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2012 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr.104-2322;
1997, Nr. 66-1601) 3 ir 5 straipsniais, Vykdydama Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002m.
birželio 7d. nutarimu Nr. 850 patvirtintos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos
2003 – 2012 metų programos įgyvendinimo priemonių (Žin., 2002, Nr.57-2335); 2004m. gruodžio
16d. įsteigtas Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras.
Nuo 2010m. liepos 1d. įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. gegužės 26d. nutarimu Nr.627 „Dėl
įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių
įstaigų savininkų teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 62-3064).
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro nuostatai 2010m. liepos 15d. įregistruoti
Juridinių asmenų registre. Centro kodas 300074441.
Centras yra biudžetinė įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
2. Informacija apie centro buveinę
Buveinės adresas: Aukštaičių g. 4, Panevėžys LT-36209
3. Centro veikla
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centras vykdo programą „Socialinių paslaugų plėtra
globos ir kitose įstaigose“. Programos kodas 02 007, išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas
10 09 01 01 „Kitos socialinės apsaugos ir rūpybos įstaigos bei priemonės „
Centras gestų kalbos vertimo paslaugas teikia Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijoje.
4. Darbuotojų skaičius
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centre 2012m. balandžio 1d. įsteigti 17 etatų, iš jų 14
vertėjų etatų ir 3 kiti darbuotojai. 10 vertėjų dirba Panevėžio apskrityje ir 3 vertėjos Utenos
apskrityje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užimtų vertėjų etatų buvo 12,5. Centre dirba 17
žmonių.
II. APSKAITA
Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrui programos vykdymui pagal sąmatos planą
2012.03.31 d. skirta 119,9 tūkst. litų, gauta 115,6 ir panaudota 115,2 tūkst.litų iš jų:
• 2111101 darbuotojų atlyginimams 87,9 tūkst. litų . Panaudota 83,3 tūkst. litų. Iš jų
Centro darbuotojams už laikinai nesančius darbe ir aukštą kvalifikaciją per I ketv. buvo

išmokėti priedai už 7,1 tūkst. litų. Pagal ataskaitiniam laikotarpiui patvirtintą planą liko
nepanaudotų asignavimų likutis už 4,6 tūkst. litų, nes buvo nemažai nedarbingumo
pažymėjimų, viena darbuotoja vaiko priežiūros atostogose ir dėl 1,5 laisvo etato.
• 2211105 ryšių paslaugoms 1,0 tūkst. litų. Panaudotos visos lėšos.Su paslaugų tiekėjai už
2012 m. už I ketv. pilnai neatsiskaityta. Tarnybinių mobiliųjų telefonų limitai neviršyti.
• 2211106 transporto paslaugom gauta 0,6 tūkst. litų. Panaudota 0,5 tūks.lt Iš šių lėšų
išlaikomi 2 lengvieji automobiliai. Pagal planą numatyta 0,6 tūkst. litų asignavimų lėšų,
nepanaudotų asignavimų likutis sudaro 0,1 tūkst.litų.
• 2211120 komunalinėms paslaugoms 9,7 tūkst. litų. Panaudotos visos lėšos ir su tiekėjais
neatsiskaityta. Liko kreditorinis įsiskolinimas.
• 2211130 kitos paslaugos 1,1 tūkst. litų. Panaudotos visos lėšos Centro veiklai vykdyti. Iš
šio straipsnio perkami mėnesiniai bilietai darbo dienomis naudotis miesto transportu
vertėjams, spausdintuvų, kompiuterių priežiūrai, registrų centrų paslaugoms ir kt.
2731101 darbdavio socialinė parama 0,9 tūkst. litų, iš jų panaudotos visos lėšos.
Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų mūsų įstaiga neturi.
Įmokų į biudžetą neturi.
Debitorinio įsiskolinimą sudaro pajamų mok. permoka VMI.
Mokėtinos sumos 12.03.31 d. sudaro 4,1 tūkst.litų. iš jų:
Mokėtinas darbdav . socialinio draud. mok.1,4 tūkst.lt.
Skolos tiekėjams už suteiktas paslaugas už I ketv. sudaro 2,7 tūkst.litų. iš jų:
Už ryšių paslaugas iš viso 0,3 Lt. iš jų:
UAB „Sugardas „ 40 Lt.
VĮ „Infostruktūra“ 206,50 lt
UAB „Vilpostus“ 5,81 lt.
UAB „Socius“ 17,90 Lt.
Už transporto paslaugas -0,6 tūks. litų
UAB Lukol Baltia“ 595,09 Lt.
Už komunalines paslaugas 1,6 tūkst .litų..
AB „Panevėžio energija „ 1401,59 lt.
VĮ“ Valstybės turto fondas“ 208,98 lt.
Už kitas paslaugas : 0,2 tūkst.litų .
UAB „LITS“ 153,31 Lt
UAB „Audionas“ 72,60 lt.
Lėšų likutis iš VB lėšų 2012-04-01 d. įstaigos banko sąskaitoje 402,39 Lt. (darbo užmokesčio str)
Kitų šaltinių (2 proc.GPMĮ) 549,71 Lt.
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