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2007m. RUKLOS SENIŪNIJOS VEIKLOS ATASKAITA
I BENDROJI INFORMACIJA
Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnija (toliau – Ruklos seniūnija, Seniūnija) yra
patogioje geografinėje padėtyje, beveik pačiame Lietuvos geografiniame centre, Jonavos rajono
savivaldybės pietrytinėje dalyje. Seniūnijos centras – Ruklos miestelis. Seniūnija yra viena iš
devynių seniūnijų, sudarančių Jonavos rajono savivaldybę. Ruklos seniūnija šiaurėje ribojasi su
Jonavos miesto ir Šilų seniūnijomis, rytuose – su Upninkų seniūnija, pietuose – su Kaišiadorių
rajono savivaldybe, o vakarinė seniūnijos dalis ribojasi su Dumsių seniūnija.
Ruklos seniūnijos teritorijos plotas – 72,32 km2, iš jų net 79,03 % užima miškai, 2,28 % –
vandens telkiniai, likusi teritorijos dalis – žemdirbystės plotai ir kitos paskirties žemės.
Akcentuotina tai, jog gan didelė seniūnijos teritorijos dalis yra karinės paskirties teritorijos, gan
ženkli teritorijos dalis yra sovietinės kariuomenės užteršta, šiuo metu kariuomenės reikmėms
nebenaudojama teritorija.
Ruklos seniūnijos šiaurinį pakraštį kerta tarptautinė transporto magistralė Kaunas – Zarasai Daugpilis, užtikrinanti puikų susisiekimą su tarptautiniais transporto koridoriais Klaipėda – Kaunas
– Vilnius – Minskas – Maskva (Kijevas) bei Via Baltica (Berlynas – Varšuva – Kaunas – Ryga – Talinas
(Helsinkis)) ir automagistrale Vilnius – Panevėžys – Šiauliai – Palanga. Nuo šių transporto

magistralių Ruklos seniūnija tėra nutolusi vidutiniškai 30-40 kilometrų atstumu. Seniūniją kerta
svarbus krašto kelias Nr. 143 Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys. Nuo seniūnijos centro – Ruklos
miestelio iki savivaldybės centro Jonavos 10 kilometrų.
Ruklos seniūnijos vakarinį pakraštį kerta geležinkelio magistralė Vilnius – Klaipėda. Tarp
Ruklos ir Kauno rajone esančiame Karmėlavos miestelyje veikiančio Kauno tarptautinio oro uosto,
kuris gali priimti ir aptarnauti praktiškai visų tipų oro laivus, tėra kiek daugiau nei 30 kilometrų,
atstumas iki Vilniaus tarptautinio oro uosto yra apie 100 kilometrų. Seniūnijoje galima plėtoti
vandens transportą (vandens turizmą) antrąja pagal dydį Lietuvos upe – Nerimi.
Seniūnijos centras – Ruklos miestelis įsikūręs kairiajame Neries krante, kuriam būdingas
raiškus reljefas.
Ruklos seniūnijoje Ruklos pavadinimą turi dvi šalia viena kitos esančios gyvenamosios
vietovės, todėl būtų tikslinga Ruklos kaimą prijungti prie Ruklos miestelio, taip optimizuojant
seniūnijos teritorijos administracinę struktūrą.
Taip pat, siekiant optimizuoti seniūnijos teritorinę administracinę struktūrą, svarstytina
galimybė prie seniūnijos prijungti Skarulius ir jų apylinkes, atitinkamai sumažinant Jonavos miesto
seniūnijos teritoriją.
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Remiantis Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo duomenimis, Ruklos seniūnijoje 2001 m.
gyveno 2509 gyventojai, iš jų 1191 (47%) vyrai ir 1318 (53 %) moterys.
Skirstant Ruklos seniūnijos gyventojus pagal pagrindines amžiaus grupes, iš jų darbingo
amžiaus 1452 gyventojai (57,9 %), vaikai iki 15 metų – 856 (34,1 %) ir pensinio amžiaus gyventojai
– 201 (8 %).
Šiuo metu Rukloje gyvena ir gyventojai, nedeklaravę savo gyvenamosios vietos, Lietuvos
kariuomenės šauktiniai bei pabėgėlių centro gyventojai, kurie nepadidina oficialaus statistinio
gyventojų skaičiaus. Nuo 2007 m. liepos mėnesio Seniūnija vykdo gyvenamosios vietos
deklaravimo funkciją. Tačiau, dėl kompiuterinės programos netobulumo, priėjimą turi tik prie tų
duomenų, kuriuos suveda pati. Tai trukdo turėti statistinę informaciją apie Ruklos seniūnijos
gyventojus. Šiuo klausimu Seniūnija kreipėsi į Gyventojų registro tarnybą prie Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų ministerijos dėl programos pakoregavimo ir prileidimo prie minėtų
duomenų.
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II VIEŠASIS IR VDAUS ADMINISTRAVIMAS
RUKLOS SENIŪNIJOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA
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PERSONALAS
Šiuo metu Ruklos seniūnijos personalą (neįskaitant seniūno) sudaro 9,5 etato, iš kurių,
administraciniam darbui skirti 8. Šį darbą atlieka 2 asmenys turintys aukštąjį universitetinį
išsilavinimą, 4 – aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 2 darbuotojai šiuo metu siekia įgyti aukštojo
mokslo išsilavinimą pagal savo profesiją.
2007 m. vykdant viešąjį bei vidaus administravimą seniūnija patyrė didžiulius personalo
nuostolius. Dėl didėjančio darbo krūvio (prisidėjus gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai ir kt.) ir
neadekvataus apmokėjimo už atliekamą darbą, lyginant su analoginiu privačiame sektoriuje,
seniūnijos administraciją per antrąjį praėjusių metų pusmetį paliko 4 specialistai(50% viso
administracinio personalo). Naujų darbuotojų paieška bei apmokymas turėjo didelę neigiamą įtaką

