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17-kos Vilniaus miesto ikimoky-
klinių ugdymo įstaigų auklėtinių da-
lyvavo IV Menų festivalyje „Jaunųjų 
talentų beieškant“,  kuris vyko balan-
džio 28-30 dienomis Naujininkuose, 
lopšelyje- darželyje „Želmenėliai“.

Pirmasis menų  festivalis įvyko 2004 
metų kovo mėnesį Naujamiesčio iki-
mokyklinių įstaigų metodiniame rate-
lyje drauge su Naujamiesčio ir Vilkpė-
dės seniūnijomis. Pirmajame festivalyje 
dalyvavo 150 vaikų. Kasmet vaikų skai-
čius didėja ir pasiekė  iki 350 dalyvių

Pasak šio festivalio įkūrėjos,  rengi-
nio organizatorės, lopšelio- darželio 
„Želmenėliai“ direktorės Ritos Juo-
zapaitienės, per muziką siekiama ug-
dyti vaikų meninį ir kūrybinį poreikį. 
Festivalio metu vaikai klausosi tiek 
autentiškos muzikos, tiek profesiona-
lios, klasikinės ir kitų įvairių muziki-
nių žanrų kūrinių. Per meninį vaikų  

ugdymą lavinamas muzikinis sko-
nis, populiarinama vaikų meninė sa-
viraiška, skatinanti lietuvių liaudies 
ir populiarios muzikos kolektyvų 
kūrybiškumą ir bendradarbiavimą.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja 
rėmėjams: „Naujininkų seniūnijai“, 
Prekybos centrui „MAXIMA XXX“, 
Kauno miesto prekybos centrui „Se-
nukai“, UAB „Balionų šalis“, UAB 
„Akropolis“, Kęstučio Mikalajūno 
įmonei „Žaislai“, bei visuomeninei 
organizacijai „Naujininkų bendruo-
menė“ ir jos valdybos nariui Artūrui 
Melianui.

Festivalio organizatoriai dėkoja 
svečių teisėmis dalyvavusiems Vil-
niaus B. Jonušo muzikos mokyklos 
ir Naujininkų vidurinės mokyklos 
moksleiviams.
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Mielieji,
Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena – ne tik džiaugsmas sulaukius kalen-

dorinės vasaros, ne tik linksmos pramogos, bet ir priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti, 
gerbti ir puoselėti vaiko teises. Ateitis kuriama rūpinantis mūsų vaikų saugumu, išsilavinimu, 
sveikata, tėvų meile.

Nebūkime abejingi vaikams, Padėkime, Rodykime pavyzdį, Puoselėkime vaiko savitumą, Gerb-
kime, Skatinkime jų kūrybingumą, dvasingumą. Jie – mūsų Lietuvos ateitis.

                                                        
Artūras MeliAnAs

Naujojoje VILNIOJE – VAIKŲ PIEŠINIŲ 
KONKURSAS 

Birželio 1-ąją 12 val., minint Tarptautinė vaikų gynimo dieną, kviečiame 
visus vaikus dalyvauti  organizuojamame Vaikų piešinių ant asfalto kon-
kurse, kuris įvyks Naujojoje Vilnioje, prie Naujosios Vilnios kultūros cen-
tro. Konkurso organizatorius – Artūras Melianas

Nuo redaktoriaus
Visai neseniai redakcija gavo Naujininkų mikrorajono gyventojos Liu-

dmilos Stavarienės laišką, kuriame autorė pateikia savo mintis , apiben-
drinimus apie šių dienų politines aktualijas Seime, savivaldybėse. 

Pavyzdžių nemažai yra: per tuos ketverius rinkiminius metus rinkė-
jai matė girtų seimūnų siautėjimus parlamente, kyšininkavimus Tra-
kų, Kauno ir Vilniaus miestų ir rajonų savivaldybėse, kitas išrinktųjų 
nuodėmes. Graudu darosi, kai ne tik Seime, bet ir kitose savivaldybėse 
tvyro chaosas - išrinktųjų dauguma nevykdo savo pažadų  rinkėjams. O 
kaip galima dirbti, kai dauguma valdininkų keliauja po užsienius kaip 
turistai, važinėja valdiškais automobiliais. 

Kas tai, ar toks išrinktųjų požiūris į rinkėjus, kurie rinko galvodami 
apie savo ir savo vaikų geresnį gyvenimą? 

