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PATARIMAI PARAIŠKOS ELEKTRONINEI FORMAI PILDYTI 

1. Puslapyje http://parama.lmt.lt iš pateikto sąrašo pasirinkite „Parama mokslo renginiams“. 

2. Atsivėrusiame lange pasirinkite kvietimą. Kairėje ekrano pusėje – baigtų, o dešinėje – vykstančių kvietimų 
sąrašas. Vykstančio kvietimo paraišką galite peržiūrėti, koreguoti ir spausdinti, kol kvietimo laikas nėra 
pasibaigęs ir paraiška dar neišsiųsta. 

3. Naujame lange pasirinkite:  

 Naujo vartotojo registracija – į pateiktus laukelius įrašykite vardą, pavardę (siūlytume rašyti atsakingo už 
renginį asmens vardą ir pavardę) ir slaptažodį (jį reikia pakartoti);  

 Prisijungti – jei jau esate pradėję pildyti paraišką, įrašykite pirmą kartą registruojantis nurodytą vardą, 
pavardę ir slaptažodį, tai leis redaguoti ar papildyti paraišką.  

4. Paspaudę mygtuką „Prisijungti“, atversite Paraiškos formą. Ji sudaryta iš dviejų dalių: I. Mokslo renginio 
projekto aprašas (toliau – projekto aprašas) ir II. Institucijos raštas. Siūlytume paraišką pradėti pildyti nuo 
projekto aprašo.  

Atkreipiame dėmesį, kad elektroninėje paraiškos formoje pildomi duomenys po 30 min. padarytos pertraukos 
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. 

 

PROJEKTO APRAŠO PILDYMAS 

5. Projekto aprašo dalį galite pasirinkti paspaudę mygtuką ,,Projekto aprašo dalių sąrašas”. Būtina užpildyti 
visas šiame sąraše nurodytas dalis. Užpildę kiekvieną dalį nepamirškite paspausti mygtuko „Įrašyti“. 

 

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

6. Užpildykite dalį „PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE PROJEKTĄ“: 

 Projekto aprašo dalyje Informacija apie paraišką teikiančią instituciją, iš pateikiamo sąrašo pasirinkite 
Lietuvos mokslo ir studijų instituciją, kurios vardu teikiama paraiška, pateikti jos rekvizitus. 

 Dalyje Už renginį atsakingas asmuo pateikite informaciją ir kontaktus atsakingo asmens, su kuriuo būtų 
galima susisiekti dėl sutarties pasirašymo, paramos skyrimo ir atsiskaitymo už ją. 

 Dalyje Renginio apibūdinimas pateikite renginio pavadinimą lietuvių ir užsienio kalbomis, atsižvelgdami į 
renginio tarptautiškumą, trumpai apibūdinkite renginio pobūdį, nurodykite renginio pradžią ir pabaigą, 
rodyklėmis pasirinkdami metus, mėnesius, dienas. Prašoma lėšų suma automatiškai bus suskaičiuota 
užpildžius išlaidų pagrindimą IV dalyje „PRIEDAI“. 

7. Užpildykite dalį „PROJEKTO PAGRINDIMAS“: 

http://parama.lmt.lt/
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 Pildydami laukelius neviršykite leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus. Jei viršysite leidžiamą spaudos ženklų 
skaičių, bandydami išsaugoti informaciją Jūs būsite apie tai informuoti, o netilpusi teksto dalis nebus 
įrašyta. 

 Atkreipkite dėmesį: pildant laukelius nėra galimybės į tekstą įkelti grafinės medžiagos (grafikų, lentelių ir 
pan.), ją galite pridėti IV dalyje „PRIEDAI“, tuomet atitinkamame II dalies langelyje įrašykite, kad 
išsamesnė informacija pateikiama priede elektroninėje byloje, ir nurodykite bylos pavadinimą. 

8. Užpildykite dalį „PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA“: 

 Projekto išlaidų sąmata yra suskirstyta išlaidų grupėmis: „Užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir 
apgyvendinimo išlaidų pagrindimas“, „Transporto nuomos išlaidų pagrindimas“ ir t. t. Užpildžius šias 
smulkesnes sąmatos dalis ir prikabinus dokumentus, informacija iš „PRIEDŲ“ bus automatiškai perkelta į 
„PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATĄ“, t. y., po to, kai kiekvienos dalies informaciją įrašysite, spustelėdami 
puslapio apačioje esantį mygtuką „Vykdyti“. 

9. Užpildykite dalį „PRIEDAI“: 

 Priedus sudaro: (1) mokslo renginio programa, (2) projekto išlaidų pagrindimas ir (3) kiti priedai: 

 Priedą „1. Detali mokslo renginio programa, nurodant pranešimų pavadinimus, jų trukmę ir 
pranešėjus“ pateikti privaloma. Jo nepateikus, sistema neleis išsiųsti paraiškos. 

