
 

PATARIMAI PARAIŠKOS ELEKTRONINEI FORMAI PILDYTI 

1. Prisijungę adresu http://parama.lmt.lt/ iš pateikto sąrašo pasirinkite „Parama akademinėms 
asociacijoms“. 

2. Atsivėrusio lango kairėje pusėje bus baigtų, o dešinėje – vykstančių kvietimų sąrašas. Pasirinkite 2014 
metų kvietimą. 

3. Pasirinkę vykstantį kvietimą, galite sukurti naują paraišką arba koreguoti jau pradėtą pildyti. 

4. Pasirinkus Nauja paraiška ir norėdami pradėti ją pildyti, turite užsiregistruoti – atitinkamuose 
langeliuose įrašyti savo vardą, pavardę ir slaptažodį (jį reikia pakartoti); 

5. Pasirinkus Esama paraiška (jei šiame kvietime jau buvote pradėję pildyti paraiškos formą), įrašykite 
pirmą kartą registruojantis nurodytus vardą, pavardę ir slaptažodį; prisijungę galite redaguoti ar 
papildyti paraiškos formą (kol kvietimo laikas nėra pasibaigęs ir paraiška dar neišsiųsta). 

6. Paspaudus mygtuką „Prisijungti“ atversite paraiškos formą. Ji sudaryta iš dviejų dalių: I. Paramos 
akademinei asociacijai projekto aprašas (toliau – projekto aprašas) ir II. Akademinės asociacijos 
raštas. Siūlytume paraišką pradėti pildyti nuo projekto aprašo.  

Atkreipiame dėmesį, kad pildant duomenis elektroninėje paraiškos formoje, po 30 min. padarytos 
pertraukos jie gali neišlikti, jei prieš tai nebus išsaugoti. Jei buvo padaryta 30 min. pertrauka, vėl bus 
prašoma iš naujo prisijungti prie paraiškos formos, pateikiant pirmą kartą registruojantis nurodytą 
vardą, pavardę ir slaptažodį. 

Paraiškos formą prašytume pildyti mažosiomis raidėmis, išskyrus atvejus, kai didžiosios raidės yra 
būtinos pagal rašybos taisykles. 

Pildydami atskirų paraiškos dalių punktus, neviršykite leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus, nes netilpusi 
teksto dalis nebus įrašyta. 

PROJEKTO APRAŠO PILDYMAS 

7. Paspaudus „Pildyti projekto aprašą“ atsivėrusiame lange matysite projekto aprašo dalis. Užpildę 
kiekvieną dalį nepamirškite paspausti mygtuko „TOLIAU“. 

Pildant bet kurią projekto aprašo dalį, grįžti į bendrą dalių sąrašą galite paspaudę mygtuką „Projekto 
aprašo dalių sąrašas“. 

8. Užpildykite I dalį „INFORMACIJA APIE AKADEMINĘ ASOCIACIJĄ“: 

Būtina užpildyti visus laukus: 

 nurodykite akademinės asociacijos pavadinimą, asociacijos registravimo pažymėjimo, išduoto 
Juridinių asmenų registro, registracijos datą, kodą, buveinės adresą, telefono Nr. su tarpmiestiniu 
kodu, svetainės adresą, banko pavadinimą ir sąskaitos Nr., kontaktinio asmens vardą, pavardę, 
mobilųjį telefoną ir el. paštą. 

Spauskite „TOLIAU“. 

9. Užpildykite II dalį „PROJEKTO PAGRINDIMAS“: 

 punkte „Pagrindiniai duomenys apie projektą“ nurodykite projekto terminus – pradžią ir pabaigą, 
projekto tikslus ir uždavinius, aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms.  

 punkte „Veiklos grupė (-ės), jos (jų) reikalingumo pagrindimas“ pasirinkite vieną ar kelias grupes ir 
kiekvienai pasirinktai veiklos grupei nurodykite veiklos turinį ir jos reikalingumą; 

 punkte „Laukiami rezultatai ir numatoma sklaida“ parašykite projekto vykdymo metu tikėtinus ir 
laukiamus rezultatus; 
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 punkte „Papildoma informacija” – jei reikia, galite nurodyti kitą, Jūsų manymu reikalingą, 
informaciją. 

Spauskite „TOLIAU“. 

10. Užpildykite III dalį „PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA“: 

Būtina užpildyti visus lentelėje nurodytus laukus:  

 Pildant „Projekto išlaidų sąmatą“ iš pradžių pasirenkama išlaidų pavadinimas (-ai) ir išlaidos 
pagrindžiamos skaičiavimais bei nurodomos litais. Bendra prašomų lėšų suma bus automatiškai 
apskaičiuota, kai užpildysite projekto sąmatą. 

