Žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. 3D-400 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės
sektoriui 2011-2013 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo " (Žin., 2011, Nr. 59-2824).

2011–2013 m. parama Lietuvos bitininkystės sektoriui teikiama pagal Paramos Lietuvos bitininkystės
sektoriui 2011–2013 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. vasario
8 d. įsakymu Nr. 3D-96 (Žin., 2011, Nr. 21-1033). Šios programos bendrasis tikslas – pagerinti bičių produktų
gamybos ir pardavimo sąlygas Lietuvoje bei padidinti medingųjų augalų derlingumą ir produkcijos kokybę
remiant pavienius bitininkus, jų grupes ir sąlygų tenkinti bendrus bitininkų poreikius šalies mastu sudarymą.
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programos įgyvendinimo taisyklės
patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 3D-400 (Žin., 2011,
Nr. 59-2824).
Priemonės
Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui teikiama pagal šias priemones:
1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ (1 priemonė).
2. „Varozės kontrolė“ (2 priemonė).
3. „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ (3 priemonė).
4. „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“ (4 priemonė).
5. „Bičių šeimų atnaujinimas“ (5 priemonė).
6. „Bitininkystei ir bičių produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ (6 priemonė).
Pareiškėjai
Galimi pareiškėjai pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programos
priemones yra:
Pagal 1 priemonę:
1. mokslo ir studijų institucijos, institucijos, kurių bazėse steigiami regioniniai žemdirbių tęstinio
profesinio mokymo centrai (skyriai), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 11
d. įsakymu Nr. 3D-547 (Žin., 2004, Nr. 153-5589), ir kitos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
nustatyta tvarka akredituotos konsultavimo įstaigos, organizuojančios mokymą, – mokymui organizuoti;
2. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra švietimas, mokymas ar kvalifikacijos
tobulinimas, pagal asociacijos įstatuose numatytus veiklos tikslus, sritis, rūšis, paskirtį, apimtį ir teritoriją –
mokymui organizuoti regiono ar šalies mastu (bitininkams, vaikams, jaunimui), mokomajai išvykai organizuoti,
šalies bitininkų interneto svetainei tobulinti ir palaikyti, svetainės informacijai atnaujinti, šalies bitininkų
konsultacijoms, šalies bitininkų asociacijų tęstiniams (serijiniams) leidiniams parengti ir išleisti.
Pagal 2 priemonę – bitininkų asociacijos.
Pagal 3 priemonę – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 50 bičių šeimų (kurios paramos paraiškos
pateikimo dieną yra užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre), įregistravę (paramos paraiškos pateikimo dieną)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai.
Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti einamaisiais metais, prieš teikdamas
paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl paramos

gavėjo kaltės arba dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7
kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai pagal savo bityno registracijos vietą. Jeigu paramos paraiškoje nurodyti duomenys apie turimą bičių
šeimų skaičių ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos (toliau – Agentūra) vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančiais duomenimis.
Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas:
gavo paramą pagal šią priemonę 2008, 2009 arba 2010 metais;
gauna paramą avilių transportavimo įrenginiui arba avilių transportavimo įrenginio priedams įsigyti
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones;
gavo paramą pagal Bitininkystės sektoriaus paramos priemonę „Avilių gabenimo įrenginio įsigijimas“
2005–2007 metais.
Pagal 4 priemonę – laboratorijos, akredituotos atlikti medaus kokybės tyrimus. 2011 m. ši priemonė
neremiama.
Pagal 5 priemonę:
1. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko
įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas;
2. naujiems aviliams įsigyti ar atnaujinti senų avilių susidėvėjusias dalis – bičių laikytojai, laikantys ne
daugiau kaip 49 bičių šeimas (kurios paramos paraiškos pateikimo dieną yra užregistruotos Ūkinių gyvūnų
registre) ir įregistravę (paramos paraiškos pateikimo dieną) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi
atnaujinti einamaisiais metais, prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo
sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl paramos gavėjo kaltės arba dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių
aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pagal savo bityno registracijos vietą. Jeigu paramos paraiškoje
nurodyti duomenys apie turimą bičių šeimų skaičių ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra
vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančiais duomenimis.
Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gauna paramą naujiems aviliams arba avilių
dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones arba kuris gavo paramą
pagal šią priemonę 2010 metais.
Pagal 6 priemonę – mokslo ir studijų institucijos.
Reikalavimai pareiškėjams
Paramos paraiškos teikiamos vieneriems metams. Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką pagal kelias
priemones, jeigu atitinka visus toms priemonėms keliamus reikalavimus. Kiekvienai priemonei pildoma atskira
paramos paraiška.
Pagal kiekvieną priemonę pareiškėjas per metus gali teikti tik vieną paramos paraišką, išskyrus 6
priemonę. Pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 5 paramos
paraiškas. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška.
Visi pareiškėjai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus
nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento
teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų pabaigos.
Paramos paraiškų administravimas ir patirtų išlaidų kompensavimas

