LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS VARDU PASKOLINTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ KULTŪROS
MINISTERIJAI MUZIKOS INSTRUMENTAMS ĮSIGYTI, PASKIRSTYMO
IR NAUDOJIMO
2020 m. birželio 15 d. Nr. ĮV-738
Vilnius
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458
„Dėl lėšų skyrimo“ 1.4 papunktį ir 2 punktą, priedo „Valstybės vardu pasiskolintų lėšų
paskirstymas asignavimų valdytojams“ 5.38 papunktį bei atsižvelgdamas į Kultūros ministerijos
investicijų projektų atrankos komisijos 2020 m. birželio 5 d. siūlymus (posėdžio protokolas Nr. 3):
1. P a s k i r s t a u valstybės vardu pasiskolintas lėšas, skirtas muzikos instrumentams įsigyti,
Kultūros ministerijos pavaldžioms įstaigoms ir kultūros ministro valdymo srities įstaigoms pagal
įsakymo priedą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u:
2.1. Kultūros ministerijos Strateginio ir finansų valdymo skyrių patikslinti šio įsakymo priedo
1.1–1.7 papunkčiuose nurodytų Kultūros ministerijos pavaldžių įstaigų sąmatas;
2.2. Kultūros ministerijos pavaldžių įstaigų, nurodytų šio įsakymo priede, vadovus ir
kultūros ministro valdymo srities įstaigų vadovus (asignavimų valdytojus) gautas lėšas panaudoti
pagal įsakymo priede numatytą paskirtį, apimtimis iki 2020 m. gruodžio 31 d.
3. P a v e d u:
3.1. Kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, nurodytų šio įsakymo priedo 1.1–1.7
papunkčiuose, vadovams ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 7 d. pateikti Kultūros ministerijai
informaciją apie iki 2020 m. liepos 1 d. panaudotas lėšas, bei (ar) sudarytas sutartis su prekių,
paslaugų teikėjais.
3.2. Kultūros ministro valdymo srities įstaigų, nurodytų šio įsakymo priedo 2.1, 2.2
papunkčiuose, vadovams (asignavimų valdytojams), ne vėliau kaip iki 2020 m. liepos 15 d. pateikti
Finansų ministerijai informaciją apie iki 2020 m. liepos 1 d. panaudotas lėšas ir (ar) sudarytas
sutartis su prekių, paslaugų teikėjais.

Kultūros ministras

Mindaugas Kvietkauskas

Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-738
priedas

VALSTYBĖS VARDU PASKOLINTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ MUZIKOS INSTRUMENTAMS
ĮSIGYTI, PASKIRSTYMAS KULTŪROS MINISTERIJOS PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS
IR KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIES ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAMS

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas / investavimo paskirtis

Valstybės vardu
pasiskolintos lėšos,
eurais

1.

Muzikos instrumentų Kultūros ministerijos pavaldžioms
įstaigoms įsigijimas

382 000

1.1.

Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui

1.2.

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui

185 000

1.3.

Kauno valstybinei filharmonijai

30 000

1.4.

Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui

96 600

1.5.

Koncertinei įstaigai Valstybiniam dainų ir šokių ansambliui
„Lietuva“

12 000

1.6.

Koncertinei įstaigai Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui
„Trimitas“

34 000

1.7.

Valstybiniam Vilniaus mažajam teatrui

15 000

2.

Muzikos instrumentų kultūros ministro valdymo srities
įstaigoms įsigijimas

9 400

448 000

2.1.

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui

347 000

2.2.

Lietuvos nacionalinei filharmonijai

101 000

IŠ VISO

830 000
_________________________