siekiant geresnių veiklos rezultatų.
2007 m. 5 darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose. Tačiau pastebėtina, kad
būtent šie darbuotojai, į kuriuos Savivaldybė investavo kvalifikacijos kėlime, šiuo metu Ruklos
seniūnijoje nebedirba. Manome, kad yra žalinga praktika investuoti į darbuotojus be įsipareigojimo
įstaigai.
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ADMINISTRAVIMAS
Seniūnija, sprendžiant įvairias problemas, savo kompetencijos ribose vykdo susirašinėjimą
su kitomis įstaigomis bei gyventojais. Išduoda įvairias pažymas gyventojams, patvirtinančias
faktinę padėtį. Priima iš gyventojų prašymus, skundus įvairiais klausimais ir juos nagrinėja savo
kompetencijos ribose. Klausimams spręsti sudaro vienkartines bei pastoviai veikiančias komisijas.
Leidžia įsakymus veiklos, personalo klausimais. Atlieka Notariato įstatyme ir Civiliniame kodekse
numatytus notarinius veiksmus. Vadovaujantis Administracinių teisių pažeidimų kodeksu bei
administracijos direktoriaus suteiktais įgaliojimais surašo protokolus ir nagrinėja administracines
bylas įgaliojimų ribose. Vykdo darbdavio deleguotas personalo valdymo funkcijas. Seniūnijos
veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto, tam seniūnijai skiriami reikiami asignavimai.
Organizuoja bei vykdo viešuosius pirkimus. Organizuojant civilinę saugą Seniūnija rengia
kasmetinius planus ir mokymų grafikus bei juos įgyvendina. Nuo 2007 m. liepos mėnesio,
seniūnijoms buvo perduota papildoma funkcija – tai gyvenamosios vietos deklaravimas.
Seniūnijos administracija, vykdydama viešojo administravimo funkcijas, 2007 m. per darbo
dieną priimdavo ir aptarnaudavo vidutiniškai apie 20-30 seniūnijos gyventojų bei kitų interesantų.
Seniūnijos administracija vidutiniškai per vieną darbo dieną 2007 m. parengdavo 37 įvairaus
pobūdžio dokumentus, kurių vieno parengimo ir registravimo laikas užtrunka nuo 15 min. (pažymos
ir kiti dokumentai, kurių duomenys lengvai pasiekiami) iki 4 val. (protokolai, raštai, kuriems reikalingi
papildomi duomenys).

