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Centro direktorės įžanginis žodisI. 

gerb. skaitytojau,

prieš penkerius metus Centras paskelbė metinę veiklos ataskaitą, parengtą laikantis naujoviško požiūrio – siekta suprantamai 
ir aiškiai pateikti informaciją ir skirti ypatingą dėmesį klientams. nuo tada mūsų metinėse veiklos ataskaitose ne tik bendrais 
aspektais apžvelgiama pagrindinė Centro veikla ir kitos veiklos sritys, bet ir pažymima, kaip Centras teikė paslaugas kiekvienam 
iš savo klientų. Mūsų sukurtas klientų profilis – įrodymas, kad mūsų veiklos sritys skirtingos ir kad turime teikti įvairias paslaugas, 
siekdami patenkinti įvairius savo klientų poreikius. 

Esu tvirtai įsitikinusi, kad vis dar turime teikti informaciją apie su konkrečiu klientu susijusią veiklą. Svarbiausia mūsų darbe – 
klientai, visa Centro veikla pagrįsta paslaugų jiems teikimu. 

tačiau Europos teisinėje aplinkoje vien to nepakanka. Būdamas ES įstaiga, Centras turi teikti veiklos rezultatų ataskaitas 
turėdamas omenyje metinėje darbo programoje iškeltus tikslus ir jose atsižvelgti į atitinkamus ataskaitiniais metais naudotus 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius. turime nurodyti su šiais veiksmais susijusius pavojus, pateikti išsamią informaciją apie 
kokybės užtikrinimo sistemos struktūrinius elementus, apžvelgti visus organizacijos valdymo aspektus, įskaitant vidaus kontrolės 
standartų įgyvendinimą, taip pat pateikti informaciją apie savo vidaus kontrolės sistemos veiksmingumą ir efektyvumą. galiausiai 
aš, vykdydama Centro įgaliojimus suteikiančio pareigūno funkcijas, turiu pateikti patikinimo pareiškimą, kuriame būtų nurodoma, 
kad visi Centro finansiniai sandoriai yra teisėti ir tvarkingi. 

Šią informaciją nagrinėja Centro valdyba, Europos Parlamentas, taryba, komisija ir audito rūmai. tačiau ar tokia informacija 
svarbi visuomenei? ar valstybės narės universitete studijuojančiam skaitytojui arba agentūros darbuotojui tikrai įdomu, pavyzdžiui,  
Centro vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas ir efektyvumas? 

Pastaruosius penkerius metus mes nuolat stengėmės išlaikyti pusiausvyrą: pateikti daugybę itin specializuotos informacijos, 
užtikrindami jos tinkamumą biudžeto valdymo institucijai, ir dar pateikti ją taip, kad ji būtų suprantama visuomenei. Mūsų ataskaitų 
apimtis vis didėjo. 

todėl 2011 m. nusprendėme skelbti du atskirus dokumentus. 2011 m. metinė veiklos ataskaita apima visus teisinius ataskaitų 
teikimo aspektus ir yra skirta Centro valdybai ir biudžeto valdymo institucijai. 2011 m. ataskaitoje apie klientus, kurią dabar 
laikote savo rankose, pagrindiniai 2011 m. laimėjimai pristatomi paslaugų teikėjo požiūriu; joje taip pat apžvelgiama mūsų veikla 
įgyvendinant antrąjį mūsų tikslą – tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Be to, teikdami šią ataskaitą apie klientus mes taip pat 
netiesiogiai skleidžiame žinias apie ES agentūrų ir įstaigų tinklą, kurio narys yra Vertimo centras. gražus papildomas aspektas. 

tikiuosi, kad suprantamu ir aiškiu stiliumi parašyta 2011 m. ataskaita apie klientus jums patiks ir ją visą perskaitysite vienu 
prisėdimu. Malonaus skaitymo!

 

 gailė Dagilienė
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sutartys su naujais klientais
2011 m. Vertimo centras pasirašė sutartis su keturiais naujais 
klientais, taigi metų pabaigoje Centras iš viso turėjo 56 
klientus – buvo pasirašytos sutartys su trimis naujomis finansų 
priežiūros institucijomis (Europos bankininkystės institucija 
(EBI), Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPrI), 
Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI), 
kurios pradėjo veikti 2011 m. sausio 1 d. ir yra įsikūrusios 
atitinkamai Londone, Paryžiuje ir Frankfurte prie Maino, taip pat 
su Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EErrI), 
su kuria Centras kovo mėn. pasirašė sutartį ir kuri spalio mėn. 
persikėlė į savo nuolatinę būstinę rygoje. 

Sklandus bendradarbiavimas su šiais naujais klientais 
užtikrinamas tokiomis priemonėmis: klientų portale sukuriama 
paskyra, kuria jie gali pateikti vertimo užsakymus, kiekvienam 
klientui skiriamas koordinatorius, klientams teikiami reikalingi 
duomenys ryšiams ir paaiškinama, kokias užduotis atlieka tam 
tikri Centro skyriai, taip pat pagrindinėje Centro duomenų bazėje 
surenkama svarbiausia pagalbinė medžiaga (angl. One Stop 
Shop). Pirmieji vertimo užsakymai sėkmingai įvykdyti ir 2012 m. 
Centras tikisi intensyvesnio bendradarbiavimo. 

galimi klientai
2011 m. Centras ir toliau ieškojo naujų veiklos galimybių, 
siekdamas plėsti savo klientų ratą, kaip numatyta dabartinėje 
2008–2012 m. strategijoje ir naujoje 2012–2014 m. strategijoje 
„Iššūkių valdymas“, kurią Centro valdyba patvirtino 2011 m. 
spalio mėn. vykusiame susitikime.

Centras pradėjo derybas dėl sutarties su Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetu, kuris turi bendrą vertimo tarnybą su 
regionų komitetu. taip pat Centras pateikė sutarties projektą 
Didelės apimties It sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje operacijų valdymo agentūrai, kuri oficialiai įsteigta 
2011 m. spalio 25 d. ir kurios būstinė bus taline.  abi sutartis 
tikimasi pasirašyti 2012 m. pradžioje.

reaguodamas į sunkumus, kilusius dėl ankstesnio nei 
tikėtasi Bendrijos prekių ženklų vertimo apimties mažėjimo, 
2011 m. Centras, bendradarbiaudamas su komisijos Vertimo 
generaliniu direktoratu, parengė dokumentą „tvarios Centro 
ateities galimybės“.  Šis dokumentas 2011 m. spalio mėn. buvo 
pateiktas valdybai ir jame numatyti trys būdai, kaip Centras 
galėtų kompensuoti sumažėjusį darbo krūvį, o perspektyviausias 
iš jų – strateginė partnerystė su komisija.  Šiuo tikslu jau pradėta 
rengti susitikimus.

susitikimų, seminarų ir su klientais 
vykdytų projektų ataskaita1 
Siekdamas paskatinti keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą 
su suinteresuotaisiais subjektais, Vertimo centras ir toliau 
lankėsi pas klientus arba priėmė juos savo būstinėje.  2011 m. 
surengti susitikimai iš viso su 20 iš 56 klientų. 

Susitikimai su klientais buvo įvairaus pobūdžio – nuo informacijos 
rinkimo vizitų, jei kalbėsime apie naujus klientus, iki keitimosi 
bendro pobūdžio informacija apie darbų srautus, kasdienę 
vertimo veiklą ir konkretiems projektams būdingus klausimus, 
taip pat apie mokymą ir tolesnius veiksmus, susijusius su klientų 
portalu.  

2011 m. Centro atstovai susitiko su šiais klientais ir (arba) 
įgyvendino šiuos projektus2:

Europos mokymo fondas (ETF)

Europos mokymo fondo (EtF) užsakymų apimtis 2011 m. buvo 
gana stabili, palyginti su 2010 m. 2011 m. EtF užsakinėjo 
vertimus tik iš anglų kalbos. Buvo verčiama į vokiečių, prancūzų, 
italų ir ispanų kalbas, taip pat į šalių, bendradarbiaujančių 
vykdant ES kaimynystės politiką, kalbas, kaip antai rusų ir arabų.  
Buvo verčiami įvairaus pobūdžio dokumentai: konkrečios šalies 
ataskaitos, metinės ataskaitos, programų aprašymai, protokolai 
ir susirašinėjimo dokumentai.

Metų pradžioje su EtF intensyviai bendradarbiauta. Fondas 
buvo atsakingas už „Švietimo, verslo ir augimą skatinančių 
inovacijų“ grupei (kurios narys yra Vertimo centras) priskiriamų 
agentūrų įnašų, skirtų parodai „ES agentūros. Perspektyvos“, 
kuri 2011 m. pradžioje surengta Europos Parlamente Briuselyje3, 
koordinavimą.

→ EtF vertimo užsakymų apimtis: 2 905 puslapiai (2010 m. – 3 
135 puslapiai)

sVarBiaUsia MŪsŲ darBe – kLientaiII. 

1 Išsami visų vertimo apimties pokyčių apžvalga pateikiama III skyriuje. Išsamus verstų dokumentų apimties pasiskirstymas pagal klientus pateikiamas prieduose.
2 klientai pristatomi tokia eilės tvarka, kokia jie pateikiami Centro biudžete.
3 žr. „tarpinstituciniai renginiai“, p. 16.
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Europos narkotikų ir narkomanijos 
stebėsenos centras (EMCDDA)

Per metus Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
centro (EMCDDa) užsakymu išversti ir patikrinti šie 
pagrindiniai dokumentai: 2010 m. metinė ataskaita ir narkotikų 
ir priklausomybės nuo narkotikų apžvalgos leidiniai, narkotikų 
vartojimo padėties konkrečiose šalyse tyrimai ir narkotikų 
vartojimo tarp jaunimo bei narkotikus vartojančių jaunimo 
grupių įvairiose Europos šalyse analizė. 

Centras palankiai įvertino bendradarbiavimą su EMCDDa 
2011 m. vasario mėn. Europos Parlamente vykusioje parodoje 
„ES agentūros. Perspektyvos“, kurios organizatorius ir 
pagrindinis koordinatorius buvo EMCDDa4. 

→ EMCDDa vertimo užsakymų apimtis: 6 130 puslapių 
(2010 m. – 6 681 puslapis)

Europos vaistų agentūra (EMA)

kaip ir ankstesniais metais, 2011 m. didžiąją Europos vaistų 
agentūros (EMa) užsakytų vertimų dalį sudarė Europos viešo 
vertinimo protokolo (EPar) santraukų vertimai. 

Visus metus Centras aktyviai dalyvavo įvairių dokumentų 
šablonų visomis ES kalbomis atnaujinimo ir peržiūrėjimo 
kalbos požiūriu veikloje – EPar santraukos ir QDr5 žmonėms 
skirtų vaistinių preparatų dokumentų šablonai (pagrindiniai 
informaciniai dokumentai, skirti preparatams, kuriais Europoje 
prekiaujama pagal centralizuotą procedūrą) buvo atnaujinti 
atsižvelgiant į naujausius teisinius reikalavimus.  Pirmą kartą 
buvo sukurtas generinių vaistų EPar šablonas, o kitų susijusių 
dokumentų (klausimų ir atsakymų) šablonai buvo atnaujinti 
ir suderinti.  EMa palankiai įvertino Centro dalyvavimą 
šiame peržiūros procese ir jo glaudų bendradarbiavimą su 
nacionalinėmis reguliavimo institucijomis visoje Europoje, 
nes tai padėjo parengti labiau suderintus ir kalbos požiūriu 
kokybiškesnius dokumentų šablonus, kurie buvo paskelbti 
EMa svetainėje.  atlikęs šią standartizavimo užduotį, Centras 
pertvarkė ir pagerino vertimo atmintis – į jas buvo įtraukti 
naujausi dokumentų variantai, kad vertėjai galėtų veiksmingiau 
naudotis šiomis atmintimis. 

Centras toliau vertė mažųjų ir vidutinių įmonių (MVį) sukurtų 
naujų vaistinių preparatų dokumentus.  Centras išvertė 
12 tokių didelės apimties dokumentų (aštuonis žmonėms 
skirtų vaistinių preparatų dokumentus ir keturis veterinarinių 
vaistinių preparatų dokumentus) – tai tris kartus daugiau 
nei ankstesniais metais.  atsižvelgdamas į šių vertimo 
projektų apimtį ir padidėjusį skaičių, taip pat į dėl jų kylančius 
sunkumus, susijusius su vidaus ir išorės išteklių valdymu, 
2011 m. Centras stengėsi pagerinti šių vertimų tvarkaraštį.  Šis 

klausimas buvo įtrauktas į birželio mėn. QrD darbo grupės 
plenarinio posėdžio darbotvarkę. Posėdyje Centras pristatė 
savo pasiūlymą daugiau laiko skirti šių dokumentų, kuriuose 
pateikiama informacija apie preparatą, vertimui siekiant 
kartu su visomis šalimis, atliekančiomis vertimo parengimo 
ir peržiūrėjimo užduotis, rasti perspektyvų sprendimą.  
galiausiai dėl kompromisinio sprendimo su EMa buvo 
susitarta per konkrečiai šiam klausimui skirtą pokalbį telefonu, 
apie kurį nacionalinėms institucijoms EMa pranešė rugsėjo 
mėn. vykusiame QrD plenariniame posėdyje. 2012 m. sausio 
mėn. pasibaigus bandomajam laikotarpiui, 2012 m. pirmajame 
ketvirtyje šis klausimas bus persvarstytas. 

Lapkričio mėn. vykusiame susitikime dėl tolesnių veiksmų 
su klientų portalo bandyme dalyvavusiais klientais6 EMa 
su Centru aptarė klausimus, susijusius su labai skubiais 
vertimais, Centro turimais ištekliais, jei vienu metu reikėtų 
atlikti kelis skubius vertimus, taip pat dėl klinikinių bandymų 
registro svetainės vertimo į visas ES kalbas (šis projektas 
pradėtas vykdyti 2011 m. pabaigoje).

→ EMa vertimo užsakymų apimtis: 30 927 puslapiai (2010 m. – 
33 304 puslapiai)

Vertėjas dirba

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra 
(Eu-OsHA)

2011 m. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (EU-
oSHa) užsakymų skaičius sumažėjo perpus. Pagrindiniai 
versti dokumentai: interneto svetainės medžiaga ir (arba) 
dokumentai apie Europos savaitės kampaniją, faktų 
suvestinės, metinė veiklos programa, metinė ataskaita, 
biudžetas, posėdžių protokolai ir brošiūros. 

Centras ir toliau labai veiksmingai ir konstruktyviai 
bendradarbiavo su agentūra.  2011 m. įvyko du susitikimai su 
EU-oSHa atstovais.

Per pirmąjį susitikimą EU-oSHa ir Centras kartu apsvarstė 
galimybes ateityje bendradarbiauti, pavyzdžiui, redaguoti 

4 žr. „tarpinstituciniai renginiai“, p. 16.
5 QrD – dokumentų kokybės priežiūra.
6 žr. p. 18.
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svetainės tekstą, tiesiogiai versti agentūros svetainėje ir 
lokalizuoti „oSHwiki“ (ribotos prieigos „Wikipedia“ darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimais, dėl kurios EU-oSHa pasirašė 
partnerystės susitarimą su JaV) versijų konkrečiomis kalbomis 
turinį. EU-oSHa Centrui pranešė, kad agentūra skiria daug 
dėmesio tekstų standartizavimui ir todėl rengia vidaus leidinių 
rengimo vadovą. taip pat buvo paminėta, kad agentūroje 
suburta Vertimo projektų komanda, sudaryta iš kiekvienam 
skyriui atstovaujančių žmonių, kurios tikslas – išnagrinėti, kaip 
planuojami vertimai, apsvarstyti kai kuriuos ateities veiksmus, 
aptarti redagavimo klausimus, kurie tampa vis svarbesni 
agentūrai, ir apskritai apsvarstyti, kaip pelningai įgyvendinti 
leidybos projektus.

antrajame susitikime EU-oSHa išsamiau aptarė standartizacijos 
projektus, t. y. šiuo metu agentūroje vykdomą dažniausiai 
pasitaikančių dokumentų formatų šablonų kūrimą, kaip antai 
spaudos pranešimų, E. faktų ir pan., ir su Centro darbuotojais 
išsiaiškino su darbų srautais susijusius klausimus. 

→ EU-oSHa vertimo užsakymų apimtis: 6 224 puslapiai 
(2010 m. – 12 734 puslapiai)

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių 
ženklai ir dizainai) (OHiM)

2011 m. dėl technologinių pokyčių, kuriuos Vidaus rinkos 
derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainai) (oHIM)  atliko 
vidaus sistemose, labai sumažėjo Bendrijos prekių ženklų7 
vertimo užsakymų. tačiau, palyginti su 2010 m., išversta 
gerokai daugiau dokumentų.

