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• Avansinio mokėjimo 
prašymas*

• Tarpinio (ių) 
mokėjimo(ų) 
prašymas

• Galutinio mokėjimo 
prašymas

• Avansinis mokėjimas
• Tarpinis(iai) 

mokėjimas (ai)
• Galutinis mokėjimas



MAŽI IR VIDUTINIAI PROJEKTAI



DĖMESIO! PRITRŪKOTE LĖŠŲ PROJEKTO VEIKLOMS, 
O TARPINĖ ATASKAITA DAR UŽ KELIŲ MĖNESIŲ?

Mokėjimo prašymą patvirtinančią tarpinę 
finansinę ataskaitą galima teikti ir anksčiau, t.y. 
išleidus 80 % avansinio mokėjimo.



MOKĖJIMŲ DYDŽIAI

Projekto apimtis Avansinis 
mokėjimas

Tarpinis (iai) 
mokėjimas(ai)

Galutinis
mokėjimas

Maži projektai 75 % 15 % Mažiausiai 10 % 
arba likęs balansas

Vidutiniai projektai 50 % 40% Mažiausiai 10 % 
arba likęs balansas



ATASKAITOS TEIKIMAS

• Tarpinė / galutinė veiklos ataskaita – užpildoma, pasirašoma, skenuojama (siunčiama 
ir word, ir pdf formatu)

• Priedas apie pasiektus rodiklius – užpildomas ir siunčiamas xlsx formatu
• Tarpinė finansinė ataskaita – užpildoma, deklaracija išspausdinama, pasirašoma ir 

siunčiama pdf formatu; pilna ataskaita siunčiama xlsx formatu
• Galutinė finansinė ataskaita – užpildoma, nurodyti lapai išspausdinami, pasirašomi ir 

siunčiami pdf formatu; pilna ataskaita siunčiama xlsx formatu
• Išlaidas bei apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos -rekomenduojama 

naudojanti WeTransfer ar pan. programą;
• Mokėjimo prašymo forma yra finansinėje ataskaitoje. Ji tikrinama, kai patvirtinama 

tarpinė / galutinė ataskaita. 

projektai@apf.lt, nurodyti sutarties Nr. (paraiškos Nr.)

mailto:projektai@apf.lt


PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 
STEBĖSENA



PROJEKTO VYKDYTOJO VYKDOMA PROJEKTO 
STEBĖSENA

A B

A C B

D       

Nuolatinė ir planinga stebėsena labai naudinga:
• sudaro prielaidas išvengti netikėtumų;
• priverčia įsivertinti situaciją, kol dar nepasibaigusios

projekto veiklos;
• palieka laiko rasti tinkamiausią būdą ir priemones

situacijai ištaisyti.



APF OPERATORIAUS VYKDOMA PROJEKTO 
STEBĖSENA

• Komunikacija su projekto vykdytoju (kartą per 2 mėnesius) 
apie projektą, pažangą, iššūkius el.paštu ar telefonu;

• Projekto patikra vietoje (renginio arba projekto):
– Planinė patikra (projektai atrenkami atsitiktinės atrankos būdu);
– Neplaninė patikra (kylantys klausimai, pažeidimai ir pan.);

• Administracinė patikra (ataskaitų tikrinimas);
• Finansinis auditas (pateiktus galutinę ataskaitą, atsitiktinės 

atrankos būdu).



PROJEKTO PATIKRA VIETOJE

Jeigu tikrinamas renginys, žiūrima į:
• renginio įgyvendinimą (programos turinys, trukmė, dalyvių 

skaičius, tikslinė grupė);
• atitiktį APF programos reikalavimams ir Sutarties sąlygoms;
• naudą dalyviams (atitikimas lūkesčiams, poreikiams, gautų 

žinių/ gebėjimų panaudojimo galimybės);
• dalyvių aktyvumą renginio metu;
• donorų informacijos ženklų viešinimą renginio metu.



