tikslinių atostogų)
Netikslus planavimas (pavyzdžiui, dėl apskaičiuoto darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo kitą mėnesį, nei buvo suplanuota)

Netikslus planavimas (pavyzdžiui, sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui)

Kitos išlaidos:
Dėl mažesnių, nei planuota, pirkimų kainų

* Atskirose eilutėse nurodomi skirtingi asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltiniai, kurių klasifikacija patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265.

(programos koordinatoriaus pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Rimanta Račkauskienė

(asmens, atsakingo už priemonės koordinavimą, planavimą ir įgyvendinimą, pareigos) (parašas)

** Vienas šaltinis skirtingose eilutėse gali turėti kelis asignavimų nepanaudojimo priežasčių grupės numerius.