2011 m. toliau didelę anglų kalbos vertėjų skyriaus darbo 
krūvio dalį sudarė oHIM protesto ir panaikinimo sprendimų 
redagavimas – apie 75 dokumentai per savaitę. Sprendimai 
dėl protesto rengiami naudojantis standartiniais dokumentų 
šablonais, o Centro specialistų sukurta makroprograma 
nestandartinėms redaguotinoms teksto dalims išryškinti 
buvo patobulinta ir tapo labai vertinga pagalbos priemone 
padedančia išvengti dvigubo darbo ir taip padidinančia Centro 
redaktorių veiklos efektyvumą.

kaip visada, su oHIM bendradarbiauta glaudžiai. tarnyba 
visuomet greitai ir veiksmingai atsakydavo į Centro užklausas 
kalbos klausimais. oHIM pagrindinis atstovas dokumentų 
vertimo užsakymų reikalams pateikė labai išsamius atsiliepimus 
apie Centro klientų portalą.

2010 m. viduryje Centras pradėjo naudoti naują darbinę 
priemonę Tr@Mark, kuria naudojantis prekių ženklai sutvarkomi 
greičiau ir lanksčiau, o per savaitę galima sutvarkyti daugiau 
prekių ženklų siuntų. nuo 2011 m. sausio mėn. ši naujovė 
leidžia Centrui sutvarkyti po tris siuntas per savaitę, o nuo 
2011 m. gegužės mėn. siuntos tvarkomos kasdien. Dėl to 

smarkiai sutrumpėjo atskirų siuntų siuntimo laikas, o tai padėjo 
tarnyboje geriau paskirstyti visą prekių ženklų užsakymų 
tvarkymo laiką.

2009 ir 2010 m. Centras, vykdydamas projektą EuroAce8, 
iš anglų kalbos į visas ES kalbas vertė didelės apimties 
prekių ir paslaugų sąrašus. 2011 m., siekdama prisidėti prie 
Centro teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, oHIM atsiuntė 
atsiliepimus apie projekto EuroAce vertimus. atsiliepimus 
vertėjai atidžiai išnagrinėjo ir atsižvelgė į juos. apskritai 
paaiškėjo, kad oHIM nustatyti vertimo pasikartojimai galimi dėl 
originalo termino rašybos variantų ir sinonimų. nepaisant to, ši 
veikla buvo įdomi ir naudinga, taip pat ji patvirtino gerą Centro 
teikiamų paslaugų kokybę.

Siekdama pasirengti būsimai kroatijos narystei ES, tarnyba taip 
pat paprašė Centro išversti į kroatų kalbą EuroAce duomenų 
bazę, kurią sudaro apie 90 000 terminų. Vertimo užsakymas 
pradėtas vykdyti 2011 m. liepos mėn. ir turėtų būti baigtas 2012 
m. pirmoje pusėje. 

Šios dvi agentūros surengė kelis tarpusavio susitikimus 
koordinavimo tikslais. Du susitikimai buvo surengti 
Liuksemburge (prieš pat kovo ir spalio mėn. vykusius valdybos 
posėdžius) ir dar du – alikantėje (vienas – rugpjūčio mėn., 
jame aptarti techniniai klausimai ir užsakymai, o kitas – spalio 
mėn., jame aptarti techniniai aspektai). tarnybos pirmininkas ir 
Centro direktorius taip pat kelis kartus susitiko aptarti šių dviejų 
institucijų bendradarbiavimo ateityje. 

Šie susitikimai ir diskusijos padėjo sukurti naują projektą, kurio 
tikslas – automatizuoti ir nuolat papildyti terminijos duomenų 
bazes EuroClass9. Šis projektas pirmą kartą buvo aptartas 
rugpjūčio mėn., paskui aiškiau apibrėžtas rugsėjo ir spalio 
mėn., o spalio mėn. prasidėjo kūrimo etapas. Šiuo projektu 
bus sukurta įmonių bendradarbiavimo infrastruktūra, pagrįsta 
žiniatinklio paslaugomis; jis pradės veikti 2012 m. pradžioje.

→ oHIM vertimo užsakymų apimtis: dokumentų – 36 955 
puslapiai (2010 m. – 29 458 puslapiai), prekių ženklų ir dizainų – 
433 885 puslapiai (2010 m. – 565 312 puslapių) 

Europos policijos biuras (Europolas)

2011 m. Europos policijos biuro (Europolo) užsakymu 
išverstų dokumentų skaičius sumažėjo. Buvo verčiami įvairūs 
dokumentai: administracinio pobūdžio dokumentai (t. y. 
valdybos posėdžių darbotvarkės ir protokolų projektai, valdybos 
sprendimai, Jungtinės priežiūros institucijos apeliacijų komiteto 
sprendimai ir raštai), ataskaitos (bendroji ataskaita, ataskaita 
dėl suklastotų vaistų, duomenų apsaugos ataskaitos ir pan.), 
interneto svetainių turinys ir biudžeto dokumentai.

7 Daugiau informacijos apie prekių ženklus žr. p. 19.
8 įgyvendinant projektą EuroAce įteisinami prekių ir paslaugų sąrašai, kuriuos oHIM naudoja tam, kad padėtų pramonės subjektams pateikti prašymus įregistruoti prekių 
ženklus.
9 EuroClass – tai priemonė, padedanti paraiškų teikėjams klasifikuoti prekes ir paslaugas, jie gali palyginti 23 nacionalinių prekių ženklų biurų klasifikavimo duomenų bazes.
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gruodžio mėn. Centro atstovai apsilankė Europole ir norėjo 
sužinoti, kaip jam pavyko iš vieno pastato į kitą persikelti kuo 
trumpiau nutraukus It paslaugų teikimą, taip pat aptarti veiklos 
tęstinumą, su It darbo vietos įranga ir paslaugomis susijusius 
klausimus. Centrui tai buvo puiki galimybė pasirengti savo 
paties Duomenų centro perkėlimui.

→ Europolo vertimo užsakymų apimtis: 7 068 puslapiai (2010 m. 
– 9 990 puslapių)

Europos sąjungos pagrindinių teisių 
agentūra (FrA)

2011 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai 
(Fra) išverstų puslapių skaičius sumažėjo. Verstos teminės 
ataskaitos, metinė veiklos ataskaita ir metinė darbo programa, 
biudžetas, informaciniai biuleteniai, pranešimai spaudai, 
posėdžių protokolai, raštai, vadovai, interneto svetainės tekstai 
ir kalbos. agentūra greitai ir laiku atsakė į visas užklausas, 
susijusias su jų teksto originalais, ir nuolat teikė atsiliepimus 
apie vertimus. Centras parengė žodyną, kurį sudaro 155 
pagrindiniai terminai 23 kalbomis.

Pagrindinis 170 puslapių leidinys, išverstas į visas ES kalbas, 
buvo Europos kovos su diskriminavimu teisės vadovas, kurį 
agentūra parengė bendradarbiaudama su Europos žmogaus 
teisių teismu. Pirmieji dokumento vertimai tam tikromis 
kalbomis Fra buvo pateikti 2010 m. pabaigoje, o vertimai 
kitomis kalbomis – 2011 m. balandžio mėn. 2011 m. agentūra 
Centrui pateikė išsamių pastabų apie šiuos vertimus, iš kurių 
paaiškėjo, kad ši tema sudėtinga, taip pat kad nesutampa ES 
vertimo tarnybų ir Europos Vadovų tarybos vartojami terminai 
ir naudojami pagalbiniai dokumentai. Siekdamas išspręsti 
šias problemas ir geriau suprasti agentūros reikalavimus ir 
lūkesčius, Centras kreipėsi į Fra ir pasiūlė patobulinti keitimąsi 
informacija – 2012 m. pradžioje surengti Centro vertėjams ir 
pagalbiniams skyriams seminarą. 

→ Fra vertimo užsakymų apimtis: 10 005 puslapiai (2010 m. – 
15 290 puslapių)

Europos investicijų bankas (EiB)

gegužės mėn. Centre lankėsi EIB delegacija. tai buvo 
įprastos lyginamosios analizės, kurią vykdo daugelis ES 
institucijų ir (arba) įstaigų, dalis. Vizito tikslas buvo išsiaiškinti, 
kaip paskirstomi Centro darbų srautai, ir daugiau sužinoti 
apie Centro kokybės užtikrinimo sistemą, laisvai samdomų 
darbuotojų tinklą ir dokumentų tvarkymą prieš vertimą ir po jo.

Vėliau Centro atstovai apsilankė EIB ir išsamiau supažindino 
su Centro darbo metodais. 

EIB užsakė išversti kelis dokumentus, įskaitant audito komiteto 
metines ataskaitas Banko valdybai, į graikų, ispanų ir portugalų 
kalbas.

→ EIB vertimo užsakymų apimtis: 176 puslapiai (2010 m. – 13 
puslapių)

Europos maisto saugos tarnyba (EFsA)

kitaip nei ankstesniais metais, kai absoliučią daugumą vertimų 
šiam klientui sudarė mokslinių nuomonių santraukos, 2011 m. 
didelė dalis Europos maisto saugos tarnybos (EFSa) užsakytų 
dokumentų buvo veikiau administraciniai (posėdžių protokolai, 
konkursų sąlygos, raštai ir kt.) ir teisiniai (atsiliepimai į ieškinius 
įvairiose teismo bylose ir kt.). kitą didelę šiais metais EFSa 
užsakytų vertimų dalį sudarė pranešimai spaudai apie 
einamuosius įvykius, pvz., E�coli protrūkį Vokietijoje. tarnyba 
taip pat labai stengėsi platinti įdomius leidinius ir straipsnius, 
surinktus stebint ES žiniasklaidą, taip pat įvairių visame 
pasaulyje atliktų tyrimų rezultatus – siekiant šio tikslo minėti 
tekstai buvo verčiami į kitas kalbas. todėl teksto originalai 
taip pat buvo rengiami kai kuriomis rytų Europos kalbomis 
ir retesnėmis kalbomis, pavyzdžiui, japonų. Vis dėlto tokie 
dokumentai ir toliau daugiausia buvo verčiami į prancūzų, 
vokiečių ir italų kalbas. 

EFSa ir toliau teikė vertingas pastabas dėl patikrintų Centro 
vertimų, siųsdama užpildytas kliento vertinimo anketas. Šis 
darbas, kaip ir dažnas Centro ir EFSa keitimasis terminais, 
padėjo Centrui pritaikyti vertimo stilių ir terminiją prie konkrečių 
EFSa poreikių. 

Centras taip pat palaikė ryšį tarp EFSa ir tarpinstitucinio Vertimo 
koordinavimo komiteto (CCt) dėl naudojimosi metapaieškos 
sistema QUESt. EFSa atstovai apie šią sistemą, kuria 
naudojantis vienu metu galima atlikti paiešką įvairių kalbų 
šaltiniuose, sužinojo lankydamiesi Centre.  

→ EFSa vertimo užsakymų apimtis: 3 456 puslapiai (2010 m. – 
5 541 puslapis)

Europos aviacijos saugos agentūra (EAsA)

aviacijos srities tekstų vertimas – tikras iššūkis, kadangi šių 
tekstų terminija labai specifinė. 2011 m. pagrindinis renginys 
buvo vasario mėn. Liuksemburge vykęs seminaras, kuriame 
dalyvavo Centro, EaSa atstovai ir 19 atstovų iš 14 nacionalinių 
aviacijos institucijų.  Pagrindinis šio seminaro tikslas – padėti 
EaSa ir Centrui geriau suprasti vieniems kitų uždavinius, 
struktūrą ir darbo procesus, taip pat šioms dviem įstaigoms 
kylančius sunkumus. kitas svarbus tikslas – aptarti, kaip būtų 
galima sustiprinti ir (arba) susisteminti bendradarbiavimą su 
nacionalinėmis aviacijos institucijomis, siekiant užtikrinti, kad 
būtų siekiama bendro tikslo – pateikti aukštos kokybės EaSa 
užsakytų taisyklių rengimo dokumentų vertimą. Daugiausia 
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dėmesio buvo skiriama keitimuisi pagalbine medžiaga ir 
patarimais, kaip spręsti su tam tikrais ES ir nacionalinės 
terminijos ypatumais susijusius klausimus.

Seminaras su EaSa ir nacionalinėmis aviacijos institucijomis

kadangi komisijoje atliekant galutinių teisės aktų vertimus kaip 
pagalbine medžiaga naudojamasi EaSa užsakymu Centro 
verčiamais tekstais, po seminaro buvo surengtas trišalis 
EaSa, Centro ir Europos komisijos (Mobilumo ir transporto 
gD ir Vertimo raštu gD) atstovų susitikimas. Šalys susitarė 
optimizuoti darbų srautą, ypač tikrinant vertimus, susijusius 
su numatomais naujais teisės aktais, kuriais būtų išplečiamos 
EaSa veiklos sritys. Pirmasis Centro žingsnis siekiant suderinti 
terminiją – EaSa ir komisijai pateiktas abejotinų terminų 
sąrašas; prašoma nurodyti, kokius terminus pageidautina 
vartoti.

2011 m. Centras vertė nuomones, kurias agentūra parengė 
pagal savo išplėstą kompetenciją. Dėl kai kurių iš jų kalbos 
klausimų EaSa siuntė pastabas, kurias pateikė Mobilumo 
ir transporto gD nacionaliniai ekspertai ir Vertimo raštu gD 
vertėjai. 

→ EaSa vertimo užsakymų apimtis: 15 399 puslapiai (2010 m. – 
13 797 puslapiai)

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 
(ECDC)

2011 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 
užsakymu atliktų vertimų apimtis išliko gana stabili. Daugiausia 
buvo užsakomi dokumentai, kuriuose paaiškinami įvairių ligų 
simptomai, siekiant padėti visuomenei tinkamai šias ligas 
atpažinti ir patarti, kokių prevencijos priemonių imtis. Be to, 
ECDC daug dėmesio skyrė antibiotikams ir atsakingam jų 
naudojimui bei skyrimui. Šia tema į visas ES kalbas buvo 
išversta daug informacinių biuletenių ir lankstinukų. 

kitą 2011 m.  ECDC užsakymu Centro atliktų vertimų dalį sudarė 
bendro pobūdžio leidiniai, kaip antai 2010 m. direktoriaus metinė 
ataskaita ir pagrindinių leidinių santrauka. taip pat buvo gautas 
užsakymas patikslinti ECDC organizacinės struktūros vertimą. 

Šis užsakymas buvo atliktas aktyviai keičiantis pastabomis ir 
konsultuojantis terminijos klausimais. 

Be to, Centras į visas ES kalbas, taip pat į islandų ir norvegų 
kalbas išvertė didžiąją ECDC svetainės turinio dalį. kai kurias 
svetainės turinio dalis Centras vertė anksčiau. tačiau šiek 
tiek teksto originalo anglų kalba per keletą metų pakito. taigi 
viena iš projekto dalių buvo pateikti ECDC išsamią svetainės 
versijų įvairiomis kalbomis analizę. galiausiai svetainės turinio 
vertimo užsakymas (buvo verčiama 200 atskirų rinkmenų) buvo 
valdomas kaip vienas projektas. tai padėjo išlaikyti puslapių 
struktūrinį vientisumą ir palengvino jų integravimą į ECDC 
svetainę.

Siekdamas padėti Centrui geriau suprasti agentūros veiklos 
uždavinius ir poreikį informaciją teikti įvairiomis kalbomis, 
ECDC pritarė Centro pasiūlymui 2012 m. surengti seminarą 
vertėjams.

→ ECDC vertimo užsakymų apimtis: 6 427 puslapiai (2010 m. – 
6 397 puslapiai)

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 
vykdomoji įstaiga (EACEA)

2011 m. Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios 
įstaigos (EaCEa) užsakymų sumažėjo, dauguma dokumentų 
buvo verčiama iš anglų kalbos, o projektų pasiūlymai buvo 
teikiami kai kuriomis kitomis ES kalbomis, kaip antai lenkų 
ir olandų. Dokumentai, susiję su mokymusi visą gyvenimą, 
įskaitant švietimo mainų programas, pavyzdžiui, Erasmus, 
Leonardo, Comenius ir kt., užsakyti daugiausia trimis Europos 
komisijos darbo kalbomis – anglų, prancūzų ir vokiečių. 
kvietimai teikti pasiūlymus, susiję su įvairiomis agentūros 
tvarkomomis programomis ir skirti skelbti oficialiajame 
leidinyje, buvo išversti į visas ES kalbas ir visomis šiomis 
kalbomis atnaujinti. 

