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Jau rašėme, kad artimiausiu metu Naujojoje Vilnioje turėtų prasidėti  naujojo 
futbolo komplekso statybos darbai. Ir štai iš Vyriausybės atėjo gera žinia – ji pri-
pažino viešosios įstaigos Vilniaus futbolo akademijos vykdomą futbolo aikštynų 
projektą valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Vilniaus futbolo akademijos vykdomo futbolo aikštynų Naujosios Vilnios rajone 
projekto tikslas – sukurti socialinės paskirties sportininkų rengimo, treniruočių ir 
varžybų organizavimo futbolo aikštynų kompleksą. Kartu su komplekso statyba 
bus sutvarkytas parkas ir Vilnelės krantinė.

Futbolo aikštyno kompleksą sudarys atviras natūralios dangos stadionas (3,5 tūkst. 
sėdimų vietų), pilnų matmenų dengtas futbolo maniežas (3 tūkst. sėdimų vietų), na-
tūralios ir dirbtinės dangos treniruočių aikštės, baseinas, treniruoklių salės, sporto 
pensionatas, medicinos ir reabilitacinis centras, kitos pagalbinės patalpos.

Administraciniame korpuse įsikurs Vilniaus futbolo akademija, Lietuvos rinkti-
nių rengimo centras, Lietuvos futbolo federacija, konferencijų salė. Bus pastatytas 
viešbutis sportininkams apgyvendinti.

Vilniaus futbolo akademijoje bus rengiami jauni futbolininkai. Komplekse tarp-
tautinėms varžyboms galės ruoštis visos Lietuvos futbolo rinktinės, šia futbolo baze 
galės naudotis įvairaus lygio turnyruose dalyvaujantys Lietuvos futbolo klubai.

Sukurta infrastruktūra įgalins vykdyti visavertį treniruočių procesą ir organizuo-
ti įvairaus lygio futbolo varžybas, treniruočių stovyklas.

Naudodamasi komplekso infrastruktūra Lietuvos futbolo federacija organizuos 
mokymosi seminarus ir konferencijas, kuriose dalyvaus futbolo treneriai, teisėjai, 
kiti specialistai.   

Pajudėjo futbolo komplekso 
statybos reikalai Naujojoje Vilnioje

Naujininkų bendruomenės pa-
stangomis Vilniaus miesto savi-
valdybė pagaliau pradėjo statybos 
remonto darbus Naujininkų mikro-
rajono S. Dariaus ir S. Girėno g. 11 
esančio bendrabučio (buvusiose res-
torano „Sparnai“ patalpose) pirma-
me aukšte ir rūsyje (1 100 kv. m). 
Čia įsikurs Naujininkų seniūnija 
ir policijos nuovada, savo patalpas 
taip pat turės Naujininkų bendruo-
menė, kuri organizuos senjorų ir 
vaikų laisvalaikį.

Naujininkuose įsikurs 
seniūnija, policijos nuovada ir 
bendruomenės centras 

Kaip papasakojo Naujininkų se-
niūnas Benediktas Citovič, šią vasa-
rą paskelbtą konkursą dėl vykdomų 
statybos darbų laimėjo statybos 
bendrovė UAB „Megrame“. Per 
šiuos ir kitus metus numatyta atlik-
ti statybos, apdailos, vandentiekio, 
kanalizacijos, elektros instaliacijos 
darbų už 1 mln. 300 tūkst. litų. Kar-
tu vyksta ir bendrabučio patalpų re-
novacija, apšiltinimas.

nV informacija

Gerbiamieji rinkėjai,
Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavusiems rinkimuose, nesvarbu, už kurį kandidatą balsavote. Suprantu, kad dėl 
įvairių priežasčių ne visiems Jums teko balsuoti. Bet tikiu, kad Jums rūpi Naujosios Vilnios ir Naujininkų, Pavilnio 
ir Dvarčionių ateitis ir svarbu turėti atstovą LR Seime, gyvenantį šalia Jūsų ir žinantį tikras rajono problemas. 

Esu įsitikinęs, kad svarbu ne kandidato tautinė ar partinė priklausomybė, o Jums žinomas žmogus ir jo konkretūs 
darbai. Visada buvau ir būsiu su Jumis, ne vienerius metus dirbu Naujosios Vilnios, Naujininkų ir Pavilnio labui, 
pažinau daugelį Jūsų. Matau daug darbų, kuriuos reikia padaryti.

Džiaugiuosi, kad antrajame rinkimų ture mane palaiko Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 
pirmininkas Andrius Kubilius, Rusų sąjungos kandidatė Larisa Dmitrijeva, Tautos prisikėlimo partijos 
pirmininkas Arūnas Valinskas, Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio vicepirmininkas Gintaras Steponavičius, 
Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Vytautas Zimnickas ir kiti.

Jūsų pagalba man labai reikalinga antrajame rinkimų ture. Prašau Jūsų palaikymo spalio 26 dieną, sekmadienį.

Iš visos širdies ir su viltimi                                                 Jūsų Artūras MELIANAS
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 Naujininkų, Pavilnio, Naujosios Vilnios ir Dvarčionių gyventojų prašymu pakartotinai spausdiname Artūro Meliano rinkiminę programą.

