LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 METŲ
SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. ĮV - 26 "DĖL 2014 METŲ VALSTYBĖS
BIUDŽETO ASIGNA VIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL SAVIV ALDYBIŲ
INVESTICIJŲ PROJEKTUS" PAKEITIMO

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. ĮV -810
Vilnius

Vadovaudamasis
asignavimų,

paskirstytų

Valstybės

investicijų

pagal savivaldybių

programoje

investicijų

numatytų

projektus,

valstybės

sąmatų rengimo,

biudžeto
asignavimų

pervedimo savivaldybėms ir jų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. ĮV - 129 "Dėl Valstybės investicijų programoje
numatytų valstybės biudžeto asignavimų, paskirstytų pagal savivaldybių investicijų projektus, sąmatų
rengimo,

asignavimų

pervedimo

savivaldybėms

ir jų apskaitos tvarkos

aprašo patvirtinimo",

9 punktu, siekdamas efektyviau panaudoti valstybės biudžeto 2014 m. savivaldybių
projektams skirtus asignavimus ir atsižvelgdamas
2014 m. lapkričio
panaudojimo",

į Akmenės rajono savivaldybės administracijos

3 d. raštą Nr. S-2941 (6.1 O) "Dėl valstybės

Jonavos

rajono

savivaldybės

investicijų

administracijos

lėšų, skirtų 2014 metams,

2014

m.

spalio

27

d.

raštą

Nr. 6B-11-4729 "Dėl papildomų lėšų poreikio investicijų projektų įgyvendinimui", Joniškio rajono
savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 3 d. raštą Nr. (3.47)S-2165 "Dėl investicijų projekto
"Joniškio kultūros centro pastato Joniškyje, Žemaičių g. 14A, modernizavimas",

Kelmės rajono

savivaldybės mero 2014 m. rugsėjo 8 d. raštą Nr. (7.17)S-3277 "Dėl papildomų valstybės lėšų
skyrimo", Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. AS-5678
"Dėl valstybės investicijų programos panaudojimo savivaldybėje", Lazdijų kultūros centro 2014 m.
spalio 3 d. raštą Nr. S 1-1.9-163 "Dėl VŠĮ Lazdijų kultūros centro pastato remonto", Molėtų rajono
savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. B22-1863 "Dėl investicijų projekto
"Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono
savivaldybės viešosios bibliotekos), Inturkės g. 4, Molėtai, rekonstravimas" papildomo finansavimo
2014 m.", Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. spalio 30 d. raštą Nr. (4.l2)-D34263 "Dėl papildomų

lėšų skyrimo Palangos

savivaldybės

administracijos

finansavimo

savivaldybės

administracijos

Kurhauzo

2014 m. lapkričio
investicijų

projektų

pastato renovacijai",

5 d. raštą Nr. ARB-2688
įgyvendinimui",

Plungės

Pasvalio rajono
"Dėl papildomo

rajono

savivaldybės

2014 m. lapkričio 12 d. raštą Nr. AS-7952 "Dėl Plungės kultūros centro", Šiaulių

rajono savivaldybės mero 2014 m. spalio 27 d. raštą Nr. S-2149(3.31) "Dėl papildomų lėšų skyrimo

projektui

"Šiaulių

rekonstravimas"

rajono savivaldybės

kultūros

centro pastato

Kuršėnuose,

Ventos

g. l1A,

įgyvendinti", Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 5 d.

raštą Nr. (6.18)-13-3092 "Dėl Širvintų rajono savivaldybės administracijos 2014 m. spalio 24 d. rašto
Nr. (6.18)-13-2945 "Dėl valstybės investicijų programos panaudojimo savivaldybėje" patikslinimo,
Trakų rajono savivaldybės mero 2014 m. spalio 1 d. raštą MP3-232 "Dėl lėšų skyrimo Rūdiškių
kultūros centro statybai" ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2014 m. spalio 23 d. raštą
Nr. PSD-4353-(23.23.)
pak e i čiu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsakymą Nr.
ĮV - 26 "Dė12014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų
projektus" (su vėlesniais pakeitimais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. lapkričio 3 d.
įsakymu Nr. ĮV -759 dėl 11.1., 15.1. ir 29.1. papunkčių pakeitimo ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-730 dėl 29.1. papunkčio):
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
,,1.

