LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. SAUSIO 30 D.
ĮSAKYMO NR. 1V-40 „DĖL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2014–2016 METŲ
PROGRAMOJE NUMATYTŲ 2014 METAMS KAPITALO INVESTICIJŲ
PASKIRSTYMO PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ
VALSTYBĖS INSTITUCIJAS, ĮSTAIGAS IR INVESTICIJŲ PROJEKTUS (INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMAS)“ PAKEITIMO
2014 m. gruodžio 1 d. Nr. 1V-821
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 19 d. nutarimu
Nr. 1289 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl
2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal
programas“ pakeitimo“ 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“, 25 punktą,
p a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymą
Nr. 1V-40 „Dėl Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje numatytų 2014 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 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1V-511 ir 2014 m. spalio 24 d. įsakymo
Nr. 1V-731 redakcijos):
1. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Valstybės investicijų 2014–2016 metų
programoje numatytų 2014 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):
1.2. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2.

009

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių
steigėja yra Vidaus reikalų ministerija,

332725

332725

1315

300194“

2
aprūpinimas
privaloma
medicinine
diagnostine, gydymo įranga ir kitomis
būtinomis priemonėmis

192

192

“

419

419

“

240

240

“

5612

5612

95

95

“

269

269

“

587

587

“

2997

2997

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

Vidaus reikalų ministerijos administracinio
pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, vidaus
teritorijos sutvarkymas
1.4. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.5.

Trakų medicininės
šilumos
punkto
modernizavimas

reabilitacijos centro
rekonstravimas
ir

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

013

Informacinių sistemų ir žinybinių registrų
kūrimo,
modernizavimo
ir
plėtros
programa:

1250

0“

1.6. Pakeičiu 1.7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.7.1.

DNR duomenų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro sąveikos
sukūrimas įgyvendinant Europos Tarybos
konvencijos dėl vaikų apsaugos nuo
seksualinio išnaudojimo ir seksualinės
prievartos 37 straipsnį

1.7. Pakeičiu 1.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.7.3.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
programinės įrangos atnaujinimas

1.8. Pakeičiu 1.7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.7.4.

Valstybės informacinių išteklių atitikties
elektroninės
informacijos
saugos
(kibernetinio
saugumo)
reikalavimams
stebėsenos sistemos įdiegimas

1.9. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
VRM vykdomi projektai:
1.10. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.1.

001

Valstybės sienos demarkavimas ir sienos
apsaugos įrenginių įrengimas prie valstybės

0

0“

3
sienos su Rusijos Federacija

1661

1661

“

1045,4

1045,4

“

905

905

1.11. Pakeičiu 5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.

003

Objektų, esančių prie ES išorinės sienos,
statybos (rekonstravimo) programa:

1.12. Pakeičiu 5.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.2.

Pakrančių apsaugos rinktinės garažo
rekonstravimas, lauko inžinerinių tinklų
tiesimas ir sklypo sutvarkymas (I-as etapas)

“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Vidaus reikalų ministro valdymo sričių
2014 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 2014 m. sausio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-40
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2014 m. gruodžio 1 d.
įsakymo Nr. 1V-821 redakcija)
VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ 2014 M. INVESTAVIMO
PRIORITETAI IR PAGAL JUOS NUMATYTOS SKIRTI LĖŠOS

Investavimo prioriteto pavadinimas

2014 m. numatytos skirti lėšos
pagal investavimo prioritetą,
tūkst. litų

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

8907

3. Specialiųjų automobilių ir kitos specialiosios gaisrų
gesinimo ir gelbėjimo technikos atnaujinimas, Bendrojo
pagalbos centro materialinės techninės bazės plėtra
4. Viešojo saugumo, esant ypatingoms ir ekstremalioms
situacijoms, išorės sienų apsaugos užtikrinimas, valstybės
sienos demarkavimas
5. Kitos lėšos (viešojo administravimo, teritorinio
bendradarbiavimo, išorės sienų apsaugos stiprinimas,
ekonominės ir socialinės regionų plėtros skatinimas,
įgyvendinant programas pagal Europos Sąjungos paramos
panaudojimo kryptis)

15704
13004
4679

323051“

Pastaba. Vidaus reikalų ministro valdymo sričių 2014 m. investavimo prioritetai ir pagal juos
numatytos skirti lėšos be Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. investavimo prioritetų ir pagal juos numatytų skirti lėšų.
_______________________