Laiško autorė rašo: „Už lango šviečia saulė, ore tvyro pavasario dvelks-
mas, o tai reiškia, kad netrukus ateis vasara, o čia ne už kalnų ir ruduo 
– politinių aistrų ir apmąstymų metas. Eiliniai rinkėjai , t. y. mes, kartu su 
Jumis pradedame su įtemptu jausmu sekti politines gyvenimo aktualijas. 
Įsijungiame televizorių ar radiją matome ir girdime kaip Seimo nariai vie-
nas kitą kaltina korupcija, kyšio davimu ar ėmimu, nesilaikymu savo rinki-
minių pažadų. Teisus buvo žymus anglų dramaturgas ir rašytojas Viljamas 
Šekspyras: - „Visas pasaulis yra teatras“, o aš dar pridėsiu nuo savęs, kad 
artistai – tai mūsų Seimo nariai. Tai ir liūdna, ir  graudu, nes visos mūsų 
viltys apie geresnį gyvenimą pradeda pamažu tirpti. Išeina taip, kad dau-
guma Seimo narių ne gali savo ambicijų, emocijų, patyrimo, žinių pajungti 
bendram reikalui – siekti, kad žmonėms būtų geriau gyventi...“

Baigdama savo laišką Liudmila Stavarienė skaitytojams primena:“ Di-
delė dalis atsakomybės už išrinktus Seimo narius tenka ir eiliniams rin-
kėjams. Kokį Seimą išrinksime, taip ir turėsime gyventi. Rinkimai – tai 
moralinis visuomenės egzaminas. Pribrendusi mūsų visuomenė ar dar 
ne? Kaip mes balsuosime – širdimi ir protu ar vien tik emocijomis? Nuo 
to, kiek mes esame išsiugdę savigarbą, kiek mes turime demokratinių 
pagrindų priklausys mūsų ir mūsų vaikų ateitis. Be jausmų ir ideologi-
jos atnaujinimo, patirties ne gali egzistuoti jokia partija.“

 Viskas tuo pasakyta.

                                             Pagarbiai, redaktorius  Aleksas Unguraitis

Šeimų šventė
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Dar praėjusiais metais rašėme, kad 
Vilniaus savivaldybėje, kurią valdo 
Paksas su bendražygiais, yra daug 
įtartinų, kvepiančių korupcija, san-
dorių.

Balandžio antrojoje pusėje STT 
Vilniaus valdybos pareigūnai sulaikė 
Vilniaus vicemerą, partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ pirmininko pavaduo-
toją Evaldą Lementauską bei Miesto 
plėtros komiteto pirmininko pava-
duotoją Gintarą Kazaką. Dar vienam  
Pakso bendražygiui, Sveikatos apsau-
gos komiteto pirmininkui Audriui 
Butkevičiui paskirtas namų areštas. 
Taigi meras liko beveik be pavaduo-
tojų – net trys vicemerai atsistatydi-
no arba buvo atstatydinti. Savivaldy-
bėje visiškai pakriko darbas, daugelis 
Tarybos narių mano, kad reikia orga-
nizuoti naujus Vilniaus miesto savi-
valdybės Tarybos rinkimusir tai būtų 
galima padaryti per spalį numatomus 
Seimo rinkimus.

Dviems aukštas pareigas užiman-
tiems savivaldybės pareigūnams įta-
rimai pareikšti padarius nusikalsta-
mas veikas valstybės tarnybai ir vie-
šiesiems interesams.  Šiandien mes 
jau galime kaip dėlionę sudėti visus 
įtarimus sukėlusius  projektus: Pupy-
nės gyvenvietė, atliekų deginimo ga-
mykla, Nacionalinis stadionas, dvira-
čių trasos „Euro Velo“ ir t.t.

Tuose projektuose sukasi labai 
dideli pinigai. Pavyzdžiui Atliekų 
deginimo gamyklos projektas gali 
kainuoti apie 500 mln. litų, Nacio-
nalinio stadiono statybos projektas 
370 mln. litų, Pupynės gyvenvietės 
projektas keli šimtai milijonų litų, 
dviračių trasos „Euro  Velo“ projek-
tas daugiau kaip 10 mln. litų. Taigi 
daugiau kaip milijardas litų. Ko gero 
apie priėjimą prie tokių pinigų, prie 
tokių projektų vicemeras Evaldas Le-
mentauskas ir tarybos narys Audrius 
Butkevičius pradėjo galvoti dar va-
sario pabaigoje atostogaudami sau-
lėtoje Dominikos Respublikoje. Jau 
tada visiems kilo didelis smalsumas, 
kur yra išvykę šie du Savivaldybės 
klerkai, kurie, pasak E. Lementaus-
ko suderino ir darbą , ir poilsį – ats-
tovavo Vilniaus interesus ir pasirašė 
Vilniaus ir Santa Domingo ketinimo 
bendradarbiauti protokolą, tuo pa-
čiu mąstė sėdėdami ant jūros kranto 
apie Vilniaus perspektyvas.

