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. rugsėjo 24 d. Nr. 1V-742
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo
Nr. 869 „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“ 1.8 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 ir 2015 m. birželio
19 d. įsakymo Nr. 1V-514 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)
81843035 81843035 15060 71780757“
1.2. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.10. 024

Išorės sienų
įgyvendinimas

fondo

programos
11938033 11938033

10158017“
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1.3. 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
veiklai užtikrinti
1099618 1099618

“

1.4. 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

90740

90740

“

238061

238061

“

1.5. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1.

001

Valstybės sienos demarkavimas ir sienos
apsaugos įrenginių įrengimas prie valstybės
sienos su Rusijos Federacija

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

003

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

0“

273698

273698

0

2904

2904

“

123420

123420

“

0

0

“

86555

86555

“

1.7. Pakeičiu 5.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.1.

Projektavimo darbai – pasirengimas
panaudoti Išorės sienų fondo programos
lėšas

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

Pakrančių apsaugos rinktinės garažo
Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas,
lauko inžinerinių tinklų tiesimas ir sklypo
sutvarkymas (I etapas)

1.9. Pakeičiu 5.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.3.

Varėnos rinktinės pastatų Varėnoje, Žalioji
g. 27F, rekonstravimas (projektavimas)

1.10. Pakeičiu 5.3.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.4.

Pakrančių apsaugos rinktinės ūkio pastatų
Klaipėdoje, Gintaro g. 1, rekonstravimas (II
etapas)
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1.11. Pakeičiu 5.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.3.5.

Projektavimo darbai – pasirengimas
panaudoti
Europos Sąjungos vykdomų
programų projektų lėšas

0

0

“

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

Vidaus reikalų ministerija, iš viso

87428069 87428069 282669 71780757“

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

Iš viso:

92273123 92273123 386353 71780757“

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

2
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr. 1V-117
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2015 m. rugsėjo 24 d.
įsakymo Nr. 1V-742 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
78636074
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.

