
Kelių priežiūros ir plėtros  

programos lėšų 

naudojimo  

ir skirstymo tvarkos aprašo 

 2 priedas 

 

ĮTRAUKIMO Į KAČERGINĖS  SENIŪNIJOS KELIŲ IR GATVIŲ TIESIMO, 

REKONSTRAVIMO, REMONTO DARBŲ, TAIP PAT DARBŲ, PRIE KURIŲ 

PRIVAČIOMIS LĖŠOMIS PRISIDEDA FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS, 

PRIORITETINĘ EILĘ  

ATRANKOS KRITERIJAI 

 

Atrankos vertinimo kriterijai 

Kriterijų 

reikšmės 

balais 

Pastabos 

Kelias (gatvė) finansuotas 

ankstesniais metais ir darbai nebaigti 
0 

0 proc. – darbai pradėti anksčiau 

kaip prieš 3 metus 

100 proc. – užtikrinamas darbų 

tęstinumas (darbai pradėti ne 

anksčiau kaip prieš 3 metus) 

Kelio (gatvės) charakteristika 10 

0 proc. – akligatvis  

50 proc. – jungiasi su vienu arba 

dviem asfaltuotais keliais 

(gatvėmis) 

100 proc. – pagrindinė (viena iš 

pagrindinių) miestelio, kaimo 

kelių (gatvių) 

 

Kelio (gatvės) gretimų sklypų 

užstatymas namais 
10 

0 proc.– gyvenamųjų namų ar 

kitų statinių užstatymo gatvėje 

nėra 

50 proc. – gyvenamųjų namų ar 

kitų statinių užstatymas gatvėje 

nebaigtas 

100 proc. – gyvenamųjų namų 

ar kitų statinių užstatymas 

gatvėje mažesnis kaip 75 proc. 

Kelio (gatvės) naudingumas 

visuomenei. (Susisiekimas su šiais 

objektais: mokykla, darželiu, 

poliklinika, priešgaisrine tarnyba, 

policija, kultūros centrais, verslo, 

lankomu objektu, rekreacine 

teritorija) 

10 

0 proc. – nesusisiekiama nė su 

vienu iš šių objektų 

50 proc. – susisiekiama bent su 

1–3 iš šių objektų 

100 proc. – susisiekiama 

daugiau kaip su 3 iš šių objektų 

Keliu (gatve) vyksta viešojo 

transporto, maršrutinis keleivių 

vežimo ir moksleivių pavėžėjimo 

eismas 

5 

0 proc. – nevyksta viešojo 

transporto, maršrutinis keleivių 

vežimo arba moksleivių 

pavėžėjimo eismas 

50 proc. – vyksta viešojo 



transporto arba maršrutinis 

keleivių vežimo, arba 

moksleivių pavėžėjimo eismas 

100 proc. – vyksta viešojo 

transporto, maršrutinis keleivių 

vežimo ir moksleivių 

pavėžėjimo eismas 

Keliu (gatve) vyksta tranzitas į kitas 

gyvenvietes ar jungiasi su kitais 

keliais (gatvėmis) 

 

0 

0 proc. – jungiasi su vietinės 

reikšmės keliais  

50 proc. – jungiasi su 

valstybinės reikšmės rajoniniais, 

krašto keliais 

100 proc. – jungiasi su 

magistraliniais keliais 

 

Kelyje (gatvėje) įrengti inžineriniai 

tinklai 
15 

0 proc. – neįrengti inžineriniai 

tinklai  

50 proc. – įrengtas bent 

1 inžinerinis tinklas 

100 proc. – įrengti vandentiekio, 

buitinių ir lietaus nuotekų, dujų 

ir požeminiai elektros tinklai 

 

Kelio (gatvės) dangos būklė 50 

0 proc. – kelio (gatvės) dangos 

būklė gera 

50 proc. – kelio (gatvės) dangos 

būklė patenkinama.  

100 proc. – kelio (gatvės) 

dangos būklė bloga 

 

Senųjų gyvenviečių (iki 1990 m.) 

užstatymas  

 

0 

0 proc. – gyvenamųjų namų 

užstatymas mažesnis kaip 

75 proc.  

100 proc. – gyvenamųjų namų 

užstatymas didesnis kaip 

75 proc. 

Iš viso:  100 balų 
__________________________________ 

Seniūnė    Aistė Ivanovaitė-Petraitienė 