Kyšo korupcijos ausis

Jei apie „Tvarka ir teisingumas“ 
partijos narių A. Butkevičiaus ir Gin-
taro Kazako „politikos“ peripetijas 
yra žinomos daugeliui, tai Vilniaus 
vicemero Evaldo Lementausko šuolis 
iš Šiaulių į Vilnių buvo keistas. Jis yra 
vienas iš dosniausių Rolando Pakso 

vadovaujamos partijos rėmėjų – po-
litinei jėgai skyręs ne vieną tūkstantį 
litų. Ko gero už tai partija atsidėkoda-
ma jį paskyrė Vilniaus vicemeru. Įta-
riama, kad šie du savivaldybės tary-
bos nariai padarė nusikalstamas vei-
kas valstybės tarnybai ir viešiesiems 
interesams, priimdami Vilniaus savi-
valdybėje sprendimus, susijusius ne 
tik su verslininko Alfredo Putramen-
to naudingo klausimo sprendimu 
sostinės taryboje, bet ir su naciona-
linio stadiono statyba. Kalbama apie 
šimtatūkstantinius kyšius – tikrai yra 
iš ko paremti brangias Pakso partijos 
reklamas televizijoje ir pakelės rekla-
mos stenduose.

Dėl nacionalinio stadiono statybos 
skaidrumo pradėta abejoti, kai praė-
jusią vasarą miesto valdžios vyrai gal-
votrūkčiais puolė statyti nacionalinį 
stadioną. Šiandien toks savivaldybės 
klerkų neapgalvotas poelgis  įvertina-
mas šimtus tūkstančius litų, kuriuos 
savivaldybė bandys išieškoti iš gy-
ventojų.

Ne vienas užduoda klausimą, kaip 
galėjo atsitikti, kad savivaldybė neuž-
sitikrinusi valstybės paramos ėmėsi 
savavališkos statybos. Savivaldybės 
pažadas užtikrinti valstybės finansa-
vimą įstrigo tik prasidėjus statyboms. 
Kodėl? O gi nebuvo suderinta su vy-
riausybę kaip bus įgyvendintas šis 
statybos projektas, kiek jis kainuos. 
Be jokių teisinių susitarimų, protoko-
lų su vyriausybę imtasi triumfalinės 
statybos.   Pradėjo sklisti korupcijos 
kvapas.

Prisiminkime ir A. Butkevičiaus 
įsiūlytus „pažįstamus iš veiklos Gru-
zijoje konsultantus“ už 2 mln. litų. 
Įdomu, ką gi jie ten turėjo ir už kiek 
konsultuoti?

Miesto vicemeras E. Lementaus-
kas, kuris yra savivaldybėje sudary-
tos stadiono statybos darbo grupės 
vadovas, nenorėdamas atskleisti na-
cionalinio stadiono statybų peripeti-
jų, atrado būdą kaip sumėtyti pėdas 
– ėmė ir atleido Vilniaus kapitalinės 
statybos direktorių Sigitą Petrauską. 
Atleidus jį, pasak kai kurių teisinin-
kų, mėginama išvengti atsakomybės. 
Juk paskirtas naujas direktorius galės 
teisintis nieko nežinąs apie neskaidrų 
stadiono statybos finansavimą.

Idėjų miesto vadovams netrūksta. 
Siūloma parduoti ir stadiono pavadi-
nimą, ir tribūnas. Pavyzdžiui, Petras 
turi 20 mln. litų. Pinigų daug, netu-
ri kur dėti. Miesto valdžia pasiūlo jo 
vardu pavadinti stadioną –Nacionali-
nis stadionas „Petras“. Jis sumoka 20 
mln. litų miesto valdžiai ir amžiams 
įsiamžina. Gražu, ar ne. Niekas kitas 
negalės pakeisti pavadinimą. 

Taigi, nešvarių darbelių sąrašas il-
gėja. Visus taškus sudės teisėsaugi-
ninkai.