Per 2011 m. sausio mėn. surengtus klientų portalo mokymų 
kursus Centras aptarė agentūros siekius perkelti duomenis iš 
klientų portalo į jos vietos sistemas. agentūra taip pat iškėlė 
konkrečius su vertimu susijusius klausimus, kaip antai dėl 
kokybės užtikrinimo, pastabų apie vertimą teikimo, darbo 
krūvio programavimo ir puslapių skaičiaus. 

→ EaCEa vertimo užsakymų apimtis: 7 103 puslapiai (2010 m. 
– 8 928 puslapiai)

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

2011 m. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHa) 
užsakymu atliktų vertimų apimtis buvo mažesnė nei 2010 m. 
ECHa užsakymu versti ir tikrinti ilgi rekomendaciniai dokumentai, 
trumpi, tačiau dažnai sudėtingi pranešimai spaudai arba 
naujienos, daugiausia susiję su rEaCH (cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų) ir CLP 
(klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo) reglamentų aspektais 
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ir techninėmis bei funkcinėmis savybėmis, apeliacinės 
tarybos sprendimai, medžiagų vertinimo planai, ECHa vidaus 
procedūrų (pvz., apribojimo procedūrų) dokumentai ir 2012–
2014 m. daugiametė darbo programa. 

Centras palankiai įvertino tai, kad į visas užklausas dėl 
dokumentų originalo buvo atsakoma lanksčiai ir laiku, jis taip 
pat reguliariai atnaujino informacijos apie šią agentūrą laikmeną 
Centro pagalbinės medžiagos duomenų bazėje (vieno langelio 
principu veikianti sistema, angl. One Stop Shop) – įtraukė 
naujus reglamentus ir teisės aktus, naujausią organizacinės 
struktūros diagramą ir „naudingas nuorodas“ į žodynus, 
rekomendacinius dokumentus, informaciją apie rEaCH ir CLP 
dokumentus, ECHa leidinius ir kitus vertingus šaltinius. Centro 
atstovai dalyvavo seminare dėl rEaCH ir CLP reglamentų, 
kuriame buvo pateikiama ne tik teorinė šių dviejų reglamentų 
apžvalga, bet ir svarstomi praktiniai jų aspektai: ataskaita dėl 
pramonės subjektų patirties registruojant medžiagas pagal 
rEaCH reglamentą, teisiniai ir komerciniai aspektai bei MVį 
suvaržymai, atsirandantys dėl rEaCH reglamento, taip pat 
buvo aptariami sunkumai, galintys kilti įgyvendinant būsimas 
rEaCH ir CLP reglamentuose numatytas priemones. 

Didžiausias šios agentūros laimėjimas 2011 m. neabejotinai 
buvo ECHA-term duomenų bazės sukūrimas10. 

→ ECHa vertimo užsakymų apimtis: 36 811 puslapių (2010 m. – 
39 938 puslapiai)

Bendrosios įmonės

2011 m. lapkričio mėn. Centro atstovai apsilankė šiose 
keturiose Briuselyje įsikūrusiose bendrosiose įmonėse, kurios 
visai neseniai tapo Centro klientėmis:  bendrojoje įmonėje 
artEMIS (Bį artEMIS), kurios veikla susijusi su įterptosiomis 
kompiuterinėmis sistemomis, bendrojoje įmonėje „naujoviškų 
vaistų iniciatyva“ (IMI JU), kurios veikla susijusi su naujoviškais 
vaistais, bendrojoje įmonėje EnIaC (Bį EnIaC), veikiančioje 
nanotechnologijų srityje, ir kuro elementų ir vandenilio 
bendrojoje įmonėje (Bį FCH), atsakingoje už kuro elementų ir 
vandenilio energijos technologijas. 

Per susitikimą daugiausia buvo diskutuojama apie įvairias 
kalbines paslaugas, kurias gali pasiūlyti Centras, taip pat 
apie užsakymo atlikimo terminus, kainas ir vertimo kokybės 
užtikrinimo procesą. kai kurie atstovai sakė esantys labai 
patenkinti 2011 m. pradžioje Centro sukurtu nauju klientų 
portalu, o pasak IMI JU atstovo, tai yra vartotojui labai patogi ir 
tinkamai parengta priemonė.

Šiuo metu šių bendrųjų įmonių užsakymu atliekamų vertimų 
apimtis yra gana maža, nes vykdydamos veiklą jos daugiausia 
vartoja anglų kalbą. 2011 m. Centras vertė jų metines finansines 
ataskaitas, kai kuriuos konkursų dokumentus ir atsakymus į 
audito rūmų pastabas. tačiau bendrosios įmonės tikisi, kas 
ateityje jų vertimo apimtis didės, nes plėsis jų veiklos sritis. 

→ Vertimo užsakymų apimtis: Bį artEMIS (2011 m. – 86 
puslapiai, 2010 m. – 21 puslapis), bendroji įmonė „naujoviškų 
vaistų iniciatyva“ (IMI JU) (2011 m. – 285 puslapiai, 2010 m. – 
85 puslapiai), Bį EnIaC (2011 m. – 42 puslapiai, 2010 m. – 0 
puslapių), kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (Bį FCH) 
(2011 m. – 66 puslapiai, 2010 m. – 0 puslapių), bendroji įmonė 
SESar (2011 m. – 197 puslapiai, 2010 m. – 268 puslapiai), 
bendroji įmonė „Švarus dangus“ (CSJU) (2011 m. – 42 puslapiai, 
2010 m. – 105 puslapiai). 

Europos prieglobsčio paramos biuras (EAsO)

Europos prieglobsčio paramos biuras (EaSo), Centro klientu 
tapęs 2010 m. rugsėjo mėn., oficialiai dirbti savo biure Valetoje 
(Malta) pradėjo 2011 m. birželio mėn. 

2011 m. gegužės mėn. Centras gavo pirmuosius vertimo 
užsakymus iš EaSo – Europos prieglobsčio srities mokymo 
programos (EaC) modulius, kurie iš viso sudarė 1 000 puslapių 
ir kuriuos reikėjo išversti iš anglų į graikų kalbą. Jei iškildavo 
kokių vertimo sunkumų, Biuras lanksčiai atsakydavo į visus 
persiųstus klausimus.

EaSo valstybėse narėse rengs valstybės tarnautojų, 
besispecializuojančių prieglobsčio teisės srityje, mokymus. Šie 
specialistai paprastai nekalba anglų kalba, todėl juos reikės 
mokyti jų gimtąja kalba. tokia veikla turi daug įtakos vertimui 
– EaSo sukūrė nemažai elektroninio mokymosi EaC modulių, 
kuriuos vers Centras. 

Siekiant pasirengti būsimam darbui, buvo atnaujinta pagrindinė 
Centro pagalbinės medžiagos duomenų bazė (One Stop 
Shop) – į ją įkelta daug dokumentų. 2011 m. rugsėjo mėn. 
Centro atstovai dalyvavo Europos viešojo administravimo 
instituto (EIPa) Mastrichte surengtame seminare „Valstybių 
narių prieglobsčio sistemų gerinimas ir gerosios patirties 
nustatymas“, taigi įgijo vertingų žinių apie Biuro veiklos sritį. 

→ EaSo vertimo užsakymų apimtis: 1 163 puslapiai (2010 m. – 
0 puslapių)

Energetikos reguliavimo institucijų 
bendradarbiavimo agentūra (ACEr)

Sutartis su Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra (aCEr) pasirašyta 2010 m. gruodžio mėn. kaip įprasta 
naujoms agentūroms, aCEr veikla pirmiausia buvo susijusi su 
darbuotojų samdymu ir jos procesų ir veiklos apibrėžimu – tai 
paaiškina, kodėl iš pradžių jai nereikėjo konkrečių lingvistinių 
paslaugų, išskyrus agentūros biudžeto vertimą, kuris užsakytas 
2011 m. gruodžio mėn. pabaigoje ir atiduotas 2012 m. 
sausio mėn. 2011 m. birželio mėn. Centro atstovai apsilankė 
Liublianoje įsikūrusioje agentūroje. kaip ir įprasta per pirmąjį 
apsilankymą pas naują klientą, buvo siekiama pagerinti abipusį 
supratimą ir sustiprinti naujus šių dviejų agentūrų santykius, 
taip supaprastinant kasdienį jų bendravimą ateityje. tuo metu 
aCEr vis dar turėjo apibrėžti savo ateities politiką kalbos 

10 Daugiau informacijos apie projektą ECHA-term pateikiama 15 ir 19 puslapiuose, taip pat Vertimo centro klientų informacinio biuletenio The language hub pirmajame numeryje 
skelbtame straipsnyje.
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požiūriu.  Dar nebuvo nuspręsta, kokie dokumentai turėtų būti 
verčiami (išskyrus biudžeto dokumentus). 

→ aCEr vertimo užsakymų apimtis: 0 puslapių

Europos Komisijos užimtumo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių generalinis 
direktoratas (CCE-EMPLOi)

Centras nuo 2003 m. bendradarbiauja su komisijos Užimtumo, 
socialinių reikalų ir lygių galimybių generaliniu direktoratu (EMPL 
gD) ir verčia konkrečių šalių informaciją, teikiamą Europos 
darbo mobilumo portale EUrES. 2011 m. bendradarbiavimo 
sritis išsiplėtė – į 24 kalbas išversti ir patikrinti šalį apibūdinantys 
projekto MISSoC (tarpusavio informavimo apie socialinę 
apsaugą Europoje sistema) dokumentai. Šiame projekte į 
kiekvieną kalbą išversta maždaug po 1 300 puslapių. Dėl šios 
priežasties smarkiai padidėjo vertimo apimtis.

Spalio mėn. Briuselyje vykusiame koordinaciniame susitikime 
Centro atstovai susitiko su kolegomis iš Užimtumo, socialinių 
reikalų ir lygių galimybių generalinio direktorato. Be klausimo 
apie įprastą darbą, susijusį su EUrES portalu, į darbotvarkę 
buvo įtrauktas ir klausimas apie MISSoC projektą.

atsižvelgiant į MISSoC projekto apimtį ir techninį sudėtingumą, 
įvairūs Centro skyriai, vykdantys vertimo užsakymą, turėjo 
koordinuoti savo veiksmus, kad būtų gautas numatytas 
rezultatas.  tačiau tai pasiteisino, kadangi susitikime MISSoC 
koordinatorė sakė, jog yra patenkinta pateiktais vertimais – tiek 
laiko, tiek turinio ir formato kokybės požiūriu. Visas vadovas 
nuo rugpjūčio mėn. skelbiamas internete.

2011 m. gruodžio mėn. Centras gavo pirmą atnaujintą MISSoC 
vadovo versiją, kurią numatyta išversti iki 2012 m. kovo mėn., 
taip pat jis gavo užsakymą išversti visą vadovą į islandų ir 
norvegų kalbas, ir tai turėtų būti atlikta 2012 m. rugsėjo mėn. 
Pasak MISSoC koordinatorės, planuojama, kad MISSoC bent 
iš dalies pakeis dabartinius EUrES puslapius dėl socialinės 
apsaugos.

→ CCE-EMPLoI vertimo užsakymų apimtis: 28 870 puslapių  
 (2010 m. – 12 954 puslapiai)

MISSoC projektas

Europos sąjungos Teisingumo Teismas 
(CJEu)

2011 m. Europos Sąjungos teisingumo teismo užsakymu 
Centras iš prancūzų kalbos vertė įvairius dokumentus. Šie 
dokumentai buvo susiję su teisingumo teismo organizuojamais 
konkursais. 

teisingumo teismas taip pat kreipėsi į Centrą siekdamas 
išsiaiškinti, kokiose srityse šios dvi įstaigos galėtų glaudžiau 
bendradarbiauti, ir buvo atlikta daugybė tyrimų aiškinantis, ar 
Centras galėtų versti tam tikrus teisingumo teismo dokumentus, 
ypač iš kitų ES kalbų į prancūzų kalbą. 

→ teisingumo teismo vertimo užsakymų apimtis: 253 puslapiai 
(2010 m. – 0 puslapių)

Europos Centrinis Bankas (ECB)

2011 m. pirmajame ketvirtyje Centro anglų kalbos vertimo 
skyriaus narys toliau dirbo Europos Centriniame Banke (ECB) 
pagal šešių mėnesių sutartį ir grįžo dirbti į Centrą įgijęs daugiau 
finansinių dokumentų redagavimo patirties. ECB turi savo 
dokumentų rengimo vadovą, kuris tam tikrais gana svarbiais 
aspektais skiriasi nuo Tarpinstitucinio dokumentų rengimo 
vadovo. taip ECB siekia užtikrinti, kad būtų laikomasi griežtų 
kokybės kriterijų, keliamų jo ypač subtiliems bankininkystės 
ir pinigų politikos srities tekstams. turėdamas omenyje 
dokumentus, kuriuos ateityje reikės redaguoti trims naujoms 
finansų institucijoms, Centras yra labai dėkingas už progą įgyti 
tokios patirties. 
ECB savo ruožtu lapkričio mėn. kreipėsi į Centrą, prašydamas 
sudaryti sąlygas 2012 m. apsilankyti Liuksemburge, kad galėtų 
daugiau sužinoti apie Centro automatizuotas darbų srauto 
sistemas.
2011 m. Centras ECB užsakymu išvertė mažiau dokumentų 
nei ankstesniais metais. Buvo verčiama į airių, islandų, kroatų, 
rusų ir anglų kalbas. Jis papildė ECB pateiktą 150 terminų ir 
sinonimų anglų kalbos žodynėlį airių kalbos atitikmenimis. ECB 
patvirtino, kad pageidauja toliau naudotis Centro, kaip vieno 
langelio principu (angl. One Stop Shop) veikiančios įstaigos, 
teikiamomis paslaugomis užsakymams ne ES kalbomis arba 
būsimomis ES kalbomis.

→ ECB vertimo užsakymų apimtis: 30 puslapių (2010 m. – 260 
puslapių)

Trys naujos priežiūros institucijos

2011 m. Centro atstovai lankėsi trijose naujose priežiūros 
institucijose (Europos bankininkystės institucijoje, EBI, Europos 
vertybinių popierių ir rinkų institucijoje, EVPrI, Europos 
draudimo ir profesinių pensijų institucijoje (EDPPI), turėdami 
du tikslus: pristatyti Centrą ir sužinoti, ko Centras iš tiesų galėtų 
tikėtis iš šių naujų klientų vertimo apimties ir darbo pobūdžio 
požiūriu. 
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Centro atstovai iš šių susitikimų grįžo turėdami vilties, kad 
ateityje vykdys gana didelės apimties vertimo ir (arba) 
redagavimo projektus. 

→ Vertimo užsakymų apimtis: EBI (341 puslapis), EVPrI (487 
puslapiai) ir EIoPa (43 puslapiai) 

Vertimo tikrinimas

Centras toliau veiksmingai bendradarbiavo su visais kitais 
suinteresuotaisiais subjektais. nustatyti tokie vertimų apimties 
pasiskirstymo pokyčiai:

Buvo septyni klientai, kurių vertimo užsakymų apimtis didėjo, 
kartais ryškiai: 

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 
(Eurofound), kurio užsakymu Centras, kaip ir 2010 m., 
vertė santraukas, metinę ataskaitą (Metraštis), metinę darbo 
programą, suvestines, interneto svetainių turinį, posėdžių 
protokolus, raštus, atrankos procedūrų dokumentus ir kitus 
leidinius.

→ Eurofound vertimo užsakymų apimtis: 9 461 puslapis (2010 
m. – 6 341 puslapis)

Europos geležinkelių agentūra (ErA), kurios įstatuose 
nacionalinėms geležinkelio agentūroms nustatytas reikalavimas 
pranešti apie nelaimingus atsitikimus jų nacionalinėse 
geležinkelio sistemose. Šios ataskaitos turi būti išverstos į 
anglų kalbą – pagrindinę agentūros darbo kalbą. 

→ Era vertimo užsakymų apimtis: 8 185 puslapiai (2010 m. – 3 
146 puslapiai)

Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos 
valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FrOnTEX), 
kuri, be administracinio pobūdžio dokumentų (t. y. darbo 
programos ir bendrosios ataskaitos), užsakė versti teisinio 
pobūdžio tekstus, skirtus Europos Sąjungos teismams.

→ FrontEX vertimo užsakymų apimtis: 4 080 puslapių (2010 
m. – 2 755 puslapiai)

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA), kuri 
daugiausia užsakė versti konkursų dokumentus, taip pat siuntė 
įvairius konfidencialius dokumentus, kurie, siekiant užtikrinti 
tinkamą tvarkymą, turėjo būti verčiami Centro Europolo 
dokumentų vertimo patalpose. 

