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POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021 m. vasario 18 d. Nr. 1
Vilnius

Posėdis vyko nuotoliniu būdu 2021 m. vasario 10 d.
Komisijos pirmininko siūlymu balsavimas perkeltas į 2021 m. vasario 17 d. el. būdu, siekiant detaliau susipažinti su posėdžio metu pateikta medžiaga.
Posėdžio pirmininkas – Vygintas Gasparavičius Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – KM) viceministras.
Posėdžio sekretorė – Svetlana Villand KM Investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvavo komisijos nariai:
Komisijos narys Rolandas Kvietkauskas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kancleris (komisijos pirmininko pavaduotojas);
Komisijos narys Rimvydas Dilba – KM Investicijų valdymo skyriaus patarėjas, laikinai atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas;
Komisijos narė Birutė Kazlauskienė – KM Kultūrinės edukacijos politikos grupės patarėja;
Komisijos narė Janina Krušinskaitė – KM Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė;
Komisijos narė Ieva Macijauskytė – KM Strateginio ir finansų valdymo skyriaus vedėja;
Komisijos narė Rūta Pileckaitė-Vasilienė – KM Atminties institucijų politikos grupės vadovė;
Komisijos narė Rita Veniukevičienė – KM Investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;
Komisijos narė Svetlana Villand – KM Investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
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Darbotvarkė:
1. 2021–2023 m. KM asignavimų turtui įsigyti perskirstymas tarp KM pavaldžių įstaigų investicijų projektų ir specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymas tarp
savivaldybių investicijų projektų:
1.1. Siūlymai dėl 2021–2023 m. KM asignavimų turtui įsigyti perskirstymo tarp KM pavaldžių įstaigų Valstybės investicijų programos (toliau – VIP) investicijų
projektų;
1.2. Informacija komisijos žiniai dėl Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus naujo ne VIP investicijų projekto įgyvendinimo 2021 m. einamųjų klausimų;
1.3. Siūlymai dėl 2021–2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių VIP ir ne VIP investicijų projektų.
2. Papildomo finansavimo skyrimo 2020 m. Kauno apskrities viešajai bibliotekai galimybių svarstymas.

1. SVARSTYTA.
1. 2021–2023 m. KM asignavimų turtui įsigyti perskirstymas tarp KM pavaldžių įstaigų investicijų projektų ir specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymas
tarp savivaldybių investicijų projektų.

1.3. SVARSTYTA.
1.3. Siūlymai dėl 2021–2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių VIP ir ne VIP investicijų projektų.
Investicijų valdymo skyriaus specialistai, vadovaudamiesi Taisyklių 36 punktu, surinko VIP kapitalo investicijų ir ne VIP asignavimų bei valstybės vardu
pasiskolintų lėšų1, skirtų savivaldybių investicijų projektams (išskyrus finansuojamus tik Europos Sąjungos paramos programų lėšomis) įgyvendinti, panaudojimo
2020 m. ataskaitas, atsižvelgus į IP lėšų panaudojimą, savivaldybių pateiktus lėšų poreikius ir informaciją apie pasirengimą įgyvendinti IP, teikia siūlymus dėl
2021–2023 m. finansavimo perskirstymo.
Komisija informuojama, kad 2020 m. savivaldybės laiku neinformavo KM dėl LRV nutarimais skirtų VIP ir valstybės vardu pasiskolintų lėšų – 2 268 tūkst. eurų
nepanaudojimo (nurodyta IP pastabose), todėl šios lėšos nebuvo perskirstytos kitiems IP, o buvo grąžintos į Valstybės įždą.
Komisijos 2020-09-04 patvirtintas preliminarus 2021–2023 m. investicijų lėšų paskirstymas paviešintas KM tinklapyje (protokolo išrašo 35-38 lap.):
https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Protokolas%20Nr_%205_I%C5%A0RA%C5%A0AS_2020-09-08.pdf

1

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“.
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2 lentelė. Siūlymai dėl 2021–2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių VIP ir ne VIP investicijų projektų:

Eil.
Nr.

