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Visi girdėjome apie numatomą rude-
nį šilumos kainos didėjimą. Supran-
tame, kad pasaulyje brangsta nafta ir 
dujos, tačiau ar visas galimybes išnau-
dojo mūsų valdžia? Manau, pirmiausia 
Vilniaus miesto savivaldybė skubiai 
turi imtis ir trumpalaikių, ir ilgalaikių 
efektyvių priemonių šilumos kainoms 
Vilniaus mieste stabilizuoti.

Trumpalaikės kainų mažinimo 
priemonės

Pirmąjį žingsnį mažinant šilumos 
kainą miestiečiams galėtų žengti 

pati Vilniaus miesto savivaldybė, 
atsisakydama „Vilniaus energijos“ 
mokamų nuomos ir koncesijos mo-
kesčių. Dabar šie mokesčiai sudaro 
beveik 8 mln. litų ir yra sudėtinė 
kainos, kurią apmokės Vilniaus 
miesto gyventojai mokėdami už ši-
lumą, dalis.

Šilumos kaina vilniečiams su-
mažėtų ir tuo atveju, jei Vilniaus 
miesto savivaldybė apmokėtų vi-
sus susikaupusius savo ir biudže-
tinių įstaigų įsiskolinimus už šil-
dymą. 

Kaip sumažinti šilumos 
kainos augimą?

Mielieji Naujininkų, Pavilnio, Naujo-
sios Vilnios ir Dvarčionių gyventojai,

Bendraudamas su Jumis jausdavau 
daugelio nusivylimą Lietuvos valdžia. Iš-
ties nuolatinės politikų rietenos ir tarpu-
savio kaltinimai negali sukurti efektyvios 
ekonomikos, užtikrinti piliečių saugumo 
ar socialinės gerovės. Lietuva paskendo 
tikrų ir užsakovų sugalvotų skandalų 
baloje. Akivaizdu, kad daugiausia laiko 
dauguma dabartinių Seimo narių ski-
ria ne svarbioms problemoms spręsti, o 
priešininkams menkinti.

Negalima taikstytis su tikrais korupci-
jos ir netinkamo politikų elgesio faktais, 
tačiau tai turėtų būti atitinkamų tarnybų 
darbas, o Seimas ir kitos politinės insti-
tucijos privalo visą energiją skirti spren-
džiant žmonėms svarbius klausimus. O 
jų tikrai daug – tai spartus kainų kilimas, 
grėsmingas energetikos išteklių (naftos, 
dujų ir kt.) brangimas, lėtai augančios 
žmonių pajamos, brangi ir neprieinama 
medicina, darbingų žmonių emigracija 
iš Lietuvos, pagyvenusių ir neįgaliųjų 
žmonių atskirtis, švietimo kokybė, al-
koholizmas ir narkomanija, korupcija ir 
biurokratija.

Visi suprantame, kad šių sudėtingų ir 
įsisenėjusių problemų skambiais šūkiais 
ir kalbomis neišspręsime. Reikalingi GE-
BĖJIMAI, bendraminčių KOMANDA, 
PASTOVUMAS ir kruopštus DARBAS. 
Jūs patys atsirinksite, kuri partija turi šias 
savybes. Ir darbais tai įrodė.

Įsitikinęs, kad aš ir mano kolegos ga-
lime būti naudingi Jums. Todėl siūlau 
Jums savo įsipareigojimus.

Pagrindiniai mano SIEKIAI 
LR SEIME:
- pasiekti, kad vidutinė alga Lietu-

voje būtų 3 500 Lt, vidutinė pensija – 
1 500 Lt;

Tai – ne utopija. Nuosekliai skatinant 
našias, modernias ūkio šakas, sumažinus 
mokesčių naštą, pagerinus verslo ir inves-
ticijų aplinką padidės dirbančiųjų atlygi-
nimai. O tai didins įmokas į SODROS 
biudžetą, taigi atitinkamai ir pensijas; 

- sumažinti pajamų mokesčio tarifą 
iki 20 procentų;

Jau daugelyje valstybių patikrintas da-
lykas, kad, sumažinus pajamų mokestį, 
daugiau surenkama mokesčių, nes su-
mažėja atlyginimų „vokeliuose“ mokė-
jimas. Be to, tai pagyvina ekonomiką ir 
padidina žmonių darbo užmokestį; 

- pradėti vykdyti emigrantų grąžini-
mo į Lietuvą programą;

GERESNĖ LIETUVA 
Artūro Meliano RINKIMINĖ PROGRAMA

Nuo kalbų būtina pereiti prie konkre-
čių priemonių – informacijos emigran-
tams apie darbo rinką Lietuvoje sklei-
dimas, socialinių garantijų pertvarka, 
dvigubo apmokestinimo panaikinimas. 
Svarbiausia – atlyginimų Lietuvoje augi-
mas ir darbo sąlygų gerinimas;