Duomenų lentelė apie išduotas pažymas:
Išduotos pažymos

Viso per metus

Vidutiniškai per dieną

Apie šeimos sudėtį

111

0,5

Apie gyvenamosios vietos patvirtinimą

67

0,3

Apie pajamas

200

0,9

Apie kompensaciją

278

1,3

Apie darbo užmokestį

103

0,5

kitos

89

0,4

viso

848

3,9
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Duomenų lentelė apie surašytus aktus:
Surašyti aktai

Viso per metus

Vidutiniškai per dieną

Organizacinės veiklos

417

1,9

Socialiniais klausimais

401

1,85

viso

818

3,8

Duomenų lentelė apie seniūno išleistus įsakymus:
Išleisti įsakymai

Viso per metus

Vidutiniškai per dieną

Veiklos klausimais

32

0,1

Personalo klausimais

134

0,6

Atostogų klausimais

17

0,08

Socialiniais klausimais

603

2,8

viso

786

3,6

Duomenų lentelė apie siunčiamus bei gautus dokumentus ir surašytus protokolus:
Dokumentų rušys

Viso per metus

Vidutiniškai per dieną

Siunčiami raštai

355

1,6

Gauti raštai

198

0,9

Gauti gyventojų prašymai

1055

4,8

Surašyti susirinkimų protokolai

37

0,2

Duomenų lentelė apie gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų atlikimą:
Dokumentų rušys

Viso per 6 mėnesius

Vidutiniškai per dieną

Atvykimo deklaracija

211

2,2

Išvykimo deklaracija

126

1,3

Itraukimas į gyv. viet. neturinčių a. aps.

141

1,5

Gyv. vietos deklaracijos pažymos

274

2,9

Pažymos į GVNA apskaitą

37

0,4

Sprendimai dėl duomenų keitimo

40

0,4

Sprendimai dėl duomenų naikinimo

41

0,4

viso

870
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7
FINANSAI

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. 1 TS-6 2007 m.
Ruklos seniūnijai patvirtinta 1002,2 tūkst. Lt. Iš jų valstybinėms funkcijoms atlikti 585,2 tūkst. Lt.
Metų eigoje biudžeto asignavimai buvo tikslinami.
2007 m. iš biudžeto lėšų seniūnija įsigijo ilgalaikio turto už 140466 Lt, tame skaičiuje –
materialaus turto – 114346 Lt, nematerialaus – 26120 Lt. Iš valstybės balanso buvo perduoti keliai
už 1124358 Lt.
2007 m. gruodžio 31 d. Seniūnija kreditorinį įsiskolinimą turėjo 72520 Lt sumai: tame
skaičiuje pašalpų išmokėjimas gyventojams – 25236 Lt; vaiko išmokai – 46941 Lt; organizacijoms
– 343 Lt. 2007 m.
Seniūnija finansavimo gavo 810956 Lt, kasinės išlaidos sudarė 810956 Lt.
Duomenys apie Ruklos seniūnijos 2007 m. biudžeto išlaidų samatos įvykdymą pateikiami
priede Nr. 1.
Per praėjusius 2007 m. finansų srityje buvo parengti įvairiausios formos per 1160 su
buhalterine apskaita, 745 su kasinėmis operacijomis bei 102 su viešaisiais pirkimais susiję
dokumentai.
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SOCIALINĖ PARAMA

