
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui  

2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių 

9 priedas 

 

(Paramos paraiškų pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos 

priemones vertinimo rezultatų suvestinės forma) 

 

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

 

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI  

2017–2019 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES 

VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ 

 
       ____________ Nr. ______________ 

(data) 

________________ 

(sudarymo vieta) 

 

1. Bendra informacija 

Biudžetas (įsipareigojimai) einamiesiems metams, Eur  

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Techninė 

pagalba bitininkams ir jų grupėms“ biudžetas, Eur 
 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Kova su 

avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ biudžetas, 

Eur 

 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Avilių 

transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ biudžetas, Eur 
 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Medaus ir 

bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, 

siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ biudžetas, Eur 

 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Bičių 

šeimų atnaujinimas“ biudžetas, Eur 
 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę 

„Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų 
tyrimų programos“ biudžetas, Eur 

 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę „Rinkos 

stebėsena“ biudžetas, Eur 
 

Kvietimo teikti paramos paraiškas pagal priemonę 
„Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų 

vertę rinkoje“ biudžetas, Eur 

 

Paramos paraiškų teikimo laikotarpis Nuo                                         

iki                              
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2. Teigiamai įvertintų paramos paraiškų suvestinė* 

Eil. 

Nr. 

Paramos paraiškos 

registracijos numeris 
Pareiškėjo vardas, pavardė / pavadinimas 

Paramos paraiškos 

pateikimo data 

Pirmumo 

kriterijai 

Bičių šeimų 

skaičius, vnt.  

Administracinio patikrinimo metu nustatytas galimas paramos 

dydis, Eur 

Paramos suma (be 

PVM), Eur 

Kompensuojamas PVM, Eur 

Priemonė „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“  

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

Priemonė „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“ 

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

Priemonė „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“  

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

Priemonė „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ 

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

Priemonė „Bičių šeimų atnaujinimas“ 

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

 
Priemonė „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ 

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

Priemonė „Rinkos stebėsena“ 

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

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

1.        

2.        

n.        

Iš viso    

*Paraiškos nurodomos skirtų balų mažėjimo eile.  
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3. Neigiamai įvertintų paramos paraiškų suvestinė 

Eil. Nr. 
Priemonės pavadinimas Paramos paraiškos 

registracijos numeris 

Paramos paraiškos 

pateikimo data 

Pareiškėjo vardas, pavardė / 

pavadinimas 
Pastabos 

Paramos paraiškos, atmestos atliekant vertinimą 

1.      

2.      

n.      

Vertinamos paramos paraiškos 

1.      

2.      

n.      

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


