
Forma patvirtinta 

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 

2017 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.  V-38 
 

 (Pagal dvišalę (trišalę) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programą arba pagal Tarybos ir 

užsienio institucijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje susitarimą pateiktos mokslo 

projekto paraiškos administracinės patikros pažymos pavyzdinė forma) 

 

TVIRTINU 

Lietuvos mokslo tarybos  
Mokslo fondo direktorius 

.......................................... 

(Parašas) 
.......................................... 

(Vardas ir pavardė) 

......................................... 

(Data) 
 

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 

PAGAL DVIŠALĘ (TRIŠALĘ) BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYJE 

PROGRAMĄ ARBA PAGAL TARYBOS IR UŽSIENIO INSTITUCIJOS DVIŠALIO 

BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYJE SUSITARIMĄ PATEIKTOS MOKSLO 

PROJEKTO PARAIŠKOS 

ADMINISTRACINĖS PATIKROS PAŽYMA 

Nr. AP-X-M-N (G) 

 

201.. m. ............................ d. 
Vilnius 

 

Dvišalės (trišalės) bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje programos arba Tarybos ir užsienio 
institucijos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje susitarimo pavadinimas –mokslo projekto 

201.. m. kvietimo paraiškos, kurios registracijos Nr. AP-X-M-N (G) administracinės patikros rezultatai yra 

šie: 
 

Eil. Nr. Patikros kriterijus 

Patikros rezultatas
1 

pirminis 

neatitikties 

kriterijui 

paaiškinimas 

galutinis 

neatitikties 

kriterijui 

paaiškinimas 

I DALIS. PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL KVIETIME PARAIŠKOMS 
KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMŲ NEGALIMA PATAISYTI 

1. 

Paraiška pateikta visose 

programoje dalyvaujančiose 

šalyse 

   

2. 
Vykdančioji institucija atitinka 

kvietimo reikalavimus 

 
  

3. 
Paraiškos kalba (-os) atitinka 

kvietimo reikalavimus 
   

4. 
Projekto terminai atitinka 

kvietimo reikalavimus  

 
  

5. 
Projekto biudžetas atitinka 

kvietimo reikalavimus 

 
  

6. 

Projekto vadovas ir kiti 

pagrindiniai vykdytojai atitinka 

kvietimo reikalavimus  

 

  

II DALIS. PARAIŠKOS ATITIKTIS PATIKROS KRITERIJAMS PAGAL KVIETIME PARAIŠKOMS 

KELIAMUS REIKALAVIMUS, KURIŲ NEATITIKIMUS GALIMA PATAISYTI 



Eil. Nr. Patikros kriterijus 

Patikros rezultatas
1 

pirminis 

neatitikties 

kriterijui 

paaiškinimas 

galutinis 

neatitikties 

kriterijui 

paaiškinimas 

7. 

Kartu su paraiška teikiami 

dokumentai ir priedai atitinka 

kvietimo reikalavimus
2
 

    

_____________________________ 
1
 žymėjimų pavyzdys:  atitinka kriterijų,  neatitinka kriterijaus; 

2
 paraiškos administracinė patikra tęsiama pagal 7 punkte nustatytus kriterijus tuo atveju, jei paraiška 

įvertinta atitinkanti administracinės patikros 1-6 punktuose nustatytus kriterijus. 

 
Paraiška 201.. m. kvietime paraiškoms keliamus (-ų) reikalavimus (-ų): 

 atitinka 

 neatitinka 
(pažymėti tinkamą ) 

 

Atlikus ekspertinį vertinimą, paraiška gali būti tikslinama. 

 
Pirminę administracinę patikrą atliko: 

Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas  (Vardas ir pavardė) 

 
Pirminės administracinės patikros rezultatus patvirtino: 

Tarptautinių programų skyriaus vedėjas  (Vardas ir pavardė) 

 
Galutinę administracinę patikrą atliko: 

Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas  (Vardas ir pavardė) 

 

Galutinės administracinės patikros rezultatus patvirtino: 
Tarptautinių programų skyriaus vedėjas  (Vardas ir pavardė) 

 

 