Praėjusiame numeryje skaitytojams 
mes pateikėme informaciją, kad vietoj 
apgriuvusio taksi parko po kelių metų 
stovės gražus prekybos ir pramogų 
centras, kuriame įsikurs kavinės, dide-
lė maisto prekių parduotuvė, paslaugų 
centrai.  

Apie prekybos centro projektą ir kaip 
jis atrodys, mes paprašėme papasakoti 
UAB „Vilniaus žemės grupės“ direktorių 
Andrejų Trofimovą:

-Kitų metų sausio pradžioje pradė-
sime statybos darbus. Pirmiausiai su 
žeme sulyginsime buvusį Taksi parką, 
išvalysime teritoriją, nugriausime  visus 
esančius  mūsų teritorijoje pastatus. Pre-
kybos ir pramogų centras užims beveik 
25 tūkst. kv. metrų. Panašus pramogų 
centras jau yra pastatytas Šiauliuose, ir 
vadinasi „Saulės miestu“. Šalia pramogų 
centro bus pastatytas ekonominės klasės 
viešbutis. Per du aukštus įrengsime di-

delę maisto prekių parduotuvę, šalia įsi-
kurs biurai, paslaugų centrai, boulingas, 
vaikų žaidimo kambariai. Įrengsime po-
žeminę automobilių aikštelę su servisu, 
plovykla.

Mes galvojame, kad pastačius šį pre-
kybos ir pramogų centrą, bus įdarbinta 
nuo 300 iki 400 žmonių, dauguma jų 
bus šio rajono gyventojai.

Projekto vertė daugiau kaip 100 mln. 
litų. Pati statyba truks apie du metus, 
tad 2010 metais prekybos centras priims 
pirmuosius lankytojus.

O jeigu žiūrėti į tolimesnę perspek-
tyvą, tai per geležinkelį  bus nutiestas 
labai platus tiltas ant kurio numatoma 
pastatyti pastatą (taip kaip dabar atrodo 
ant Geležinio Vilko tunelio pastatytas 
administracinis pastatas), kuris sujungs 
Naujamiestį ir Naujininkus ir tęsis iki 
Kauno gatvės.

                      NV informacija

Naujininkuose iškils naujas 
prekybos ir pramogų centras

Korupcinė „tvarka ir teisingumas“ Vilniaus savivaldybėje
Mieste prasidėjo 
stagnacija
 
Miestiečiams kyla klausimas ar 

nauja miesto valdžia išsikvėpė, ar 
paprasčiausiai nesugeba dirbti. Vis 
dažniau girdime apie miesto val-
džios nesėkmes. Daug projektų su-
stojo: įstrigo nacionalinio stadiono 
statyba, tarptautinės dviračių trasos 
„Euro Velo“ projektas , atliekų tvar-
kymas, transporto kamščių spren-
dimai ir kt. Panašu, kad rudenį bus 
problemų su šilumos ūkiu ir viešo-
jo transporto darbo apmokėjimu, 
šiukšlių utilizavimu. 

Miestiečiai ironiškai samprotauja, 
kad naujoji valdžia su meru prie-
šakyje vargiai supranta  šiuolaiki-
nes  miesto infrastruktūros vysty-
mo tendencijas, nežino ko griebtis. 
Menininkai ir visuomenės veikėjai 
vis dažniau prabyla apie Vilniuje įsi-
šaknijusią stagnaciją. Nors  daugelis 
savivaldybės vadukų važinėja po Eu-
ropą, bet numatomi bei pateikiami jų 
pasiūlymai kaip spręsti automobilių 
spūsčių problemas tampa utopiniais. 

Pasisvečiavę Šveicarijoje, „Tvarka ir 
teisingumo“ frakcijos nariai pasiūlė 
Vilnių apraizgyti oro gondolų lini-
jomis, tai yra 10 metrų virš žemės 
lynais skriejantys vagonėliai . Na, jei 
nepavyktų tai įgyvendinti, tai frakci-
ja turi alternatyvą – elektriniais bė-
giais skriejančius taksi, kuriose tilps 
4 keleiviai ir jų bagažas. Štai tokios 
utopinės mintys kai kurių savivaldy-
bės Tarybos narių galvose.

Nusileiskime ant žemės ir realiai 
pažiūrėkime į šių dienų problemas: 
užsidaro bibliotekos, vaikų dienos 
centrai lieka be finansavimo, aštrė-
jančios problemos gydymo įstaigo-
se ir pan. Tarybos nariai kelionėms, 
papirkinėjimams išleidžia tūkstan-
čius litų, tai nesuranda pinigų vaikų 
dienos centrams, išlaikyti bibliote-
kas. Kas toliau laukia Vilniaus?