Akmenės rajono savivaldybė

1.1.

Pastato Naujojoje
pritaikymas

459

Akmenėje,

Akmenės

g. 9, rekonstravimas

V. Kudirkos

rajono

savivaldybės

viešosios

-

459"

bibliotekos

reikmėms
2. Pakeičiu 7 unkt ir jį išdėstau tai
Jonavos rajono savivaldybė

" 7.1.

1 000"

3. Pakeičiu 7.1 pa unktį ir .į išdėstau tai :
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro pastato Jonavoje, Zeimių g.

500"

15, rekonstravimas
4

Pk"
. JĮ"'d
a eIčIU 8 pu nk tą lr
IŠ ėstau taip:

,,8.

Joniškio rajono savivaldybė

8.1.

Joniškio

kultūros

centro

526
pastato

Joniškyje,

Zemai čių

g.

14,

526"

modernizavimas

" 11.

5. Pakeičiu 11 unkt ir' į išdėstau tai :
Kelmės rajono savivaldybė

11.1.

Kelmės kultūros centro pastato

Kelmėje,

1 600
Vytauto Didžiojo g. 73,

1 600"

rekonstravimas
6. Pakeičiu 12 unktą ir .į išdėstau tai
Kėdainių rajono savivaldybė
7. Pakeičiu 12.2 a unktį ir jį išdėstau taip:
Kėdainių kultūros centro rekonstravimas

898"

98"

8

,,15.

Pk'
v. 15 pu nkt····
vd'es t au t aIP:
a elclu
ą lr JĮ IS
Lazdijų rajono savivaldybė

15.1.

Viešosios

įstaigos

g. 6, kapitalinis

Lazdijų

remontas

kultūros

centro pastato

ir materialinės

Lazdijuose,

Vilniaus

1 200"

bazės atnaujinimas

" 16.

Pk'
... IS
'vd'estau taIP:
a elClU 16 pu nk tą. IrH
Molėtų rajono savivaldybė

16.1.

Molėtų

9

1 200

V·

kultūros

savivaldybės

namų pastato

viešosios

(Molėtų

bibliotekos,

2 155

kultūros

Molėtų

centro, Molėtų

krašto muziejaus),

rajono

2 155"

Inturkės

g. 4, Molėtai, rekonstravimas

" 17.

10 Pka elClU
'v' 17 pu nkt' ą IrH"'vd'
IS es t au t aIp:
Palangos miesto savivaldybė

17.1.

Palangos

Kurhauzo

pastato

(mūrinės

(unikalus kodas 1291) pritaikymas

dalies)

visuomenės

" 18.

11. Pakeičiu 18 unkt ir" išdėstau tai
Pasvalio rajono savivaldybė

18.1.

Pasvalio

kultūros

centro

pastato

591
Vytauto

g. 45, Palangoje

591"

poreikiams

400

Pasvalyje,

Vytauto

Didžioji

a. 3,

400"

rekonstravimas

12. Pakeičiu 19 unktą ir .į išdėstau tai
Plungės rajono savivaldybė

2000"

,,19.2.

pastato
Senamiesčio

Plungėje,

1 700"

a. 3, rekonstravimas

,,25.

14 Pk'
... JĮ IS
'vd ėstau taIP:
a elClU 25 pu nk tą lr
Siaulių rajono savivaldybė

25.1.

Siaulių rajono savivaldybės

V·

kultūros

1 000

centro pastato Kuršėnuose,

Ventos

1 000"

g. 11A, rekonstravimas

,,26.

15. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau tai
Sirvintų rajono savivaldybė

26.1.

Sirvintų

rajono

savivaldybės

savivaldybės

kultūros

centro

100

viešosios

bibliotekos

ir Sirvintų

pastato

Širvintose,

1. Šeiniaus

rajono
g. 4,

100"

16. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:
,,29.

Trakų rajono savivaldybė

1 220

29.1.

Rūdiškių kultūros centro pastato statyba

1 220"

,,32.

17 Pka elClU
'Y'
32 pu nk tą lr
. JĮ"'Yd'IS estau taIp:
Varėnos rajono savivaldybė

1 500

32.1.

Varėnos kultūros centro kino ir parodų salės pastato rekonstravimas

1 500"

Kultūros ministra~/
,

Šarūnas Birutis

