Suvestinė redakcija nuo 2022-03-03

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS
ĮSAKYMAS
DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO SUTARČIŲ VYKDYMO LAIKINOSIOS
TVARKOS PATVIRTINIMO
2020 m. kovo 26 d. Nr. V-183
Vilnius
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr.
152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ paskelbtą valstybės lygio
ekstremaliąją situaciją, į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr.
207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimą Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo“ pakeitimo“:
1. N u s t a t a u laikinąją projektų finansavimo sutarčių (toliau – sutartis) administravimo
tvarką Lietuvos mokslo taryboje (toliau – Taryba):
1.1. sutartyse nustatytas tarpinės (metinės) ir (ar baigiamosios) mokslinės (sklaidos)
ataskaitos pateikimo terminas gali būti atidėtas iki 6 (šešių) mėnesių nuo sutartyje numatytos
ataskaitos pateikimo dienos;
1.2. esant įsakymo 1.1 papunktyje nurodytam keitimui, netaikoma sutartyse nustatyta
esminio sutarties keitimo bei Tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176
„Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų
konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (toliau – Bendrosios taisyklės) 69 punkte
nustatyta sprendimų dėl leidimo atlikti sutarčių keitimus priėmimo tvarka;
1.3. norėdami atlikti įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą keitimą, projekto vadovas kartu su
vykdančiąja institucija pateikia Tarybai informaciją raštu apie būtinybę atidėti prašomam
terminui (iki 6 mėnesių) mokslinės (sklaidos) ataskaitos pateikimo terminą dėl su COVID-19
epidemiologine situacija susijusių aplinkybių;
1.4. gavus įsakymo 1.3 papunktyje nurodytą informaciją, Tarybos Mokslo fondas ją
peržiūri ir informuoja projekto vadovą ir vykdančiąją instituciją apie mokslinės (sklaidos)
ataskaitos pateikimo termino atidėjimą;
1.5. lėšų panaudojimo ataskaitos teikiamos sutartyse nustatytais terminais el. būdu;
1.6. įsakymo 1.5 papunktyje nurodytos ataskaitos pateikiamos pasirašytos kvalifikuotu
elektroniniu parašu (ADOC 1.0 specifikacija). Nesant galimybei pasirašyti elektroniniu
parašu, gali būti pateikiami ataskaitų, pasirašytų rašytiniu parašu, skenuoti variantai pdf
formatu;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-666, 2020-12-18

1.7. projektuose numatytų įsipareigojimų dėl mokslinių rezultatų sklaidos konferencijose
ar jų pagrindu publikuojamoje medžiagoje neįvykdymas, kurį nulėmė situacija dėl COVID19 pandemijos, argumentuotai paaiškinamas projekto tarpinėje ir (ar) baigiamojoje
mokslinėse ataskaitose;
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-382, 2020-07-07

1.8. ekspertams teikiant išvadas ir Tarybos komitetui (vykdymo grupei) rengiant
siūlymus dėl projektų tarpinių ir (ar) baigiamųjų mokslinių ataskaitų įvertinimo, išsamiai
išnagrinėjami ir įvertinami šiose ataskaitose pateikti paaiškinimai dėl projekto įgyvendinimo
pokyčių ir įvertinama, kiek įtakos jiems turėjo su COVID-19 epidemiologine situacija
susijusios aplinkybės.
Papildyta papunkčiu:
Nr. V-382, 2020-07-07

2. N u r o d a u 1 punktu nustatytą sutarčių administravimo tvarką taikyti iš valstybės
biudžeto lėšų finansuojamiems projektams, teikiantiems mokslines (sklaidos) ataskaitas iki
2022 m. liepos 8 d.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. V-666, 2020-12-18;
Nr. V-149, 2021-04-01;
Nr. V-271, 2021-07-02
Nr. V-335, 2021-09-09
Nr. V-483, 2021-12-09
Nr. V-131, 2022-03-03

3. N u s t a t a u, kad 1 punktu patvirtinta sutarčių administravimo tvarka gali būti
peržiūrėta reaguojant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl nepalankios
epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situacijos suvaldymo.
4. P a ž y m i u, kad sutarčių ir Tarybos teisės aktų nuostatos dėl kitų sutarties keitimų,
susijusių su COVID-19 epidemiologine situacija, išskyrus mokslinės (sklaidos) ataskaitos
pateikimo termino atidėjimą, taip pat prašymai dėl šių ataskaitų pateikimo termino atidėjimo
esant kitoms priežastims ar aplinkybėms, teikiami ir svarstomi sutartyse bei Bendrosiose
taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
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