→ CFCa vertimo užsakymų apimtis: 1 547 puslapiai (2010 m. 
601 puslapis)

Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (rEA) ir Europos mokslinių 
tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga (ErCEA), kurios, turint 
omenyje jų veiklos tikslus specifinių programų ar projektų 
įgyvendinimo srityje, daugiausia užsakė versti kvietimus teikti 
paraiškas ir konkursų sąlygas.

→ Vertimo užsakymų apimtis: rEa 204 puslapiai (2010 m. –43 
puslapiai); ErCEa 400 puslapių (2010 m. –298 puslapiai)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDPs), 
kuris paprastai užsako versti dokumentus iš anglų į vokiečių ir 
prancūzų kalbas, išskyrus nuomones, kurios verčiamos į visas 
ES kalbas.

→ EDPS vertimo užsakymų apimtis: 14 356 puslapiai. (2010 m. 
– 9 667 puslapiai)

 
Su trimis Centro klientais bendradarbiavimas išliko stabilus – 
nustatytos teigiamos tendencijos vertimo apimties, dokumentų 
rūšių ir kalbų derinių požiūriu. Šie klientai:

Europos policijos koledžas (CEPOL), kurio užsakymu Centras 
daugiausia vertė Bendras mokymo programas, taip pat biudžeto 
ir su interneto svetainės turiniu susijusius dokumentus.

→ CEPoL vertimo užsakymų apimtis: 863 puslapiai (2010 m. – 
860 puslapių) 

Sveikatos ir vartotojų vykdomoji agentūra (EAHC), kurios 
užsakymu versti dokumentai daugiausia buvo susiję su 
konkursais, teksto originalai daugiausia buvo anglų kalba, 
o versta daugiausia į vokiečių ir prancūzų kalbas; didelės 
apimties komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio 
direktorato ataskaita dėl vykdomos programos „geresnis 
mokymas rūpinantis maisto sauga“ buvo verčiama į vokiečių, 
prancūzų ir ispanų kalbas.  

→ EaHC vertimo užsakymų apimtis: 927 puslapiai (2010 m. – 
868 puslapiai)

Europos audito rūmai (ECA), kurio užsakymų versti tikslinius 
dokumentus iš konkrečių kalbų į konkrečias kalbas skaičius 
buvo panašus kaip 2010 m. 

→ ECa vertimo užsakymų apimtis: 288 puslapiai (2010 m. – 219 
puslapių)
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Dėl įvairių priežasčių, neįskaitant bendro biudžeto mažinimo, 
kurį teko patirti visoms ES institucijoms ir įstaigoms, 2011 m. šių 
13 klientų  užsakymu atliekamų vertimų apimtis sumažėjo:

Europos aplinkos agentūra (EEA), kurios didžioji dalis pateiktų 
tekstų buvo susiję su klimato kaitos klausimais, pranešimais 
spaudai, projektais, susijusiais su bendra informacijos apie 
aplinką sistema, metiniu agentūros ataskaitos „Signals“ 
leidimu, bendrais vaizdo įrašais, tačiau taip pat buvo užsakomi 
ataskaitų vertimai į konkrečias ne ES kalbas, kaip antai kinų, 
rusų ir arabų.

→ EEa vertimo užsakymų apimtis: 3 247 puslapiai (2010 m. – 5 
121 puslapis)

Bendrijos augalų veislių tarnyba (CPVO), kuri teigė, jog, 
išskyrus administracinių reikalų tarybos posėdžius, naujų 
užsakymų buvo labai mažai dėl to, kad dauguma standartinių 
dokumentų ir informacijos jau išversta.

→ CPVo vertimo užsakymų apimtis: 470 puslapių (2010 m. – 
893 puslapiai)

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop), 
kurio užsakymu versti dokumentai daugiausia buvo susiję su 
profesinio mokymo politika, darbo rinkos įgūdžiais, taip pat 
versti keli teisinio pobūdžio dokumentai, daugiausia iš anglų į 
vokiečių ir prancūzų kalbas.

→ Cedefop vertimo užsakymų apimtis: 819 puslapių (2010 m. – 
1 197 puslapiai)

Europos jūrų saugumo agentūra (EMsA), kuriai 2011 m. 
neteko teikti ataskaitų apie didelio masto naftos išsiliejimo 
atvejus ar katastrofas jūroje, taigi pranešimų apie krizių atvejus 
ir pranešimų spaudai šioje srityje neprireikė. 

→ EMSa vertimo užsakymų apimtis: 1 165 puslapiai (2010 m. – 
1 721 puslapis)

Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (EnisA), 
kurios užsakymu, be administracinio pobūdžio dokumentų ir 
ataskaitų, iš graikų į anglų kalbą buvo verčiami įvairūs laiškai.

→ EnISa vertimo užsakymų apimtis: 948 puslapiai (2010 m. – 1 
186 puslapiai)

konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACi), kurios 
užsakymu versti įvairūs dokumentai: ir kvietimai teikti paraiškas, 
kurie buvo verčiami į vokiečių ir prancūzų kalbas, ir teisinio 
pobūdžio dokumentai, kurie versti iš olandų į anglų kalbą, bei 
ataskaitos, susijusios su Europos įmonių tinklu, kurios verstos 
iš slovakų ir čekų kalbų į anglų kalbą.

→ EaCI vertimo užsakymų apimtis: 126 puslapiai (2010 m. – 
550 puslapių)

Europos gnSS priežiūros institucija (GsA) ir Europos ItEr 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo 
bendroji įmonė (F4E), kurios daugiausia užsakė versti 
pagrindinius administracinio pobūdžio dokumentus, kaip antai 

atsakymus į audito rūmų pastabas arba su darbuotojų atranka 
susijusius dokumentus.

→ Vertimo užsakymų apimtis: gSa: 42 puslapiai (2010 m. 155 
puslapiai); F4E: 151 puslapis (2010 m. 310 puslapių) 

Europos gynybos agentūra (EDA), kurios visi užsakyti 
dokumentai buvo techninio pobūdžio (susitarimai dėl projektų) 
ir buvo verčiami iš anglų į prancūzų kalbą arba atvirkščiai.

→ EDa vertimo užsakymų apimtis: 89 puslapiai (2010 m. – 174 
puslapiai)

transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra (TEn-T 
EA), kurios užsakymu dažniausiai buvo verčiami raštai ir 
pranešimai spaudai.

→ tEn-t Ea vertimo užsakymų apimtis: 203 puslapiai (2010 m. 
– 400 puslapių)

Europos lyčių lygybės institutas (EiGE), kuris vertimo 
užsakymus pradėjo siųsti 2010 m. ir kurio užsakymų pobūdis 
pamažu keičiasi: versta ne tik metinė veiklos ataskaita, biudžeto 
dokumentai ir metinė darbo programa, bet ir tikslingesni 
leidiniai.

→ EIgE vertimo užsakymų apimtis: 1 560 puslapių (2010 m. – 2 
246 puslapiai)

Europos Sąjungos Taryba, su kuria bendradarbiaudamas 
Centras įgijo patirties vertimo ne ES kalbomis srityje. 
Daugiausia buvo verčiami ES vyriausiojo įgaliotinio pareiškimai, 
dokumentai, susiję su bendradarbiavimo ir (arba) partnerystės 
susitarimais, taip pat tyrimai dėl opių žmogaus teisių atvejų; 
dokumentai versti į tokias kalbas kaip korėjiečių, arabų, uzbekų 
ir vietnamiečių.

→ tarybos vertimo užsakymų apimtis: 337 puslapiai (2010 m. – 
896 puslapiai) 

Europos ombudsmenas, kuriam Centras toliau į visas 
ES kalbas vertė sprendimų santraukas ir metinę ataskaitą.

→ ombudsmeno vertimo užsakymų apimtis: 6 110 puslapių 
(2010 m. – 8 512 puslapių)

 
Centrui buvo malonu, kad trys jo klientai, kurie ankstesniais 
metais užsakymų nesiuntė, 2011 m. vėl ėmė kreiptis dėl 
paslaugų teikimo: 

Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys (Eurojustas), 
kurio atstovai dalyvavo gegužės mėn. vykusiuose klientų 
portalo mokymų kursuose ir kuris užsakė į 21 kalbą išversti 
biudžeto dokumentą.

→ Eurojusto vertimo užsakymų apimtis: 21 puslapis

Europos Sąjungos Palydovų centras (EusC), kurio užsakymu 
Centras vertė administracinius sprendimus ir jo Darbo tvarkos 
taisykles. 
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→ EUSC vertimo užsakymų apimtis: 10 puslapių 

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EiT), kuris kartu 
su vienu pagrindiniu dokumentu (EIt strategine inovacijų 
darbotvarke), užsakytu versti į visas ES kalbas, užsakė versti 
kelis administracinio pobūdžio dokumentus į kelias kalbas. 

→ EIt vertimo užsakymų apimtis: 886 puslapiai

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (EErri), kuri 
2011 m. kovo mėn. pasirašiusi sutartį tapo viena iš naujų Centro 
klientų, užsakė versti daugiausia su darbuotojų atranka susijusius 
dokumentus. Ji pasinaudojo per tarpinstitucinį terminologijos 
seminarą suteikta galimybe dalyvauti klientų portalo mokymų 
kursuose, surengtuose klientams gruodžio 8 d. popietę.

→ EErrI vertimo užsakymų apimtis: 127 puslapiai

Birželio mėn. vykusiuose klientų portalo mokymų kursuose 
Europos Sąjungos regionų komitetas (Cor) išreiškė pageidavimą 
daugiau bendradarbiauti su Centru.

→ Cor vertimo užsakymų apimtis: 0 puslapių

kaip ir ankstesniais metais, Centras, bendradarbiaudamas su 
Leidinių biuru, koordinavo agentūrų biudžetų santraukų ir 
taisomųjų biudžetų vertimą ir skelbimą Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Iki metų pabaigos iš viso buvo paskelbti 
64 dokumentai.

Centras teikia paslaugas klientams visoje Europoje.
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2011 m. gruodžio 9 d. Centras surengė agentūrų terminologijos 
seminarą, kuriame dalyvavo 19 klientų ir kuriame jie galėjo aptarti, 
kaip jų organizacijose sprendžiami terminologijos klausimai. tai, 
kad dalyvavo tiek daug suinteresuotųjų subjektų atstovų, aiškiai 
parodė, kad terminologijos klausimai labai svarbūs ir kad tai – 
vienas pagrindinių komunikacijos strategijos elementų mūsų 
daugiakalbėje aplinkoje.

Seminare Centras galėjo aptarti terminologijos, kaip komunikacijos 
priemonės, svarbą ir supažindinti su savo veikla šioje srityje. Iš 
pradžių pristatytuose pranešimuose daugiausia buvo kalbama 
apie Centro valdymą ir jo dalyvavimą tvarkant tarpinstitucinę 
terminologijos duomenų bazę IATE11, taip pat apie klientams 
teikiamas įvairias lingvistines paslaugas – nuo teminių žodynų 
ir terminų rinkinių sudarymo iki individualių konkrečius klientų 
reikalavimus atitinkančių sprendimų priėmimo. 

klientų pristatymą pradėjo EEA, kuri trumpai apibūdino savo veiklą 
aplinkos apsaugos terminologijos srityje įgyvendinant projektą 
gEMEt (Bendrasis daugiakalbis aplinkos apsaugos terminų 
tezauras). Šiuo projektu pirmiausia buvo siekiama rankiniu būdu 
parengti visų Europos aplinkos srities duomenų ir informacijos 
šaltinių rodyklę. Šiuo metu gEMEt plačiai naudojamas, dažnai 
parsisiunčiamas ir nuolat sulaukia palankių vartotojų vertinimų. 
ECB terminologas apibūdino Banke vykdomą terminologinę 
veiklą ir daugiausia dėmesio skyrė ECB bendradarbiavimui su 
Centru, pavyzdžiui, terminijos airių kalba srityje. EFSA atstovas 
pademonstravo, kaip agentūros veikla tekstų skirtingomis 
kalbomis tikrinimo ir terminologijos srityje padeda teikti lengvai 
suprantamą informaciją ir patobulinti vertimų stilių, padaryti juos 
aiškesnius ir lengviau skaitomus, kartu užtikrinant nuoseklų 
terminijos vartojimą. ECHA pristatė ECHA-term duomenų bazę. 
Duomenų bazės turinį kalbos požiūriu ir It sistemą kūrė Centras, 
bendradarbiaudamas su ECHa12. 

EMCDDA pademonstravo, kad jų pastangos kuriant daugiakalbį 
žodyną visomis ES kalbomis, taip pat norvegų ir turkų, pasiteisino 
ir kad jų lingvistiniai duomenys teikiami IatE duomenų bazėje. 
ERA atstovė paaiškino, kuo terminijos šaltiniai agentūrai naudingi. 
Buvo pabrėžta, kad reikia bendrai susitarti dėl apibrėžčių ir taip 
padėti nacionalinėms saugos įstaigoms naudojantis tinkamais 
terminais ir susijusiais vertimais suderinti sprendimų priėmimo 
kriterijus. Ji aptarė žodyno kūrimo klausimą. žodyną ketinta 
parengti tokiu formatu, kad būtų galima jį atnaujinti ir galbūt 
dalytis juo su agentūrai nepriklausančiomis kitomis šalimis. 
galiausiai OHIM atstovas vaizdžiai paaiškino terminijos tvarkymo 
prekių ir paslaugų srityje naudą. Jis išvardijo įvairias programas, 
atliekančias įvairias kalbos tvarkymo funkcijas, padedančias 
tvarkyti daugybę terminų, posakių ir daugiažodžių junginių – nuo 
junginių analizės ir rašybos tikrinimo iki leksikologinių šaltinių 
(terminų sąrašų, vertimo atminčių ir ontologijų) kūrimo siekiant 
sudaryti rodykles ir naudotis vertimo technologijomis.

Seminaras suteikė puikią progą apsvarstyti išsakytas idėjas ir 
kartu aptarti, kaip padaryti klientų ir Centro bendradarbiavimą kuo 
veiksmingesnį ir kaip jiems veiksmingiau keistis gerąja patirtimi 

šioje sparčiai plėtojamoje srityje. Viena yra nustatyti naujus tam 
tikros srities terminus, o visai kas kita – pateikti jų atitikmenis 
visomis oficialiomis ES kalbomis ir net ne ES kalbomis. Dar vienas 
uždavinys – užtikrinti, kad parengti terminai galėtų būti skelbiami ir 
kad dokumentų autoriai, taip pat išorės ir Centre dirbantys vertėjai, 
galėtų tinkamai jais naudotis. Svarbiausia užtikrinti skirtingiems 
tiksliniams skaitytojams rengiamų dokumentų kokybę, nepaisant 
to, kur jie gyvena, kas jie yra ir kokia kalba šneka. 

Seminare septyni klientai pristatė savo veiklą terminologijos srityje
EEA: „aplinkos srities terminologijos ir terminų paieškos tarnyba“

ECB: „ECB terminologinė veikla“
EFSA: „Lingvistinis tikrinimas ir terminologinė veikla EFSa“

ECHA: „Projektas ECHA-term“
EMCDDA: „Daugiakalbio žodyno kūrimas. Mūsų pastangos patekti į 

IatE“
ERA: „Era terminologinė veikla“

OHIM: „Prekių ir paslaugų srities terminijos tvarkymas oHIM“

agentūrų renginiai 
Agentūrų terminologijos seminaras

11 IatE = Europos Sąjungos tarpinstitucinė terminologijos duomenų bazė; daugiau informacijos apie IatE, žr. p. 23–24. 
12 Daugiau informacijos apie projektą ECHA-term, žr. p. 19, taip pat Vertimo centro klientų informacinio biuletenio The language hub pirmajame numeryje skelbtą straipsnį.
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Paroda „Es agentūros. Perspektyvos“ 
Europos Parlamente 

2011 m. sausio 31–vasario 3 d. Centras dalyvavo pirmajame 
bendrame agentūrų komunikacijos renginyje – parodoje „ES 
agentūros. Perspektyvos“, surengtoje Europos Parlamente 
Briuselyje. Šios parodos tikslas – bendrai apžvelgti, kodėl 
agentūros buvo įkurtos, kokios jų veiklos sritys ir kaip jos galėtų 
pakeisti 500 mln. Europos piliečių gyvenimą.

keturias dienas užsiimta įvairia veikla, suskirstyta į keturias 
temines sesijas, kuriose 29 agentūros daugiausia aptarė kartu 
atliktą darbą, taip pat savo bendradarbiavimą su EP komitetais.

renginio organizavimu sėkmingai pasirūpino EMCDDa, kuri 
pirmininkavo agentūrų ryšių ir informacijos tinklo vadovų 
susitikimui. EtF koordinavo teminės grupės „Švietimas, verslas 
ir inovacijos augimui“, kurioje dalyvavo Centras, darbą. 

renginyje Centras aktyviai propagavo daugiakalbystės ES 
privalumus. Centro direktorė buvo pakviesta dalyvauti diskusijoje 
„Švietimo ir inovacijų svarba kuriant darbo vietas“, kurią vedė BBC 
žurnalistas. Ji pasisakė už daugiakalbystę – investiciją į ateitį, 
skatinančią augimą ir padedančią žmonėms judėti ir įsidarbinti, 
taip pat padedančią kurti darbo vietas, kurioms reikia aukštos 
kvalifikacijos. teiginiai buvo pagrįsti skaičiais, pavyzdžiui, kalbų 
pramonės sukuriama vertė, kaip ES ekonominių rezultatų dalis, 
2009 m. buvo 8,4 mlrd. EUr, o 2015 m. turėtų pasiekti 16,5 
mlrd. EUr. 

