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Kvietimo teikti paraiškas informacija  

 
 
Kvietimai teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir 
bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas 
iš Lietuvos ir į Lietuvą“ buvo paskelbti 2017 m. rugsėjo 15 d. 
skelbimas – visa svarbiausia informacija ir reikalingi dokumentai!  



Pagrindiniai dokumentai 

Pagrindinis dokumentas rengiant paraiškas ir įgyvendinant projektus: 
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 
PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ 
POTENCIALO DIDINIMAS“ NR. 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĖS „MOKSLININKŲ, 
KITŲ TYRĖJŲ, STUDENTŲ MOKSLINĖS KOMPETENCIJOS UGDYMAS PER PRAKTINĘ 
MOKSLINĘ VEIKLĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 4 

http://www.lmt.lt/lt/pradzia.html 

http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai 

Kvietimų skelbimas 

Kiti teisės aktai, nurodyti Apraše Nr. 4 
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Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Paraiškos gali būti teikiamos kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip 
elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, 
kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas. 

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną 
paraiškos originalą ir jos priedus bei elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją 
PDF formatu ir jos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir 
elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos 
elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale 
nurodyta informacija. 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

 
Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų 
teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į Lietuvos mokslo tarybą adresu Gedimino 
pr. 3, 01103 Vilnius. 
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti 
paraišką ir pateikti ją e. p. info@lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir (ar) 
skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti 
netvirtinami.  
Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų 
teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 14 d. 24:00. 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Jei paraiška nesiunčiama registruota pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Lietuvos mokslo 
tarybą iki 2017 m. lapkričio 14 d. 15:00. 
 
Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, ji turi būti atsiųsta elektroniniu paštu 
info@lmt.lt iki 2017 m. lapkričio 14 d. 24:00. 
 
Paraiška kartu su priedais teikiama su pareiškėjo institucijos lydraščiu. 
Paraiškos, pateiktos nesilaikant nustatytų pateikimo terminų ir būdų, bus atmestos. 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti  priedus, nurodytus Aprašo 56.1.-56.6. punkte 
pagal pasirinktą poveiklę. 

Pagal Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko 
mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų 
kalba) ir pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos 
svarbiausių mokslo publikacijų sąrašą ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų 
dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui 
prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia 
neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos 
tinkamumo laikotarpį). 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Pagal Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą poveiklę: atvykstančio patyrusio mokslininko 
mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą (lietuvių arba anglų 
kalba), pastarųjų penkių metų iki kvietimo teikti paraiškas termino paskutinės dienos 
svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą bei dokumentų dėl 
mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti 
iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia neįskaičiuoti 
minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį) 
ir institucijos, kurioje numatoma atlikti mokslinį tyrimą, sutikimą jį priimti, kuriame taip 
pat nurodoma ir mokslinio tyrimo trukmė (dienomis).  



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Pagal Aprašo 10.3 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį 
patvirtinančio dokumento kopiją arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas 
doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti 
paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės 
produkcijos sąrašą, pranešimą, kurį skaitys (pristatys) mokslininkas arba doktorantas, 
dalyvaujantis mokslo renginyje (ar trumpą būsimo pranešimo apibūdinimą), informaciją 
dėl pranešimo įtraukimo į renginio programą ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir 
gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai 
suteikimo kopijas (taikoma, jei pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis 
mokslininkas ir (arba) siekia neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos 
mokslinės produkcijos tinkamumo laikotarpį. 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Pagal Aprašo 10.4 papunktyje nurodytą poveiklę: išvykstančio mokslininko mokslo laipsnį 
patvirtinančio dokumento kopiją, arba išvykstančio doktoranto pažymą apie vykdomas 
doktorantūros studijas, gyvenimo aprašymą, pastarųjų trejų metų iki kvietimo teikti 
paraiškas termino paskutinės dienos svarbiausių mokslo publikacijų ir kitos mokslinės 
produkcijos sąrašą, institucijos, kurioje mokslininkas arba doktorantas atliks mokslinę 
stažuotę, sutikimą jį priimti, kuriame taip pat nurodoma ir mokslinės stažuotės trukmė 
(dienomis) ir dokumentų dėl mokslininko nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės 
atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei 
pareiškėjas siekia įrodyti, kad mokslininkas yra jaunasis mokslininkas ir (arba) siekia 
neįskaičiuoti minėto periodo į mokslo publikacijų ar kitos mokslinės produkcijos 
tinkamumo laikotarpį. 



Kvietimų dokumentai, paraiškų teikimo tvarka 

Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą 
finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto 
lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje 
„Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“). 

Įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) 
kopijas. 



Pareiškėjų informavimas 

Informaciją pareiškėjams teikia: 

 Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos tyrėjų gebėjimams ugdyti    
skyriaus darbuotojai: 

 vyriausioji specialistė Indrė Dagilienė, e. p. indre.dagiliene@lmt.lt, tel (+370) 60453910; 

 programų koordinatorė Ignė Balaišytė, e. p. igne.balaisyte@lmt.lt, tel. (+370) 60485867;  

 programų koordinatorė Ilona Monstavičienė, e. p. ilona.monstaviciene@lmt.lt, tel. (+370) 
60453802;  

 finansininkas Sergej Tkačenko, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt, tel. (+370) 60478074; 

 Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos koordinavimo skyriaus teisininkė 
Veronika Kapalinskaitė, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (+370) 60476286.  

 



 

 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