- gerinti medicinos paslaugas, maži-
nant biurokratizmą sveikatos įstaigose;

Reikia kuo skubiau atlaisvinti gydyto-
jus nuo daugelio popierių pildymo, ska-
tinti privačių (apmokamų iš Valstybinės 
ligonių kasos) šeimos gydytojų kabinetų 
plėtrą, racionalizuoti gydymo įstaigų 
tinklą ir tobulinti vaistų kompensavimo 
mechanizmą;

- mažinti šildymo ir benzino kainų 
augimą;

Akcizų mažinimas, šilumos gaminto-
jų atleidimas nuo koncesijų ir kitų mo-
kesčių, valstybinių įstaigų įsiskolinimo 
energetikams padengimas leis sumažinti 
naftos ir dujų kainų augimo pasekmes;

- įvykdyti visuotinę namų šiltinimo ir 
renovavimo programą;

Pagrindinė ilgalaikė šilumos kainų au-
gimo stabdymo priemonė yra namų šil-
tinimas ir renovavimas. Tai turėtų tapti 
viena pagrindinių valstybės investicinių 
programų;

- užtikrinti vaikų ir pagyvenusių žmo-
nių užimtumą;

Mūsų ateičiai – vaikams ir garbingiems 
senjorams privalome užtikrinti gerokai 
didesnį užimtumo pasirinkimą, nei yra 
dabar. Kiekvienas vaikas turės papildo-
mo lavinimo „krepšelį“ ir kiekvienas 
senjoras galės rasti tinkamą užsiėmimą; 

- išplėsti neįgaliųjų įdarbinimą ir in-
tegraciją į visuomenę;

Pagal neįgaliųjų integravimą į visuome-
nę sprendžiama apie valstybės kokybę. 
Privalome atitikti Europos valstybės vardą 
– paslaugos neįgaliems bus išplėstos, mak-
simaliai užtikrintos galimybės jiems darbo 
rinkoje ir bendruomenės gyvenime;

- sumažinti mokymo krūvius moki-
niams, atsisakant mažai naudotinų 
žinių;

Dideli mokymosi krūviai siekiant su-
teikti jiems daug, bet dažnai mažai pritai-
komas specializuotas žinias sukelia stresus, 
atgraso silpnesnius nuo mokymosi, skati-
na užsimiršti vartojant alkoholį ir narkoti-
kus, tampa net savižudybių priežastimi;

- padidinti politikų atsakomybę ir ap-
riboti galimybę keisti partijas;

Didinant politikų atsakomybę vienas 
pirmųjų veiksmų turi būti esminis apri-
bojimas keisti partijas – juk taip apgau-

nami rinkėjai, kurie balsuoja už vieną 
programą, o vėliau yra išduodami. 

Pagrindiniai mano SIEKIAI 
APYGARDOJE

Naujininkuose:
2008 m. atidaryti nemokamą konsul-

tavimo centrą teisiniais, socialiniais ir ko-
munalinių paslaugų klausimais.

2008 m. organizuoti senjorų (pensinin-
kų) ir jaunimo laisvalaikio klubą.

2009 m. iš esmės išspręsti automobilių 
spūsčių klausimą Naujininkuose.

2009 m. pagerinti poliklinikos darbą.
2009 m. inicijuoti kompleksinį kiemų 

asfaltavimą.
2010 m. išplėsti buvusių bendrabučių 

ir daugiabučių namų valstybinę renova-
vimo programą.

2010 m. perkelti Naujininkų seniūniją 
ir policijos nuovadą į Naujininkus.

2011 m. iš esmės sustabdyti narkotikų 
prekybą arba iškelti nelegalų taborą iš 
Kirtimų.

 
Pavilnyje:

2008 m. atidaryti nemokamą konsul-
tavimo centrą teisiniais, socialiniais ir 
komunalinių paslaugų klausimais.

2008 m. organizuoti senjorų (pensi-
ninkų) ir jaunimo laisvalaikio klubą.

2009 m. atkurti ambulatoriją Pavilnyje.
2009 m. išspręsti Pavilnio nuotekų ka-

nalizacijos ir šaligatvių klausimus. 
2010 m. išplėsti lietuvišką mokyklą Pa-

vilnyje. 
2011 m. sutvarkyti Tuputiškių ser-

pantiną.

Dvarčionyse:
2008 m. atidaryti nemokamą konsul-

tavimo centrą teisiniais, socialiniais ir 
komunalinių paslaugų klausimais.

2008 m. organizuoti senjorų (pensi-
ninkų) ir jaunimo laisvalaikio klubą.