 Projekto išlaidų pagrindimo priedai būtini tik tuomet, jei pagal atitinkamą išlaidų rūšį prašoma lėšų. 
Užpildžius išlaidų pagrindimą, bet neįkėlus prašomo dokumento, sistema neleis išsiųsti paraiškos. 

 „2. Užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir apgyvendinimo išlaidų pagrindimas“ – pildykite tik 
tuomet, jei paraiškoje prašote lėšų užsienio kviestinių pranešėjų atvykimui ir apgyvendinimui.  

 Būtina nurodyti pagrindinę informaciją apie pranešėją. Pildydami laukelį „Trumpas pranešėjo 
aprašymas“ neviršykite leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus (500). Jei viršysite leidžiamą 
spaudos ženklų skaičių, bandydami išsaugoti informaciją, būsite apie tai informuoti, o 
netilpusi teksto dalis nebus įrašyta. 

 Jei prašote lėšų užsienio kviestinio pranešėjo kelionei, nurodykite kelionės maršrutą ir 
terminus. Jei planuojama vykti maršrutiniu transportu, prisekite kelionę organizuojančios 
įmonės komercinį pasiūlymą arba informaciją iš tokios įmonės internetinės svetainės apie 
galimas kelionės kainas. Jei planuojama vykti automobiliu, nurodykite maršruto ilgį ir 
numatomas kuro sąnaudas. 

 Jei prašote lėšų užsienio kviestinio pranešėjo apgyvendinimui, išlaidas pagrįskite nurodydami 
apgyvendinimo laikotarpį ir prikabindami viešbučio ar kitos įstaigos komercinį pasiūlymą arba 
informaciją iš tokios įmonės internetinės svetainės apie galimas viešbučio kainas.  

 Jei prašote lėšų kelių užsienio kviestinių pranešėjų išlaidoms, įterpkite jose atitinkamą skaičių 
eilučių. Nepamirškite, kad įrašams išsaugoti reikia naudoti komandas „Įrašyti“ ir „Vykdyti“.  

 „3. Transporto nuomos išlaidų pagrindimas“ – pildykite tik tuomet, jei renginiui planuojate 
nuomotis transportą. Turite pagrįsti, kodėl nuoma reikalinga, nurodyti maršrutą, kuriuo bus 
vykstama, jo ilgį, nuomos dienų skaičių ir prašomas lėšas. Prikabinkite transportą nuomojančios 
įmonės komercinį pasiūlymą arba informaciją iš tokios įmonės internetinės svetainės apie galimas 
transporto nuomos kainas. Pildydami transporto nuomos poreikio pagrindimo laukelį neviršykite 
leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus (500). Jei viršysite leidžiamą spaudos ženklų skaičių, bandydami 
išsaugoti informaciją būsite apie tai informuoti, o netilpusi teksto dalis nebus įrašyta. 
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 „4. Patalpų nuomos išlaidų pagrindimas“ – pildykite tik tuomet, jei planuojate renginiui nuomotis 
patalpas. Būtina pateikti nuomos poreikio pagrindimą, nurodyti nuomos dienų skaičių, renginio 
dalyvių skaičių, reikiamų patalpų skaičių, prašomas lėšas ir prikabinti patalpas nuomojančios įmonės 
komercinį pasiūlymą arba informaciją iš tokios įmonės internetinės svetainės. Jei renginiui 
planuojate nuomoti daugiau nei vieną patalpą, pateikite detalų patalpų poreikio pagrindimą. 

 Pagrįsdami patalpų nuomos poreikį ir, jei planuojate nuomoti daugiau nei vieną patalpą, 
patalpų kiekį, laukeliuose neviršykite leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus (500). Jei viršysite 
leidžiamą spaudos ženklų skaičių, bandydami išsaugoti informaciją Jūs būsite apie tai 
informuoti, o netilpusi teksto dalis nebus įrašyta. 

 „5. Įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidų pagrindimas“ – pildykite tik tuomet, jei 
planuojate renginiui nuomotis įrangą. Nurodykite įrangos pavadinimą ir jos pagrindinius techninius 
parametrus (neviršykite leidžiamo spaudos ženklų skaičiaus – 300. Jei viršysite leidžiamą spaudos 
ženklų skaičių, bandydami išsaugoti informaciją Jūs būsite apie tai informuoti, o netilpusi teksto 
dalis nebus įrašyta), reikiamos įrangos vienetų skaičių, nuomos trukmę dienomis, prašomas lėšas. 
Prikabinkite įrangą nuomojančios įmonės komercinį pasiūlymą arba informaciją iš tokios įmonės 
internetinės svetainės apie galimas įrangos nuomos kainas. 