Vykdant Ruklos seniūnijos veiklos nuostatus, seniūnija organizuoja socialinės paramos
teikimą ir pašalpų mokėjimą. Renka duomenis, apskaičiuoja ir išmoka kompensacijas kurui, šaltam
ir karštam vandeniui. Prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir praneša
atitinkamiems Savivaldybės administravimo subjektams bei administracijos direktoriui dėl
socialinės paramos teikimo jiems reikalingumo.
Ruklos seniūnijos administracijoje socialinių reikalų srityje dirba 3 darbuotojai.
Dirbant informacinėje sistemoje „Parama“ naujai sutvarkyta bei koreguota 620 asmens bylų
įrašų apie išmokų skyrimą bei 191 įrašas apie kompensacijų būsto šildymui ir karštam vandeniui
skyrimą.
Socialinę pašalpą per praėjusius metus gavo 126 šeimos, o išmokų suma per 2007-01 –
2007-12 mėnesius siekė 358407,07 Lt. Vaiko išmoka mokėta 320 šeimų. Išmokų per 12 praėjusių
metų mėnesių išmokėta už 412435,45 Lt. 2007 m. vienkartines išmokas nėščiai moteriai gavo 21
interesantė, išmokų suma siekė 5450,00 Lt. Globos išmokos buvo išmokėtos 21 šeimai, o išmokų
sumą sudarė 112343,51 Lt.
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Per praėjusius 2007 metus vienkartinė materialinė parama suteikta 29 mažas pajamas
gaunantiems ar visai pajamų neturintiems žmonėms. Vienkartinės pašalpos skirtos 17 žmonių, o
pašalpų suma siekė 1777,43 Lt, 12 žmonių skirta nemokamo maitinimo talonų už 420 Lt.
Taip pat Ruklos seniūnijoje buvo priimami prašymai bei tvarkomi dokumentai socialinei
paramai mokiniams gauti. Per 2007-01 – 2007-12 mėnesius 81 mokinys aprūpintas mokinio
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reikmėmis už 12792 Lt., 128 labiausiai pažeidžiamų (mažas pajamas gaunančių bei socialinės rizikos)
šeimų vaikams skirtas nemokamas maitinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
Vykdant socialinės paramos teikimo funkciją Seniūnija yra iškėlusi sau ir fakultatyvinius
tikslus. Tokius kaip propaguoti ir rūpintis labdaringos veiklos organizavimu, galimybe socialiai
remtiniems asmenims pasinaudoti humanitarine pagalba, organizuoti labdaros teikimą, tvarkyti jos
apskaitą.
Didžiausias paramos gavėjų skaičius – 699 asmenys iš 257 šeimų – per 2007 metus gavo
Europos Sąjungos paramą labiausiai nepasiturintiems asmenims intervenciniais maisto produktais.
Prašymai buvo

priimami Ruklos seniūnijos administracijoje visus metus, o

dalinami

bendradarbiaujant su parapijos „Caritas“ labdaros organizacija.
Organizuota bendra Ruklos seniūnijos administracijos bei Lietuvos raudonojo kryžiaus
draugijos dėvėtų rūbų bei avalinės labdara, kurios bendra vertė 500 Lt. Minėta labdara pasinaudojo
173 labiausiai nepasiturinčios Ruklos seniūnijoje gyvenančios šeimos.
Bendradarbiaujant su mobiliosios sveikatos akcijos - projekto „Nedelsk“, skirto krūties
vėžio ankstyvam išaiškinimui, komanda, daugiau nei 50 seniūnijoje gyvenančių moterų pasinaudojo
galimybe pasitikrinti pas specialistus.
Esant būtinumui socialinio darbo organizatorius vienišiems seneliams, žmonėms su negalia
organizuoja šalpos pensijų, maisto produktų, karšto maisto pristatymą į namus. 2007 m. šia
galimybe pasinaudojo 12 seniūnijos gyventojų, kuriems kiekvieną dieną iš parapijos „Caritas“
valgyklos buvo pristatomas karštas maistas. Vienam vienišam seneliui kiekvieną mėnesį į namus
pristatoma socialinė pašalpa.
Nuo 2007m. buvo įsteigta nauja Socialinio darbuotojo su socialinės rizikos šeimomis
pareigybė. Šio darbuotojo tikslas – padėti socialinės rizikos šeimai, išgyvenančiai socialinę
psichologinę krizę, spręsti problemas, taikant prevencines ir intervencines priemones.
2007 metais Ruklos seniūnijoje buvo organizuojamas ir vykdomas socialinis darbas su
socialinės rizikos šeimomis, taikant prevencines priemones: patarimai ir konsultacijos tėvams,
globėjams įvairiais gyvenimiškais klausimais (socialinės paramos mokiniams, socialinio būsto, vaiko ir
socialinių išmokų, registracijos darbo biržoje, vaikų grąžinimo iš globos įstaigų į šeimas ir kt.), socialinių