PROJEKTO PATIKRA VIETOJE

Veiklos/finansinės patikros atveju tikrinama, ar:
• dokumentuose nurodyta informacija yra teisinga ir pilna;
• pateiktos išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos atitinka jų

originalus;
• atlikti darbai, suteiktos paslaugos ir įsigytos prekės, už kurias projekto vykdytojas

atsiskaitė APF operatoriui;
• yra projekto rezultatų ir rodiklių pasiekimų įrodymų;
• įgyvendinamos projekto komunikacinis plano veiklos ir ar jos atitinka APF reikalavimus;
• projekto vykdytojas tinkamai tvarko projekto apskaitą;
• įgytas turtas yra faktiškai naudojamas ir ar jis naudojamas projekto tikslui bei

uždaviniams įgyvendinti.



PROJEKTO PATIKRA VIETOJE

Nustačius neženklius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų:
APF operatorius parengia nurodymų ir rekomendacijų sąrašą 
vykdytojui per 10 d.d. po patikros atlikimo. 

Nustačius reikšmingus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų ar įtarus 
Sutarties pažeidimą:
pradedamas įtariamo pažeidimo tyrimas.

Jei nepašalinami aptikti pažeidimai ar nustatoma, kad pažeidimo
neįmanoma ištaisyti, APF operatorius gali inicijuoti Sutarties
nutraukimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas arba išmokėtą jų
dalį.



DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

• Projekto dokumentai, patvirtinantys patirtas išlaidas, pasiektus rezultatus, įgyvendintas
veiklas ir pan., renkami ir saugomi atsižvelgiant į LR teisės aktų reikalavimus, Sutarties
nuostatas ir bendrus dokumentų valdymo principus: atsekamumą, patogumą, kt.

• Projekto vykdytojas privalo sudaryti galimybę APF operatoriaus įgaliotiems asmenims
susipažinti su visais dokumentais 3 metus po to, kai Finansinių mechanizmų valdyba
patvirtins APF Lietuvoje ataskaitą (preliminariai - iki 2028) ir saugoti:
• paraiškos dėl projekto finansavimo priedų originalus;
• Sutarties ir visų paraiškos keitimo dokumentų originalus;
• tarpinių, galutinių projekto ataskaitų ir jų priedų originalus ir kitus susijusius dokumentus;
• mokėjimo prašymų kopijas ir išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų 

originalus;
• susirašinėjimo su APF operatoriumi dokumentų kopijas;
• pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
• įgyvendintų viešinimo priemonių įrodymo dokumentus.



SUTARTIES KEITIMAS
• Raštu nesuderinti nukrypimai nuo Sutarties nėra leidžiami.
• Sutarties pakeitimai daromi bendru sutarimu, pasirašant papildomą susitarimą dėl

Sutarties pakeitimo, jeigu:
• keičiamas Projekto įgyvendinimo laikotarpis;
• perskirstomas Projekto biudžetas (kai bendras Projekto biudžeto kategorijose nurodytų išlaidų sumos pokytis yra

didesnis kaip 10% nuo Sutarties sudarymo dieną patvirtinto bendro Projekto biudžeto ir kai kurios nors biudžeto
kategorijos pokytis viršija 25 % Sutarties sudarymo dieną patvirtintos konkrečios biudžeto kategorijos išlaidų
sumos);

• yra nenumatytų aplinkybių, turinčių esminę įtaką Projekto įgyvendinimo nukrypimui nuo Sutarties sąlygų;
• keičiasi projekto veiklos ir (arba) techniniai sprendimai, turintys esminę įtaką projekto apimčiai, tikslams ir

uždaviniams;
• daugiau nei 10 % mažėja planuotos projekto rezultatų rodiklių reikšmės;
• keičiasi projekto vykdytojo teisinė forma;
• keičiasi projekto partneris.

• Apie kitus mažesnės apimties pakeitimus projekto vykdytojas gali el.paštu informuoti su
projektų vadovę, pateikti pagrindimą ir gauti jos patvirtinimą (kai šie pakeitimai neturi
esminės įtakos įgyvendinamo projekto apimčiai, tikslams ir uždaviniams).