Centro atstovai rodė įvairias skaidres, kuriose buvo pateikiami jų 
grupei priskirtų agentūrų šūkiai įvairiomis kalbomis ir fotografijos, 
o vienu iš parodos stende įrengtų kompiuterių visą laiką buvo 
žaidžiamas specialiai šiam renginiui sukurtas kalbos atpažinimo 
žaidimas. naudodamiesi kitu kompiuteriu lankytojai galėjo 
susipažinti su tarpinstitucine terminologijos priemone IatE. 

ES agentūrų paroda Europos Parlamente

Centras priklauso trejetui, vadovaujančiam 
Agentūrų apskaitos pareigūnų tinklui (iAAn)

rugsėjo mėn. Lisabonoje vykusiame susitikime Centro apskaitos 
pareigūnas buvo paskirtas trejeto, vadovaujančio agentūrų 
apskaitos pareigūnų tinklui (Iaan), nariu. nuo 2012 m. rugsėjo 
mėn. jis vienus metus pirmininkaus Iaan.

Iaan, kurios nariai yra beveik visi Centro klientai, skatina 
agentūras bendradarbiauti ir keistis žiniomis bendrais su 
apskaita susijusiais klausimais. 

CdT interneto svetainė – ryšių skyrių vadovų 
susitikimo dėmesio centre 

Vasario mėn. Helsinkyje vyko Europos Sąjungos agentūrų ryšių 
ir informacijos tinklo vadovų (HCIn) metinis susitikimas. Šiame 
ECHa surengtame susitikime dalyvavo 24 agentūrų atstovai.

Siekiant gerinti ES agentūrų žinomumą, Centras pakviestas 
pristatyti savo naują svetainę, kurioje pateiktas atnaujintas jo 
klientų sąrašas ir interaktyvus Europos žemėlapis. Lankytojai 
raginami susipažinti su agentūrų veiklos tematikos įvairove. 

Šis pristatymas taip pat buvo proga pademonstruoti Centro 
teikiamų lingvistinių paslaugų įvairovę. Buvo pabrėžta, jog 
svetainėje medžiaga teikiama įvairiomis kalbomis (nedaug ES 
svetainių teikia lokalizuotą turinį 23 oficialiomis kalbomis), o 
dalyviai vienbalsiai pritarė, kad svetainė padeda populiarinti ES 
agentūras ir įgyvendinti ES daugiakalbystės politiką.
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Klientų prioritetai
klientų prioritetai (pagal svarbą mažėjančia tvarka): vertimo 
kokybė, atlikimo terminai, santykių kokybė, kaina, siūlomi kalbų 
deriniai ir formatavimas.

Vertimų kokybė
Vertimų kokybės ir vertėjų techninės kalbos supratimo ir 
vartojimo vertinimas labai pagerėjo, palyginti su 2008 m.

Labai gera Pakankamai gera Nelabai gera 

23.8% 

57.1% 

19% 
26.9% 

69.2% 

3.8% 

2008 2011 

Vertimų kokybė kalbos požiūriu

Paslaugų kokybė
apskritai Centro paslaugų teikimas vertintas labai gerai. klientai 
taip pat patenkinti, kad jei vėluojama, apie tai pranešama. 
klientų manymu, dar būtų galima pagerinti darbą užsakymų 
atlikimo terminų požiūriu. 

Paslaugų įvairovė
Centro siūlomų paslaugų įvairovės vertinimas pagerėjo 35 
proc., palyginti su 2008 m. kai kurie klientai pateikė įdomių 
pasiūlymų dėl naujų paslaugų. 

Kaina
klientai patenkinti paaiškinimais dėl Centro naujos kainų 
nustatymo sistemos, nors daugelis klientų vis dėlto mano, kad 
ji gana griežta. Daug respondentų žinojo, kad jų organizacija 
galėtų pasinaudoti nuolaida (-25 proc.), taikoma iš anksto 
suplanuotiems dokumentams. tačiau daugiau nei pusė 
respondentų nurodė, kad jų organizacija negali pateikti patikimų 
prognozių. 

Administracinės paslaugos
Centro teikiamų sąskaitų išrašymo ir statistikos paslaugų 
vertinimas išliko aukštas. 

iT infrastruktūra
Centro It infrastruktūros ryšiams, išskyrus palaikomus per 
klientų portalą, patikimumo vertinimas labai pagerėjo. Beveik 
pusė respondentų numato, kad artimoje ateityje iškils būtinybė 
naudoti naujo formato dokumentus. 

Centro vykdoma informavimo politika
klientai labiau nei anksčiau patenkinti informacija apie Centro 
teikiamus produktus ir (arba) paslaugas bei Centro leidinius.

Bendrieji klausimai
klientai ir toliau santykius su Centru laiko puikiais arba gana 
gerais. Daugiau nei pusė respondentų mano, kad teikiamos 
paslaugos yra visiškai patikimos. 

Visiškai Dažniausiai Kartais 

33.3% 

47.6% 

4.8% 

53.8% 

42.3% 

3.8% 

2008 2011 

Paslaugų patikimumas

Išvados

apskritai apklausoje dalyvavę klientai yra patenkinti labiau nei 
2008 m. Vis dėlto Centras, atsižvelgdamas į klientų nuomones, 
turėtų išnagrinėti tam tikrus įdomius pasiūlymus dėl veiklos 
gerinimo ir vadovautis jais. Pasiūlymai tokie:

turėtų būti daugiau specializuojamasi lingvistiniu požiūriu  Î
konkrečiose srityse ir daugiau dėmesio skiriama klientų 
pageidaujamų terminų vartojimui vėliau. 

Centras turėtų toliau aktyviai vykdyti ryšių su klientais  Î
palaikymo politiką. 

reikia skatinti sudaryti prognozes – susitikimuose su klientais  Î
labiau išryškinti jų privalumus ir teikti išsamesnes gaires.

Centras išnagrinės klientų pateiktus pasiūlymus dėl naujų  Î
paslaugų. 

2011 m. rudenį Vertimo centras atliko bendrą klientų nuomonių tyrimą, kuriame dalyvavo 53 klientai.  Šiuo tyrimu, kaip ir 2004 ir 2008 m. 
atliktais tyrimais, Centras trečią kartą vertino bendrą klientų pasitenkinimo lygį. tačiau 2008 m. atsakymų lygis buvo 57 proc. apklaustųjų, 
šiais metais – 50 proc. Iš atskirų atsakymų į klausimyną, kuriuos atsiuntė klientai, galima spręsti apie jų prioritetus ir poreikius ateityje, taip 
Centrui suteikiama galimybė priimti atitinkamus strateginius sprendimus ir parengti konkretiems klientams pritaikytus veiksmų planus. 

kaip ir ankstesniuose tyrimuose, klausimynas buvo sudarytas iš 9 struktūrinių dalių13:

2011 m. klientų nuomonės tyrimas

13 klientų buvo aiškiai prašoma nurodyti, su kiek kolegų buvo konsultuojamasi, ir pateikti vieną apibendrintą atsakymą, kad Centras galėtų pateikti prasmingus, tinkamai 
sutvarkytus rezultatus. 
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svarbiausi rezultatai

Po 2010 m. gruodžio mėn. Liuksemburge vykusios mokymų 
dienos, kurioje dalyvavo dauguma Centro klientų, 2011 m. sausio 
3 d., kaip ir planuota, pradėjo veikti klientų portalas, pakeitęs 
ankstesnę ilgai naudotą darbų srauto sistemą FlosysWeb. 2011 
m. naudojantis portalu buvo pateikta 8 040 užsakymų ir įkelti 
atlikti 36 198 atskiri darbai (vertimai, suredaguoti dokumentai, 
terminų sąrašai ir kt.). Per visus metus prie portalo dėl įvairių 
priežasčių, pavyzdžiui, norėdami pateikti vertimų užsakymus, 
patikrinti atlikimo terminus, parsisiųsti pateiktas rinkmenas, 
peržiūrėti mėnesio sąskaitas ar pateikti atsiliepimus, prisijungė 
593 registruoti vartotojai.  

2011 m. Centras rengė papildomus mokymų kursus tiems 
klientams, kurie negalėjo dalyvauti gruodžio mėn. vykusiame 
renginyje, ir (arba) naujiems klientams. Iš viso šiuose 
mokymuose dalyvavo 17 klientų. 

naujos ypatybės, įdiegtos portalui pradėjus 
veikti

atsižvelgdamas į vartotojų atsiliepimus, Centro It vystymo skyrius 
2011 m. įdiegė įvairių naujų ypatybių. tarp jų yra šios:

galimybė atsisiųsti visas išverstas rinkmenas vienoje  Î
suspaustoje rinkmenoje,

galimybė vienu veiksmu įkelti prognozes iš Excel formatu  Î
paruoštos CSV rinkmenos,

galimybė peržiūrėti su užsakymu susijusių veiksmų seką, Î

galimybė susieti susijusį dokumento originalą ir išverstą  Î
dokumentą su tam tikros kalbos kliento vertinimo anketa, kai 
dokumentas skiriamas tikrintojui, taip pat

galimybė tiesiogiai prisijungti prie informacijos, skelbiamos  Î
portalo kalendoriuje.

Apklausa dėl klientų portalo 

Centras, norėdamas sužinoti, kaip klientams sekėsi pradėti 
naudotis klientų portalu, ir kuo anksčiau nustatyti, ką gali 
prireikti patobulinti, 2011 m. gegužės–birželio mėn. atliko savo 
klientų apklausą dėl klientų portalo. Šiuo tikslu klientų svetainės 
vartotojams, kurie naudojosi įvairiais portalo moduliais, nusiųstas 
klausimynas, sudarytas iš 35 klausimų. Iš viso gautas 51 
atsakymas iš 27 klientų organizacijų.

Išvados

reikia atsižvelgti į tai, kad atliekant apklausą klientų portalas buvo 
ką tik sukurtas ir veikė vos kelis mėnesius, o klientai daugelį metų 
buvo įpratę naudotis Flosys svetaine. 

apskritai respondentai buvo patenkinti pagrindiniu klientų portalo 
elementu – vertimo užsakymų moduliu. Jų manymu, juo galima 

greitai ir paprastai naudotis, o duomenų, kuriuos reikia įvesti, 
kiekis yra tinkamas. 

kalbant apie tam tikras funkcijas, nors mokymo kursai buvo labai 
naudingi, susidarė įspūdis, kad reikėtų organizuoti papildomą 
mokymą dėl tam tikrų ypatybių, kurios labai padėtų vartotojams 
atlikti užduotis. Centras jau pradėjo organizuoti tokius kursus.

nedaug klientų naudojosi prognozių moduliu. Iš jų pastabų 
galima spręsti, kad problemos labiau susijusios su sunkumais, 
iškylančiais dėl to, kad reikia iš anksto suplanuoti užsakymus, nei 
su pačiu portalu, o tai patvirtina bendro klientų nuomonių tyrimo14 
rezultatus.

kai kuriose pastabose nurodoma, kad reikalingi tam tikri 
patikslinimai, pavyzdžiui, susiję su automatiniu patvirtinimo 
pranešimu klientams, kuriuo pranešama apie Centro patvirtintus 
užsakymus, taip pat susiję su kliento vertinimo anketų moduliu.  

susitikimas dėl tolesnių veiksmų su klientų 
portalo bandyme dalyvavusiais klientais

norėdamas papildyti apklausos dėl klientų portalo rezultatus, 
Centras 2011 m. lapkričio mėn. surengė susitikimą dėl tolesnių 
veiksmų su klientų portalo bandyme dalyvavusiais klientais EMa 
ir EU-oSHa, kurie šiuo protalu pradėjo naudotis likus dviem 
mėnesiams iki jo veiklos pradžios, o paskui aktyviai juo naudojosi 
visus metus. Šie du klientai pristatė savo patirtį ir pateikė 
pasiūlymus dėl tobulinimo.

kai kurie iš šių pasiūlymų, pavyzdžiui, automatinis kainos 
apskaičiavimas ir galimybė atšaukti užsakymus, bus įdiegti nuo 
2012 m. sausio mėn., įgyvendinus valdybos sprendimą dėl naujos 
Centro kainų nustatymo sistemos. kiti pasiūlymai bus svarstomi 
2012 m. rengiant kitas klientų portalo versijas.

Labai gera 

Gera 

Patenkinama 

Nepatenkinama 

12.50% 

52.50% 

22.50% 

12.50% 

klientų portalas

14 žr. ankstesnį puslapį.

Vartotojų nuomonė apie klientų portalą
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Vertimas ir tikrinimas – pagrindiniai 
skaičiai
2011 m. Centro vertimų apimtis buvo 712 813 puslapių – sugrįžta 
prie 2007–2009 m. lygio po istorinio vertimų apimties padidėjimo 
2010 m. (819 598 puslapiai).

Dokumentai

2011 m. iš viso išversta 278 928 puslapiai dokumentų – 9,7 proc. 
daugiau nei 2010 m.

Centras atnaujino savo ilgalaikį įsipareigojimą laikytis atlikimo 
terminų: 98,5 proc. atvejų vertimai buvo atlikti iki nustatyto 
termino (2010 m. 98,3 proc. atvejų, o 2009 m. – 99,3 proc.). apie 
49,5 proc. dokumentų vertimo užsakymų buvo neskubūs, 33,1 
proc. buvo iš anksto suplanuoti, o 17,4 proc. – skubūs. 2010 m. 
duomenys buvo atitinkamai 53,4 proc., 26 proc. ir 20,6 proc.

2010 m. Centras išorės vertėjams perdavė versti iš viso 436 445 
puslapius (61 proc. visos vertimo apimties), t. y. 6 proc. daugiau 
nei 2010 m. Siekiant užtikrinti vertimo kokybę, visus šiuos 
puslapius tikrino Centro vertėjai, kurie, kaip ir 2010 m., 99,5 proc. 
atvejų įvertino šiuos vertimus kaip geros arba puikios kokybės.

Versti užsakytų dokumentų apimtis buvo 11,6 proc. mažesnė nei 
2011 m. darbo programoje planuoti 315 624 puslapiai. Planuotos 
versti užsakomų dokumentų apimties mažėjimą galima paaiškinti 
tuo, kad dėl pasaulinės ekonomikos padėties buvo mažinamas 
biudžetas.

Prekių ženklai

2011 m. Bendrijos prekių ženklų (CtM) ir dizainų apimtis 
sumažėjo 23,3 proc., palyginti su ankstesniais metais, ir iš viso 
sudarė 433 885 puslapius.

Pagal pradines biudžeto sąmatas numatyta iš viso išversti apie 
520 000 puslapių. Patobulinus versti siunčiamų CtM apdorojimą, 
2011 m. oHIM smarkiai sumažino prekių ženklų vertimo 
užsakymų skaičių. todėl iš dalies pakeistame oHIM vertimo 
biudžete numatyta sumažinti vertimo apimtį iki maždaug 450 000 
puslapių per metus, tačiau šis skaičius vis tiek buvo didesnis nei 
galutiniai duomenys. 
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Bendrijos prekių ženklai ir dizainai:  
433 885 puslapiai 

Iš viso: 712 813 puslapių 

Dokumentai: 278 928 
puslapiai 

kitos lingvistinės paslaugos 
Terminologija 

2011 m. buvo baigta kurti daugiakalbė terminologijos duomenų 
bazė ECHA-term15, kurią Centras nuo 2010 m. kūrė ECHa 
pavedimu. Centras buvo atsakingas ne tik už duomenų bazės 
turinį kalbos požiūriu, bet ir už dizainą bei It priemonės, 
naudojamos terminijai paskirstyti ir tvarkyti, taikymą. ECHa 
terminologijos projektas pradėtas vykdyti siekiant suteikti 
agentūros suinteresuotiesiems subjektams ir kalbos ekspertams 
patikimą daugiakalbę terminologijos priemonę, taikytiną rEaCH 
ir CLP reglamentų16 srityje.