Naujojoje Vilnioje:
2008 m. atidaryti nemokamą konsul-

tavimo centrą teisiniais, socialiniais ir 
komunalinių paslaugų klausimais.

2008 m. organizuoti senjorų (pensi-
ninkų) ir jaunimo laisvalaikio klubą.

2009 m. pagreitinti futbolo centro ir 
baseino statybas Naujojoje Vilnioje.

2009 m. padidinti patrulinės policijos 
pajėgumus rajone.

2010 m. pagerinti poliklinikos darbą.
2010 m. išplėsti buvusių bendrabučių 

ir daugiabučių namų valstybinę renova-
vimo programą.

2011 m. bus sutvarkyti (išasfaltuoti) 
visi rajono daugiabučių kiemai.

Daugiau informacijos  www.melianas.lt
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ARTŪRO MELIANO, kandidato į Lietuvos Respublikos Seimą,
                                         biografijos bruožai

Gimė 1964 m. Panevėžyje, nuo 1979 
m. gyvena Vilniuje: iš pradžių – Nau-
jojoje Vilnioje, vėliau – Naujininkuo-
se. Todėl gerai žino šių miesto rajonų 
problemas.

Baigė ekonomikos ir socialinio 
darbo studijas Vilniaus universitete. 
Stažavosi Lenkijoje, Airijoje, Dani-
joje, JAV.

Dirbo „Grąžtų“ gamykloje inžinie-
riumi, Vilniaus socialinės paramos 
centre direktoriaus pavaduotoju. Nuo 
1997-ųjų išrinktas Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos nariu, Socialinių 
reikalų komiteto pirmininku. Kartu 

Artūras Melianas su stipriausiu planetos žmogumi Žydrūnu Savicku

Prieš metus į Artūrą Melianą kreipėsi 
Naujosios Vilnios vyresniojo amžiaus 
žmonių atstovai. Jie kalbėjo apie tai, kad 
sulaukę garbingo amžiaus jaučiasi vie-
niši ir norėtų pabendrauti tarpusavyje, 
tačiau neturi kur susiburti. Pensininkai 
jau buvo girdėję, kad Artūro Meliano 
iniciatyva Naujininkuose jau daug metų 
sėkmingai veikia panašus klubas. A. 
Melianas pasiūlė įsteigti „Senjorų klubą“ 
ir pažadėjo pasirūpinti vieta, kur vyres-
niojo amžiaus žmonės galėtų turiningai 
praleisti laisvalaikį.

Ir štai jau metus veikiantis Naujosios 
Vilnios „Senjorų klubas“ kiekvieną mė-

nesį nuoširdžiam bendravimui suburia 
buvusius rajono gamyklų darbuoto-
jus, jau pensinio amžiaus sulaukusius 
pedagogus, poliklinikos darbuotojus. 
Klubo veikloje dalyvauja muzikantai, 
menininkai ir organizatoriai, kurie 
rašo scenarijus ir padeda vesti įvairius 
renginius. Iš vedančiųjų lūpų skamba 
mylimiausių poetų ir rašytojų eilės, 
pagerbiančios mamas Motinos dienos 
proga. Senjorai pažymi valstybės šven-
tes ir nepamiršta savo artimųjų vardo 
dienų ir gimtadienių. Susirinkusieji ne 
tik dainuoja, šoka, bet ir patys skaito 
savo kūrybos eiles, dalijasi prisimini-

mais apie gražiausias savo gyvenimo 
akimirkas.

Artūras Melianas, „Senjorų klubo“ 
Naujojoje Vilnioje steigėjas, ir pats mie-
lai apsilanko vakaronėse. Čia išklausęs 
pensininkų nuoskaudas ir problemas 
pataria, konsultuoja įvairiais socialiniais 
ir teisiniais klausimais, nes neabejingas 
vyresniųjų žmonių problemoms, pade-
da jiems turiningai leisti laisvalaikį.

Rugsėjo 28 d. 16.00 val. kviečiame 
visus Naujosios Vilnios senjorus į su-
sitikimą „Senjorų klube“, kuris įvyks 
„Žaros“ vidurinėje mokykloje.

Naujosios Vilnios senjorai buriasi į klubą

su bendraminčiais pavyko įsteigti ne-
mažai naujų socialinių paslaugų įs-
taigų: Motinos ir vaiko pensioną, pir-
muosius Vilniaus Nakvynės namus, 
globos namus seneliams, užimtumo 
centrus vaikams su negalia.

