
LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2013-2017 METŲ PRIEMONIŲ PLANO 2014 METŲ 

ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 

 

  

Tikslo, uždavinio ir priemonės pavadinimas 

Asignavimai, tūkst. litų 

patvirtinti 

 

panaudoti 

          

 

panaudojimo  

procentas 

1. Tikslas 

integruoti klausos negalią turinčius asmenis į visuomenę ir mažinti jų socialinę atskirtį 

1.1. Uždavinys 

plėtoti gestų kalbos vertėjų paslaugas ir didinti jų įvairovę klausos negalią turintiems asmenims 

1.1.1. Priemonė  

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Vilniaus ir Alytaus apskrityse 

 

1052 

 

1060 

 

100,8 

1.1.2. Priemonė  

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Kauno ir Marijampolės apskrityse 

 

1049 

 

1020 

 

97,2 

1.1.3. Priemonė  

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse 

 

562 

 

561,8 

 

100 

1.1.4. Priemonė  

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Panevėžio ir Utenos apskrityse 

 

499 

 

501,2 

 

100,4 

1.1.5. Priemonė 

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Šiaulių ir Telšių apskrityse 

 

480 

 

479,3 

 

99.9 

1.1.6. Priemonė 

teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, 

kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre 

135 135 100 

1.1.7. Priemonė 

organizuoti ir plėtoti gestų kalbos paslaugų teikimą nuotoliniu būdu 

70 70 100 

 1.2.Uždavinys 

gerinti lietuvių gestų kalbos mokymo, vertimo paslaugų kokybę bei informacijos prieinamumą klausos negalią turintiems asmenims 



2 

 

1.2.1. Priemonė 

Organizuoti lietuvių gestų kalbos vertėjų kvalifikacinius mokymus 

- -  

1.2.2. Priemonė 

Vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka, 

organizuoti ir vykdyti gestų kalbos vertėjų atestaciją 

- -  

1.2.3. Priemonė 

Versti į gestų kalbą LRT televizijos kanalų informacines ir kitas laidas 

64 66 103,1 

1.2.4. Priemonė  

atrinkti metodinius gestų kalbos vertėjų centrus ir rengti lietuvių gestų 

kalbos mokymo, gestų kalbos vertėjų kvalifikacijos tobulinimo bei 

metodinę medžiagą įvairioms suaugusių vartotojų grupėms ir juos 

mokyti 

375 

 

 

 

375 100 

 

 

 

1.2.5. Priemonė  

šviesti visuomenę ir klausos negalią turinčius asmenis gestų kalbos 

klausimais 

85 85 100 

1.2.6. Priemonė 

Gerinti gestų kalbos mokymo materialinę bazę kurčiųjų reabilitacijos 

centruose ir metodiniuose centruose 

90 turtui -  

Iš viso asignavimų planui (1+2) 4461 4353,3 97,6 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:       

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas  4461 4353,3 97,6 

iš jo:  

1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

   

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos    

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos    

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams 

įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos) 

      

  

 

 