Ko jau ko, bet skandalų sostinėje 
per pastarąjį laikotarpį netrūksta, 
ypač savivaldybėje, kai vienas po 
kito į areną išeina „Tvarkos ir tei-
singumo“ partijos nariai.

                  
Aleksas  Unguraitis
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Buvusioje „Neries gamyklos terito-
rijoje pradėjo veikti pirmoji Lietuvos 
sunkiosios pramonės įmonė UAB 
„SVM Metal“. Tai bus vienintelė Balti-
jos rinkai gaminami plieniniai apvalūs 
profiliniai vamzdžiai, kurie bus gami-
nami iš juostų, supjaustytų iš šalto arba 
karšto valcavimo lakštinio ruloninio 
plieno ir išilgai suvirintų aukšto daž-
nio elektros srove. Tokios technologi-
jos Baltijos šalyse yra unikalios. Įmo-
nė, pasak UAB „SVM Metal“ valdybos 
pirmininko Mečislovo Vaškovičiaus 
metalo gaminius galės gaminti pa-
gal individualius klientų užsakymus. 
Lietuvos gamintojai ir mažmeniniai 
prekybos tinklai iki šiol plieno gami-
nius importuodavo iš NVS valstybių, 
Lenkijos, Čekijos ir kitų Vakarų šalių. 
Mūsų pramonės gigantai- statybų fir-
mos, dujotiekio, vandentiekio, baldų 
ir mašinų gamintojai per metus tokios 
produkcijos kaip plieniniai vamzdžiai 
ir jų  profilius per metus sunaudoja 
daugiau kaip 100 tūkst. tonų. 

Per mėnesį „SVM Metal“ pajė-
gūs pagaminti 1000 tonų plieninių 

Naujosios Vilnios futbolo komplek-
so kūrimo projektas buvo pradėtas 
2004 metais. Po metų Vilniaus miesto 
taryboje buvo patvirtintas teritorijos, 
kurioje ketinama statyti kompleksą, 
detalusis planas. Deja, vėliau projektas 
įstrigo ir tik dabar vėl vykdomi pro-
jektavimo darbai.

Modernus futbolo kompleksas iškils 
dabartinio stadiono Karklų gatvėje 
vietoje. Futbolo akademijoje gyventų 
ir meistriškumą ugdytų gabiausi Vil-
niaus regiono vaikai. Šio projekto kai-
na sieks iki 50 mln. litų. 8 ml. litų sta-
tybai pažadėjo skirti Europos futbolo 
asociacijų sąjunga –UEFA. Didžiąją 
dalį reikalingos sumos žada investuoti 
Lietuvos futbolo federacija. Taip pat 
laukiama paramos iš Valstybės inves-
ticijų programų ir Europos Sąjungos 
paramos fondų kaip iš atvykstamojo 
turizmo objekto.

Nauda akivaizdi

Šis futbolo kompleksas turės neabe-
jotina naudą Naujosios Vilnios mikro-
rajonui, kuris yra šiuo metu primirš-
tas lyginant su kitais Vilniaus rajonais. 
Statybos suteiks papildomų darbo vie-
tų, padės atsigauti rajono ekonomikai, 
pritrauks naujų investuotojų, prisidės 
prie infastruktųros ir susisiekimo su 
miesto centru gerinimo. Ne mažiau 
svarbi ir prevencinė programa - futbo-
lo aikštynų atsiradimas padės spręsti 
vaikų užimtumo ir nusikalstamumo 
klausimus. 

Pasak Artūro Meliano, futbolo kom-
plekso atsiradimas efektyviai page-
rintų jaunimo užimtumo problemą, 
sutelktų Naujosios Vilnios bendruo-
menę. Įrengus futbolo kompleksą, 
šalia įsikurtų įvairios aptarnaujančios 
ir paslaugas teikiančios įmonės, todėl 
ilgainiui šis kompleksas turėtų tapti 
Naujosios Vilnios ekonominio atgimi-
mo pagrindu. Priežastis viena – nacio-
nalinių ir tarptautinių futbolo varžybų 
organizavimas padės pritraukti turistų 

ir miesto svečių ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš užsienio. Komplekse iškiltų vieš-
butis bei maitinimo įstaigų komplek-
sas, baseinas, treniruočių salės. Paga-
liau butu sutvarkyta ir Vilnelės kranti-
nė bei aplink stadioną esantis parkas! 