Agentūra per 30 darbo dienų (neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui terminas) nuo paramos paraiškų
surinkimo termino pabaigos įvertina surinktų paramos paraiškų tinkamumą paramai gauti. Jei kvietimo teikti
paramos paraiškas metu pareiškėjų prašoma suma yra ne didesnė nei kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam
tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama suteikiama visiems pareiškėjams, kurie po paramos paraiškų
vertinimo pripažįstami tinkamais gauti paramą. Tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma suma yra didesnė nei
kiekvienai priemonei (ar jos specialiajam tikslui įgyvendinti) skirta paramos suma, parama skiriama daugiausia
pirmumo balų surinkusiems pareiškėjams arba paramos intensyvumas proporcingai mažinamas.
Kiekvienas pareiškėjas apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas
registruotu laišku. Priėmus sprendimą suteikti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Nuo 2010 metų su
pareiškėjais paramos sutartys nebepasirašomos.
Pareiškėjas, gavęs Pranešimą apie paramos teikimą, turi:
įgyvendinti numatytas išlaidas iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. (išlaidos yra tinkamos nuo paramos
paraiškos užregistravimo Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniame
paramos administravimo skyriuje);
įgyvendinęs išlaidas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. Agentūros Kaimo plėtros ir
žuvininkystės programų departamento teritoriniam paramos administravimo skyriui (pagal gyvenamąją vietą
arba bityno registravimo vietą) pateikti mokėjimo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus. Paramos gavėjas
priemonės įgyvendinimo laikotarpiu pagal vieną paraišką gali pateikti vieną mokėjimo prašymą.
Paramos lėšos paramos gavėjams turi būti išmokėtos iki einamųjų metų spalio 15 d.
Išlaidos, patirtos įgyvendinant remiamas priemones, kompensuojamos be pridėtinės vertės
mokesčio (toliau – PVM) taip:
Pagal 1 priemonę – kompensuojama iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, bet:
1. mokymui (seminarams, konferencijoms šalies mastu) organizuoti – ne daugiau kaip 270 Lt už vieną
akademinę valandą, ne daugiau kaip 3 000 Lt konferencijai šalies mastu organizuoti (vienoje paraiškoje gali
būti numatytos tik 2 konferencijos). Išlaidos dėstytojų darbo užmokesčiui ar jų autoriniam atlyginimui negali
viršyti 150 Lt už vieną akademinę valandą. Vienoje paraiškoje gali būti numatytas ne ilgesnis kaip 40
akademinių valandų mokymas.
Pareiškėjas, formuodamas grupes, turi atsižvelgti į tai, kad mažiausias klausytojų skaičius grupėje – 12
klausytojų. Jei mokyme dalyvavo mažesnis klausytojų skaičius, paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą
bus kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo klausytojų skaičiaus, o visų kitų išlaidų
kompensuojama suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į dalyvavusių klausytojų skaičių;
2. konsultavimo bitininkystės klausimais paslaugoms (ne daugiau kaip vienas konsultantas šalies mastu)
– 10 000 Lt;
3. sukurtai bitininkų interneto svetainei (vienai visos šalies mastu) tobulinti, informacijai atnaujinti ir
palaikyti – ne daugiau kaip 10 000 Lt;
4. mokomajai išvykai į užsienį organizuoti (iš jų – autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis
sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius
už mokomosios išvykos programos parengimą, ne daugiau kaip 600 Lt) – ne daugiau kaip 30 000 Lt;
5. bitininkų asociacijų šalies mastu tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti – ne daugiau kaip
18 000 Lt, iš jų – ne daugiau kaip 9 000 Lt leidiniui spausdinti; ne daugiau kaip 9 000 Lt leidiniui parengti.
Pagal 2 priemonę – kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet:

