LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2014 MET
SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. ĮV - 26 "DĖL 2014 METŲ VALSTYBĖ
BIUDŽETO ASIGNA VIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL SAVIV ALDYBI
INVESTICIJŲ PROJEKTUS" PAKEITIMO
2014 m.lapkričioi!
d.
Vilnius
Vadovaudamasis
asignavimų, paskirstytų

Valstybės

investicijų

pagal savivaldybių

Nr.lf/'-!6 !
I.-

programoje

numatytų

investicijų projektus,

sąmatų rengimo, asig avimų

pervedimo savivaldybėms ir jų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos k ltū os
ministro 2011 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. ĮV - 129 "Dėl Valstybės investicijų prog a
numatytų valstybės biudžeto asignavimų,

paskirstytų

pagal savivaldybių

~e

investicijų pr .ektus,

sąmatų rengimo, asignavimų pervedimo savivaldybėms ir jų apskaitos tvarkos aprašo patvirti i o",
9 punktu, siekdamas efektyviau panaudoti valstybės biudžeto 2014 m. savivaldybių inv sti ijų
projektams skirtus asignavimus ir atsižvelgdamas į Akmenės rajono savivaldybės adminis ac~os
2014 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. S-3002 (6.10) "Dėl paraiškos pateikimo",

Klaipėdos rajono

savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 24 d. raštą Nr. (5.1.82)-A5-6047 "Dėl infor I ac"os
pateikimo įgyvendinant investicijų projektą "Klaipėdos rajono Venskų biblioteka", Trakų raj ,no
savivaldybės administracijos 2014 m. lapkričio 25 d. raštą Nr. AP3-4434 "Dėl projekto "R diškių
kultūros centro statyba" finansavimo", Telšių rajono savivaldybės administracijos 2014-11- 5 r štą
Nr. R7-3061 "Dėl informacija apie Telšių rajono savivaldybės valstybės lėšų panaudojim

2 14

metais įgyvendinant objekto "Telšių rajono savivaldybės "Žemaitės dramos teatro kultūros c ntr ir
Karolinos Praniauskaitės
rekonstravimas",

viešosios bibliotekos pastato Telšiuose avarinės būklės likvidav mas ir

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

2014 m. lapkričio 5 d. ra tą Nr.

ARB-2688 "Dėl papildomo finansavimo savivaldybės investicijų projektų įgyvendinimui",
rajono savivaldybės administracijos 2014-10-23

raštą Nr. PSD-4353-(23.23)

"Dėl papildo

skyrimo investicijų projektui įgyvendinti", :
pak

e i čiu

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. sausio 10 d. įsaky ą

r.

ĮV - 26 "Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių inv sticijų
projektus" (su vėlesniais pakeitimais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spali
įsakymu Nr. ĮV -730 dėl 29.1. papunkčio,

Lietuvos Respublikos

kultūros ministro

2 d.
m.

lapkričio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-759 dėl 29.1. papunkčio, Lietuvos Respublikos kultūros m nistro
2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. ĮV-810 dėl 1, 18, 29 ir 32

punktų) dėl 1 punk1o, 1.1

papunkčio, 13 punkto, 13.1 papunkčio; 28 punkto, 28.1 papunkčio; 29 punkto, 29.1 papunk< io,32
punkto, 32.1 papunkčio pakeitimo):
1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:
,,1.

Akmenės rajono savivaldybė

1.1.

Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės VIeSOSlOS bibliotekos
reikmėms

261
•

26q"

v

2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
,,13.

Klaipėdos rajono savivaldybė

98

13.1.

Klaipėdos rajono Venckų biblioteka

98"'

3. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
,,18.

Pasvalio rajono savivaldybė

50 O

18.1.

Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžioji a.3,
rekonstravimas

SOC"
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•••
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4. PakelclU 28 punktą lr JĮ lsdestau taip.
,,28.

Telšių rajono savivaldybė

979

28.1.

Telšių rajono savivaldybės "Zemaitės dramos teatro kultūros centro
ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato Telšiuose
avarinės būklės likvidavimas ir rekonstravimas

27 "

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

Trakų rajono savivaldybė

151

29.1.

Rūdiškių kultūros centro pastato statyba

15111"

6. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:
,,32.

Varėnos rajono savivaldybė

1631

32.1.

Varėnos kul~Ū!'o&.cegtrokino ir parodų salės pastato rekonstravimas

1631"

~~
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