1

Įstaigos
pavadinimas

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas

2
3
Savivaldybių IP, iš viso
Iš viso VIP :
Iš viso ne VIP :

1

Tęstiniai savivaldybių IP
Nidos kultūros ir
turizmo
informacijos centro
„Agila“ Nidoje,
Taikos g. 4, nauja
Neringos
statyba,
savivaldybė
rekonstravimas

2

Raseinių
rajono
savivaldybė

Raseinių rajono
savivaldybės KC
Raseiniuose,
Vytauto Didžiojo g.
10, rekonstravimas

Kėdainių
rajono
savivaldybė

Kėdainių rajono
savivaldybės KC
pastato
Kėdainiuose, J.
Basanavičiaus g.
24, rekonstravimas

3

VIP

4

V

V

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5
132 142

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6
12 207
7 884
4 323

7
14 015
10 867
3 148

8
16 071
10 602
5 469

Pastabos

9

8 483

2000

1487

0

3 796

600

671
618

0

2020 m. nepanaudojo -811 tūkst.
eurų.
2021 m. planuoja tęsti rangos
darbus.
Atstatomos 2020 m. perskirstytos
lėšos - 53 tūkst. eurų.
2021 m. bus vykdomos rangos darbų
viešųjų pirkimų procedūros. Skirtos
lėšos būtų naudojamos fasado
remonto darbams.

0

2020 m. nepanaudojo -5 tūkst. eurų.
2021 m. planuoja tęsti rangos
darbus.

4 575

957

1 000

4

Eil.
Nr.

1

4

5

6

7

Įstaigos
pavadinimas

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas

VIP

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

Pastabos

2

3

4

5

Skuodo
rajono
savivaldybė

Skuodo rajono
savivaldybės VB
naujo pastato
Skuode, S. Dariaus
ir S. Girėno g. 25B,
statyba

V

2 378

646
366

0

0

9
2020 m. nepanaudojo -141 tūkst.
eurų, bet LRV sprendimu projektui
2021 m. skirta 140 tūkst. eurų.
T.p. atstatomos 2020 m.
perskirstytos lėšos -140 tūkst. eurų.
2021 m. planuojama užbaigti
statybos darbus ir įsigyti įrangą.

Joniškio
rajono
savivaldybė

Joniškio rajono
savivaldybės Saulės
mūšio pergalės
įamžinimas
memorialiniu
kompleksu

V

1 386

0

0

0

KM finansuoti IP 2021-2023 m. VIP
lėšomis neturi teisinio pagrindo.

10360
10000

Savivaldybė 2020-12-23 raštu prašo
patikslinti lėšų poreikį 2021-2022
m.. Siūlome tikslinti pagal VIP
galimybės.
2021 m. ir 2022 m. vyks Projekto
projektavimo darbai ir rangos darbų
viešojo pirkimo procedūros, 2023 m.
planuoja pradėti rangos darbus.

0

Bus vykdomi rangos darbai
(aplinkos sutvarkymo, vidaus
apdailos darbai, šildymo,
telekomunikacinių ir kt. tinklų
įrengimas)

Vilniaus
miesto
savivaldybės

Zarasų rajono
savivaldybės

Vilniaus miesto
savivaldybės
„Nacionalinės
koncertų salės
„Tautos namai“,
atitinkančios
pasaulinius
muzikos standartus,
statyba Vilniuje“
Zarasų rajono
savivaldybės
Zarasų krašto
muziejaus plėtra ir
modernizavimas
įkuriant Šarūno ir
Nomedos Saukų
galeriją bei

V

51 974

951

3000
3500

265

7 500

0
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Eil.
Nr.

