
 

Forma patvirtinta 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-152 

 

(Projekto mokslinės ataskaitos forma) 

 

................................................................................................................................. projekto 
(Nurodoma Tarybos remiamos veiklos kryptis) 

................................................................................................................................................................ 
(Projekto pavadinimas, akronimas didžiosiomis raidėmis, paryškintu šriftu) 

 

.................................. ATASKAITA 
(Ataskaitos tipas – tarpinė, metinė ar baigiamoji) 

 

Ataskaitos registracijos Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
               (Pildo Taryba) 

1. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ 

Paraiškos registracijos Nr.  

Projekto finansavimo sutarties Nr.  

Projekto finansavimo sutarties pasirašymo data  

Projekto trukmė 201... m. ... mėn. ... d. – 201... m. ... mėn. ... d. 

Skirta lėšų (EUR) 201... metais  

Skirta lėšų (EUR) 201... metais  

...  

Skirta lėšų (EUR) iš viso 201...–201... metais  

2. DUOMENYS APIE PROJEKTO PARTNERIUS IR VYKDYTOJUS 
 

2.1. Vykdančioji institucija ir partneriai (įskaitant tarptautinius) 

Eil. 

Nr. 
Institucijos pavadinimas 

Vykdančioji institucija 

1.  

Partneris (-iai) 

2.  

...  

 

2.2. Pagrindiniai projekto vykdytojai 

Eil. 

Nr. 

Mokslo 

laipsnis 
Vardas, pavardė 

Projekto vadovas 

1.   

Kiti pagrindiniai projekto vykdytojai 

2.   

...   

3. SANTRUMPOS IR SUTARTINIAI ŽENKLAI 

Santrumpa ar 

sutartinis 

ženklas 

Paaiškinimas 

  

  



 

 

4. VIEŠAI SKELBIAMOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ SANTRAUKOS 

4.1. Pagrindinių rezultatų santrauka lietuvių kalba  

Glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai lietuvių kalba, kuriuos galima skelbti viešai; 

teikiant baigiamąją ataskaitą pridedamos nuorodos į viešai prieinamą mokslinę ir (ar) kitą 

projekto produkciją (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 

 

4.2. Pagrindinių rezultatų santrauka anglų kalba 

Projekto pavadinimas anglų kalba 

Glaustai pateikiami pagrindiniai projekto rezultatai anglų kalba, kuriuos galima skelbti viešai (ne 

daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 

5. DĖSTOMOJI ATASKAITOS DALIS 

5.1. Įvadas 

Glaustai pristatomas projekto tikslas, objektas ir nurodomi uždaviniai, kuriuos buvo siekiama 

išspręsti; jei projektas buvo vykdomas su partneriais – bendradarbiaujant su jais (tarpinėje 

(metinėje) ataskaitoje – per ataskaitinį laikotarpį, baigiamojoje – per visą projekto vykdymo 

laikotarpį; ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų) 

 

5.2. Projekto vykdymo eiga ir gauti rezultatai 

Išdėstoma tyrimų metodologija, atskleidžiamas jos patikimumas ir tikslumas, išvardijami pagal 

paraiškoje pateiktą darbų planą numatyti atlikti darbai (tarptautinių programų atveju – moksliniai 

tyrimai, vizitai, bendri renginiai, bendros publikacijos), bendradarbiavimas su tarptautiniu 

partneriu (jei paraiškoje toks bendradarbiavimas buvo numatytas), nurodoma, kurie darbai atlikti, 

kurie – ne; dėl neatliktų darbų paaiškinama, kodėl vėluojama juos atlikti, o jei ataskaita 

baigiamoji – kodėl jie neatlikti. Pateikiami ir paaiškinami projekto įgyvendinimo pokyčiai, jei 

tokių buvo ir jei jie turėjo esminės įtakos projekto įgyvendinimui (kalendorinio darbo plano, 

pagrindinių vykdytojų keitimas ir pan.), nurodoma, ar keitimai suderinti su Taryba. Pateikiami 

svarbiausi projekto rezultatai (palyginti su kitų tyrėjų rezultatais), nurodoma jų reikšmė. 

