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. gegužės 22 d. Nr.1V-421
Vilnius
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 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), patvirtintą Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu 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)“:
1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.2.

009

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

106004

106004

“

0

0

“

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

043

Gyventojų registro tarnybos patalpų
daugiabučiame name, esančiame Vilniuje,
Vivulskio g. 4A, renovavimas

3. Pakeičiu 1.8.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.8.11.

Sertifikatų valdymo informacinės sistemos
(SVIS)
modernizavimas,
atnaujinant

techninę ir programinę įrangą

405468

405468

“

50101

50101

“

4. Papildau 1.20 papunkčiu:
„1.20.

Vidaus reikalų ministerijos administracinio
pastato Vilniuje, Šventaragio g. 2, kiemo
fasadų kapitalinis remontas ir atnaujinimas
5. Pakeičiu 2.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2.3.

Pastato Vilniuje, Švitrigailos g. 18, II
korpuso kapitalinis remontas, įrengiant
slėptuvę valstybės ekstremaliųjų situacijų
1100373 1100373
veiklai užtikrinti

“

6. Pakeičiu 2.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2.4.

Marijampolės
apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Kazlų Rūdos komandos
pastato Kazlų Rūdoje, Skvero g. 13, statyba

Vidaus reikalų ministras

89985

89985

“

Saulius Skvernelis