1

8

Įstaigos
pavadinimas

2

Panevėžio
miesto
savivaldybės
administracija

9

Klaipėdos
rajono
savivaldybės
administracija

10

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas
3
plėtojant Žydų
kultūros kelią
Stasio
Eidrigevičiaus
menų centro
Panevėžyje
įkūrimas
modernizuojant
viešąją kultūros
infrastruktūrą (I
etapas)

Klaipėdos rajono
savivaldybės
Gargždų kultūros
centro pastato
Gargžduose,
Klaipėdos g. 15,
modernizavimas
Kultūros paslaugų
Kazlų Rūdos
savivaldybės
kultūros centre
Kazlų Rūdoje, S.
Daukanto g. 19,
plėtra ir kokybės
gerinimas

VIP

4

V

V

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

11 311

0

0

0

1 845

200

457
757

450
150

2 868

526
166

880

242
602

Pastabos

9

Savivaldybė iki kovo 15 d. turi
pateikti dokumentus, kurie butini
sprendimui priimti dėl IP
finansavimo
Techninio projekto dokumentacija
bus baigta sausio pabaigoje.
Planuoja, kad per vasario mėnesį bus
atlikta TP ekspertizė, o
rangos/paslaugų pirkimas turėtų
įvykti kovo mėnesį. Šiais metais
numatyta: inžinerinių lauko tinklų
rekonstrukcija; fasado cokolio
šiltinimas; stogo dalies šiltinimas,
pastato langų ir durų keitimas;
vidaus griovimo darbai.
Yra parengta techninė
dokumentacija, projektui atlikta
ekspertizė, ji patvirtinta
administracijos direktoriaus
įsakymu. Šiuo metu ekspertizė įkelta
į infostatyba.lt, kad būtų gautas
statybos leidimas. Trūksta kelių
suderinimų ir iki kitos savaitės
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Eil.
Nr.

1

11

Įstaigos
pavadinimas

2

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas
3

VIP

4

Jonavos rajono
savivaldybės krašto
muziejaus pastato J.
Jonavos
Basanavičiaus g. 3,
rajono
Jonavoje,
savivaldybės
rekonstravimas
administracija (modernizavimas)

12

Šiaulių rajono
savivaldybės
administracija

13

Vilkaviškio
savivaldybės
administracija

Pastato
Kuršėnuose,
Vytauto g. 1,
rekonstravimas ir
pritaikymas Šiaulių
rajono savivaldybės
viešosios
bibliotekos veiklai
Viešosios
bibliotekos pastato,
Sodų g. 1,
Vilkaviškyje,
renovavimas,
siekiant aukštesnės

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

702

V

1 547

774

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

301
196

233

242

0
295

0

377

Pastabos

9
pabaigos tikėtina, kad leidimą jau
turės. Gavus leidimą planuojama
skelbti pirkimą, lygiagrečiai šiuo
metu rengia ir pirkimo dokumentus.
2021 m. planuoja pradėti rangos
darbus.

0

Planuojamos lėšos sumažintos dėl
2020 m. skirto finansavimo-190
tūkst. eurų.
Visa techninė dokumentacija
parengta. Techninis projektas,
ekspertizė ir leidimai parengti dar
2013 m. ir yra galiojantys.
Preliminari rangos sutartis
pasirašyta. 2021 m. pradės vykdyti
rangos darbus.

0

2021 metais numatoma:
rekonstruoti(suremontuoti) vidaus
patalpas, įrengti vidaus inžinerines
komunikacijas, sutvarkyti aplinką.

0

Techninė dokumentacija rengiama.
Planuoja pradėti rangos darbus.
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Eil.
Nr.