Baigiamojoje ataskaitoje pateikiami galutiniai, apibendrinti duomenys, nepriklausomai nuo to, 

kad jie buvo nurodyti tarpinėje (metinėje) ataskaitoje. Jei ataskaita tarpinė (metinė), šio punkto 

apimtis – ne daugiau kaip 40 000 spaudos ženklų, jei baigiamoji – ne daugiau kaip 80 000 

spaudos ženklų. 

 

5.3. Išvados ir (ar) rekomendacijos 

Pateikiamos vykdant projekte numatytus mokslinius tyrimus suformuluotos mokslinės išvados ir 

(ar) rekomendacijos, kurios apibendrina projekto rezultatus (tarpinės (metinės) ataskaitos atveju 

gali būti pateikiamos preliminarios išvados) (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų) 

 

5.4. Duomenų valdymo plano įgyvendinimas 

Jei paraiškoje buvo planuojama kaupti duomenis, pateikiamas duomenų valdymo plano 

įgyvendinimo pagrindimas – aprašoma, kokie duomenys buvo sukaupti, kokie standartiniai 

metaduomenys buvo naudojami juos apibūdinant, nurodoma, kaip ir kokiomis sąlygomis jie yra 

(jei taikomas embargo laikotarpis – bus) prieinami pakartotiniam naudojimui, kada ir kaip jie bus 

atveriami kitiems vartotojams, kaip gauti duomenys bus tvarkomi ir atnaujinami; jei duomenys 

nėra (nebus) atverti, pateikiamas to pagrindimas, nurodomos teisinės ir (ar) techninės kliūtys, 

trukdančios atvirai prieigai prie duomenų. 

 

5.5. Ataskaitoje naudotos literatūros sąrašas 

 

6. PRIEDAI 

6.1. Projekto mokslinė ir (ar) kita produkcija: planuotų ir gautų projekto rezultatų 



 

 

publikavimo (sklaidos) palyginimas 

Pateikiama visa per ataskaitinį laikotarpį, o su baigiamąja ataskaita – per visą projekto vykdymo 

laikotarpį – projekto mokslinė ir (ar) kita produkcija: mokslinių publikacijų (įskaitant monografijas 

ir kt.) bibliografiniai aprašai su atvirosios prieigos (jei tokia yra) nuoroda talpyklose ir (ar) 

atvirosios prieigos žurnaluose bei skenuotos jų kopijos ar publikacijų maketai; pažymų apie patentų 

ir kt. technologinės plėtros rezultatų registraciją ar įdiegimą kopijos, kitos projekto produkcijos 

kopijos ar projekto rezultatų sklaidą įrodančių dokumentų kopijos; pateikiami duomenys tik apie 

produkciją, kurioje yra nuoroda į finansavimo šaltinį – Lietuvos mokslo tarybą. Jei gauta projekto 

produkcija ar jos parengtumo lygis neatitinka planuotų paraiškoje, nurodoma, per kokį laikotarpį tai 

galėtų būti pasiekta (jei įvertinus baigiamąją ataskaitą bus nustatytas laikotarpis projekte planuotai 

produkcijai numatytu parengtumo lygiu pateikti, projekto vadovo paraiškos, kuriose jis nurodomas 

kaip būsimo projekto vadovas, pagal visas Tarybos remiamos veiklos kryptis nesvarstomos, kol 

trūkstama ankstesniame projekte planuota produkcija bus pateikta Tarybai ir įvertinta) 

Kartu su tarpine (metine) ataskaita planuotų ir gautų rezultatų publikavimo (sklaidos) palyginimas 

Eil. 

Nr. 