Dabar ECHa svetainės naudotojams suteikiama laisva prieiga 
prie 900 sąvokų 22 ES kalbomis. Duomenų bazėje pateikiama 
apibrėžtys, kontekstas ir šaltiniai. Svetainėje teikiamos išplėstinės 
paieškos funkcijos, redagavimo ir duomenų peržiūros internetu 
paslauga, taip pat galimybė parsisiųsti žodyną ir pagalbinius 
dokumentus. 

ateityje Centras toliau plės ECHA-term žodyną. 

nuo 2011 m. vidurio Centras taip pat tvarkė ir administravo 
ECHA-term It sistemą. 

Be to, Centras skyrė 283 darbo dienas terminologiniams 
žodynams rengti. Palyginti su 2010 m., tai – 46,6 proc. mažiau.

Vykdydamas projektą ECHA-term Centras parengė 55 pagrindinių 
terminų žodyną 22 ES kalbomis. FrontEX agentūrai jis 
parengė 46 pagrindinių terminų žodyną 22 ES kalbomis. Be to, 
Centras EFSa užsakymu atliko terminologijos peržiūrą ir papildė 
agentūros žodyną 103 terminais vokiečių, anglų, prancūzų ir 
italų kalbomis. ECB užsakymu, Centras papildė kliento pateiktą 
150 terminų ir sinonimų anglų kalbos žodynėlį atitikmenimis 
airių kalba. galiausiai ECDC užsakymu Centras iš dokumento 
apie užkrečiamąsias ligas išrinko 45 pagrindinius terminus 22 
kalbomis, kad galėtų 2012 m. parengti daugiakalbį žodyną.

Terminų sąrašai

2011 m. labai sumažėjo užsakymų sudaryti terminų sąrašus. 
2007 m. pradėjus teikti šią naują paslaugą klientai užsakydavo 
išversti vidutiniškai 25 000 terminų per metus (neįskaitant 652 
540 terminų oHIM 2010 m. vykdytam projektui EuroAce17).

2011 m. septyni klientai užsakė išversti iš viso 13 634 terminus. 
oHIM užsakymu dar buvo išversti 33 576 prekių ženklų 
klasifikacijos srities terminai. 

redagavimas

2011 m. devyni klientai užsakė suredaguoti iš viso 13 087 
puslapius. 11 241 puslapis iš jų buvo oHIM sprendimai dėl 
protesto. nors Centras gali teikti redagavimo paslaugas visomis 
oficialiomis ES kalbomis, daugiausia užsakyta redaguoti tekstus 
anglų kalba. 

Vertimo apimties pokyčiai 1995–2011 m.

VertiMo Centro PirMasis tiksLasIII. 

15 Daugiau informacijos apie projektą ECHA-term pateikiama 15 puslapyje, taip pat Vertimo centro klientų informacinio biuletenio The language hub pirmajame numeryje skelbtame 
straipsnyje.
16 rEaCH ir CLP apibrėžtis pateikiama skyrelyje apie ECHa, p. 9.
17įgyvendinant projektą EuroAce įteisinami prekių ir paslaugų sąrašai, kuriuos oHIM naudoja tam, kad padėtų pramonės subjektams pateikti prašymus įregistruoti prekių ženklus.
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Vertimo kokybės užtikrinimo veiksmų plano 
įgyvendinimas

Per metus Vertimo kokybės užtikrinimo veiksmų planas buvo 
smarkiai restruktūrizuotas. Iš esmės veiksmų planas negali būti 
statiška, nesikeičianti priemonė. tai veikiau turi būti nuolatinis 
darbas, kuris, atsižvelgiant į nuolat stebimą padėtį, papildomas 
naujomis veiksmų sritimis. Iš pradžių patvirtintame veiksmų 
plane numatyti veiksmai išliko, tačiau buvo pridėta naujų veiksmų 
ir aiškiau pristatyta pasiekta pažanga.

Derėtų priminti, kad visų Vertimo kokybės užtikrinimo veiksmų 
plane numatytų veiksmų įvykdymo galutinis terminas – 2012 m., 
o 80 proc. veiksmų turėjo būti įgyvendinta iki 2011 m. pabaigos. 
Metų pabaigoje buvo įgyvendinta 88 proc. pradinio plano ir 
visose srityse atlikti patobulinimai, ypač tose, kuriose jie buvo 
reikalingiausi. 

reorganizuojant Pagalbos vertimo veiklai departamento 
Lingvistinės ir technologinės paramos skyriaus darbo metodus 
reikėjo pakeisti vidaus darbų srauto sistemą, kad į ją būtų galima 
įtraukti dokumentų pirminio apdorojimo, tarpinio apdorojimo ir 
galutinio apdorojimo procesus. Pirminio techninio apdorojimo 
etape gaunami dokumentai analizuojami prieš siunčiant juos 
išorės arba Centro vertėjams, taigi dėl to smarkiai sumažėjo 
techninių problemų (anksčiau tą pačią problemą reikėdavo šalinti 
22 skirtingų kalbų dokumentuose). kad būtų galima vykdyti šią 
veiklą, buvo sukurtos versti atsiųstų rinkmenų, ypač tokių, kurių 
formatas nelabai patogus vartotojui, techninių elementų tikrinimo 
priemonės. tarpinio apdorojimo etape dokumentai prieš tikrinimą 
patikrinami techniniu požiūriu siekiant išvengti problemų, kylančių 
vidaus tikrintojams, ir daugiau problemų galutinio apdorojimo 
etape. taip dokumentų galutinio formatavimo, išsamumo ir 
nuoseklumo patikra tapo veiksmingesnė.

tačiau 2011 m. viena iš perspektyviausių skyriaus veiklos sričių 
buvo – ir toliau bus – Centro vertimo atminčių perkėlimas į 
tarpinstitucinę duomenų bazę Euramis; į vieną pagrindinę vertimo 
atmintį bus įkelti visi klientų dokumentai (išskyrus konfidencialius). 
Ilgainiui vykdant tokią veiklą bus pasiekta geresnė integracija su 
ES institucijų sistemomis, užtikrintas didesnis Centro lingvistinių 
išteklių nuoseklumas ir toliau gerinamas vertimo proceso 
veiksmingumas.

Šiais metais vienas iš tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatų 
– visų Centro vertėjų kompiuteriuose įdiegtas įrankis „DocFinder“, 
paspartinantis oficialių ES dokumentų paiešką.

Vertimo departamente imtasi daugiausia rezultatų davusios 
priemonės – mokymo planas perorientuotas į mokymo veiksmus 
gimtosios kalbos įgūdžiams patobulinti (pvz., surengti žurnalistinio 
stiliaus tobulinimo ir interneto tekstų rengimo seminarai, 
dokumentų rengimo seminarai ir kt.) ir specializuotoms žinioms 
Centro klientų veiklos srityse įgyti (pvz., surengti medicinos arba 

cheminių medžiagų srities seminarai įvairiomis ES kalbomis). 
Pradėjus taikyti šią priemonę sumažėjo tradicinių kalbos kursų, 
išskyrus pagrindines darbo kalbas.

2010 m. Centras pradėjo vykdyti Centre dirbančių vertėjų 
atliekamų vertimų baigiamąją kokybės patikrą. Ši veikla laikoma 
labai naudinga, ji tęsiama ir 2011 m. nustatyta, kad kokybė 
apskritai gera.

Pagrindinės veiklos struktūros gerinimas

2011 m. įvykdyti keli organizaciniai ir procedūriniai pakeitimai 
siekiant gerinti pagrindinę veiklą, būtent vertimo darbo tvarką, 
klientų atsiliepimų tvarkymą ir ryšius su klientais. Pakeitimai 
tokie:  

sujungti Vertimų valdymo ir Išorės vertimų valdymo skyriai  Î
– siekiant pagerinti visą darbų srauto organizavimą, įkurtas 
naujas Vertimų valdymo skyrius;

įsteigta vertimo darbų srauto administratoriaus pareigybė, į  Î
kurią galėjo pretenduoti puikiai kalbas mokantys darbuotojai; 
šias pareigas einančio darbuotojo uždavinys – tvarkyti 
projektus nuo pradžios iki pabaigos;

visapusiškas Pagalbos lingvistiniais ir technologiniais  Î
klausimais skyriaus (LtS) integravimas į darbų srautą 
siekiant užtikrinti veiksmingą užsakymų pradinį apdorojimą, 
tarpinį apdorojimą ir galutinį apdorojimą.

2011 m. buvo pirmieji metai, kai Išorės ryšių ir komunikacijos 
skyrius, įkurtas 2010 m. pabaigoje, vykdė veiklą visus metus. 
Jis įkurtas sujungus Bendrųjų reikalų departamento klientų 
koordinavimo skyrių ir tarpinstitucinių ryšių ir ryšių su visuomene 
grupę. 

Pagrindinė skyriaus funkcija ir toliau yra palaikyti glaudžius ryšius 
su klientais siekiant nustatyti konkrečius jų poreikius ir įvertinti 
pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. 

Siekiant supaprastinti vidaus tvarką ir pagerinti bendravimą su 
klientais kalbos klausimais, atsižvelgus į tyrimo rezultatus buvo 
reorganizuotas klientų koordinatorių tinklas. nauja klientų grupių 
struktūra ir su ja susiję personalo pakeitimai įsigalios 2012 m. 

Vertimo kokybės užtikrinimas
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Klientų atsiliepimų tvarkymas

Naujos internetinės kliento vertinimo anketos

2011 m. sausio mėn. pradėjus veikti klientų portalui18, Centro 
priemonė, taikoma klientų pasitenkinimui Centro vertimais ir kita 
lingvistine veikla įvertinti, buvo smarkiai pakeista: kliento vertinimo 
anketa, kartu su prie kiekvieno klientams grąžinamo dokumento 
pridedamu Word formato dokumentu, atsižvelgiant į klientų 
pageidavimus, išsakytus 2009 m. atlikus kliento vertinimo anketų 
internetinį tyrimą, pradėta naudoti internetiniu formatu, kuriuo 
galima naudotis per kliento vertinimo anketos modulį portale. 
naujasis kliento vertinimo anketos formatas taip pat leidžia laikytis 
lankstesnio požiūrio į kokybės vertinimą, nes jame nebėra tik dviejų 
galimų atsakymų – „gerai“ arba „blogai“, bet siūlomi keturi vertinimo 
variantai: „labai gerai“, „gerai“, „gana gerai“ ir „visiškai blogai“, 
kurie atitinka kokybės vertinimus „puikiai“, „gerai“, „patenkinamai“ 
ir „nepatenkinamai“. Visos gaunamos kliento vertinimo anketos 
peržiūrimos Centro kliento vertinimo anketų duomenų bazėje, 
kurioje galima atsekti kiekvieną anketą, taip pat atliktus veiksmus, 
susijusius su ta anketa.

Kliento vertinimo anketų statistika ir patobulinimai, atlikti 
atsižvelgiant į kiekvieną mėnesį vykstančių kliento vertinimo 
anketų analizės posėdžių medžiagą.

Dauguma klientų naują internetinę kliento vertinimo anketų formą 
įvertino teigiamai. Bendras kliento vertinimo anketų grąžinimo 
rodiklis, nors vis dar mažas, turint omenyje visų klientams išverstų 
dokumentų skaičių, gana smarkiai padidėjo, palyginti su praėjusiais 
metais: per metus buvo grąžinta maždaug 1 415 (3,91 proc.) 
kliento vertinimo anketų. galima palyginti su tuo, kad 2009 m. jų 
iš viso užpildyta 980 (2,96 proc.), 2010 m. – 1 051 (2,87 proc.). 
Pagal keturias kategorijas kliento vertinimo anketos pasiskirstė 
taip: labai gerai – 254 (17,95 proc.), gerai – 702 (49,61 proc.), gana 
gerai – 359 (25,27 proc.) ir visiškai blogai – 100 (7,13 proc.). taigi 
gero vertinimo (pildymo variantai: labai gerai, gerai ir gana gerai) ir 
tikro nepasitenkinimo (visiškai blogai) santykis buvo 100 : 7 (1 315 
teigiamų kliento vertinimo anketų, t. y. 3,62 proc., ir 100 neigiamų 
kliento vertinimo anketų, t. y. 0,28 proc.).
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Sritys, kuriose nustatyta trūkumų

Lentelėje aiškiai matyti, kad pagrindinės tobulintinos sritys yra 
šios: netikslus vertimas, klaidingas vertimas ir terminijos klaidos, o 
tai visiškai suprantama, turint omenyje, kad versti siunčiami labai 
techninio pobūdžio dokumentai.

kas mėnesį rengiami kliento vertinimo anketų analizės posėdžiai 
ir toliau atliko nuolatinės platformos, skirtos kokybės gerinimo 
priemonėms aptarti, funkciją. Šiuose posėdžiuose peržiūrimas 
kiekvienas iš klientų per ankstesnį mėnesį gautas atsiliepimas, 
taip pat konkretaus vertėjo išvados, pateiktos išanalizavus kliento 
pastabas arba patikrinus dokumentą. Darbo grupė nustatė 31 
konkretų veiksmą, nurodė aiškius jų įvykdymo terminus ir paskyrė 
veiksmų koordinatorius. nustatytų veiksmų įgyvendinimo rodiklis 
– 90,33 proc. kiekvieną ketvirtį Centro direktorei buvo teikiamos 
ataskaitos apie gautas kliento vertinimo anketas ir veiksmus, kurių 
buvo imtasi. 

Po intensyvių konsultacijų su visomis atsiliepimų tvarkymo procese 
dalyvaujančiomis šalimis (oficiali kokybės užtikrinimo procedūra 
C12) „klientų pasitenkinimo vertinimas ir valdymas“ buvo pakeistas 
atsižvelgus į pokyčius dėl Centro vidaus reorganizacijos, naujo 
klientų portalo sukūrimą, internetinių kliento vertinimo anketų 
įvedimą ir dviejų vidaus kokybės auditų, kurie atitinkamai buvo atlikti 
2009 m. spalio mėn. ir 2011 m. vasario mėn., rekomendacijas. 

18 žr. p. 18.
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naujos vertimo darbų srauto valdymo sistemos 
kūrimas

   Centras tęsė e� CdT programos 
(buvusio organizacijos portalo 
projekto) kūrimą, kuris apima kai 
kuriuos pagrindinius It plėtros 

projektus. Pirmasis modulis (naujasis klientų portalas), apsaugota 
programinės įrangos sąsaja, kuria atsižvelgiama į klientų poreikius, 
buvo pradėtas naudoti 2011 m. sausio mėn.19 

antra svarbi e� CdT programos dalis – It sistemos, šiuo metu 
naudojamos vertimo darbų srautui valdyti ir vertėjų darbo aplinkai 
tvarkyti, pakeitimas. to prireikė, nes baigėsi naudojamų sistemų 
taikymo laikas – tiek techniniu, tiek funkciniu požiūriu. tikimasi, kad 
vykdant šį projektą darbų srautas bus valdomas veiksmingiau – 
taikant automatizuotas ir supaprastintas sistemas, pagerės bendra 
aptarnavimo kokybė – geriau bendraujant su suinteresuotaisiais 
subjektais ir keičiantis šaltiniais įvairiomis kalbomis, taip pat bus 
lanksčiau tenkinami iškylantys klientų poreikiai. 

2011 m. pradžioje Centro valdyba nusprendė įsigyti rinkos produktą, 
užuot kūrus jį Centre. rengdamasis 2012 m. pradžioje pradėti 
konkurso procedūrą, Centras įgaliojo išorės įmonę atlikti rinkos 
tyrimą dėl vertimo darbų srauto valdymo sistemų.  atlikus šį tyrimą 
patvirtinta, kad šiuo metu rinkoje yra keli konkurentai, teikiantys 
galiojančias, gerai apgalvotas ir pagal poreikius pritaikomas 
priemones, kurios galėtų atitikti Centro poreikius. kartu Centras 
parengė naujosios sistemos techninių ir funkcinių ypatybių sąlygas, 
kurios bus esminis konkurso aspektas.

Technologijų naujovių sekimas – inovacijų 
diegimo priemonė

Centras aktyviai dalyvavo tarpinstitucinės kalbos technologijų 
naujovių sekimo grupės veikloje. Jis ne tik pateikė ataskaitą apie 
tikrinimo priemones, bet ir koordinavo ES institucijų keitimąsi 
specializuotais žodynais. 

komisijos automatinio vertimo raštu komandos ir Centro 
diskusijose buvo pasiūlyta, kad šiame projekte Centras vieno 
langelio principu teiktų paslaugas visoms ES agentūroms. tai 
reikštų, kad Centras koordinuotų užsakymus, kurie būtų atliekami 
naudojantis automatinio vertimo raštu paslauga, o svarbiausia, 
kiekvienai agentūrai pritaikytų vertimo sistemų kūrimą. 