2000 m. buvo išrinktas į LR Seimą, 
paskirtas Seimo Socialinių reikalų 
ir darbo komiteto pirmininku. Dir-
bo rengiant Darbo kodeksą, Pensijų 
reformos įstatymų paketą, Garan-
tinio fondo ir kt. įstatymus, teikė 
ratifikuoti Europos Socialinę Char-
tiją. Pavyko sustabdyti SODROS 
krizę, dėl to prasidėjo pensijų didi-
nimas. Dirbo Lietuvos ir Lenkijos, 
Lietuvos ir Ukrainos parlamentų 
asamblėjose, pasisakė už glaudžius 
tarpvalstybinius santykius sociali-
nės apsaugos ir ekonomikos srityje, 
buvo vizų panaikinimo su Ukraina 
iniciatorius.

Vėliau, dirbdamas Vilniaus miesto 
savivaldybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėju, sprendė socialiai remti-
nų žmonių problemas, ieškojo būdų, 
kaip jiems padėti. Šiuo metu yra Vil-
niaus apskrities viršininko pavaduo-
tojas, kuruoja Vilniaus apskrities so-
cialinės paramos, sveikatos apsaugos, 
švietimo ir kultūros sritis. 

Dalyvauja ir visuomeninėje vei-
kloje – išrinktas Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininko pavaduotoju, 

Šiuo metu Vilniaus miesto savival-
dybė ir jos kontroliuojamos įstaigos 
už šilumą tiekėjui yra skolingos apie 
15 mln. litų. Šios skolos ir išlaidos, su-
sijusios su skolos padengimu, taip pat 
yra sudėtinė naujos šilumos kainos 
dalis, kurią apmokės vilniečiai.

Ilgalaikiai strateginiai 
sprendimai šilumos kainoms 
Vilniaus mieste mažinti
Liberalų ir centro sąjungos frakci-

ja Vilniaus miesto savivaldybėje siūlo 
miesto valdžiai ir Vyriausybei siekti, 
kad „Lietuvos energija“ statytų naują 
420 MW kombinuoto ciklo jėgainę ne 
Elektrėnuose, o Vilniuje. Tada vietoj 
Elektrėnuose šildomo vandens telkinio 
galėtų būti šildomi vilniečių būstai.

„Šios jėgainės statymas Vilniuje, 
o ne Elektrėnuose, leistų kasmet su-
taupyti apie 133 mln. litų. Šiluma vil-
niečiams tada galėtų atpigti 5 centais. 
Taip pat sumažėtų elektros transpor-
tavimo nuostoliai. 

Kita labai svarbi ilgalaikė prie-
monė – būstų renovacija ir apšilti-
nimas. Tai leistų sumažinti išlaidas 
pastatams šildyti beveik dvigubai. 
Šiam LiCS argumentui pritarė ir 
konferencijoje savo poziciją išsakęs 
Lietuvos Respublikos daugiabučių 
namų savininkų bendrijų federacijos 
prezidentas Juozas Antanaitis. Svars-
tant kitų metų biudžetą būtina žen-
kliai padidinti lėšas šiam tikslui siekti.

Įgyvendinus minėtas trumpa-
laikes ir ilgalaikes priemones vil-
niečiai mokėtų ne 22,56 ct/kWh, o 
apie 16 ct/kWh. Nepaisant dujų pa-
brangimo, šiluma brangtų tik apie 
10 proc., o ne beveik 50 proc., kaip 
apskaičiavo šilumininkai.

Kaip sumažinti 
šilumos 
kainos augimą?
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Lietuvos socialinių darbuotojų asoci-
acijos viceprezidentu. 1996 m. Nau-
jininkuose įkūrė nemokamą vaikų ir 
paauglių laisvalaikio klubą „Debesėlis“, 
2007 m. – Dienos centrą Pavilnyje.

Su bendraminčiais 2001 m. įsteigė 
visuomeninę organizaciją „Naujinin-
kų bendruomenė“, kuri subūrė Nau-
jininkuose gyvenančius ir dirbančius 
asmenis vietos problemoms spręsti, 
organizuoti bendruomenės renginius, 
pavyzdžiui, jau tradicinę „Naujinin-
kų federacijos“ šventę. Bendruome-
nei pavyko sustabdyti krematoriumo 
statybą, paskatinti pietinio aplinkke-
lio tiesimą ir t. t.

Yra vienas iš Naujosios Vilnios fut-
bolo komplekso statybos iniciatorių.

Partijų nekeitė – nuo pat Lietuvos 
liberalų sąjungos įkūrimo yra jos 
narys. 

Pomėgiai: groti gitara, muzika, ben-
dravimas. 

Žmona Lina, vaikai – Armantas, 
Evaldas, Titas.

Mes įsitikinę, kad Artūro Meliano 
patirtis ir įdirbis bus naudingi Nau-
josios Vilnios, Dvarčionių, Pavilnio, 
Naujininkų ir visos Lietuvos žmo-
nėms.

