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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikosvietos savivaldos istatymo l6 str.4 d., Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2001 m. balandZio 26 d. nutarimu Nr. 478 ,.Del Valstybes leSq, skirtq valsti,bes kapitalo
investicijoms, planavimo. tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontroles taisykliq patvirtinirno" patvifiintq
Valstybes leSq, skirtq valstybes kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir
kontroles taisykliq 7 p., Lietuvos Respublikos finansq ministro 2001 m. liepos 4 d. isakymu Nr.20l ..Del
lnvesticijq projektq rengimui taikornq reikalavirnq apra5o patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. gruodZio 17 d. isakymu Nr. l08l ..Del sveikatos apsaugos srities investicijq
projektq (investicijq projektq jgyvendinimo programq) planavimo, finansavimo, fgyvendinimo ir kontroles
tvarkos apra5o patvirtinimo", Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio
12 d. isakymu Nr. Y-399,,De1 Svietimo ir sporto srities investicijq projektLl (investicijq projektq
jgyvendinimo programq) planavimo, finansavimo, igyvendinimo ir kontroles tvarkos apraSo patvirtinimo",
Lietuvos Respublikos kult[ros ministro 2019 m. balandZio 12 d. jsakymuNr. fV-280,.Del kulturos srities
investicijq projektq atrankos kriterijq ir jq reik5miq nustatymo", Kalvarijos savivaldybes tarybos 2014 n.
liepos 24 d. sprendimu Nr. T-47-12 .,Del Kalvariios savivaldybes investicijq projektq, finansuotinq ar
finansuojamq i5 Valstybes kapitalo investicijq prograrnos le5q, inicijavimo, planavimo, rengimo. tikslinimo,
naudojirno, apskaitos ir kontroles tvarkos apra5o patvirtinimo" patvirtinto Kalvarijos savivaldybes investicijr"l
projektq, finansuotinq ar finansuojamq i5 Valstybes kapitalo investicijq programos 1e5q, inicijavimo,
planavimo, rengimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontroles tvarkos apraSo 1l p. ir atsiZvelgdama i
Kalvarijos savivaldybes investicijq projektq, finansLrotinq ar finansuojamq i5 Valstybes kapitalo investicijq
programos leiq. inicijavirno paraiSkq vertinimo kornisijos 2020m. sausio 24 d. posedZio protokolq Nr. 1,
Kalvarijos savivaldybestaryba n u s p re n d Z ia:

Patvirtinti Kalvarijos savivaldybes investicijq projektq, si[lornq teikti finansavimui i5 Valstybes
kapitalo investicijq programos le5q gauti 2020 m.. s4ra54 (pridedama).

Sis sprendimas per vien4 r'nenes! nuo jsigaliojimo (iteikimo, paskelbimo) dienos gali b[ti
skundZiamas Lietuvos adrninistraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisves al'.36.
Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisnrinio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos !statymo nustat)'ta
tvarka.
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Kalvarijos savivaldybes administracijos
Ekonominds pletros ir investici.j q skyri aus vyriausioj i speci alistd
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Vincas Plikaitis

PATVIRTINTA
Kalvarij os savivaldybes tarybos
202A m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-39

KALYARIJOS SAVIVALDYBES INYESTICIJU PROJEKTU, SIULOMU TEIKTI
FINAi\SAYIMUI T5 VAT,STYBES KAPITALO Ii\MESTICIJU PROGRAMOS LESU GAUTI
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1
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3.

4.
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Investicijq projektq iniciatoriaus
pavadinimas / projekto pavadinimas
Kalvarijos savivaldybes kultflros centras /
,,Kultlros centro modemizavimas ir
pritaikymas bendruomenes poreikiams"
VieSoji fstaiga Kalvarijos ligonine /,,VSI
Kalvarijos ligonines pastatq ir medicinines
irangos modernizavimas"
K al varij os gimnazija / ". Kal varij os g i m nazij o s
ugdymo aplinkos modernizavimo darbai,
tqstinuntas"
Vie5oj i i stai ga Kalvarij os pirmines sveikatos
prieZilros centras /,,VSI Kalvarij os pirmines
sveikatos prieZi[ros centro teikiamq paslaugq
kokybes gerinimas modernizuoj ant
naudoiamas patalpas ir erdves"
Kalvarijos meno mokykla /,,Mokyklos
aPlinkos kokYbes gerinimas"
Vie5oji istaiga Sangrudos ambulatorija / ,,V5|
Sangrudos ambulatorijos medicininestechnines bazes atnaujinimas Seimos
gydvtoio ir gvdvtoio odontologo reikmems"
I5 viso:

2020… 2023m.lё こll poreikis

(Eur)

567220,00

1230000,00

800000,00

44220,00

110000,00

24000,00

2775440.00

