
 

 
 

ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS  PRIEMONĖS 

„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

VEIKLOS SRIČIŲ, ĮGYVENDINAMŲ REGIONINIO PLANAVIMO BŪDU, 

SPECIALIŲJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ TVIRTINIMO 

 

2016 m. balandžio 20 d. Nr. 51/6S-21    

Alytus 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 722 

„Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos 

kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ 3.11.1. papunkčiu, bei 

atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos 

komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-

85, 2016 m. sausio 25 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-102 (5.50), Alytaus regiono plėtros taryba                

n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių 

mažos apimties infrastruktūrą” Alytaus regiono projektų šiuos specialiuosius atrankos kriterijus: 

Eil. 

Nr. 
Specialieji projektų atrankos kriterijai 

Didžiausias 

balas 

Balai pagal 

atskiras 

kriterijaus 

reikšmes 

1. 
Projektas prisideda prie gyvenimo kokybės, laisvalaikio, sporto 

ar kultūrinės veiklos bei užimtumo skatinimo kaime  
20 20 

2. 

 

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamųjų vietovių 

kompleksinei, socialinei, kultūrinei, ekonominei ir 

aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne mažiau kaip 2 sritims) 

20 20 

3. Projektas įgyvendinamas kaimo gyvenamojoje vietovėje, kurioje veikia ūkio subjektai: 

3.1 4 ir daugiau ūkio subjektų      20     20 



3.2 3 ūkio subjektai     15 

3.3 2 ūkio subjektai 10 

4. Projektu investuojama į kaimo vietovių inžinerinę arba 

susisiekimo infrastruktūrą (geriamojo vandens tiekimo sistemas 

ar vandens kokybės gerinimo įrenginius arba paviršinio ar 

gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą arba vietinės reikšmės 

kelių, gatvių, jų atkarpų tiesimą ar rekonstrukciją) 

20 20 

5. Projekto investicijomis atnaujinama (tvarkoma, gerinama, 

rekonstruojama) esama viešoji infrastruktūra  

20   20 

 Balų suma 100 

Mažiausias privalomas balų skaičius 30 

 

2. Nustatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo 

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Alytaus regiono projektų šiuos specialiuosius atrankos 

kriterijus: 

Eil. 

Nr. 
Specialieji projektų atrankos kriterijai 

Didžiausias 

balas 

1. 
Projektu sudaromos sąlygos vietovei būdingo kultūros paveldo, tradicinių 

papročių, amatų  puoselėjimui. 

20 

2 
Investuojama į valstybės saugomus nekilnojamųjų kultūros paveldo 

ir/arba gamtos paveldo objektus 

30 

3.  

Projektu sudaromos sąlygos gyvenamosios vietovės kompleksinei 

socialinei, kultūrinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai (poveikis ne 

mažiau kaip 2 veiklos sritims) 

30 

4. Projekto veiklos prisideda prie jaunimo laisvalaikio ir užimtumo didinimo 20 

Balų suma: 100 

Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius: 40 

 

3. Teikti specialiuosius atrankos kriterijus vadovaujančiajai institucijai tvirtinti. 

 

 

Pirmininkas              Vytautas Grigaravičius 

 