Artūro Meliano rinkimų štabas
Daugiau informacijos: www.melianas.lt  
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Prieš kiekvienus rinkimus, o ypač prieš 
artėjančius rudens rinkimus į Lietuvos 
Respublikos Seimą, girdisi raginimų ne-
balsuoti ir šitaip nubausti „blogą valdžią“. 
Raginimai yra įvairūs – nuo keiksmažo-
džių, pasiūlymų „versti valdžią“, „imti 
šakes“ iki santūresnių siūlymų neiti į bal-
savimo apylinkes. 

Visiškai suprantamas žmonių nusivy-
limas Lietuvoje vykdoma politika, nuo-
latinėmis rietenomis, tikrais ir tariamais 
skandalais, svarbių klausimų sprendi-
mų atidėjimu ateičiai. Ne paslaptis, kad 
politikai, siekdami sumenkinti prieši-
ninkus, patys dažnai organizuoja skan-
dalus, panaudodami žiniasklaidą ir net 
teisėsaugos institucijas. Tai dar daugiau 
supainioja žmonių požiūrius ir sukelia 
neišvengiamą pasibjaurėjimą viskuo, 
kas susiję su politika. 

Bet teisėtai ant politikų pykstantys 
žmonės visgi apsigauna nuspręsdami 
nebalsuoti. Nebalsuodami mūsų kritiš-
kai nusiteikę ir dažnai išsilavinę piliečiai 
paprasčiausiai leidžia panaudoti jų balsą 
kitiems – juk rinkimų rezultatai gauna-
mi skaičiuojant BALSŲ SANTYKĮ, t. y. 
balsavusių už vieną ar kitą partiją ir kan-
didatą procentą! Taip nebalsavusių kri-
tiškai nusiteikusių piliečių balsai „dvigu-
bina“ balsavusiųjų balsus. Ar norėtumėte, 
kad Jūsų balsu pasinaudotų kitas, gal net 
už kokį alaus butelį balsuojantis pilietis? 

Dar blogiau, jei Jūsų biuletenį panaudos 
koks nesąžiningas komisijos narys.

Neteisinga ir nuomonė, kad nebal-
suojant baudžiami politikai. Juk tam, 
kad įvyktų rinkimai, užtenka ir ketvir-
tadalio balsavusių rinkėjų – o Lietuvoje 
ateina beveik dvigubai daugiau. Vis tiek 
rinkimai įvyksta ir kažkas išrenkamas. 
Beje, visame pasaulyje žinomas daly-
kas, kad per tuos rinkimus, kai būna 
mažas rinkėjų aktyvumas, dažniausiai 
laimi įvairūs populistai ir pažadukai, 
neturintys jokių gebėjimų valdyti vals-
tybę, nes jie „žaidžia“ su mažiau išsi-
lavinusių žmonių emocijomis, nesieja 
savęs su rimtais įsipareigojimais, o ir 
dažnai papirkinėja rinkėjus. Todėl ne-
balsuojantys piliečiai nubaudžia save ir 
savo valstybę. 

Politika yra valstybės valdymas. Kaip 
ir kiekviena organizacija, valstybė negali 
būti nevaldoma, visada bus politikų, ku-
rie valdys. Nuo visų piliečių pasirinkimo 
priklauso, kaip kokybiškai ji bus valdo-
ma. Neleiskite, kad Jūsų pasirinkimo ga-
limybe pasinaudotų kiti. 

Jei vieną ar kitą kartą nusipirkai su-
gižusio pieno, juk nenustosi apskritai 
jo pirkti. Tik būsi atidesnis jį rinkda-
masis arba eisi į kitą parduotuvę...

Artūras MelIaNaS

Nebalsuoji – tavo balsą panaudos kiti

RUGSĖJO 27 D.                                               ŠEŠTADIENĮ

kviečia
į „NAUJININKŲ FEDERACIJOS“ ŠVENTĘ
„Juventos“ gimnazijos sporto aikštyne (Kapsų g. 4)

PROGRAMA

15.00 val. Eisena Naujininkų gatvėmis: Vyšnių–Šaltkalvių–Kapsų–
Panevėžio–Dzūkų g. 

15.40 val. Šventinė mugė ir koncertas. Naujininkų garbės piliečio 
paskelbimas; nominacijų, apdovanojimų įteikimas.

   Rėmėjai ir organizatoriai:   
   ARTŪRAS MELIANAS, Naujininkų seniūnija, vaikų darželiai 
„Daigelis“, „Želmenėliai“, gimnazija „Juventa“, „Saulėtekio“ 
vidurinė mokykla ir kt.
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Reportažas iš Naujosios Vilnios 
kultūros centro

Rugpjūčio 29 d. Naujosios Vil-
nios Kultūros centre vyko gy-
ventojų susitikimas su Liberalų 
ir centro sąjungos pirmininku 
Artūru Zuoku ir kandidatu į LR 
Seimą Naujosios Vilnios rinki-
minėje apygardoje Artūru Me-
lianu. Prelegentai supažindino 
su savo partijos programinėmis 
nuostatomis, išreiškė rūpestį dėl 
Vilniaus mieste kylančių šilumos 
energijos kainų, pateikė konkre-
čių pasiūlymų, kaip spręsti šią 
problemą. 

