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PATARIMAI PROJEKTŲ, VYKDOMŲ PAGAL TARPVALSTYBINES SUTARTIS, 

ATASKAITOS ELEKTRONINEI FORMAI PILDYTI 

 

Ataskaitos rengiamos adresu http://sistema.lmt.lt .  

Iš pateikto sąrašo pasirinkite Tarybos remiamos veiklos kryptį. 

Atkreipkite dėmesį: elektroninėje ataskaitos formoje pildant duomenis, po 30 min. padarytos 

pertraukos jie gali neišlikti, jei prieš tai nebus išsaugoti. Jei buvo padaryta 30 min. pertrauka, vėl 

bus prašoma iš naujo įeiti į savo ataskaitos formą, nurodant vardą, pavardę ir slaptažodį. 

Kitame lange pasirinkite kvietimą (jei taikoma). Pasirinkus kvietimą iš kairės ekrano pusės, 

galite peržiūrėti, spausdinti ir pateikti ataskaitą.  

Spauskite Projekto aprašo peržiūra ir ataskaitos (-ų) pateikimas.  

Įrašykite savo prisijungimo duomenis (jūsų pasirinktą prisijungimo vardą bei slaptažodį, kurį 

naudojote pildydami elektroninę paraiškos formą arba kuris jums atsiųstas, jei paraiška teikta 

popierine versija) ir spauskite mygtuką Prisijungti.  

Atsivers paraiškos ir ataskaitų langas. Atsivėrusiame lange matysite dviejų dokumentų formas: 

ataskaitos bei vykdančiosios institucijos rašto apie pateiktą ataskaitą. Siūlome pradėti nuo 

ataskaitos formos pildymo. 

 

I. ATASKAITOS FORMA  
1. Pasirinkite eilutę Pildyti ataskaitos formą. Dalis duomenų jau yra pateikta (perkelta iš 

paraiškos, jei taikoma). Ataskaita yra suskirstyta dalimis. Pagrindinių ataskaitos dalių sąrašas yra 

suskirstytas smulkesnėmis dalimis. Tiek pagrindinę, tiek smulkesnę dalį galima pildyti bet kuria 

seka. Užpildžius dalį ir norint grįžti atgal, reikia pasirinkti mygtuką Ataskaitos dalių sąrašas.  

2. Užpildžius (ar patikslinus) informaciją laukeliuose ir norint ją išsaugoti, spauskite „Įrašyti“.  

3. Jei norite įterpti papildomų eilučių – pasirinkite komandą „Įterpti 1 (5 ar 10) eilučių“ bei 

„Vykdyti“ (lentelę užpildžius, nereikalingas eilutes galima pašalinti). Nepamirškite, kad įrašams 

išsaugoti reikia komandų „Įrašyti“ ir „Vykdyti“. 

4. Pildant dalis apie pagrindinius projekto tikslus ir rezultatus gali būti naudojamas teksto 

redaktorius. Stenkitės jį naudoti minimaliai, nes jo funkcijų naudojimas mažina pildyti leidžiamų 

ženklų maksimalų skaičių. Norėdami išdidinti pildomo lango dydį, pelės kairiuoju klavišu pavilkite 

pildomo lango dešinįjį apatinį kampą. Norėdami įkelti paveikslą, redaktoriuje pasirinkite simbolį 

Vaizdas, atsidariusiame lange Vaizdo savybės – pasirinkite Nusiųsti, paspauskite Parinkti, 

pasirinkite norimo pridėti paveikslo bylą, paspauskite Siųsti į serverį ir OK. Užpildykite 

informaciją ir spauskite „Įrašyti“. 