Viename futbolo 
komplekse – keli 
stadionai bei 
administraciniai pastatai

Futbolo kompleksą sudarys du stadi-
onai, kurių vienas bus po atviru dan-
gumi su 5000 vietų žiūrovams (3000 iš 
jų sėdimos), o kitas – dengtas su dirb-
tinės dangos aikšte ir 3000 vietų žiū-
rovams. Šalia komplekso bus įrengtos 
trys treniruočių aikštės (dvi dirbtinės 
dangos, viena natūralios dangos) bei 
administraciniai pastatai su medici-
nos kabinetais, treniruoklių salėmis, 
masažinėmis, persirengimo, teisėjų 
bei žaidėjų poilsio kambariais, reabili-
tacinės patalpos su baseinais, pirtimis, 
sukūrinėmis voniomis. Moderniose 
salėse bus nuolatos rengiamos konfe-
rencijos, seminarai ir kursai teisėjams, 
treneriams, gydytojams bei kitiems 
su futbolu susijusiems specialistams. 
Yra numatyta, kad Futbolo komplek-
se įsikurs Vilniaus Futbolo akademija 
bei Lietuvos futbolo federacija. Kom-
plekse vienu metu galės sportuoti ir 
gyventi apie 100 futbolininkų.

Naujosios Vilnios futbolo komplek-
sas taps puikiu treniruočių ir stovyklų 
centru Lietuvos nacionalinei, jaunimo 
bei jaunių futbolo rinktinėms – jos čia 
galės treniruotis ir gyventi prieš atsa-
kingas rungtynes.

Modernus futbolo aikštynas būtų 
analogų Baltijos šalyse neturintis reiš-
kinys, atitiktų visus UEFA (Europos 
futbolo asociacijų sąjunga) ir FIFA 
(Tarptautinė futbolo asociacijų fede-
racija) keliamus reikalavimus.

                                    
Mindaugas Beišys, Vilniaus 

futbolo akademijos direktorius

Naujoje Vilnioje atgyja 
moderniausio futbolo 
komplekso statyba

Plieno gamykla Naujojoje 
Vilnioje

vamzdžių. Planuojama, kad įdiegus 
visą įrangą, per metus šioje gamy-
kloje plieno vamzdžių bus gamina-
ma daugiau nei 40 tūkst. tonų. O kad 
pasiektų tokio galingumo, įmonės 
vadovai dar investuoti apie 30 mln. 
litų.

Artimiausiu metu, pasak M. Vaš-
kovičiaus, numato pirkti naujus 
vamzdžių gamybos agregatus, įreng-
ti plieno lenkimo servisą, kirpimo, 
pjaustymo, suvirinimo darbams, 
gamins konstrukcijas. Įmonė jau pa-
rengė dirbti prie sudėtingų automa-
tizuotų linijš, mechanizmų daugiau 
kaip 60 žmonių, kurių didesnė dau-
guma gyvena Naujoje Vilnioje.

Bendrovė „SVM Metal“ yra valdo-
ma Lietuvos ir Kazahstano investuo-
tojų, kurių 60 proc. akcijų priklauso 
lietuviams, kita dalis –Kazahstano 
partneriams.

                            NV informacija

 Balandžio 16 d. Vilniaus mies-
to Barboros Radvilaitės pagrin-
dinėje mokykloje buvo surengtas 
N.Vilnios tarpmokyklinis projektas 
“Duona- gyvybės šaltinis”.

     Renginyje dalyvavo “ Žaros” vi-
durinės mokyklos, “Vilnies” pagrin-
dinės mokyklos, Pavilnio pagrindi-

Atžalyno mokyklai -10 metų
Gegužės 16-ąją Naujosios Vilnios "Atžalyno" pradinė mokykla paminėjo 

10 metų sukaktį. Naujosios Vilnios kultūros centre buvo surengta nuostabi 
šventė. "Atžalyno moksleiviai ir mokytojai susirinkusiems į šią šventę pa-
dovanojo nuostabų koncertą.

Beje, ši mokykla viena saugiausių Vilniuje ir Lietuvoje - mokiniai moka-
mi saugaus eismo taisyklių, nuolat skina pergales įvairiose saugaus eismo 
konkursuose. 

nės mokyklos, “Laisvės” gimnazijos 
ir renginio organizatorės- Barboros 
Radvilaitės pagrindinės mokyklos 
mokiniai bei mokytojai.