Naujosios Vilnios gyventojai susiti-
kime išsakė savo nuomonę apie susi-
dariusią situaciją Naujojoje Vilnioje, 
kai daugiau kaip pusmetį nėra išrinkto 
seniūno, dalijosi mintimis ir rūpesčiais 
dėl švaros ir tvarkos parkuose, turga-
vietėje.

LiCS pirmininkas Artūras Zuokas ir 
kandidatas į LR Seimą Naujosios Vilnios 
rinkiminėje apygardoje Artūras Melia-
nas mielai ir nuoširdžiai atsakė į pateik-
tus gyventojų klausimus. Salėje vyravo 
draugiška bendravimo atmosfera.

Žana ALEKSIENĖ

Rugsėjo 15 d. 18 val. Kirtimų kultūros namuose (S. Dariaus ir S. Girėno g. 69) 
susitikimas „Taboras ir su juo susijusių problemų sprendimo būdas“.

Rugsėjo 16 d. 18 val. B. Radvilaitės vidurinės mokyklos (Genių g. 8/4) 
aktų salėje susitikimas „Naujosios Vilnios perspektyvos“.

Rugsėjo 18 d. 18 val. „Žaros“ vidurinės mokyklos (Karklėnų g. 13) aktų sa-
lėje susitikimas „Kaip sumažinti šildymo kainų augimą ir kitos aktualijos“. 

Rugsėjo 19 d. 18 val. „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos (Kaminkelio g. 10) 
aktų salėje susitikimas su rinkėjais „Kaip sumažinti šildymo kainų augimą ir 
kitos aktualijos“. 

Rugsėjo 22 d. 17 val. Dvarčionyse, AB „Dvarčionių keramika“ salėje, susi-
tikimas su rinkėjais „Dvarčionių aktualijos“. 

Rugsėjo 23 d. 18 val. „Lietuvių namų“ mokyklos salėje (Dzūkų g. 43) su-
sitikimas „Naujininkų pensininkų ir neįgaliųjų problemų sprendimas“. Da-
lyvauja „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Migaliova ir gydytoja Laima 
Mikulėnaitė.

Spalio 6 d. 18 val. Pavilnio Jaunųjų gamtininkų centro (Džiaugsmo g. 44) 
aktų salėje susitikimas „Pavilnio aktualijos ir sprendimai“.

Spalio 7 d. 17 val. „Vilnios“ vidurinės mokyklos (Palydovo g. 29A) aktų 
salėje susitikimas su rinkėjais „Naujosios Vilnios pensininkų ir neįgaliųjų 
problemų sprendimas“. Dalyvauja „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Mi-
galiova ir gydytoja Laima Mikulėnaitė.

Spalio 8 d. 18 val. „Laisvės“ gimnazijos (Darželio g. 2/15) aktų salėje deba-
tai „Pasiūlymai Naujajai Vilniai“.

Spalio 9 d. 18 val. „Juventos“ gimnazijos (Kapsų g. 4) aktų salėje debatai 
„Kas pasirūpins Naujininkais?“

 

ARTŪRO MELIANO SUSITIKIMŲ 
SU RINKĖJAIS GRAFIKAS

  Vilniaus miesto 
savivaldybė                             
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„Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.“  Konfucijus

Išleido LĮ „Kriventa“, V. Pietario g. 5–3, Vilnius, 
tel./faks. (8~5) 265 06 29, www.kriventa.lt
Redakcija LiCS Vilniaus sk., Literatų g. 8,
LT-01125 Vilnius, tel. (8~5) 260 89 86
arturas.melianas@lics.lt  

Politinė reklama

Mielieji kaimynai, 
Š. m. spalio 12 d. vyks Seimo rinkimai. Rinksime žmogų, kuris ketverius metus 

atstovaus Naujininkams, Pavilniui, Dvarčionims ir Naujajai Vilniai. Mums nau-
dinga turėti šalia mūsų gyvenusį ir rajonų problemas žinantį savo atstovą Seime. 
Juk taip būtų daugiau galimybių daryti įtaką svarbiems valdžios sprendimams. 