1

14

15

Įstaigos
pavadinimas

2

Vilniaus
rajono
savivaldybės
administracija

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas
3
paslaugų kokybės ir
prieinamumo

VIP

4

Mozūriškių dvaro
atnaujinimas
pritaikant kultūros
paslaugų teikimui ir
kitoms
bendruomenės
reikmėms

Šilutės rajono
savivaldybės
Šilutės kultūros ir
pramogų centro
pastato Šilutėje,
Lietuvininkų g. 6,
rekonstravimas

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

1 000

V

5 513

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

Pastabos

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

9

0
300

Yra parengta techninė
dokumentacija, gauta teigiama
ekspertizės išvada, techninis
projektas baigiamas derinti
Infostatyboje, kad būtų gautas
statybą leidžiantis dokumentas,
paraleliai rengiama pirkimo
dokumentacija. Šiais metais
numatoma įsigyti ir pradėti vykdyti
rangos darbus.

0

2020 m. nepanaudojo -730 tūkst.
eurų.
Projektas vykdomas ir ES lėšomis
(KM ES lėšomis, VRM ES lėšomis).
2021 metais bus baigti konstrukcijų
rekonstravimo darbai, sutvarkytas
sklypas, pastato architektūra. Bus
įrengtos pastato inžinerinės
sistemos, atlikta apdaila.

0

LRV nutarimu skirtos lėšos 2021 m..
Paminklo meninės-architektūrinės
idėjos konkursą vykdė Kultūros
ministerija. Vilniaus savivaldybė
informavo, kad projektinės
dokumentacijos neturi.

89
0

522

311
100

0

Nauji savivaldybių IP

16

Vilniaus
miesto
savivaldybės
administracija

Lietuvos valstybės
Prezidento Antano
Smetonos
paminklui pastatyti

250

250

0

8

Eil.
Nr.

1

Įstaigos
pavadinimas

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas

17

3
Plungės M.
Oginskio dvaro
sodybos pastato –
žirgyno pritaikymas
visuomenės
Plungės
kultūros ir
rajono
rekreacijos
savivaldybės
reikmėms (II
administracija
etapas)

18

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija

19

2

Panevėžio
miesto
savivaldybė

Rokiškio rajono
savivaldybės dvaro
viralinės
rekonstrukcijos ir
pritaikymo darbai
Panevėžio
bendruomenių
rūmų renovacija,
modernizuojant
viešąją kultūros
infrastruktūrą, I
etapas „Pastato
remonto,
mechaninių ir

VIP

4

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

Pastabos

2021 m.

2022 m.

2023 m.

5

6

7

8

2 896

500
580

80
0

0

391

100
332

232
0

0

9
Savivaldybė raštu prašo 2021 m.
skirti 500 tūkst. eurų.
2021 metais planuoja vykdyti fasado
tvarkymo darbus. Šiems darbams
techninė dokumentacija yra paruošta
ir leidimas gautas. Artimiausiu metu
bus perkami darbai. Taip pat
planuojama įsigyti dalis įrangos ir
baldų.
Savivaldybė informavo, kad 2021 m.
planuoja panaudoti 166 tūkst. eurų.
VB lėšų.
Techninė dokumentacija neparengta,
nei ekspertizės, nei leidimo
statyti/rekonstruoti statinį, nei
rangos/paslaugų sutarčių nėra.
Gavus valstybės finansavimą,
numatoma kuo skubiau skelbti
projektavimo paslaugų konkursą,
rengti techninę ir kitą dokumentaciją
ir, pagal galimybes, atlikus rangos
darbų pirkimą, spėti 2021 m. pradėti
pastato rekonstravimo darbus.

856
817

Lėšų poreikis IP bus įvertintas
rengiant 2022-2024 m. paskirstymą.
Vyksta projektavimo darbai.
Projektą planuojama parengti iki
2021 m. pabaigos.

5 166

0

116
500

9

Eil.
Nr.