     Renginio rėmėjas ir mecena-
tas- Artūras Melianas, mielai suti-
kęs suteikti finansinę paramą orga-
nizuojant šį projektą. 

Duonos šventė
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От редактора
Наши микрорайоны – Новая Виль-

ня, Павильнис, Салининкай и Науи-
нинкай – частенько называют богом 
забытыми уголками. Что ж… Пора 
вспомнить, что никто о тебе не по-
заботится, если сам не позаботишь-
ся. Газета также напомнит властям 
о проблемах.  В этом номере мы 
призываем к весеннему субботнику, 
объявляем конкурс «Мои предло-
жения Вильнюсу и Литве», советуем 
создать в Новой Вильне Клуб сеньо-
ров. Ждём от наших читателей сове-
тов и пожеланий. 

Год после выборов – 
фиаско партии Паксаса
В первом выпуске нашей газеты мы 

писали о многочисленных примерах 
неспособности партии Р. Паксаса 
«Порядок и справедливость» навести 
порядок в городе Вильнюсе. К сожа-
лению, скандалы, связанные с парти-
ей Р. Паксаса, продолжаются.

В прошлом году в Вильнюсе нача-
лось строительство стадиона, вы-
явившее некоторые особенности 
национального строительства: 
обсуждение проекта проводилось 
в узком кругу заинтересованных 
лиц; не был даже объявлен конкурс; 
окончательная смета строительс-
тва – тайна за семью печатями. Осо-
бенно возмутило горожан пригла-
шение одним из лидеров партии Р. 
Паксаса никому неизвестных кон-
сультантов за 4 миллиона лит. И вот 
вам результат – генеральный под-
рядчик строительства объявил, что 
работы приостановлены, так как 
правительство не спешит подтверж-
дать финансирование. 

Всё тот же член партии «Порядок 
и справедливость» вспомнил, что 
он председатель Комитета по здра-
воохранению в Совете самоуправ-
ления и решил запретить врачам 
посещение больных на дому. Этим 
он вызвал бурю возмущения жите-
лей Вильнюса, так что пришлось это 
решение отзывать.

Власти Вильнюса, состоящие в 
основном из членов партии «По-
рядок и справедливость», приняли 
решение снять 50-процентные льго-
ты одиноким родителям за детские 
сады. Такой вот получился новогод-
ний сюрприз матерям-одиночкам. 
Ответственный за культуру и обра-
зование вице-мэр столицы А. Палец-
кис, бывший социал-демократ, не 
нашёл должных объяснений такого 
решения, сказал только, что оно мо-
жет быть пересмотрено (к чему же 
тогда было его принимать?). 

Удивляет неспособность властей 
города решить вопрос утилизации 
ила – остаточного продукта отчис-
тки сточных вод. Не придумали 
ничего более умного, чем везти са-
мосвалы со зловонными массами 

через весь город в Шальчининкский 
район, поближе к белорусской гра-
нице. Международный мусорный 
скандал – это то, чего нам больше 
всего не хватало!

LEO LT – нет никакой 
гарантии, что АЭС будет 
построена
Комментирует запутанную ситуа-

цию Артурас Мелянас:
– По мнению экономистов, созда-

ние LEO LT обойдётся каждому на-
логоплательщику в тысячу литов. 
Между тем, в договоре нет ни слова 
про строительство атомной стан-
ции. Людей вводят в заблуждение 
красивой и благородной идеей не-
зависимости национальной энерге-
тики. Но нет никакой уверенности, 
что через год-другой частный ин-
вестор «НДС-энергия» не продаст 
свои акции, а мы вынуждены будем 
покупать более дорогую электро-
энергию! Мы предлагаем вернуться 
за стол переговоров, чтобы вписать 
в текст договора хотя бы три слова: 
«обязуется построить АЭС».

В Науининкай построят 
новый торговый центр
Там будет кафе и разные виды ус-

луг населению. Поблизости намече-
но построить гостиницу и офисные 
центры. Строительные работы на-
чнутся в конце года, а в следующем 
году отпразднуем новоселье. 

Украсим наш город!
С приходом весны приглашаем 

всех на субботник, чтобы очистить 
от мусора нашу территорию. Всем 
желающим подарим семена цве-
тов – пусть расцветают вместе с вес-
ной наши микрорайоны! Пусть рас-
пустившиеся цветы будут подарком 
женщинам ко Дню матери!

