PARAMA BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ
2014 METAIS
Druskininkų savivaldybė informuoja, kad 2014 m. bus teikiama parama bičių
laikytojams už papildomą bičių maitinimą.
Supažindiname potencialius pareiškėjus su paramos taisyklėse vartojamomis
sąvokomis, įvardijame keliamus reikalavimus ir paramos paraiškų teikimo žingsnius.
Bičių laikytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris laiko bites.
Paramos gavėjas – žemės ūkio produktų pirmine gamyba užsiimantis bičių
laikytojas, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravęs Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės
veiklos partneriu (valdos duomenys turi būti atnaujinti einamaisiais metais).
Papildomas bičių maitinimas – angliavandenilinių ir baltyminių maisto atsargų
įvairaus pavidalo cukraus sirupu papildymas rudenį, ruošiant bičių šeimos atsargas žiemai.
Paramos paraiškų surinkimo terminas – einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki
rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).
Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų,
invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:
1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų
skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas
paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius
dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines
dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą;
2. turi bityno pasą;
3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentus;
4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės
įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos
paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies
atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško
cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 20 Lt už bičių
šeimą arba ne daugiau kaip 40 Lt už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus,
kai jį faktiškai ir galutinai sumoka bičių laikytojas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytų ir (ar)
importuotų prekių (įprastinio cukraus, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo) vertę ir
įsipareigoja nesiekti susigrąžinti iš valstybės biudžeto.
Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais
paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai
trūkstamų lėšų kiekiui.
Bičių laikytojas (pareiškėjas) turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba
buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bityno pasą, Išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą (pridedama) ir išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentus (kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra kartu su kasos aparato kvitu, mokėjimo
nurodymas, pinigų priėmimo kvitas, kasos pajamų orderio kvitas ir kiti dokumentai, kuriuose yra
informacija apie prekės pavadinimą, pirkimo datą, mokėjimo sumą ir kuriais įrodoma, kad pagal
išlaidų pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas), atsiskaitomosios sąskaitos numerį
banke. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo
institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.
Už pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę bičių laikytojai.

Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties
(nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d.
(įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentu.
Paramos paraiškos, pateiktos po galutinio paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.
Patikros vietoje metu paramos gavėjas privalo leisti Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento ar kitiems kompetentingiems
darbuotojams atlikti patikrą. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir kitus nurodytus
dokumentus paramos gavėjas turi pateikti patikros vietoje metu. Ekologinės gamybos ūkio
savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės
įrodymo dokumentus.
Papildomai atkreipiame dėmesį, kad daug Druskininkų krašto bičių laikytojų
kasmet teikia paraiškas paramai gauti, tačiau pastebime, jog tam tikras bitininkų skaičius
nepasinaudoja valstybės teikiama parama papildomam bičių maitinimui.
Druskininkų krašto bičių laikytojų paraiškos priimamos Druskininkų savivaldybės
administracijos Ūkio skyriuje (Vasario 16 – osios g. 7-117).
Išsamesnės informacijos kreiptis į Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoją Alvydą
Vengrauską (Vasario 16 – osios g. 7-117), tel.: (8 313) 52 117, 8 614 25 826.
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