LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M.
VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1V-117 „DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2015–2017
METŲ PROGRAMOJE NUMATYTŲ 2015 METAMS KAPITALO INVESTICIJŲ
PASKIRSTYMO PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ
VALSTYBĖS INSTITUCIJAS, ĮSTAIGAS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS)“ PAKEITIMO
2015 m. lapkričio 3 d. Nr. 1V-862
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 1102
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 131 „Dėl 2015 metų
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“
pakeitimo“ 1.11 papunkčiu ir įgyvendindamas Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo
investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų,
skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės
taisyklių patvirtinimo“, 29 punktą,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymą
Nr. 1V-117 „Dėl Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metams
kapitalo investicijų paskirstymo pagal vidaus reikalų ministro valdymo sričių valstybės institucijas,
įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas)“ (Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1V-421, 2015 m. birželio
19 d. įsakymo Nr. 1V-514, 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1V-742 ir 2015 m. spalio 14 d.
įsakymo Nr. 1V-815 redakcijos):
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Valstybės investicijų 2015–2017 metų
programoje numatytų 2015 metams kapitalo investicijų paskirstymą pagal vidaus reikalų ministro
valdymo sričių valstybės institucijas, įstaigas ir investicijų projektus (investicijų projektų
įgyvendinimo programas):
1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„1.

Vidaus
reikalų
ministerijos
vykdomi projektai (programos)
77107768 77107768 15060 68449568“
1.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2
„1.2.

009 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
kurių steigėja yra Vidaus reikalų
ministerija, aprūpinimas privaloma
medicinine diagnostine, gydymo
įranga
ir
kitomis
būtinomis
priemonėmis

129793

129793

“

1.3. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.3.

006

Vidaus
reikalų
ministerijos
administracinio pastato Vilniuje,
Šventaragio g. 2, vidaus teritorijos
sutvarkymas

72910

72910

“

1.4. Pakeičiu 1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.9.

016

Telekomunikacinio tinklo ir skaitmeninio
mobiliojo radijo ryšio sistemos plėtros ir
modernizavimo programa:

369387

369387

175159

175159

0“

0

1.5. Pakeičiu 1.9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.9.2.

Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo
radijo
ryšio
sistemos
aprėpties,
funkcionalumo
ir
valdymo
saugos
užtikrinimas bei infrastruktūros plėtros II
etapas

“

1.6. Pakeičiu 1.16 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.16. 038

Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos 2014–2020 metų programos
įgyvendinimas
10398247 10398247

10398247“

1.7. Pakeičiu 1.16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.16.1.

Su
problemomis
susiduriančių
5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis
teritorijomis pripažintų mažų ir
vidutinių
miestų
viešosios
infrastruktūros
kompleksiškas
plėtojimas ir atnaujinimas

4158384

4158384

4158384“

4270447

4270447

4270447“

1.8. Pakeičiu 1.16.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.16.2.

1–6 tūkst. gyventojų turinčių miestų
(išskyrus savivaldybių centrus),
miestelių ir kaimų bendruomeninės ir
viešosios
infrastruktūros
kompleksiškas atnaujinimas

3
1.9. Pakeičiu 1.16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.16.3.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pasirengimo reaguoti į
klimato kaitos sukeltų ekstremaliųjų
gamtinių
reiškinių
padarinius
stiprinimas

1969416

1969416

0

0

1969416“

1.10. Pakeičiu 1.16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.16.4.

Institucinių pajėgumų stiprinimas ir
veiksmingas viešasis administravimas

0“

1.11. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6.

Vidaus reikalų ministerija, iš viso

82692802 82692802 282669 68449568“

1.12. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8.

Iš viso:

87537856 87537856 386353 68449568“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Vidaus reikalų ministro valdymo sričių
2015 m. investavimo prioritetus ir pagal juos numatytas skirti lėšas ir juos išdėstau nauja redakcija
(pridedama).

Vidaus reikalų ministras

Saulius Skvernelis

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. 1V-117
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. lapkričio 3 d.
įsakymo Nr. 1V-862 redakcija)
Vidaus reikalų ministro valdymo sričių 2015 m. investavimo prioritetai
ir pagal juos numatytos skirti lėšos

Investavimo prioriteto pavadinimas

Informacinių technologijų ir skaitmeninio mobiliojo radijo
ryšio sistemos modernizavimas ir plėtra, darbo sąlygų
gerinimas
Lietuvos policijos sistemos plėtra

2015 m. numatytos skirti lėšos
pagal investavimo prioritetą,
eurais

3557691
4845054

Specialiųjų automobilių ir kitos specialiosios gaisrų gesinimo
ir gelbėjimo technikos atnaujinimas, Bendrojo pagalbos
3768247
centro materialinės techninės bazės plėtra
Viešojo saugumo, esant ypatingoms ir ekstremalioms
situacijoms, išorės sienų apsaugos užtikrinimas, valstybės
1466057
sienos demarkavimas
Kitos
lėšos
(viešojo
administravimo,
teritorinio
bendradarbiavimo, išorės sienų apsaugos stiprinimas,
ekonominės ir socialinės regionų plėtros skatinimas,
įgyvendinant programas pagal Europos Sąjungos paramos
73900807
panaudojimo kryptis)
Pastaba. Vidaus reikalų ministro valdymo sričių 2015 m. investavimo prioritetai ir pagal juos
numatytos skirti lėšos be Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. investavimo prioritetų ir pagal juos numatytų skirti lėšų.