1. ne daugiau kaip 5 Lt vienai bičių šeimai (jei yra didesnis lėšų poreikis nei numatyta, paramos dydis
gali būti keičiamas);
2. ne daugiau kaip 600 Lt administracinių išlaidų vienai bitininkų asociacijos paramos sutarčiai. Šias
išlaidas sudaro:
2.1. darbo užmokestis priemonės administratoriui;
2.2. kanceliarinės, ryšių ir pašto, transporto išlaidos.
Pagal 3 priemonę – kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 4 000
Lt už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti, išskyrus savaeiges) ir ne
daugiau kaip 1 500 Lt už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių šeimų krovimo
inventorius ir mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojama tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir
(ar) vieno priedo jam įsigijimas.
Pagal 5 priemonę:
1. Veisliniams bitynams kompensuojama iki 50 proc. už veislinę Karnikos porūšio veislinę bičių
motiną, bet ne daugiau kaip:
1.1. 5 Lt už vieną neapvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;
1.2. 17 Lt už vieną nebonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną;
1.3. 30 Lt už vieną bonituotą apvaisintą veislinę Karnikos porūšio bičių motiną.
2. Naujų avilių įsigijimo ir susidėvėjusių avilių dalių pakeitimo (rėmas, diafragma, skirtukas, šoninė ar
viršutinė pagalvė, bičių maitintuvė, skiriamoji tvorelė) išlaidos kompensuojamos iki 80 proc., bet ne daugiau
kaip:
2.1. 300 Lt už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams
aviliams);
2.2. 2 Lt už vieną rėmą (vienam aviliui – iki 16 rėmų);
2.3. 6 Lt už vieną diafragmą (vienam aviliui – iki 2 diafragmų);
2.4. 0,30 Lt už vieną skirtuką (vienam aviliui – iki 16 skirtukų);
2.5. 8 Lt už vieną šoninę pagalvę (vienam aviliui – iki 2 šoninių pagalvių);
2.6. 12 Lt už vieną viršutinę pagalvę (vienam aviliui – 1 viršutinė pagalvė);
2.7. 14 Lt už vieną bičių maitintuvę (vienam aviliui – 1 maitintuvė);
2.8. 10,00 Lt už vieną skiriamąją tvorelę (vienam aviliui – 1 tvorelė).
Vienas paramos gavėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 5 avilius arba pakeisti ne daugiau kaip 15 avilių
susidėvėjusias dalis.
Pagal 6 priemonę – kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 30
000 Lt už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.
Prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, tenkantis paramos daliai, yra kompensuojamas iš Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšų tiems paramos gavėjams, kurie pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės

mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti šio PVM į PVM
atskaitą. Pareiškėjai, esantys PVM mokėtojais, tačiau paramos paraiškoje prašantys kompensuoti PVM, kartu
su paramos paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM
atskaitą.
Pažymėtina, jog pareiškėjas, pageidaujantis, kad jam būtų kompensuotas PVM, privalo tai pažymėti
paramos paraiškoje, t. y. nurodyti prašomo kompensuoti PVM sumą litais.

