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Projekto rengėjas: Krašto apsaugos ministerija.
Projekto tikslas: Siekiama perimti valstybės nuosavybėn vietinės reikšmės kelius, esančius
Jonavos rajono savivaldybėje, Ruklos seniūnijoje, ir perduoti juos valdyti Lietuvos kariuomenei.
Dabartinė situacija:
Šiuo metu vykdoma Gaižiūnų karinio poligono plėtra, šis projektas Seimo 2014 m. spalio 14 d.
nutarimu Nr. XII-1228 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų,
esančių Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijoje ir Švenčionių rajono savivaldybės Pabradės
seniūnijoje, išplėtimo projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ pripažintas
ypatingos valstybinės svarbos projektu. Siekiant, kad plečiamame poligone galėtų sėkmingai judėti
Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karinė technika ir keliai būtų tinkamai prižiūrimi, būtų
tikslinga, kad jie priklausytų Lietuvos kariuomenei.
Krašto apsaugos ministerija kreipėsi į Jonavos rajono savivaldybę dėl vietinės reikšmės kelių
perdavimo valstybės nuosavybėn Lietuvos kariuomenei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo
teise. Jonavos rajono savivaldybės taryba sutiko perduoti valstybės nuosavybėn keturis savivaldybei
nuosavybės teise priklausančius vietinės reikšmės kelius.
Projekto esmė:
Siūloma perimti valstybės nuosavybėn šiuo metu Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančius nekilnojamuosius daiktus:
1. kelią RU-010 (ilgis – 306 m) Jonavos r. savivaldybėje;
2. kelią į artilerijos sandėlius nuo Artilerijos gatvės (ilgis – 241 m) Jonavos r. savivaldybėje,
Rukloje;
3. kelią RU-059 Rukla–Gaižiūnai (ilgis – 2 446 m) Jonavos r. savivaldybėje;
4. kelią RU-017/1 (ilgis – 446 m) Jonavos r. savivaldybėje, Ruklos sen., Konstantinavos k.
Kartu siūloma perduoti pirmiau nurodytus valstybės nuosavybėn perimtus nekilnojamuosius
daiktus Lietuvos kariuomenei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
Derinimas:
Suderinta be pastabų su Finansų ministerija ir Jonavos rajono savivaldybe.
Projektas aptartas 2018 m. liepos 3 d. Tarpinstituciniame pasitarime, kuriame projekto rengėjams
pasiūlyta įvertinti Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas, suderinti projektą su
Susisiekimo ministerija bei VĮ Turto banku ir teikti projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B
dalyje.
Atitiktis Vyriausybės programai:
Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytume svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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