Centras dalyvavo tarpinstitucinėje mainų programoje su Europos 
Parlamento Euramis komanda. Ši patirtis buvo labai naudinga 
Centrui vykdant savo projektą, kuriuo siekiama vertimo užsakymų 
pirminio apdorojimo etape sistemiškiau naudoti vertimo atminties 
programinę įrangą.

19 žr. p. 18.

Client Portal 

Programme 

darbų srauto optimizavimas ir inovacijų diegimas
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Tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu 
komiteto (iCTi) posėdžiai ir darbo grupės

Centras daugelį metų buvo aktyviai įsitraukęs į tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą. Jis yra tarpinstitucinio vertimo raštu ir žodžiu 
komiteto (ICtI) ir jo pogrupių, t. y. Vertimo vykdomojo komiteto 
(ECt) ir – veiklos lygmeniu – Vertimo koordinavimo komiteto 
(CCt), narys. Šių įstaigų tikslas – numatyti pokyčius ir sudaryti 
sąlygas juos įgyvendinti, skatinti vykdyti bendrą veiklą, kurti 
sąveikas, remtis kitų patirtimi, dalytis produktais ir sąnaudomis 
bei skatinti keistis informacija ir geriausia patirtimi vertimo srityje. 

Be to, kad aktyviai dalyvavo keliose darbo grupėse ir iniciatyvose, 
Centras visų pirma dalyvavo šioje veikloje:

Bendros vertėjų mokymo sistemos nustatymas, parengiant  Î
bendrus reikalavimus, taikytinus po įdarbinimo, ir numatant 
rekomenduojamas intervencijos sritis mokymosi visą 
gyvenimą tikslais. Šioje srityje Centras dar kartą pristatė 
savo „dokumentų tikrinimo seminarą“, kuris galėtų tapti 
galimu mokymo moduliu tarpinstituciniu lygmeniu.

tarpinstituciniai vertėjų, vertėjų padėjėjų ir personalo,  Î
dirbančio horizontaliojo lygmens tarnybose, mainai. Vykdant 
šią veiklą vyko įvairių Centro darbuotojų mainai su kitomis 
institucijomis.

Pagrindinių tarpinstitucinės veiklos ir veiklos rezultatų  Î
rodiklių nustatymas siekiant palyginti vertimo veiklą 
įvairiose organizacijose. Šiuo atžvilgiu Centras su kitomis 
dalyvaujančiomis institucijomis pasidalijo savo atlikta 
dokumentų apdorojimo išlaidų ir laiko sąnaudų analize.

Ši veikla kartu su kita ICtI veikla, kurioje dalyvavo Centras, 
buvo labai svarbi siekiant atsižvelgti į tarpinstitucinius pokyčius ir 
numatyti pokyčius, pavojus ir galimybes ateityje. Be to, ši veikla 
padėjo racionalizuoti iniciatyvas ir sumažinti išlaidas.

Europos sąjungos tarpinstitucinė 
terminologijos duomenų bazė (iATE)

ate
ICtI partneriai ir toliau patikėjo Centrui 
valdyti IatE, Europos Sąjungos 
tarpinstitucinės terminologijos 
duomenų bazę, kurioje yra apie 
devynis milijonus terminų. kaip ir 
ankstesniais metais, Centrui projekto 
partnerių vardu buvo pavesta vykdyti 
administracinę ir techninę vidinės ir 

viešosios tinklavietės priežiūrą, be to, jis pirmininkavo 
tarpinstitucinei IatE valdymo grupei.

techninius patobulinimus vykdo Centro IatE paramos ir plėtros 
komanda, ją sudaro keturi išorės ekspertai, kuriems finansavimą 
skiria ICtI nariai. tarp 2011 m. šios komandos sukurtų naujų 
funkcijų – mechanizmas, supaprastinantis tarpinstitucinius 
atnaujinimo veiksmus ir patvirtinimą, ir Word makrokomanda, 
kuri padeda geriau integruoti terminologinę veiklą į vertimo darbo 
aplinką. grupė taip pat parengė pasiūlymo sukurti tarpinstitucinį 
terminologijos portalą projektą. 

IATE ir vertėjai

Vertėjų susidomėjimas IatE nesumažėjo. Pavyzdžiui, 
tarpinstitucinė IatE valdymo grupė gavo Jungtinių tautų būstinės 
niujorke prašymą leisti naudotis IatE vidine tinklaviete. Jt 
būstinės niujorke atstovai norėjo išnagrinėti, kaip IatE atliekant 
Jt terminologijos priemonių peržiūrą išspręstos tam tikros 
problemos. antrasis prašymas, kuris galėjo būti patenkintas, 
gautas iš tErtEL projekto vykdytojų, norėjusių integruoti IatE į 
metapaieškos priemonę. tErtEL tikslas – sukurti metapaieškos 

VertiMo Centro antrasis tiksLasiV. 

tarpinstitucinė veikla

660 876 

1 143 280 

10 934 31 607 
108 361 

171 594 186 197 

2011 m. IatE rezultatai
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svetainę, kurioje būtų vartojamos trys kalbos („trois espaces 
linguistiques“ (tEL), būtent prancūzų, ispanų ir portugalų).

tarpinstitucinė IatE valdymo grupė taip pat gavo tris įmonių ar 
universitetų pasiūlymus dėl bendradarbiavimo; jie pageidavo, kad 
IatE taptų jų partneriu ES finansuojamame mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros projekte, būtent:

Projekto LISE (teisinės kalbos sąveikos paslaugos) vykdytojai  Î
norėjo, kad IatE kūrėjai prisijungtų prie projekto vartotojų 
grupės, ir naudotis IatE terminologija, kad būtų galima 
pademonstruoti duomenų konsolidavimo priemonių, kurios bus 
kuriamos vykdant projektą LISE, naudą.

Projekto  Î Sensunique vykdytojai prašė suteikti galimybę atlikti 
IatE metapaiešką. Šis projektas, finansuojamas Prancūzijos 
nacionalinės mokslinių tyrimų agentūros, leis kalbininkams 
naudotis priemone, padedančia sukurti kontroliuojamus 
konkrečių sričių žodynus. Projekto vykdytojai prisijungs prie 
IatE per žiniatinklį, kad galėtų patikrinti šios It priemonės 
siūlomų variantų patikimumą.

Projektas MonnEt (Daugiakalbės tinkluose kaupiamos   Î
informacijos ontologijos). Vykdant šį ES finansuojamą mokslinių 
tyrimų projektą buvo sukurtas įrankis, kuriuo ontologijos 
verčiamos automatiškai, naudojantis viešai prieinamomis 
automatinio vertimo raštu sistemomis (būtent Google Translate). 
Projekto vadovas pageidauja, kad būtų naudojamasi IatE kaip 
patikimesniu šaltiniu vertimams. 

Vienas iš Centro, kaip IatE priemonės valdytojo, uždavinių – 
stebėti ir pranešti apie galimus IatE partnerių daromus autorių 
teisių pažeidimus. Vienas toks atvejis buvo nustatytas ir buvo 
sprendžiamas tarpinstituciniu lygmeniu taikant galiojančias oficialias 
procedūras.

iAMLADP 2011 

IAM
LADP

kaip ir ankstesniais metais, Centras 
aktyviai dalyvavo įvairiose IaMLaDP 
(kasmet vykstančio tarptautinio 
susitikimo kalbos priemonių, 

dokumentacijos ir leidinių klausimams aptarti) tinklo grupėse, 
įskaitant Darbo grupę dėl bendrų mokymo projektų ir ryšių su 
universitetais grupę. 

Centras dalyvavo IaMLaDP metiniame susitikime, vykusiame 2011 
m. liepos mėn. Jungtinių tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijoje 
(Fao) romoje. Susitikime daugiausia dėmesio buvo skiriama 
kelioms aktualioms temoms, kaip antai kalbos tarnybų personalo 
samdymo ir išlaikymo sunkumams ir ypač tam tikrų kalbų kvalifikuotų 
specialistų trūkumui. taip pat buvo ilgai diskutuojama tęstinumo 
planavimo klausimu. tai visiškai nestebina, turint omenyje, kad 43 
proc. Jt vertėjų per penkerių metų laikotarpį išeis į pensiją.

JiAMCATT 2011

 Centras dalyvavo balandžio mėn. 
turine vykusiame JIaMCatt 
susitikime (kasmet vykstantis 
tarptautinis susitikimas 
kompiuterinėms vertimo 

priemonėms ir terminologijos klausimams aptarti). Šia proga Centro 
atstovai turėjo galimybę pabendrauti su įvairių institucijų ir 
organizacijų (pvz., Pasaulio prekybos organizacijos, PPo, ir 
tarptautinės darbo organizacijos, tDo) ir programinės įrangos 
įmonių atstovais – pasidalyti idėjomis ir sprendimais, aptarti 
poreikius dokumentų nuorodų ir paieškos srityje. kai kurių dalyvių 
prašymu, Centro atstovai paaiškino, kaip veikia PreIatE 
makrokomanda (atskira virtuali IatE dalis, kurioje kaupiami laikinieji 
straipsniai arba neperžiūrėta medžiaga, kurią reikia patikrinti, 
pabaigti apdoroti ir tuomet perkelti į IatE).
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seminaras „Geriausia patirtis vertimų 
tikrinimo srityje“

Seminaru „geriausia 
patirtis vertimų 
tikrinimo srityje“ 
skatinama keistis 
gerąja patirtimi, 
diskutuoti šiuo 
klausimu ir padedama 
suderinti gerąją patirtį 
vertimų tikrinimo 

srityje. Vienos dienos seminaras pirmą kartą surengtas 2009 m. ir 
įvairiose šalyse vyko 13 kartų. Seminarą IaMLaPD organizacijoms 
narėms, vertimo studentams ir naujiems kolegoms vedė trys 
Centro vertėjai. Šiais metais jis surengtas talino universitete 
ir naujiems Centro darbuotojams. Vykdydamas šią iniciatyvą, 
Centras pasikvietė žymų tikrinimo specialistą profesorių Louise 
Brunette iš kvebeko universiteto, kad pasikeistų nuomonėmis 
šia tema.

romoje vykusiame IaMLaDP susitikime mokymo kursai 
„geriausia patirtis vertimų tikrinimo srityje“ vėl buvo minimi 
kaip teigiamas dalijimosi žiniomis tarp tarptautinių organizacijų 
pavyzdys. Centras pasiūlė sukurti naują bendrą mokymo 
projektą, susijusį su tikrinimo priemonėmis, kurios nuo 2012 m. 
būtų teikiamos IaMLaDP nariams.

ryšiai su valstybių narių universitetais

Centro atstovai skaitė pranešimus apie Centro veiklą Pizos, 
Bergeno, Valjadolido ir Lesterio universitetuose.

Po Bergene vykusio susitikimo, kuriame buvo sakoma pagrindinė 
kalba, apie Centrą rašyta Bergeno nHH verslo mokyklos 
leidžiamo profesionalaus komunikacijos srities žurnalo SYnaPS 
pirmajame internetiniame numeryje.

Po vieno iš tokių susitikimų, būtent Pizos universitete, buvo 
sudarytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kalbos klausimais. 
Buvo sukurta internetinė konsultacijų linija tarp šio universiteto 
dėstytojo ir Centro italų kalbos grupės, kuri dabar gali prašyti šio 
eksperto patarimų konkrečiais kalbos klausimais. 

Centre taip pat lankėsi Palermo universiteto atstovai, o turino 
universiteto profesorė Luisa giacoma Centre vedė tarpinstitucinį 
seminarą, skirtą dvikalbiam žodynui.

taikant stažuotojų atrankos procedūrą (žr. kitą skyrelį) užmegzti 
ryšiai su įvairiais universitetais visoje Europoje. 

Profesorė Luisa giacoma iš turino universiteto

Centro stažuotojai

2011 m. Centras įdarbino keturis stažuotojus, kurie buvo 
universiteto studentai arba jauni specialistai, pasirinkę antrosios 
pakopos studijas. Jie stažavosi vertimo, terminologijos ir 
kompiuterinių vertimo priemonių valdymo srityse. 

į Centrą ir toliau vyko stažuotis kitų ES institucijų darbuotojai – 
iš Europos Parlamento priimtos šešios grupės (daugiau nei 150 
stažuotojų).

Stažuotojų iš kitų ES institucijų grupė

Kitos išorės ryšių palaikymo veiklos sritys

Centre lankėsi korėjos vyriausybės delegacija iš Užsienio reikalų 
ir prekybos ministerijos, ji domėjosi, kaip čia organizuojamas 
vertimo darbas. 

kitos išorės ryšių palaikymo veiklos sritys
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Vertimo centras. Praktinis vadovas 
klientams
Metų pabaigoje Centras parengė praktinį vadovą klientams, 
siekdamas palengvinti jų kasdienę veiklą. Brošiūroje „Vertimo 
centras. Praktinis vadovas klientams“ pateikiama informacija 
apie Centro organizacinę struktūrą, lingvistines paslaugas ir 
kainodarą, taip pat pateikiami praktiniai patarimai dėl (vertimo) 
užsakymų pateikimo. Ji teikiama PDF formatu klientų portale.

https://clientportal.cdt.europa.eu Î

Vertimo centro viešai prieinama 
svetainė sulaukia daug skaitytojų
2011 m. užregistruota 97 000 apsilankymų naujoje viešai 
prieinamoje Centro svetainėje, kuri pradėjo veikti 2010 m. lapkričio 
mėn. tai viena iš nedaugelio ES svetainių, kurioje lokalizuotas 
turinys teikiamas 23 oficialiomis kalbomis. Iš statistinių duomenų 
matyti, kad lankytojai tai vertina, nes svetainėje informacija nuolat 
skaitoma visomis kalbomis.

http://www.cdt.europa.eu Î

Vertimo centras dabar jau ir 
„Facebook“
Centras papildė savo išorės ryšių spektrą prisijungdamas prie 
socialinės žiniasklaidos bendruomenės – spalio mėn. buvo 
sukurtas jo „Facebook“ puslapis, taip tikintis gerinti Europos 
Sąjungos piliečių informuotumą apie Centro darbą ir padidinti 
savo populiarumą.

www.facebook.com/translationcentre Î

Vertimo centro informacinis 
biuletenis The language hub

“

Editorial
It is with great pleasure that we invite you to discover the Translation 
Centre’s first Client Newsletter. The launch of a new publication is obviously 
an exciting endeavour. There are so many things to say about the Centre 
and about what we do for and with our 56 clients… 

For this very first issue, we decided to focus on some of the teams whose 
raison d’être is to work closely with the client organisations who benefit 
from our language services, in order to understand and meet their needs. 
These teams are in three of the Centre’s five departments: the Demand 
Management Section, in the Translation Support Department, manages 
the workflow from the receipt of the client’s request to the delivery of the 
final product. The Client Coordination Group, which is part of the External 
Relations and Communication Section in the General Affairs Department, is 
in charge of the analysis of client feedback and communication activities at 
the Centre and with its stakeholders. To facilitate the work of the translators, 
a team of Client Coordinators in the Translation Department centralises 
language queries that frequently arise during the translation process, and 
clarifies them in liaison with the client.

In this newsletter, we would also like to take the opportunity to describe 
what happens to your request when it arrives at the Centre, and how we 
treat your feedback submitted via the Client Satisfaction Form. We are 
pleased to showcase a project recently completed for one of our clients 
(ECHA) in the field of chemical terminology, and to present the status of 
the Client Portal, now that 10 months have gone by since its launch. Our 
objective is thus to bring the Centre closer to you and to give you an insight 
into our day-to-day business.

We sincerely hope you will enjoy discovering the people who, with their 
experience and commitment, help you carry out your mission in our 
multilingual Europe. Working in 23 official languages (and many non-EU 
languages), with sometimes very tight deadlines, in numerous specialised 
domains, is a real challenge. We are happy to take up this challenge and 
proud to serve your organisation. May our cooperation be long-lasting and 
fruitful!

Thierry Fontenelle & Stephanie Busse
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     Our clients are 
our raison d’être. 
It is therefore 
only normal that 
we do our best 
to accommodate 
them.