 „6. Kiti priedai“ – įkelkite papildomas bylas. Jei pridedami priedai minimi kitose projekto aprašo 
skiltyse, jose nurodykite priedo pavadinimą. Pridėkite trumpą prikabintos bylos paaiškinimą. 

 Priedų elektronines bylas (kiekvieną atskirai) paruoškite iš anksto. Pridedamų bylų vardai turėtų atspindėti 
jų turinį, pvz., viesbucio_pasiulymas.pdf, gelezinkelio_kainos.doc ir pan. 

 Norėdami pridėti priedą, pasirinkite priedo rūšį ir spauskite mygtuką „Renginio programa“ (jei pasirinkote 
pateikti mokslo renginio programą), „Įkelti dokumentą“ (jei pasirinkote pateikti projekto išlaidų 
pagrindimą) ar „Nr. 1“ (jei pasirinkote pateikti kitus priedus). Pasirinkite, kokiu būdu pateiksite 
dokumentą: 

 Jei norite pateikti naują bylą, pasirinkite „prikabinti naują dokumentą“. Naujame lange paspauskite 
„Choose File“ ir pasirinkite dokumentą iš savo kompiuterio. Paspauskite „Pridėti pasirinktą bylą“. 

 Jei informacija, reikalinga pagrįsti skirtingas išlaidas, yra vienoje byloje (pvz., viešbučio pasiūlymas 
dėl kelių pranešėjų apgyvendinimo), tą pačią bylą galite pateikti pakartotinai, pasirinkdami 
„susieti/atsieti su jau prikabintu dokumentu“. Tuomet iš sąrašo pasirinkite tinkamą dokumentą. 
Jei norite atsieti jau susietą dokumentą, iš sąrašo pasirinkite reikšmę „-“.  

 Jei norite ištrinti pateiktą priedą, pasirinkite „ištrinti prikabintą dokumentą“ – dokumentas bus 
pašalintas iš visur, kur buvo susietas. 

 Sistema neleis pateikti paraiškos, jei nurodysite išlaidas, bet nebus pridėta jų pagrindimo 
dokumentų.  

 Jei reikia pateikti daugiau priedų, sukurkite atitinkamą skaičių eilučių (vieną, penkias ar dešimt; lentelę 
užpildžius, nereikalingas eilutes galima pašalinti), įrašykite pridedamo priedo paaiškinimus, pridėkite 
elektronines bylas. Nepamirškite, kad įrašams išsaugoti reikia komandų „Įrašyti“ ir „Vykdyti“. 

10. Baigę pildyti I paraiškos dalį „PROJEKTO APRAŠAS“, patikrinkite, ar jame nėra klaidų (paspauskite mygtuką 
„Klaidų tikrinimas“). Jei palikote neužpildytų laukų, neprikabinote reikalingų dokumentų, bus pateiktas 
klaidų sąrašas. Jas ištaisę, pakartotinai patikrinkite, ar klaidų nebėra. 

11. Jei sistema nerado klaidų, grįžkite į „Paraiškos dalių sąrašas“ ir paspauskite mygtuką „Registracijos numerio 
suteikimas“. Naujame lange bus pnurodytas Jūsų paraiškai suteiktas registracijos numeris. 
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INSTITUCIJOS RAŠTO DĖL PARAIŠKOS KONKURSUI PATEIKIMAS 

12. Pildant šią dalį, parengiamas raštas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą Institucijos rašto dėl projekto 
vykdymo užtikrinimo formą. Ji pateikta Word formatu (Vykdančiosios institucijos rašto forma) paraiškos dalių 
sąrašo lange ir LMT svetainėje www.lmt.lt prie Paramos mokslo renginiams dokumentų. Institucijos raštas 
turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens. 

13. Pasirašytas vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo nuskenuojamas ir įkeliamas į 
paraiškos formą.  

Norėdami jį pridėti, pasirinkite „prikabinti naują dokumentą“.  
Naujame lange paspauskite „Choose File“ ir pasirinkite dokumentą iš savo kompiuterio.  
Paspauskite „Pridėti pasirinktą bylą“. 

 

PARAIŠKOS IŠSIUNTIMAS 

14. Paraiška Tarybai siunčiama paspaudžiant mygtuką „Paraiškos išsiuntimas“. Prieš siunčiant Jums bus priminta, 
kad išsiųstos paraiškos redaguoti nebegalėsite. Paspaudus mygtuką „OK“, tinkamai parengta paraiška bus 
išsiųsta. 

15. Jei iki paraiškų priėmimo termino pabaigos išsiųstą paraišką dar norėtumėte taisyti arba atsiimti, išdėstykite 
savo prašymą ir argumentus elektroniniame laiške ir siųskite jį paramą administruojančiam specialistui, 
nurodytam kvietime. Pataisyta paraiška turi būti išsiųsta nepasibaigus paraiškų priėmimo terminui. 

http://www.lmt.lt/

