
 

 

 

PRANEŠIMŲ TEIKIMAS FONDO OPERATORIUI APIE PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ IR POKYČIUS 

 

 
Rašydami laišką projekto vadovui laiško antraštėje visada nurodykite projekto numerį. 
 

I. PROJEKTO VEIKLOS 

1. PRANEŠIMAI APIE PROJEKTO VEIKLAS 

o projekto vadovei ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki projekte numatyto didesnio 

mąsto viešo renginio (forumas, konferencija ir pan.), nurodydami veiklos Nr., laiką ir 

vietą.  

2. PRANEŠIMAI APIE KOMUNIKACIJOS VEIKLAS 
o komunikacijos vadovei ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki svarbiausios 

komunikacijos veiklos. 
 Rekomenduojama: 

o kitą su projektu susijusią viešą informaciją galite savarankiškai kelti į FB grupę „NVO 
džiunglės“ (grupė skirta NVO sektoriui, skelbti informaciją gali visi) arba/ir atsiųsti 
komunikacijos vadovei (informacija bus patalpinta APF svetainėje); 

o konsultacijai dėl viešinimo kreipkitės į komunikacijos vadovę el.paštu 
agne.zemaityte@olf.lt . 

3. PRANEŠIMAI APIE PASIKEITIMUS VEIKLOSE (įskaitant ir komunikacines veiklas) pateikiami 

el. laišku atitinkamai projekto vadovei arba komunikacijos vadovei, jei: 

 veiklos įgyvendinimas persikelia į kitą ketvirtį nei pažymėta projekto grafike, nurodant veiklos 
Nr. ir ketvirtį, į kurį ji perkeliama; 

 keičiasi veiklos įgyvendinimo būdas ir dėl to keičiasi biudžetas (žiūrėti žemiau dėl biudžeto); 

 keičiasi numatyta veikla ir tai turi įtakos projekto apimčiai, tikslams ir rezultatams, nurodant 
veiklos Nr., priežastį ir planuojamus pasikeitimus. 

 
II. PROJEKTO BIUDŽETO KEITIMAS 

 

Norėdami sekti procentinius pokyčius kategorijose ir tarp jų, nuosekliai pildykite finansinės 
projekto ataskaitos dokumentą. 

 
1. PRANEŠIMAI APIE POKYČIUS BIUDŽETE, NEKEIČIANT SUTARTIES 
Jei keičiasi projekto veikla ir/ar jos įgyvendinimo būdas, ir dėl to reikalingi pakeitimai biudžete, 
kurie telpa į projekto sutarties 10.3.1 punkte nurodytų pokyčių tarp išlaidų kategorijų ribas, 
projekto sutarties pakeitimo daryti nereikės, tačiau pokyčius reikės suderinti informuojant žemiau 
nurodyta tvarka: 
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o atsiųskite el. laišką projekto vadovei, įvardindami numatomus pokyčius ir jų priežastis 

bei pagrindimą, biudžeto eilutės ir veiklos Nr., kurioje daromas pakeitimas. 
o nurodykite papildomas naujas eilutes, jei atsiranda išlaidos, kurios nebuvo numatytos. 

 

2. PRANEŠIMAI APIE POKYČIUS BIUDŽETE, KEIČIANT SUTARTĮ 
Jei keičiasi veikla ir/ar jos įgyvendinimo būdas, ir dėl to reikalingi pakeitimai biudžete, kurie viršija 
projekto sutarties 10.3.1. punkte nurodytų pokyčių tarp išlaidų kategorijų galimas ribas: 

o atsiųskite el. laišką projekto vadovei, įvardindami numatomus pokyčius ir jų priežastis; 
o nurodykite papildomas naujas eilutes, jei atsiranda išlaidos, kurios nebuvo numatytos; 
o aprašykite, kokią įtaką numatomi pokyčiai turės projekto apimčiai, tikslams ir 

rezultatams. 
 

III. PRANEŠIMAI APIE RODIKLIŲ POKYČIUS 
 

Jei daugiau nei 10% keičiasi kuri nors suplanuoto APF rezultato rodiklio reikšmė, reikalingas sutarties 
pakeitimas. Informuokite apie tai projektų vadovę, paaiškindami priežastis. 

 
IV. PRANEŠIMAI APIE NENUMATYTAS APLINKYBES 

 
Informuokite apie nenumatytas aplinkybes, kurių nė viena šalis negalėjo žinoti ar nustatyti, 
pasirašydama projekto sutartį, tačiau kurios gali daryti reikšmingą poveikį vienos šalies 
įsipareigojimams kitai. Įvertinkite pasikeitimų poveikį projekto apimčiai, tikslams ir rezultatams bei 
numatykite galimą sprendimą. 

 
Kiti atvejai, apie kuriuos reikia pranešti fondo operatoriui, numatyti projekto sutartyje. 
 

 
 

REIKALAVIMAI DALYVIŲ REGISTRACIJAI IR DALYVIŲ SKAIČIAUS PAGRINDIMUI 
 
 

1. Jei renginys vyksta gyvai ir yra su dalyviais susijusių išlaidų (maitinimas, apgyvendinimas, 
kelionės) ir/ar dalyvių duomenys reikalingi APF rodikliui fiksuoti, renkami sąrašai su dalyvių 
parašais. Tam tikrais atvejais, kai dirbama su pvz., vaikais, dalyvių sąrašus gali tvirtinti atsakingas 
asmuo. 
 

2. Viešų renginių organizavimo atvejais (renginiai, kai nėra kviestinių dalyvių sąrašo, nėra su 
dalyviais susijusių išlaidų ir nerenkami duomenys APF rodikliams) veiklos įgyvendinimui pagrįsti 
gali būti naudojamos nuotraukos, vaizdo įrašai arba jei yra galimybė fiksuoti dalyvius, 
parengiami dalyvių sąrašai, patvirtinami organizacijos atstovo parašu, nurodant veiklos 
pavadinimą ir datą. 
 
 



 

 
3. Jei renginys vyksta online su išankstine registracija (susitikimai, konferencijos, mokymai, 

seminarai, klubai ir t.t.), dalyvių registracijos sąrašą, pašalinus nedalyvavusius asmenis, savo 
parašu patvirtina organizacijos atstovas, nurodydamas veiklos pavadinimą ir datą. Kartu 
pridedamos nuotoliniu būdu vykusios veiklos ekrano nuotraukos, kuriose matytųsi dalyvių 
skaičius ir renginio data. Jei duomenys reikalingi APF rodikliui pagrįsti, atitinkamai turi būti 
renkami rodikliui reikalingi išskaidymo duomenys (amžiaus intervalai, lytis, priklausymas  
 
konkrečioms socialinėms grupėms ir pan.) Ši informacija turi būti įtraukta į dalyvių registracijos 
formą.  
 

4. Jei renginys vyksta online be registracijos, veiklos įgyvendinimui pagrįsti naudojamos ekrano 
nuotraukos/vaizdo įrašas, kuriose matytųsi dalyvių skaičius ir renginio data. 

 
 
Iškilus klausimams susisiekite su projektui priskirta APF projektų vadove. 