Gailė Dagilienė

No1

klientų informacinio biuletenio 
The language hub pirmąjį numerį 
Centras pristatė valdybai per jos 
spalio mėn. vykusį posėdį. Šio 
leidinio tikslas – padaryti Centro 
ir klientų bendradarbiavimą 
glaudesnį, informuoti juos apie 
veiklą ir skirti dėmesio 
einamiesiems įvykiams ar 
projektams. Jis bus skelbiamas 
kasmet spalio mėn. klientų 
portale, o ši ataskaita apie 
klientus bus išdalyta per kovo 
mėn. vyksiančius valdybos 

posėdžius ir bus skelbiama Centro viešai prieinamoje 
svetainėje.

https://clientportal.cdt.europa.eu Î

išorės ryšių programos rengimas
Siekdamas laikytis sisteminio bendro požiūrio į išorės ryšius, 
Centras parengė „Išorės ryšių programą“, kuri turėtų būti priimta 
2012 m. sausio mėn. pradžioje.

iŠorės rYŠiaiV. 
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PriedaiVi. 

Vertimo centro organizacijos schema

 

Valdyba
Rytis Martikonis

Pirmininkas

Direktorė 
 Gailė Dagilienė

Strateginio planavimo ir stebėsenos 
skyrius

Direktoriaus asistentas – Valdybos sekretoriatas 
 

 Direkcijos sekretoriatas

Germanų 
 kalbų grupė

ApskaitininkasRomanų 
 ir Viduržemio jūros regiono kalbų 

grupė

Slavų ir graikų 
 kalbų grupė

Ugrų-finų ir baltų kalbų grupė

Vertimo 
 departamentas

Vadovo pavaduotojas Vadovo pavaduotojas

Biudžeto ir finansų grupė

Teisės reikalų skyrius

Žmogiškųjų išteklių skyrius

Ūkinės veiklos 
 ir apsaugos grupė

Administracijos 
 departamentas

Tarpinstitucinė 
 IATE grupė

Pagalbos lingvistiniais ir 
technologiniais klausimais skyrius

Vertimų 
 valdymo skyrius

Vertimo paramos 
 departamentas

Plėtros skyrius

Techninės pagalbos skyrius

IT infrastruktūros skyrius

IT departamentas

Projektų 
 valdymo tarnyba

Išorės  
ryšių ir 

 komunikacijos skyrius

Bendrųjų reikalų departamentas
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Bendrijos prekių ženklai ir 
dizainai

60,87 % (433 885 puslapiai)

Dokumentai
39,13 % (278 928 puslapiai)

Vertimo apimtis pagal klientus

iš viso išversta
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Dokumentai 
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Preliminarus 2011 m. biudžeto projektas Pradinis 2011 m. biudžetas 

2011 m. taisomasis biudžetas Sąskaitos faktūros 

Vertimo apimtis ir prognozės

2011 m. žmogiškieji ir finansiniai ištekliai (prognozuoti duomenys(*) ir realūs 
duomenys)

(*) žr. 2011 m. metinę darbo programą.
(**) Visos darbo dienos ekvivalentais.
(***) Suapvalinti skaičiai.

Veikla Duomenų 
rūšis Žmogiškieji ištekliai (**)(***) Finansiniai ištekliai (***)

Iš viso 
(%) Iš viso Pareigūnai Laikini 

darbuotojai

Pagal sutartis 
dirbantys 

darbuotojai

1 antraštinė 
dalis

2 antraštinė 
dalis

3 antraštinė 
dalis

Bendras 
biudžetas

Biudžetas 
(%)

Pagrindinė 
veikla: 

vertimas

Prognozuoti 62.2% 152.3 31.0 106.3 15.0 17 785 431 3 002 111 14 497 700 35 285 242 75.1%

realūs 63.7% 141.5 30.0 96.5 15 15 767 033 2 577 509 13 704 572 32 049 114 75.8%

Pagalbinės 
veiklos 

sritys

Prognozuoti 28.3% 69.4 17.0 47.4 5.0 5 604 951 1 355 708 0 6 960 659 14.8%

realūs 26.1% 57.9 17.1 40.8 0 4 752 590 1 047 152 0 5 799 743 13.7%

Išorės 
ryšiai

Prognozuoti 1.9% 4.7 2.0 2.7 0.0 645 189 90 836 705 000 1 441 025 3.1%
realūs 2.3% 5.1 2.3 2.8 0 712 375 103 028 693 336 1 508 740 3.6%

Valdymo ir 
priežiūros 

veikla

Prognozuoti 7.6% 18.6 13.0 5.6 0.0 2 906 529 363 345 0 3 269 874 7.0%

realūs 7.9% 17.6 11.7 6.0 0 2 508 157 424 706 0 2 932 863 6.9%

Iš viso
Prognozuoti 100.0% 245.0 63.0 162.0 20 26 942 100 4 812 000 15 202 700 46 956 800 100%
realūs 100.0% 222 61 146 15 23 740 155 4 152 396 14 397 908 42 290 460 100%
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Iš viso puslapių Laiku atlikti užsakymai 

(dokumentai) 
Vertimo atlikimo terminai 

(pagal puslapius)
Kliento vertinimo anketos

Išversta Prognozuota Užsakyta Išversta Neskubūs Iš anksto suplanuoti Skubūs Gražintos Gražinimo rodiklis

aCEr Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 0 0 0 0 0 0 0 0 0% aCEr
Bį artEMIS Bendroji įmonė artEMIS 86 p.m. 43 43 86 0 0 0 0% Bį artEMIS
EERRI Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 127 0 24 24 127 0 0 0 0% EERRI
CCE-EMPLoI Europos komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (Dg-EMPL) 28870 13978 3133 3085 8863 18314 1693 52 1.65% CCE-EMPLoI
CoR Europos Sąjungos regionų komitetas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CoR
Cedefop Europos profesinio mokymo plėtros centras 819 1240 181 178 603 0 216 21 11.60% Cedefop
CEPoL Europos policijos koledžas 863 1183 85 85 853 0 10 2 2.35% CEPoL
CFCa Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra 1547 1613 137 136 1146 0 401 0 0% CFCa
teisingumo teismas Europos Sąjungos teisingumo teismas 253 p.m. 13 13 213 22 18 1 7.69% teisingumo teismas
taryba Europos Sajungos taryba 337 3736 41 40 134 145 58 2 4.88% taryba
CPVo Bendrijos augalų veislių tarnyba 470 1290 180 180 253 0 217 0 0% CPVo
CSJU Bendroji įmonė „Švarus dangus“ 42 p.m. 21 21 42 0 0 0 0% CSJU
EaCEa Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 7103 8882 718 714 4653 1224 1226 4 0.56% EaCEa
EaCI konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga 126 400 28 28 105 0 21 0 0% EaCI
EaHC Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra 927 1398 51 47 429 0 498 0 0% EaHC
EaSa Europos aviacijos saugos agentūra 15399 31673 388 387 1261 14117 21 36 9.28% EaSa
EaSo Europos prieglobsčio paramos biuras 1163 p.m. 10 10 0 0 1163 0 0% EaSo
EBI Europos bankininkystės institucija 341 n/a 36 36 322 0 19 0 0% EBI
ECa Europos audito rūmai 288 640 59 59 245 0 43 1 1.69% ECa
ECB Europos Centrinis Bankas 30 644 3 3 26 0 4 2 50% ECB
ECDC Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 6427 7008 352 349 6427 0 0 59 15.69% ECDC
ECHa Europos cheminių medžiagų agentūra 36811 45997 4038 3990 27573 6930 2308 15 0.37% ECHa
EDa Europos gynybos agentūra 89 54 5 5 48 0 41 1 20% EDa
EDPS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 14356 14600 845 842 785 13204 367 46 5.44% EDPS
EEa Europos aplinkos agentūra 3247 4301 240 238 2554 0 693 2 0.83% EEa
EFSa Europos maisto saugos tarnyba 3456 7097 632 621 1433 0 2023 41 6.49% EFSa
EIB Europos investicijų bankas 176 p.m. 48 48 160 0 16 0 0% EIB
EIgE Europos lygių galimybių institutas 1560 4774 106 105 1492 0 68 9 8.49% EIgE
EIoPa Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 43 n/a 22 22 1 42 0 0 0% EIoPa
EIT Europos inovacijų ir technologijų institutas 886 945 26 26 878 0 8 0 0% EIT
EMa Europos vaistų agentūra 30927 39129 9569 9450 2756 24407 3764 967 10.04% EMa
EMCDDa Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 6130 7005 269 269 1519 0 4611 4 1.49% EMCDDa
EMSa Europos jūrų saugumo agentūra 1165 2198 65 65 1036 0 129 0 0% EMSa
Bį EnIaC Bendroji įmonė EnIaC 42 n/a 21 21 0 0 42 0 0% Bį EnIaC
EnISa Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 948 1075 141 141 792 0 156 0 0% EnISa
Era Europos geležinkelio agentūra 8185 4839 300 287 5033 2855 297 21 7% Era
ErCEa Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga 400 488 131 131 328 8 64 23 17.56% ERC
EVPrI Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 487 n/a 85 85 382 0 105 0 0% EVPrI
EtF Europos mokymo fondas 2905 2590 241 241 787 0 2118 0 0% EtF
EU-oSHa Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 6224 7813 1349 1307 4612 1247 365 19 1.41% EU-oSHa
Eurofound Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 9461 6989 1777 1774 7175 0 2286 25 1.41% Eurofound
Eurojustas Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys 21 54 21 20 21 0 0 0 0% Eurojustas
Europolas Europos policijos biuras 7068 15089 559 557 5063 0 2005 0 0% Europolas
EUSC Europos Sąjungos Palydovų centras 10 p.m. 3 3 0 0 10 0 0% EUSC
F4E Europos ItEr įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 151 538 24 24 105 0 46 0 0% F4E
Bį FCH kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė 66 p.m. 44 43 44 0 22 1 2.27% Bį FCH
Fra Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 15055 14500 897 890 13198 0 1857 21 2.34% Fra
FrontEX Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra 4080 3500 93 89 3909 0 171 0 0% FrontEX
gSa Europos gnSS priežiūros institucija 42 220 21 21 0 0 42 0 0% gSa
IMI JU Bendroji įmonė IMI 285 p.m. 42 42 282 0 3 0 0% IMI JU
oHIM Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainai)– Dokumentai 36955 52210 6520 6339 17481 4557 14917 33 0.50% oHIM
oHIM prekių ženklai Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainai)– Prekių ženklai ir dizainai 433885 520415 433885 433885 433885 0 0 0 oHIM prekių ženklai
ombudsmenas Europos ombudsmenas 6110 4839 759 757 664 5378 68 1 0.13% ombudsmenas
rEa Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga 204 297 68 68 197 0 7 0 0% rEa
SJU Bendroji įmonė SESar 197 376 153 153 132 0 65 0 0% SJU
tEn-t Ea transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga 203 423 110 109 197 0 6 0 0% tEn-t Ea

Pagrindiniai 2011 m. klientų duomenys
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Iš viso puslapių Laiku atlikti užsakymai 

(dokumentai) 
Vertimo atlikimo terminai 

(pagal puslapius)
Kliento vertinimo anketos

Išversta Prognozuota Užsakyta Išversta Neskubūs Iš anksto suplanuoti Skubūs Gražintos Gražinimo rodiklis

aCEr Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra 0 0 0 0 0 0 0 0 0% aCEr
Bį artEMIS Bendroji įmonė artEMIS 86 p.m. 43 43 86 0 0 0 0% Bį artEMIS
EERRI Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija 127 0 24 24 127 0 0 0 0% EERRI
CCE-EMPLoI Europos komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių generalinis direktoratas (Dg-EMPL) 28870 13978 3133 3085 8863 18314 1693 52 1.65% CCE-EMPLoI
CoR Europos Sąjungos regionų komitetas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CoR
Cedefop Europos profesinio mokymo plėtros centras 819 1240 181 178 603 0 216 21 11.60% Cedefop
CEPoL Europos policijos koledžas 863 1183 85 85 853 0 10 2 2.35% CEPoL
CFCa Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra 1547 1613 137 136 1146 0 401 0 0% CFCa
teisingumo teismas Europos Sąjungos teisingumo teismas 253 p.m. 13 13 213 22 18 1 7.69% teisingumo teismas
taryba Europos Sajungos taryba 337 3736 41 40 134 145 58 2 4.88% taryba
CPVo Bendrijos augalų veislių tarnyba 470 1290 180 180 253 0 217 0 0% CPVo
CSJU Bendroji įmonė „Švarus dangus“ 42 p.m. 21 21 42 0 0 0 0% CSJU
EaCEa Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga 7103 8882 718 714 4653 1224 1226 4 0.56% EaCEa
EaCI konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga 126 400 28 28 105 0 21 0 0% EaCI
EaHC Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra 927 1398 51 47 429 0 498 0 0% EaHC
EaSa Europos aviacijos saugos agentūra 15399 31673 388 387 1261 14117 21 36 9.28% EaSa
EaSo Europos prieglobsčio paramos biuras 1163 p.m. 10 10 0 0 1163 0 0% EaSo
EBI Europos bankininkystės institucija 341 n/a 36 36 322 0 19 0 0% EBI
ECa Europos audito rūmai 288 640 59 59 245 0 43 1 1.69% ECa
ECB Europos Centrinis Bankas 30 644 3 3 26 0 4 2 50% ECB
ECDC Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 6427 7008 352 349 6427 0 0 59 15.69% ECDC
ECHa Europos cheminių medžiagų agentūra 36811 45997 4038 3990 27573 6930 2308 15 0.37% ECHa
EDa Europos gynybos agentūra 89 54 5 5 48 0 41 1 20% EDa
EDPS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 14356 14600 845 842 785 13204 367 46 5.44% EDPS
EEa Europos aplinkos agentūra 3247 4301 240 238 2554 0 693 2 0.83% EEa
EFSa Europos maisto saugos tarnyba 3456 7097 632 621 1433 0 2023 41 6.49% EFSa
EIB Europos investicijų bankas 176 p.m. 48 48 160 0 16 0 0% EIB
EIgE Europos lygių galimybių institutas 1560 4774 106 105 1492 0 68 9 8.49% EIgE
EIoPa Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija 43 n/a 22 22 1 42 0 0 0% EIoPa
EIT Europos inovacijų ir technologijų institutas 886 945 26 26 878 0 8 0 0% EIT
EMa Europos vaistų agentūra 30927 39129 9569 9450 2756 24407 3764 967 10.04% EMa
EMCDDa Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras 6130 7005 269 269 1519 0 4611 4 1.49% EMCDDa
EMSa Europos jūrų saugumo agentūra 1165 2198 65 65 1036 0 129 0 0% EMSa
Bį EnIaC Bendroji įmonė EnIaC 42 n/a 21 21 0 0 42 0 0% Bį EnIaC
EnISa Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra 948 1075 141 141 792 0 156 0 0% EnISa
Era Europos geležinkelio agentūra 8185 4839 300 287 5033 2855 297 21 7% Era
ErCEa Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga 400 488 131 131 328 8 64 23 17.56% ERC
EVPrI Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 487 n/a 85 85 382 0 105 0 0% EVPrI
EtF Europos mokymo fondas 2905 2590 241 241 787 0 2118 0 0% EtF
EU-oSHa Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 6224 7813 1349 1307 4612 1247 365 19 1.41% EU-oSHa
Eurofound Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas 9461 6989 1777 1774 7175 0 2286 25 1.41% Eurofound
Eurojustas Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys 21 54 21 20 21 0 0 0 0% Eurojustas
Europolas Europos policijos biuras 7068 15089 559 557 5063 0 2005 0 0% Europolas
EUSC Europos Sąjungos Palydovų centras 10 p.m. 3 3 0 0 10 0 0% EUSC
F4E Europos ItEr įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė 151 538 24 24 105 0 46 0 0% F4E
Bį FCH kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė 66 p.m. 44 43 44 0 22 1 2.27% Bį FCH
Fra Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra 15055 14500 897 890 13198 0 1857 21 2.34% Fra
FrontEX Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra 4080 3500 93 89 3909 0 171 0 0% FrontEX
gSa Europos gnSS priežiūros institucija 42 220 21 21 0 0 42 0 0% gSa
IMI JU Bendroji įmonė IMI 285 p.m. 42 42 282 0 3 0 0% IMI JU
oHIM Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainai)– Dokumentai 36955 52210 6520 6339 17481 4557 14917 33 0.50% oHIM
oHIM prekių ženklai Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainai)– Prekių ženklai ir dizainai 433885 520415 433885 433885 433885 0 0 0 oHIM prekių ženklai
ombudsmenas Europos ombudsmenas 6110 4839 759 757 664 5378 68 1 0.13% ombudsmenas
rEa Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga 204 297 68 68 197 0 7 0 0% rEa
SJU Bendroji įmonė SESar 197 376 153 153 132 0 65 0 0% SJU
tEn-t Ea transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga 203 423 110 109 197 0 6 0 0% tEn-t Ea
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