1

Įstaigos
pavadinimas

2

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas
3
elektrosaugos
sistemų, Didžiosios
salės
modernizavimo
darbai

VIP

4

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

Pastabos

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

9

Savivaldybė informavo, kad
planuojama panaudoti 2021 m. 100 150 tūkst. eurų.
Šiuo metu rengiamas techninis
projektas, kurį planuojama pabaigti
iki gegužės mėn. Ekspertizę
planuojama atlikti birželio mėn.
Projekto derinimas ir statybos
leidimo išdavimas - liepos-rugpjūčio
mėn. Rangos darbų pirkimas rugsėjo-spalio mėn. Rangos darbai
(parengiamieji žemės darbai ir pan.)
spalio-gruodžio mėn.
Savivaldybė informavo, kad 2021 m.
atliks nedidelę dalį darbų - 30 tūkst.
eurų.
Projekte numatyti paprastojo
remonto darbai bei įrangos, baldų
įsigijimas, todėl techninis projektas
ir jo ekspertizė nebus rengiami,
statybos leidimas nereikalingas.
2021 metais Pakruojo rajono
savivaldybės administracija
nusimačiusi parengti paprastojo
remonto darbų aprašą, taip pat 2021

20

Kaišiadorių
rajono
savivaldybė

Kaišiadorių miesto
kultūros
infrastruktūros
optimizavimas,
sukuriant
multifunkcinę
erdvę, pritaikytą
vietos
bendruomenės
poreikiams (II
etapas)

2 376

100
457

201
401

1200
643

21

Pakruojo
rajono
savivaldybė

Pakruojo kultūros
centro pritaikymas
bendruomenės
reikmėms

854

30
508

228
0

250
0
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Eil.
Nr.

1

Įstaigos
pavadinimas

2

22

Jurbarko
rajono
savivaldybė

23

Švenčionių
rajono
savivaldybė

24

Šilalės
rajono
savivaldybė

25

Marijampolės
savivaldybė

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas
3

Jurbarko kultūros
centro pastato
kapitalinis
remontas
Švenčionėlių
miesto kultūros
centro ir
Švenčionių rajono
savivaldybės
viešosios
bibliotekos pastato,
Vilniaus g. 1/11
Švenčionėlių m.,
modernizavimas
Šilalės rajono
savivaldybės
kultūros centro
pastato Šilalėje, J.
Basanavičiaus g.
12, išorės ir vidaus
patalpų
rekonstravimas bei
įrangos įsigijimas
Marijampolės
kultūros centro
paslaugų kokybės ir
prieinamumo

VIP

4

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

3 402

1 774

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

378

257

2 525

315

1 512

100
0

Pastabos

9
m. bus įsigyta dalis projekte
numatytos įrangos.

0

2020 m. nepanaudojo -520 tūkst.
eurų.
Būtina atstatyti 2020 m.
perskirstytas lėšas -225 tūkst. eurų.
2021 m. bus tęsiami rangos darbai.

0

2020 m. nepanaudojo – 75 tūkst.
eurų.
2021 m. bus tęsiami rangos darbai.

0

0

2020 m. nepanaudojo – 24 tūkst.
eurų.
2021 m. bus tęsiami rangos darbai.

100

1062
1162

2021 metais numatoma atlikti
techniniame projekte numatytų
darbų viešuosius pirkimus

225
0

0

11

Eil.
Nr.

Įstaigos
pavadinimas

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas

1

2

26

Lazdijų
rajono
savivaldybė

3
gerinimas,
modernizuojant
infrastruktūrą
Pastatų komplekso,
esančio Vytauto g.
18, Lazdijuose,
rekonstravimas,
Laisvės kovų
muziejaus, fondų
saugyklos bei
edukacinės erdvės
juose įrengimas, bei
įveiklinimas

Vilniaus
rajono
savivaldybė

Vilniaus rajono
savivaldybės
Nemenčinės
daugiafunkcinio
kultūros centro,
esančio Švenčionių
g. 12, Nemenčinės
m., rekonstravimas

Kelmės
rajono
savivaldybė

Kelmės dvaro rūmų
vidaus patalpų
restauravimas ir
naujos ekspozicijos
įrengimas

27

28

VIP

4

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

5

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

2021 m.

