
2007-2013 m. ES fondų netinkamų finansuoti išlaidų ataskaita                                                    2011.09.30       
 

Eil. 
Nr. 

 

Projekto informacija Vykdytojo informacija 

Tinkamomis 
finanasuoti 
išlaidomis 

nepripažinta 
suma, Lt 

Įgyvendinančios 
institucijos (ĮI) 

komentaras 

Iš kokios programos ar iš kokio 
finansavimo šaltinio ar kitų lėšų  

padengė netinkamas finansuoti išlaidas , 
jei išlaidos išliko netinkamomis ir po 

ištaisymų.Kokią sumą apmokėjo. 
Nurodyti: finansavimo šaltinį, 

mokėjimo pavedimą ir datą  

Projekto kodas Programa Projekto 
pavadinimas 

Projekto 
vykdytojo 

kodas 

Projekto 
vykdytojo 

pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-

006 
Žmogiškųjų 
išteklių plėtra 
(ES 
struktūrinė 
parama) 

Chemijos ir 
chemijos 
inžinerijos 
specialistų 
rengimo 
tobulinimas, 
dėstytojų 
kvalifikacijos 
gerinimas bei 
mobilumo 
skatinimas 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

138,12 Pagal PFSA 32 punktą 
projekto lėšomis galima 
finansuoti dėstytojų 
dalyvavimą tarpt. 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose iki 5 dienų 
(komensuojamos 4 
nakvynių išlaidos renginio 
metu, 1-os nakvynės prieš 
renginį ir 1-os nakvynės po 
renginio išlaidos). Buvo 
deklaruota 1 diena per 
daug. 

Patirtos išlaidos jau padengtos iš T384 
lėšų  

2 VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-
026 

Mokymasis 
visą gyvenimą 

Pirmos pakopos 
studijų programų 
"Pastatų 
inžinerinės 
sistemos", 
"Statybos 
inžinerija" ir 
"Architektūra" 
atnaujinimas 

111950581 Kauno 
technologijos 
universitetas 

38,28 Nekompensuojama dalis 
darbuotojo - Gedimino 
Alfonso Viliūno 
kompensacijos už 
nepanaudotas atostogas, 
priskaičiuotos 2011 m. 
kovo mėn. Pagal pateiktą 
KTU 2011-03-25 įsakymą 
Nr. P-0325/19 Dėl 
Gedimino Alfonso Viliūno 
darbo sutarties nutraukimo, 
darbuotojui nurodyta 
išmokėti piniginę 
kompensaciją už 1,62 d.d. 
nepanaudotų kasmetinių 
atostogų. Už 1,62 d.d. 
darbuotojui priklauso 71,47 
Lt su visais mokesčiais, 
tačiau deklaruojama suma - 
104,47 Lt su visais 
mokesčiais.  

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
fakulteto spec.programos lėšų 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 2004-LT0009-TES-2NOR-02-

052/1VL169 
Vietinės ir 
regioninės 
valdžios bei jos 
institucijų 
administracinių 
ir viešųjų 
paslaugų 
teikimo 
gebėjimo 
stiprinimas 

Pedagogų 
bendradarbiavimo 
galimybių plėtra 
taikant norvegų 
patirtį socialinės 
tinklaveikos 
informacinėse 
technologijose 

111950581 Kauno 
technologijos 
universitetas 

479,49 Tiekėjų apklausos pažymoje 
nurodyta, kad bus išspausdintas 
584 cm2 dydžio straipsnis, o 
faktiškai išspausidintas 582,40 
cm2 sraipsnis.Taip pat 
nepripažintos administravimo 
išlaidos, kadangi viršytas 10 
proc. suma nuo patvirtintų 
tinkamų finansuoti išlaidų už 
visą paprojekčio įgyvendinimo 
laikotarpį. 

Patirtos išlaidos jau padengtos iš spec. 
programos lėšų (Pavedimo nr. 
100011318, 2011.06.27) 

5 VP1-2.2-ŠMM-07-K01-086 Mokymasis visą 
gyvenimą 

I studijų pakopos 
programų kokybės 
ir tarptautiškumo 
didinimas KTU 
Ekonomikos ir 
vadybos fakultete 
bei 
Alyatuskolegijos 
Vadybos fakultete 

111950581 Kauno 
technologijos 
universitetas 

36,05 Nekompensuojama  išlaidų 
dalis viršijanti suvestinėje 
faktiškai deklaruojamas DU 
išlaidas 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš fakulteto 
spec.programos lėšų 

6 VP3-3.4-ŪM-03-V-03-005 Aplinka ir 
darnus 
vystymasis 

Pastato Radvilėnų 
pl. 19, Kaune, 
renovavimas 

111950581 Kauno 
technologijos 
universitetas 

0,01 Klaidingai deklaruota DU 
suma 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

7 VP3-3.4-ŪM-03-V-03-006 Aplinka ir 
darnus 
vystymasis 

Pastato Studentų 
g.56, Kaune, 
renovavimas 

111950581 Kauno 
technologijos 
universitetas 

238,41 Nekompensuota dalis atostogų 
kompensacijos sumos 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

8 VP1-1.1-SADM-07-K-01-052 Žmogiškųjų 
išteklių plėtra 
(ES struktūrinė 
parama) 

Kompiuterinis 
raštingumas 
bendruomenėms- 
geresnės gyvenimo 
kokybės garantas 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

142,45 Neteisingai apskaičiuotos 
kompensacijos už 
nepanaudotas atostogas. 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

9 VP1-1.1-SADM-07-K-01-052 Žmogiškųjų 
išteklių plėtra 
(ES struktūrinė 
parama) 

Kompiuterinis 
raštingumas 
bendruomenėms- 
geresnės gyvenimo 
kokybės garantas 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

4,18 Deklaruojama suma yra 
didesnė negu priskaičiuota 
pažymoje dėl darbo 
užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo. 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

10 VP1-1.1-SADM-07-K-01-052 Žmogiškųjų 
išteklių plėtra 
(ES struktūrinė 
parama) 

Kompiuterinis 
raštingumas 
bendruomenėms- 
geresnės gyvenimo 
kokybės garantas 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

0,89 Nekompensuojama dalis kavos 
pertraukėlių organizavimo 
išlaidų, nes deklaruojama 
didesniu įkainiu negu numatyta 
paslaugų teikimo sutartyje. 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11 VP1-1.1-SADM-07-K-01-052 Žmogiškųjų 

išteklių plėtra 
(ES struktūrinė 
parama) 

Kompiuterinis 
raštingumas 
bendruomenėms- 
geresnės gyvenimo 
kokybės garantas 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

23,60 Netiesioginių išlaidų dalis nuo 
nekompensuojamų tiesioginių 
išlaidų.  

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

12 VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-003 Mokymasis visą 
gyvenimą 

Aukštojo mokslo I 
ir II pakopų 
informatikos ir 
informatikos 
inžinerijos krypčių 
studijų programų 
atnaujinimas bei 
naujų sukūrimas ir 
įgyvendinimas 
(AMIPA) 

111950582 Kauno 
technologijos 
universitetas 

0,39 Nekompensuojama  išlaidų 
dalis viršijanti suvestinėje 
faktiškai deklaruojamas DU 
išlaidas 

Patirtos išlaidos bus padengtos iš 
spec.programos lėšų 

Iš viso:  1.115,87 

 


