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PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMO PIRMUMO REIKALAVIMAI 

Eil. 

Nr. 
Pirmumo reikalavimas Balas  

Priemonė ,,Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ 

1.  
Pareiškėjas turi daugiau nei 5 metus mokymų / konferencijų organizavimo patirties 

(įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) 
3 

2.  
Paramos paraiškoje nurodyti mokymais susiję su mokymu pradedantiesiems 

bitininkams 
3 

3. Mokymus veda dėstytojai, turintys biomedicinos mokslų srities mokslinius laipsnius * 3 

4. 
Mokymus veda lektoriai, kurių patirtis bitininkystės sektoriaus mokymuose daugiau 

kaip 3 metai (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) 
3 

Priemonė ,,Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ 

1. Pareiškėjas bitininkas iki 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną) 3 

2. Pareiškėjo bitynui suteiktas ekologinio bityno statusas 3 

3. Pareiškėjas gamina bitininkystės produktus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 

kokybės sistemą  

3 

4. Pareiškėjas turi kvalifikacijos tobulinimo (bitininkystės srityje) mokymo / kursų 

baigimo pažymėjimą 

3 

5. Pareiškėjas 2016 m. dėl lėšų trūkumo negavo paramos pagal Paramos Lietuvos 
bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę ,,Avilių transportavimo į 

ganyklas racionalizavimas“ 

3 

Priemonė ,,Bičių šeimų atnaujinimas“ 

1. Pareiškėjas bitininkas iki 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną) 3 

2. Pareiškėjo bitynui suteiktas ekologinio bityno statusas 3 

3. Pareiškėjas gamina bitininkystės produktus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 
kokybės sistemą  

3 

4. Pareiškėjas turi kvalifikacijos tobulinimo (bitininkystės srityje) mokymo / kursų 

baigimo pažymėjimą 

3 

5. Aviliai pagaminti iš medžio** 3 

Priemonė ,,Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų 

programos“ 

1. Atliekamas tyrimas tęsiasi daugiau nei 2 metus 3 

2.  Atliekamas tyrimas tęsiasi daugiau nei 1 metus 2 

Priemonė ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ 

1. Pareiškėjas bitininkas iki 40 metų amžiaus 3 

2. Pareiškėjo bitynui suteiktas ekologinio bityno statusas 3 

3. Pareiškėjas gamina bitininkystės produktus pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 

kokybės sistemą  

3 

4. Pareiškėjas turi kvalifikacijos tobulinimo (bitininkystės srityje) mokymo / kursų 
baigimo pažymėjimą 

3 

5. Pareiškėjas 2016 m. dėl lėšų trūkumo negavo paramos pagal Paramos Lietuvos 

bitininkystės sektoriui 2014–2016 metų programos priemonę ,,Techninė pagalba 

bitininkams ir jų grupėms“ 

3 

*dėstytojų mokslo vardai ir laipsniai turi būti įgyti Lietuvos valstybinėse mokslo ar studijų 

institucijose ar nostrifikuoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

**jei pareiškėjas dalį avilių perka medinių, o dalį ne, pirmumo balai neteikiami. 
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