Семена можно будет получить с 31 
марта по адресу:

Новая Вильня – базар Новой Вильни,
Науининкай – цветочный павиль-

он, ул. Капсу, 2 (около базара и бан-
ка «Снорас»).

Уважаемые пенсионеры 
Новой Вильни!
Приглашаю Вас объединяться в 

клубы пенсионеров, где вместе смо-
жете провести время, встретиться с 
интересными людьми,  вспомнить 
приятные мгновения жизни. Стре-
мясь восстановить и сохранить ис-
торию Новой Вильни прошу предо-
ставить фотографии, статьи, воспо-
минания и другой материал о Новой 
Вильни, её людях, предприятиях и 
организациях, праздниках и других 
событиях. Всё это будет использо-
вано для создания книги и филь-
ма. Пожелания и материал прошу 
предоставить в библиотеку Центра 
Культуры Н. Вильни или позвонить 
по тел. 8~605 62911, В Науининкай - 
тел. 8~614 12729.

WWW.MELIANAS.LT
Pradėjo veikti Artūro Meliano interneto svetainė www.melianas.lt. 

Kviečiame apsilankyti, užsiregistruoti (kas dešimtas lankytojas gaus at-
minimo suvenyrą), dalyvauti diskusijoje, teikti pasiūlymus. Svetainė yra 
lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

KONKURSAS įVyKO
Praėjusiame mūsų laikraščio numeryje Artūras Melianas paskelbė konkursą 

„Mano pasiūlymas Vilniui ir Lietuvai“. Konkurse dalyvavo Naujininkų ben-
druomenės senjorai, 11 švietimo įstaigų iš Naujininkų ir  Naujosios Vilnios. 
Buvo smagu visiems pasigrožėti vaikų, moksleivių, pedagogų, senjorų kūrybi-
niais darbais: piešiniais, rankdarbiais, rašiniais, drožininiais ir t.t.

 Konkurso komisijai buvo sunku atrinkti nugalėtoją ir prizininkus, nes kie-
kvienas darbas savitai įdomus, perteikiantis gamtos grožį, savo pasaulėžiūrą.

Konkurso mecenatas Artūras Melianas pritarė konkurso komisijai, kad jos 
sąlygas labiausiai atitiko dalyvės iš  Vilniaus lopšelio – darželio „Želmenėliai“  
pedagogės Laimos Preisienės rašinys „Senjorai – gyvenimo praktikai ir pavyz-
dys“. Autorė labai išsamiai ir vaizdingai aprašė Naujininkų mikrorajono senjorų 
- pensininkų gyvenimą, jų kūrybinę veiklą, turimas problemas.  

 Ji tapo konkurso nugalėtoja, kuriai buvo įteiktas vertingas prizas. Visi kiti  
konkurso dalyviai gavo atminimo dovanėles.

Artūras Melianas nuoširdžiai dėkoja konkurse dalyvavusioms Naujininkų 
ir Naujosios Vilnios švietimo įstaigoms: lopšelio-darželio „Želmenėliai“; lop-
šelio-darželio „Liepsnelė“; lopšelio - darželio „Du gaideliai“; lopšelio- darželio 
„Daigelis“, lopšelio- darželio „Gervelė“, „Laisvės“ gimnazijos, Vilniaus Vilnios 
pagrindinė  mokyklos, Vilnios Barboros Radvilaitės pagrindinė mokyklos, Vil-
niaus Žaros vidurinė mokyklos vaikams, moksleiviams ir pedagogams. Didelį 
ačiū tarė Naujininkų bendruomenės senjorams. 

                                                                                               NV informacija

STIPENDIJA GABIEMS ABITURIENTAMS

Siekdamas padėti gabiems abiturientams iš nepasiturinčių šeimų stoti į aukš-
tasias mokyklas Artūras Melianas įsteigė vienkartines stipendijas stojimo mo-
kesčiui apmokėti.

Dėl stipendijos prašome iki birželio 15 d.  laisva forma kreiptis į mokyklos 
vadovus. Sprendimą dėl stipendijos paskyrimo priims mokyklos vadovybė iki 
birželio 20 d.

Gėlės Mamai
Vilniaus mieste balandžio 30  dieną  vyko akcija pagerbiant Mamas.  Mūsų 

jauniausieji Naujininkų rajono gyventojai žaliuojančias pievas, skverus 
nuspalvino  pačių pagamintomis gražiausiomis spalvingomis gėlėmis – taip 
pasveikindami ir pagerbdami mylimas Mamas, Močiutes, būsimas Mamas.