2022 m.

2023 m.

6

7

8

Pastabos

9

2020 m. nepanaudojo 15 tūkst. eurų.

800

3 990

1 846

346
0

250
0

0

0
0

150
0

0

0
346

2021 m. sausio mėnesio pabaigoje
turės TP ir statybos leidimą.

0
400

2021 m. savivaldybė gali panaudoti
280 tūkst. eurų.
2021 m. numatoma atlikti darbus
jeigu bus skirtas finansavimas:
vidaus patalpų įrengimas ir
remontas; inžinerinių tinklų
įrengimas(vandentiekis, nuotekos,
elektra); gerbūvio darbai.

554

Yra atlikta TP ekspertizė, yra
statybos leidimai. Rangos sutarčių
nėra

12

Eil.
Nr.

1

29

Įstaigos
pavadinimas

Asignavimų
valdytojo,
investicijų
projekto
pavadinimas

2

3

Panevėžio
rajono
savivaldybės
administracija

Panevėžio rajono
Krekenavos
kultūros centro
Birutės a. 1,
Krekenavos
miestelis,
Panevėžio r. sav.,
atnaujinimas

30

Kalvarijos
rajono
savivaldybė

31

Švenčionių
rajono
savivaldybė

Kalvarijos rajono
savivaldybės
kultūros centro
modernizavimas ir
pritaikymas
bendruomenės
poreikiams
Nalšios muziejaus
pastatų komplekso,
Laisvės a. 3 ir
Adutiškio g. 2,
Švenčionių m.,
modernizavimas

VIP

4

Bendra
vertė
(tūkst.
eurų)

Siūloma skirti (tūkst. eurų)

Pastabos

2021 m.

2022 m.

2023 m.

5

6

7

8

1 162

0

0

438

567

0

0

397

9
Parengtas techninis projektas
objekto kapitaliniam remontui,
atlikta šio projekto bendroji
ekspertizė, gautas rašytinis
pritarimas atlikti statinio kapitalinį
remontą; 2021 m. numatoma vykdyti
šiuos darbus: pastato vidaus patalpų
apdailą, pastato vidaus inžinerinių
sistemų (šildymo, vėdinimo,
vandentiekio, nuotekų, vėdinimo,
elektrotechnikos, gaisrinės bei
apsauginės signalizacijos) pakeitimą,
salės scenos įrangos atnaujinimą.
Ruošiami dokumentai techninio
projekto pirkimo procedūroms; TP
ekspertizė neatlikta; Leidimo statyti
/ rekonstruoti nėra; 2021 m.
numatomi atlikti darbai:
projektavimo paslaugų pirkimas,
techninio projekto ekspertizės
pirkimas. 2022 m. numatoma pradėti
darbų pirkimo procedūras.

882

0

0

262

Savivaldybė 2020 m. nepanaudojo
88 tūkst. eurų.
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1.3. NUTARTA.
1.3.1. Pritarti 2 lentelėje nurodytiems siūlymams dėl 2021–2023 m. specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių VIP ir ne VIP investicijų projektų.
1.3.2. Savivaldybių 2020 m. nepanaudotas ir grąžintas į Valstybės iždą VIP ir valstybės vardu pasiskolintas lėšas – nekompensuoti kitų investicijų projektų
sąskaita. Sudarant sutartis su savivaldybių administracijomis, kurios 2020 m. nepanaudojo valstybės biudžeto lėšų, atitinkamai sumažinti investicijų projekto
valstybės biudžeto lėšų dalį ir įpareigoti (per 2 mėn. po sutarties pasirašymo) pateikti Tarybos sprendimą dėl atitinkamai didesnio prisidėjimo prie investicijų
projekto įgyvendinimo.

Posėdžio pirmininkas

Vygintas Gasparavičius

Posėdžio sekretorė

Svetlana Villand

Tikra
2021-02-22
Investicijų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Sigina Makauskienė