Rezultatas 

(produkcijos 

rūšis pagal 

sąrašą) 

Palyginimas Nuoroda į 

viešai 

prieinamą 

šaltinį (jei 

toks yra) 

Elektroninė 

byla (jei 

viešai 

prieinamo 

šaltinio 

nėra) 

Lyginami 

etapai 

Parengtumo 

lygis 

Rezultato 

apibūdinimas 

1.  Paraiškoje 

nurodyta 

  HYPERLINK FILE 

Pasiekta   

...       

Kartu su baigiamąja ataskaita planuotų ir gautų rezultatų publikavimo (sklaidos) palyginimas 

... 

Papildomai gauti, neplanuoti projekto rezultatai 

... 

 

6.2. Apibendrinti duomenys apie projekto mokslinę ir (ar) kitą produkciją 

Lentelė suformuojama automatiškai, užpildžius 6.1 lentelę ,,Projekto mokslinė ir (ar) kita 

produkcija: planuotų ir gautų projekto rezultatų publikavimo (sklaidos) palyginimas“, įtraukiant tik 

tuos rezultatus, kurių rezultatas yra galutinio parengtumo lygio (straipsnių atveju – ir esant 

parengtumo lygiui ,,priimtas spausdinti su įrodančiais dokumentais“) 

Mokslinės ir (ar) kitos produkcijos pavadinimas (produkcijos rūšis) Skaičius 

...  

 

6.3. Projekto mobilumo veiklų rezultatai 201…–201... metais (kai projektas vykdomas pagal 

dvišalio (trišalio) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programą) 

Eil. 

Nr. 

Mobilumo veiklų rezultatai 201…  

metais 

201...–201... 

metais
 

1. Pranešimai tarptautinėse konferencijose
 

Nurodyti skaičių Nurodyti skaičių 

Nurodyti renginio 

pavadinimą 

Nurodyti renginio 

pavadinimą 

Nurodyti renginio 

vietą (šalį, miestą) 

Nurodyti renginio 

vietą (šalį, miestą) 

2. Surengtos konferencijos, seminarai, kt. 

renginiai
 

Nurodyti skaičių Nurodyti skaičių 

Nurodyti renginio 

vietą (miestą) 

Nurodyti renginio 

vietą (miestą) 

3. Bendras tarptautinio projekto vykdytojų 

skaičius 

  

3.1. Lietuvos vykdytojų skaičius   



 

 

3.1.1. Mokslininkų skaičius   

3.1.2. 3 pakopos studentų (doktorantų) skaičius   

3.1.3. 1 ir 2 pakopos studentų skaičius   

3.1.4. Vykdytojų ne tyrėjų skaičius   

3.2. Tarptautinio partnerio vykdytojų skaičius
 

  

3.2.1. Mokslininkų skaičius   

3.2.2. 3 pakopos studentų (doktorantų) skaičius   

3.2.3. 1 ir 2 pakopos studentų skaičius   

3.2.4. Vykdytojų ne tyrėjų skaičius   

4. Vizitų ir jų dienų skaičius, iš jų:   

4.1. 
Lietuvos vykdytojai tarptautinio partnerio 

šalyje
 

Nurodyti išvykusių 

asmenų skaičių 

Nurodyti išvykusių 

asmenų skaičių 

Nurodyti vizitų dienų 

skaičių 

Nurodyti vizitų 

dienų skaičių 

4.2. Tarptautinio partnerio vykdytojai Lietuvoje 

Nurodyti išvykusių 

asmenų skaičių 

Nurodyti išvykusių 

asmenų skaičių 

Nurodyti vizitų dienų 

skaičių 

Nurodyti vizitų 

dienų skaičių 
 

6.4. Kiti priedai 

Eil. 

Nr. 
Priedo pavadinimas, paaiškinimas 

Elektroninė 

byla 

1.   

...   
 

 

Projekto vadovas .................................................. 

(Vardas, pavardė) 

 

Ataskaita gauta Lietuvos mokslo taryboje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (Data, laikas – pildo Taryba) 

 

________________________ 