įgūdžių ugdymas ir palaikymas, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, medicininės
priežiūros paslaugų organizavimas, nepilnamečių vaikų mokyklos, Ruklos dienos centro lankymo
kontrolė, pagalba tvarkant įvairius dokumentus. Siekiant įveikti šeimos krizę, teikiant kokybišką ir
efektyvią pagalbą, buvo taikomos intervencinės priemonės, pasitelkiant į pagalbą kitų sričių
specialistus: Jonavos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistus, medicinos, policijos darbuotojus.
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Ruklos seniūnijoje yra 42 socialinės rizikos šeimos, kuriose 70 nepilnamečių vaikų.
Dauguma vaikų auga nepilnose šeimose. Dažniausiai socialinės rizikos šeimų pajamos – socialinės
pašalpos. Šios šeimos stebimos ir lankomos socialinių darbuotojų. Seniūnijoje 17 šeimų, kurioms
buvo reikalinga nuolatinė kontrolė, jos stebimos ir lankomos nuolat. Apsilankymų skaičius
socialinės rizikos šeimose – 360 kartų per metus. Po kiekvieno apsilankymo buvo surašyti šeimos
buities tyrimo aktai, kuriuose duomenys apie pareiškėją, turto ir pajamų testavimas, šeimos sudėtis
ir pajamos, gaunama ir prašoma parama, apsilankymo tikslas, tikrintojo pastabos t.y. pastebėti
pasikeitimai, įsipareigojimų vykdymas. Buities tyrimo akto pabaigoje yra pateiktos išvados ir
pasiūlymai tolimesniam darbui su konkrečia šeima. Surašyta viso 360 buities tyrimo aktų.
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VIEŠASIS ŪKIS
Ruklos seniūnijos viešąjį ūkį sudaro 2 dalys: Ruklos miestelis ir likusi seniūnijos teritorijos
dalis. Po sovietinės kariuomenės pasitraukimo iš Ruklos, dėmesys buvo sutelktas į miestelį ir
visiškai buvo pamiršta periferinė dalis. Tik reorganizavus SP UAB Ruklos komunalinis ir butų ūkis
seniūnijai buvo suteikta galimybė įtakoti viešojo ūkio vystymąsį. Ruklos seniūnija 2007 m. viešojo
ūkio srityje daugiausiai dėmesio skyrė planinės (grafinės) medžiagos parengimui. Paruošta elektros
apšvietimo tinklų, žaliųjų plotų, gatvių, šaligatvių bei įvairių pavienių objektų projektinė medžiaga.
Kadangi, seniūnijos komunalinio ūkio tarnybą be specialisto viešajam ūkiui sudaro tik vienas
darbininkas, darbus tenka atlikti pasitelkiant bedarbius pagal viešųjų darbų programą. Šių
darbuotojų kvalifikacija ir darbo kokybė Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ženkliai suprastėjo.
Pagrindiniai darbai, kuriuos Seniūnija atliko viešųjų darbų pagalba – viešųjų teritorijų
priežiūros ir tvarkymo darbai (šlavimas, grėbimas, genėjimas, šienavimas, pakelių valymas, šiukšlių
surinkimas ir viešojo ūkio inventoriaus remonto ir atnaujinimo darbai).
Jonavos rajono savivaldybės 2007 m. biudžete Ruklos seniūnijai investicijoms ir remontams
buvo skirta 130,1 tūkst. Lt. Šias lėšas Seniūnija įsisavino. Buvo atliktas bibliotekos patalpų
remontas, Ruklio g. šaligatvio pratęsimo darbai, pakabinamų lubų montavimas administracijos
pastate, vaikų žaidimo aikštelių projekto parengimas, Ruklos piliakalnio pritaikymas turizmui ir
rekreacijai (iš valstybės biudžeto dotacijos), VŠĮ Ruklos ambulatorijos santechnikos įrangos ir
baldų įsigyjimas, administracinio pastato šilumos tiekimo sistemos remontas.
Ruklos seniūnija, prižiūrint bei vystant viešojo ūkio infrastruktūrą, vadovaujasi konstituciniu
principu, skatinančiu gyventojus tausoti valstybės turtą, skirtą visuomenės poreikiams tenkinti.
Įgyvendinant šį principą, Seniūnija prioriteto pagrindu investuoja į tas gyvenamąsias vietoves,
kuriose gyventojai investuoja patys į savo gyvenamąją aplinką.
Ruklos seniūnijoje vietinės reikšmės kelių yra 32 km, iš jų su danga – 27,7 km. Jų priežiūrai
2007 m. Seniūnija sunaudojo 6 560 Lt iš savivaldybės biudžeto (greideriavimas ir gatvių valymas
žiemos metu), o išlaidos kelių remontui sudarė 146 870 Lt, iš jų viešiesiems keliams – 45 538 Lt,
gatvėms Ruklos miestelyje – 101 332 Lt. iš savivaldybės biudžeto buvo panaudota 40 302 Lt, o iš
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų – 106 568 Lt.
Jonavos rajono savivaldybės taryba 2006 m. balandžio 27 d. Sprendimu Nr. 1 TS – 101
patvirtino Jonavos kelių priežiūros ir kelių programos lėšų skyrimo ir panaudojimo metodiką,
kurioje yra numatyti trys kriterijai, pagal kuriuos skirstomos lėšos kelių priežiūrai. Minėti kriterijai
yra: gyventojų skaičius; kelių ir gatvių ilgis; žemės ūkio naudmenų plotas. Manome, kad šie
kriterijai nėra objektyvūs. Su pirmu kriterijumi galima sutikti todėl, kad tos teritorijos gyventojai
naudojasi vietiniais keliais ir gatvėmis. Antrasis kriterijus jau šiek tiek iškreipia situaciją, nes keliai
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ir gatvės turėtų būti vertintini ne tik pagal jų ilgį, o ir plotį bei dangos rūšį, o taip pat ir kelio
naudojimo intensyvumą. Trečiasis kriterijus yra visiškai netinkamas, nes keliai yra ne tik žemės
ūkio paskirties naudmenyse, bet ir miškingose teritorijose. Todėl siūlytume šį kriterijų pakeisti
bendruoju seniūnijos plotu. Apibendrinus praėjusių 10 m. investicijas į Jonavos rajono savivaldybės
kelius (priedas Nr. 3), akivaizdžiai matyti, kad lėšos ženkliai skiriasi.
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KONTROLĖ IR AUDITAS