 Jei norite redaguoti atskiras išlaidų rūšis, grįžkite į kiekvieną atskirai ir pakeitę reikiamus duomenis, 
spauskite „TOLIAU“.  

 Užpildę pasirinktų veiklos grupių ir jų išlaidų pagrindimą, skaičiavimus ir nurodę prašomas lėšas, 
paspaudę ,,TOLIAU“ kitame lange pamatysite bendrą projekto išlaidų sąmatą. 

Spauskite „TOLIAU“. 

11. Užpildykite IV dalį „PRIEDAI“: 

Būtini priedai yra:  

 akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo, išduoto Juridinių asmenų registro, kopija, 

 akademinės asociacijos įstatų, patvirtintų jos vadovo parašu ir antspaudu, kopija, 

 banko pažymos apie akademinės asociacijos sąskaitą kopija, 

 pažymos apie akademinės asociacijos aukščiausiojo kolegialaus renkamo valdymo organo 
sudėtį, nurodant narių statusą – mokslininkas, dėstytojas, doktorantas, magistrantas ir pan., 
kopija. 

Kiti priedai: 

 dokumentai, pagrindžiantys projekto išlaidų sąmatoje nurodytas prašomas lėšas (išankstinio 
apmokėjimo sąskaitos, keliones organizuojančių ar leidybos paslaugas teikiančių įmonių 
komerciniai pasiūlymai, dalyvavimo renginyje patvirtinimas ir kt.). 

 norėdami pridėti priedus paspauskite mygtuką „Nr. ...“. Naujai atsidariusiame lange 
paspauskite mygtuką „Browse...“ ir iš savo kompiuteryje saugomų bylų išrinkite prisegamąją. 
Pasirinkę spauskite „Pridėti pasirinktą bylą“. 

 Jei norite įterpti daugiau priedų, pasirinkite „Įterpti __ eilučių“ ir spauskite „Vykdyti“. 

Spauskite „TOLIAU“. 

12. Užpildę projekto aprašą, spauskite „KLAIDŲ TIKRINIMAS“. Pataisius klaidas arba jei paraiška užpildyta 
be klaidų, jai gali būti suteikiamas registracijos numeris. 

13. Spauskite „REGISTRACIJOS NUMERIO SUTEIKIMAS“ ir Jūsų paraiškai bus suteiktas registracijos 
numeris, kurį turėsite nurodyti akademinės asociacijos rašte. 

Spauskite „PRADŽIA“. 

AKADEMINĖS ASOCIACIJOS RAŠTO PATEIKIMAS 

14. Pildant šią dalį, parengiamas raštas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą „Asociacijos rašto dėl projekto 
vykdymo užtikrinimo“ formą. Ji pateikta Word formatu (žr. Akademinės asociacijos rašto forma) 
pagrindiniame paraiškos lange ir Tarybos svetainėje www.lmt.lt prie Paramos akademinėms 
asociacijoms dokumentų. Akademinės asociacijos raštas turi būti pasirašytas asociacijos vadovo arba jo 
įgalioto asmens, patvirtintas asociacijos antspaudu, jei asociacija jį turi. 

Pasirašytas akademinės asociacijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo nuskenuojamas ir įkeliamas 
į paraiškos formą. Norėdami jį pridėti, paspauskite „Įkelti akademinės asociacijos raštą“, naujai 
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atsidariusiame lange spauskite „Browse...“ ir iš savo kompiuteryje saugomų bylų išrinkite prisegamąją. 
Pasirinkę spauskite „Pridėti pasirinktą bylą“. 

PARAIŠKOS IŠSIUNTIMAS 

15. Paraiška Tarybai pateikiama paspaudžiant mygtuką „PARAIŠKOS IŠSIUNTIMAS“. Prieš siunčiant Jums 
bus priminta, kad išsiųstos paraiškos redaguoti nebegalėsite. Paspaudus mygtuką OK, paraiška bus 
išsiųsta. 

Pasirodžiusiame pranešime matysite paraiškos gavimo Taryboje datą ir laiką. 

Jei išsiųstą paraišką norėtumėte taisyti arba atsiimti nepasibaigus paraiškų priėmimo terminui, 
išdėstykite savo prašymą bei argumentus elektroniniame laiške ir siųskite jį adresu 
violeta.vaiciuniene@lmt.lt . Paraiškos gali būti koreguojamos iki paraiškų priėmimo termino pabaigos. 
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