Esame įsitikinę, kad geriausiai tai darytų Artūras Melianas, savo veikla įrodęs, 
kad jam rūpi mūsų rajonai. Artūro Meliano pasiūlyti ir vykdomi darbai – vaikų 
ir paauglių užimtumas, dėmesys pagyvenusiems žmonėms, gyvenamųjų namų 
ir buvusių bendrabučių renovacija, kiemų ir gatvių remontas, policijos nuovados 
įkūrimas Naujininkuose, kova su narkotikais ir taboro iškeldinimas, prekybos ki-
oskų sutvarkymas, futbolo komplekso statyba – turi būti paspartinti mūsų labui.

Manome, kad svarbu ne kandidato partinė priklausomybė, o mums žinomas 
žmogus ir jo darbai ne tik prieš pat rinkimus. Pamąstykime, ar išrinktas kitas 
kandidatas nebus tik svečias Naujininkuose, Pavilnyje, Dvarčionyse ir Naujo-
joje Vilnioje?

Kviečiame visus neabejingus jungtis prie mūsų ir kartu siekti pergalės rinki-
muose visų mūsų labui! 

Naujininkų mokyklų ir darželių vadovai: Rožė Zinkevičienė, Gediminas Ur-
bonas, Irina Ignatavičienė, Tatjana Dvilevič, Rita Juozapaitienė, Irina Pa-
ramonova, Stasė Gibavičienė, Tamara Bojarovič, Liudmila Kalinina, Nina 
Žigajeva ir kiti

Naujininkų bendruomenės pirmininkė Rita Juozapaitienė

Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų asociacijos pirmininkė Tatjana Dvilevič

Naujininkų Senjorų klubo vardu Kazimiera Pranckevičienė

Naujininkų verslo klubo pirmininkas Raimondas Lingys  

Naujininkų jaunimo reikalų tarybos pirmininkas Aleksandras Kiselis

„Vilties“ bendrijos pirmininkė, Naujininkų gyventoja Dana Migaliova

Pavilnio bendruomenės pirmininkė Snaiguolė Bezarienė

Naujosios Vilnios gimnazijos ir mokyklų vadovai Vaidutė Strazdienė, Rūta 
Neciūnskienė, Dmitrijus Popovas, Marija Milkevičienė, Tatjana Urbonienė 

Žinomas keliautojas, Vilniaus miesto tarybos narys, Naujosios Vilnios gyven-
tojas Gintautas Babravičius

Namo bendrijos pirmininkė Žana Aleksienė

Naujosios Vilnios Senjorų klubo vardu Regina Tomaševič

Strelčiukų gyventoja Liudmila Bartosik

Tel. mob. 8 ~ 647 06 019, arturas.melianas@lics.lt

Kviečiame jungtis prie 
Artūro Meliano komandos!

Pavy
zdys

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
VIENMANDATĖS APYGARDOS RINKIMŲ BIULETENIS

2008 m. spalio 12 d.

NAUJOSIOS VILNIOS RINKIMŲ APYGARDA Nr. 10
PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE

          Žymėjimo pavyzdys

Jonas Jonaitis A partija

ARTŪRAS MELIANAS Liberalų ir centro sąjunga

Petras Petraitis C partija

УЛУЧШИМ ЛИТВУ.  Предвыборная программа Артураса Мелянаса
Дорогие жители Науининкай, Павильниса, Новой Вильни и Дварчёниса!
Общаясь с вами чувствовал ваше недовольство властью. В самом деле, постоянная грыз-

ня политиков, их взаимные обвинения не могут создать эффективной экономики и обе-
спечить гражданам страны безопасность и социальное благополучие. Литва погрязла в бо-
лоте действительных и заказных скандалов. Очевидно, что большую часть своего времени 
сегодняшние члены Сейма тратят не на решение важных проблем, а занимаются поиском 
компромата на своих политических оппонентов. А вопросов немало: стремительный рост 
цен, угрожающее подорожание энергетического сырья, медленно растущие доходы людей, 
дорогая и недосягаемая медицина, эмиграция молодёжи, изолированность пожилых людей 
и инвалидов, недостаточный уровень образования, алкоголизм и наркомания, коррупция 
и бюрократия.

Все мы понимаем, что для решения таких сложных проблем нужна постоянная и кро-
потливая работа команды способных единомышленников. Вам предстоит выбрать партию, 
которая обладает такими способностями и на деле это доказала.