2007 m. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijoje buvo atliktas
finansinis auditas. Auditą atliko Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba. Audito metu
buvo vertinami Ruklos seniūnijos 2006 m. finansinės atskaitomybės, planų ir programų sąmatų
įvykdymo ataskaitų duomenys bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir
jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams.
Kontrolierių išvadomis „Seniūnijoje visais reikšmingais atvejais asignavimų naudojimas ir
apskaitos procesas organizuotas ir atliekamas pagal juos reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimus“.
Ruklos seniūnija, gavusi Jonavos rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos 2007-03-29
Jonavos rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos audito ataskaitą Nr. 04/K5-06, su ja
supažindino seniūnijos administracijos darbuotojus, aptarė pastebėjimus, išvadas ir rekomendacijas.
Seniūnija, atsižvelgdama į Jonavos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos Jonavos
rajono savivaldybės administracijos Ruklos seniūnijos audito ataskaitos išvadas ir jose pateiktas
rekomendacijas, ėmėsi priemonių jų vykdymui.
Seniūno pavedimu seniūnijos vyriausioji buhalterė Raja Mukamol buvo įpareigota vykdyti
Kontrolieriaus tarnybos ataskaitos išvadose pateiktas rekomendacijas. Dviračio tako „Jonava –
Rukla“ projektavimo darbai 2007 m. kovo mėnesį įtraukti į Ruklos seniūnijos buhalterinę apskaitą
kaip ilgalaikis nematerialusis turtas, balansine verte 8212,80 Lt. Ruklos keliai ir gatvės 2007 m.
kovo mėnesį buvo apskaityti finansinėje atskaitomybėje, balansine verte 761200 Lt, likutine –
480141 Lt.
Turtas, kurį Savivaldybės administracija apskaitė savo finansinėje atskaitomybėje, faktiškai
buvo perdavusi Ruklos ambulatorijai (seniūnija apie jį informacijos neturėjo) ir kompiuteris IBMA51P bei programa Labbis III, kurį buvo perdavusi Ruklos seniūnijos administracijos vyriausiajai
buhalterei, Ekonomikos ir turto skyriaus iniciatyva buvo įformintas bei perduotas 2007-03-28 ir
2007-03-29 turto perdavimo ir priėmimo aktais bei apskaitytas finansinėje atskaitomybėje Ruklos
seniūnijoje.
Ruklos seniūnija pakartotinai kreipėsi (pirmą kartą kreiptasi 2005-03-30 raštu Nr. (1.16)-SJ71 ir 2005-03-31 raštu Nr. (1.16)-SJ-72) į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių
dėl geodezinių matavimų atlikimo, kas yra pirmas žingsnis žemės sklypų panaudos sutarčių
sudarymo procese.
Vykdant

