KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
VEIKLOS SRITIES „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES
INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLĄ „PARAMA VIETINIAMS KELIAMS“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti
paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP)
priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“, kai
didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui ir pareiškėjo projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000
(dviejų šimtų tūkstančių) Eur su PVM (toliau – Priemonė). Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos
nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.
Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 10 322 460 Eur paramos lėšų.
KPP Priemonės atrankos kriterijai:
Balai pagal
Didžiausias
atskiras
Eil. Nr.
Projektų atrankos kriterijai
balas
kriterijaus
reikšmes
Kaimo vietovės, kurioje planuojama kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės rekonstrukcija
ir (arba) kapitalinis remontas, gyventojų skaičius siekia:
1. (vadovaujamasi Lietuvos statistikos departamento 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo duomenimis arba pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia Lietuvos
Respublikos gyventojų registro pažymą)
1.1. daugiau nei 201 gyventojas
30
1.2. nuo 101 iki 200 (įskaitytinai) gyventojų
1.3. nuo 71 iki 100 (įskaitytinai) gyventojų
1.4. nuo 51 iki 70 (įskaitytinai) gyventojų

25
30

20
15

1.5. nuo 31 iki 50 (įskaitytinai) gyventojų

10

1.6. mažiau negu 30 (įskaitytinai) gyventojų

5

2.

Numatyta kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės,
jungiančios su viešųjų paslaugų objektais,
rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas.
(kriterijus vertinamas pagal duomenis, pateiktus
Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje
LAKIS ir (arba) Interneto žemėlapių svetainėje
maps.lt, ir (arba) virtualiame kelių eismo žemėlapyje
www.eismoinfo.lt). Tuo atveju, jeigu Agentūra negali
patikrinti duomenų tikrumo nurodytuose šaltiniuose,
yra atliekama patikra vietoje.
Kelio ir (arba) jo ruožo junginys su viešųjų paslaugų
objektais yra suprantamas kaip kelias ir (arba) jo
ruožas, kuris tiesiogiai (pagrindinis kelias ir (arba) jo

20

20

2

3.

4.

ruožas) veda iki viešųjų paslaugų objekto, kurio
neskiria, neriboja kitas kelias ir (arba) jo ruožas
(šalutinis kelias ir (arba) jo ruožas).
Rekonstruojant ir (arba) atliekant gatvės kapitalinį
remontą, jokių ribojančių (šalutinių) kelių, ruožų ar
gatvių negali būti.
(Jeigu projekto metu yra asfaltuojami keli objektai,
balas yra suteikiamas, jeigu bent vienas objektas
(kelias ir (arba) jo ruožas ir (arba) gatvė) veda iki
viešųjų paslaugų objekto.).
Numatyta kelio ir (arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės,
jungiančios su darbo ir (arba) užimtumo vietomis,
rekonstrukcija ir (arba) kapitalinis remontas.
(kriterijus vertinamas pagal duomenis, pateiktus
Valstybinės reikšmės kelių informacinėje sistemoje
LAKIS ir (arba) Interneto žemėlapių svetainėje
maps.lt, ir (arba) virtualiame kelių eismo žemėlapyje
www.eismoinfo.lt). Tuo atveju, jeigu Agentūra negali
patikrinti duomenų tikrumo nurodytuose šaltiniuose,
yra atliekama patikra vietoje.
Kelio ir (arba) jo ruožo junginys su darbo ir (arba)
20
20
užimtumo vietomis yra suprantamas kaip kelias ir
(arba) jo ruožas, kuris tiesiogiai (pagrindinis kelias ir
(arba) jo ruožas) veda iki darbo ir (arba) užimtumo
vietų ir kurio neskiria, neriboja kitas kelias ir (arba)
jo ruožas (šalutinis kelias ir (arba) jo ruožas).
Rekonstruojant ir (arba) atliekant gatvės kapitalinį
remontą, jokių ribojančių (šalutinių) kelių, ruožų ar
gatvių negali būti.
(Jeigu projekto metu yra asfaltuojami keli objektai,
balas yra suteikiamas, jeigu bent vienas objektas
(kelias ir (arba) jo ruožas ir (arba) gatvė) veda iki
darbo ir (arba) užimtumo vietų.)
Kelias ir (arba) jo ruožas, ir (arba) gatvė, kuriai
rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą prašoma
paramos, yra gyvenvietės ribose.
(Balai yra suteikiami tik tuo atveju, jeigu kelio ir
10
10
(arba) jo ruožo, ir (arba) gatvės visa tvarkoma dalis
yra gyvenvietės ribose. Jeigu projekto metu yra
asfaltuojami keli objektai, balas yra suteikiamas, jeigu
bent vienas objektas (kelias ir (arba) jo ruožas ir
(arba) gatvė) yra asfaltuojamas gyvenvietės ribose.).
Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro danga dalis siekia:

(kriterijus vertinamas pagal 2018 metų vietinės reikšmės kelių duomenis, paskelbtus
Statistikos departamento oficialiosios statistikos portale https://osp.stat.gov.lt. Duomenys
skelbiami: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S5R005#/)
5.1. daugiau nei 40 proc.
20
5.

5.2. nuo 36 iki 40 (įskaitytinai) proc.
5.3. nuo 31 iki 35 (įskaitytinai) proc.

20

15
10

3
5.4. nuo 26 iki 30 (įskaitytinai) proc.

5

5.5. nuo 21 iki 25 (įskaitytinai)proc.

3

5.6. 20 (įskaitytinai) proc. ir mažiau

2
Balų suma:

100

-

Privalomas mažiausias balų skaičius – 30. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu projektas
įvertinamas mažiau negu 30 balų, paramos paraiška atmetama.
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 3D-445 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą“ veiklos „Parama
vietiniams keliams“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2019 metais pateiktoms paraiškoms,
patvirtinimo“.
Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir NMA svetainėse
(zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros
ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai adresais,
nurodytais interneto svetainėje www.nma.lt.
NMA darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų
pertrauka 12–12.45 val.
Teritorinis skyrius
Adresas
Telefonas
Alytaus skyrius
Tvirtovės g. 1 / Naujoji g. 2, 62116 Alytus
(8 315) 76 192
Kauno skyrius
K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas
(8 37) 308 569
Klaipėdos skyrius
Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda
(8 46) 421 436
Marijampolės skyrius
Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė
(8 343) 97 959
Panevėžio skyrius
Katedros g. 3, 36230 Panevėžys
(8 45) 512 160
Šiaulių skyrius
Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai
(8 41) 596 120
Tauragės skyrius
Prezidento g. 7, 72253 Tauragė
(8 446) 20 131
Telšių skyrius
Pramonės g. 5, 87101 Telšiai
(8 444) 75 708
Utenos skyrius
J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena
(8 389) 64 091
Vilniaus skyrius
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
(8 5) 264 9356
Paramos paraiška teikiama NMA spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo
asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų,
taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų:
- telefonais: (8 5) 252 6999, 1841;
- faksu (8 5) 252 6945;
- elektroniniu paštu info@nma.lt;
- paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