Уверен, что я и мои коллеги сможем быть вам полезными. Вот мои некоторые обязатель-
ства (подробнее – на 1 стр.):
1. В 2008 году открыть в Новой Вильне, Павильнисе, Науининкай и Дварчёнисе бесплатные 

консультационные центры по правовым, социальным и коммунальным вопросам.
2. В 2008 году организовать клубы занятости для молодёжи и пенсионеров в Новой Вильне, 

Павильнисе, Науининкай и Дварчёнисе.
3. В 2009 году ускорить строительство футбольного центра и бассейна в Новой Вильне.
4. В 2009 году по сути решить проблему автомобильных пробок в Науининкай.
5. В 2009 году улучшить работу поликлиник в Новой Вильне и Науининкай, восстановить 

амбулаторию в Павильнисе.
6. В 2010 году начать всеобъемлющую программу реновации многоквартирных домов.
7. В 2010 году перевести сянюнию Науининкай и полицейский участок на территорию На-

уининкай, сянюнию Новой Вильнu–в центр района (в 2009 г.) .
8. В 2010 году добиться, чтобы зарплата педагогов и медиков была бы выше средней зара-

ботной платы по стране.
9. В 2011 году прекратить торговлю наркотиками или выселить нелегальный Табор из Кир-

тимай.
10.  В 2012 году добиться, чтобы средняя пенсия была 1500 литов, а средняя зарплата – 3500 

литов.
Как уменьшить рост цен на тепло?
Все мы слышали о предстоящем подорожании цен на тепло. Понятно, что это следствие 

подорожания мировых цен на нефть и газ. Но все ли средства использовала наша власть?  
Вильнюсскому самоуправлению следует провести ряд краткосрочных и долгосрочных 
мероприятий по стабилизации цен на тепло: во-первых, Вильнюсскому самоуправлению 
следует освободить «Вильняус энергию» от налога за концессию (8 млн. литов); во-вторых, 
Вильнюсскому самоуправлению следует заплатить «Вильняус энергии» все свои накопив-
шиеся долги (15 млн. литов). Если этого не сделать, эти 23 миллиона должны будут возме-
щать жители Вильнюса. 

Городским властям и правительству следует добиваться, чтобы новую силовую установку 
строить не в Электренай, а в Вильнюсе. Это позволит экономить ежегодно ещё 133 млн. ли-
тов и на 5 центов снизит нам плату за тепло.

Однако самый главный способ снизить цены на тепло – провести реновацию и утепление 
жилых домов. Это позволит вдвое снизить затраты на обогрев жилищ.

Выполнение упомянутых краткосрочных и долгосрочных мер позволит вильнюсцам 
платить не 22, 56 цента за кВт, а около 16. Таким образом, тепло подорожает на 10 %, а не 
на 50, как высчитали энергетики.

Праздник общины Науининкай
Приглашаем Вас на традиционный праздник «Федерации Науининкай», который состоит-

ся 27 сентября 2008 г. В 15.00 начнётся шествие вокруг Науининкай (ул. Шалткальвю – Кап-
су – Панявежё – Дзуку). После шествия – концерт и ярмарка (спортивная площадка перед 
гимназией «Ювента», ул. Капсу, 4). Во время концерта будет объявлен почётный гражданин 
Науининкай.

Рита Юозапайтене, председатель правления общины Науининкай                                            
Пенсионеры Новой Вильни объединяются  в клуб Сеньоров
По инициативе Артураса Мелянаса пенсионеры Новой Вильни обьединились  в клуб 

Сеньоров-уже прошли 4 встречи клуба. Приглашаем на следующую встречу, которая со-
стоится 28 сентября в 16.00, в средней школе «Жарос».

Присоединяйтесь к команде Артура МЕЛЯНАСА!
Дорогие друзья,
12 октября 2008 года пройдут выборы в Сейм. Вам необходимо выбрать своего представи-

теля от наших микрорайонов – Новой Вильни, Науининкай, Павильниса и Дварчёниса. Мы 
убеждены, что наиболее подходящая кандидатура – это Артурас Мелянас. Своей деятельно-
стью он доказал, что умеет решать наши проблемы: занятость детей и подростков, забота о по-
жилых людях, реновация жилых домов и бывших общежитий, ремонт дворов и улиц, борьба 
с наркотиками, выселение цыганского табора, строительство футбольного комплекса. 

Призываем всех неравнодушных присоединиться к нам и вместе добиваться победы на 
выборах!

Директора школ Новой Вильни Д. Попов, В. Страздене, Р. Нецюнскене, М. Милькявичене, 
Т. Урбонене
Председатель общества «Надежда» Д. Мигалёва
Представители клубов пенсионеров Новой Вильни и Науининкай
Председатель Совета по делам молодёжи Науининкай А. Киселис
Председатель Вильнюсской ассоциации дошкольных учреждений Т. Двилевич
Директора школ и детсадов Науининкай: Р. Зинкявичене, Г. Урбонас, И. Игнатавичене, 

И. Парамонова, С. Гибавичене, Т. Боярович, Л. Калинина, Н. Жигаева и др.
Председатель общины Науининкай Р. Юозапайтене 
Председатель общины Павильниса С. Безарене
Известный путешественник, член Вильнюсского городского Совета, житель Новой 

Вильни Г. Бабравичюс и другие жители Новой Вильни, Науининкай, Павильниса и Двар-
чёниса 