rekomendaciją dėl

Ruklos

seniūnijos

administracinio

pastato

(gydymo

(ambulatorijos) patalpų), adresu Laumės g. 2, Ruklos miestelis, Ruklos seniūnija, Jonavos rajono
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savivaldybė, vertės atstatymo 2007-04-16 raštu kreiptasi į Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktorių dėl komisijos sudarymo pastato vertei atstatyti.
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III PLĖTROS IKI 2015 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMAS
Jonavos rajono savivaldybės taryba 2007 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1 TS – 104
patvirtino Jonavos rajono savivaldybės Ruklos seniūnijos plėtros iki 2015 metų strateginį planą.
Įgyvendinant šį planą organizavome Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministro Juozo
Oleko vizitą į Ruklos seniūniją. Vizito metu, dalyvaujant Jonavos rajono savivaldybės merui
Bronislovui Liutkui aplankėme dalį Ruklos miestelio daugiabučių namų, aptarėme galimybę
Lietuvos kariuomenės investicijų į Ruklos infrastruktūrą, supažindinome ministrą su Savivaldybės
galimybėmis bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, bei kitomis
valstybinėmis institucijomis įgyvendinti plėtros iki 2015 m. strategiją.
Įgyvendinant minėtą planą 2007 m. buvo iš:
Prioriteto – Ruklos seniūnijos patrauklumo didinimas:
(1.1.1.) priemonės „Kompleksinės daugiabučių namų renovacijos Ruklos miestelyje
programos parengimas“ dalinis įgyvendinimas, kai Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. 1 TS – 196 buvo pritarta įtraukti į Jonavos rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros
2007-2010 metų programos įgyvendinimo priemones 1.2.3. daugiabučių namų Rukloje
renovavimas (Karaliaus Mindaugo g. 10);
(1.3.3.) atliktas priemonės „Įrengti šaligatvius šalia daugiabučių gyvenamųjų namų“ dalinis
įgyvendinimas – įrengtas šaligatvis iki Ruklio g. 5 namo;
(2.1.1.) atliktas priemonės „Ruklos miestelio gatvių dangos kokybės gerinimas“ dalinis
įgyvendinimas – remontuotos Ruklio ir Laumės gatvės;
(2.2.1.) atliktas kelio, jungiančio krašto kelią Nr. 143 ir Venecijos kaimą remonto 1 etapas;
(3.3.1.) atliktas priemonės „Piliakalnių – Ruklos ir Tartokų – aplinkos sutvarkymas ir
reikiamos infrastruktūros įrengimas“ dalinis įgyvendinimas - užbaigti įrengti laiptai į Ruklos
piliakalnį;
(3.3.6.) parengtas Ruklos miestelio dviračių takų specialusis planas;
Prioriteto – saugios ir pažangios bendruomenės kūrimas:
(2.1.4.) atliktas priemonės „Gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ dalinis
įgyvendinimas – Laumės g. ties pėsčiųjų perėja modernizuotas apšvietimas;
(2.1.7.) įgyvendinant priemonę „Privačių saugos tarnybų pritraukimas į Ruklos miestelį“
suinteresuota privati saugos tarnyba pateikti pasiūlymus dėl galimybės jų veiklos išvystymo Ruklos
miestelyje;
(2.2.2.) įgyvendinant priemonę „Policijos, bendruomenės narių ir policijos rėmėjų
bendradarbiavimo skatinimas“ suorganizuotas susitikimas tarp policijos nuovados pareigūnų ir
bendruomenės narių;
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Prioriteto – žmogui draugiškos aplinkos kūrimas:
(1.2.1.) atliktas „Ruklos seniūnijos J. Stanislausko vidurinės mokyklos modernizavimo
projektinės dokumentacijos parengimas“;
(1.2.4.) atliktas „Ruklos vaikų lopšelio–darželio „Pušaitė“ modernizavimo projektinės
dokumentacijos parengimas“;
(2.1.2.) įgyvendinta priemonė „Projektinės dokumentacijos vaikų sporto ir aktyvaus poilsio
žaidimų aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų įrengimui parengimas“.