5. Dalyje „Projekto išlaidų sąmatos vykdymas“ užpildykite informaciją laukeliuose, spauskite 

„Įrašyti“. Jei lėšos panaudotos ne taip, kaip numatyta projekte, pateikiami laisvos formos išsamūs 

paaiškinimai. Juos pridėsite paspaudę mygtuką „Pridėti laisvos formos išsamius paaiškinimus“ ir 

pasirinkę iš anksto parengtą bylą. Atkreipkite dėmesį: paaiškinimus būtina pateikti viena ar 

keliomis nearchyvuotomis elektroninėmis bylomis. Jei Lietuvos mokslo taryba buvo davusi 

leidimus koreguoti projekto išlaidų sąmatą, juos reikia pridėti.  

7. Dalyje „Paskelbtų ar priimtų spaudai mokslinių publikacijų kopijos“ (išskyrus teikiant 

Lietuvos – Prancūzijos programos „Žiliberas“ ataskaitą) pridėkite mokslinių publikacijų kopijas. 

Mokslinių publikacijų kopijas galite pateikti viena nearchyvuota elektronine byla arba kiekvieną 

kopiją atskirai. Norėdami pateikti kopijas viena byla, spauskite nuorodą „Pasirinkti Nr. 1“ ir 

pridėkite pasirinktą bylą. Norėdami pateikti kiekvieną kopiją atskirai pasirinkite komandą „Įterpti 1 

(5 ar 10) eilučių“ bei „Vykdyti“ ir kiekvienoje eilutėje pridėkite po vieną kopiją ar reikalingą priedą 

(lentelę užpildžius, nereikalingas eilutes galima pašalinti). Nepamirškite, kad įrašams išsaugoti 

reikia komandų „Įrašyti“ ir „Vykdyti“. 

8. Pildant Lietuvos – Latvijos – Kinijos (Taivano) programos ataskaitą, dalyje „Projekto 

mokslinių tyrimų rezultatai“ įrašomi mokslinių tyrimų rezultatai, kuriuos pridėsite paspaudę 

mygtuką „Pridėti“. 

9. Spustelėję mygtuką Spausdinti pamatysite suformuotą ataskaitos tekstą.  
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10. Prieš pateikdami ataskaitą patikrinkite, ar joje nėra klaidų (mygtukas Klaidų tikrinimas). 

Tik įsitikinus, kad nėra klaidų, ataskaitą bus galima pateikti Tarybai.  

11. Pateikus Tarybai ataskaitą, BŪTINA pateikti vykdančiosios institucijos raštą apie pateiktą 

ataskaitą.  

 

II. VYKDANČIOSIOS INSTITUCIJOS RAŠTAS APIE PATEIKTĄ ATASKAITĄ 

1. Vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą ataskaitą rengiamas pagal Tarybos pirmininko 

patvirtintą formą, kurią galite atsisiųsti Word formatu (Vykdančiosios institucijos rašto forma). 

2. Institucijos raštas turi būti pasirašytas projekto vadovo ir  institucijos vadovo arba jo įgalioto 

asmens.  

3. Pasirašytas vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą ataskaitą nuskenuojamas ir 

įkeliamas spustelėjus nuorodą Įkelti vykdančiosios institucijos raštą. Pasirinkite nuskenuotą rašto 

elektroninę bylą (paspaudę Browse) ir spustelkite „Pridėti pasirinktą bylą“. 

 

Ataskaita ir vykdančiosios institucijos raštas apie pateiktą ataskaitą, Tarybai siunčiami 

paspaudžiant mygtuką Ataskaitos išsiuntimas. Prieš siunčiant Jums bus priminta, kad išsiųstos 

ataskaitos redaguoti nebegalėsite. Paspaudus mygtuką OK, ataskaita ir vykdančiosios institucijos 

raštas apie pateiktą ataskaitą bus išsiųsti. 

 

Jei išsiųstą ataskaitą dar nepasibaigus ataskaitų priėmimo terminui norėtumėte taisyti arba 

atsiimti, išdėstykite savo prašymą ir argumentus elektroniniame laiške Tarybos Mokslo fondo 

darbuotojui, atsakingam už programos administravimą. Pataisyta ataskaita turi būti išsiųsta 

nepasibaigus ataskaitų priėmimo terminui.  