PagriNdiNiai 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, sumaži-
nus mokesčių naštą, pagerinus verslo 
ir investicijų aplinką padidės dirban-
čiųjų atlyginimai. O tai didins įmokas į 
SODROS biudžetą, taigi atitinkamai ir 
pensijas; 

► sumažinti pajamų mokesčio tari-
fą iki 20 procentų;

Jau daugelyje valstybių patikrintas 
dalykas, kad, sumažinus pajamų mo-
kestį, daugiau surenkama mokesčių, 
nes sumažėja atlyginimų „vokeliuose“ 
mokėjimas. Be to, tai pagyvina ekono-
miką ir padidina žmonių darbo užmo-
kestį; 

► pradėti vykdyti emigrantų grąži-
nimo į Lietuvą programą;

Nuo kalbų būtina pereiti prie kon-
krečių priemonių – informacijos emi-
grantams apie darbo rinką Lietuvoje 
skleidimas, socialinių garantijų per-
tvarka, dvigubo apmokestinimo pa-
naikinimas. Svarbiausia – atlyginimų 
Lietuvoje augimas ir darbo sąlygų ge-
rinimas;

► gerinti medicinos paslaugas, 
mažinant biurokratizmą sveikatos 
įstaigose;

Reikia kuo skubiau atlaisvinti gydy-
tojus nuo daugelio popierių pildymo, 
skatinti privačių (apmokamų iš Vals-
tybinės ligonių kasos) šeimos gydytojų 
kabinetų plėtrą, racionalizuoti gydymo 
įstaigų tinklą ir tobulinti vaistų kom-
pensavimo mechanizmą;

artūro MELiaNo riNKiMiNĖ PrograMa
► mažinti šildymo ir benzino kainų 

augimą;
Akcizų mažinimas, šilumos gamin-

tojų atleidimas nuo koncesijų ir kitų 
mokesčių, valstybinių įstaigų įsisko-
linimo energetikams padengimas leis 
sumažinti naftos ir dujų kainų augimo 
pasekmes;

► įvykdyti visuotinę namų šiltini-
mo ir renovavimo programą;

Pagrindinė ilgalaikė šilumos kainų 
augimo stabdymo priemonė yra namų 
šiltinimas ir renovavimas. Tai turėtų 
tapti viena pagrindinių valstybės inves-
ticinių programų;

► užtikrinti vaikų ir pagyvenusių 
žmonių užimtumą;

Mūsų ateičiai – vaikams ir garbin-
giems senjorams privalome užtikrinti 
gerokai didesnį užimtumo pasirinki-
mą, nei yra dabar. Kiekvienas vaikas 
turės papildomo lavinimo „krepšelį“ ir 
kiekvienas senjoras galės rasti tinkamą 
užsiėmimą; 

► išplėsti neįgaliųjų įdarbinimą ir 
integraciją į visuomenę;

Pagal neįgaliųjų integravimą į visuo-
menę sprendžiama apie valstybės ko-
kybę. Privalome atitikti Europos vals-
tybės vardą – paslaugos neįgaliesiems 
bus išplėstos, maksimaliai užtikrintos 
galimybės jiems darbo rinkoje ir ben-
druomenės gyvenime;

► sumažinti mokymo krūvius mo-
kiniams, atsisakant mažai naudotinų 
žinių;

Dideli mokymosi krūviai siekiant 
suteikti jiems daug, bet dažnai mažai 
pritaikomas specializuotas žinias su-
kelia stresus, atgraso silpnesnius nuo 
mokymosi, skatina užsimiršti vartojant 

alkoholį ir narkotikus, tampa net savi-
žudybių priežastimi;

► padidinti politikų atsakomybę ir 
apriboti 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 SiEKiai 
aPYgardoJE

Naujininkuose:
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. iš esmės išspręsti automobi-
lių spūsčių klausimą Naujininkuose.

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

asfaltavimą.
2009 m. įrengti pėsčiųjų perėjų kal-

nelius prie mokyklų ir darželių.
2010 m. išplėsti buvusių bendrabučių 

ir daugiabučių namų valstybinę reno-
vavimo programą.

2010 m. perkelti Naujininkų seniūni-
ją ir policijos nuovadą į Naujininkus.

2011 m. iš esmės sustabdyti narkoti-
kų 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 

kanalizacijos ir šaligatvių klausimus. 
2010 m. išplėsti lietuvišką mokyklą 

Pavilnyje. 
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.

2009 m. įrengti paplūdimį prie buvu-
sio Dvarčionių karjero.

 2010 m. išplėsti mokyklą, sutvarkyti 
mokyklos stadioną, įrengti krepšinio 
aikštelę.

 2012 m. nutiesti troleibusų liniją nuo 
Saulėtekio žiedo iki Dvarčionių.

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 reno-
vavimo programą.

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

Daugiau informacijos  
www.melianas.lt

artūro MELiaNo biografijos bruožai

Gimė Panevėžyje, nuo 1979 m. gy-
vena Vilniuje: iš pradžių Pavilnyje, 
vėliau – Naujojoje Vilnioje ir Naujinin-
kuose, todėl gerai žino šių miesto rajo-
nų problemas.

Baigė ekonomikos ir socialinio darbo 
studijas Vilniaus universitete. Stažavosi 
Lenkijoje, Airijoje, Danijoje, JAV.

Dirbo „Grąžtų“ gamykloje inžinieriu-
mi, Vilniaus socialinės paramos centre 
direktoriaus pavaduotoju. Nuo 1997-ųjų 
išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės ta-
rybos nariu, Socialinių reikalų komiteto 
pirmininku. Kartu su bendraminčiais 

šventę. Bendruomenei pavyko sustab-
dyti krematoriumo statybą, paskatinti 
pietinio aplinkkelio tiesimą ir t. t.

Šiuo metu siekia įkurti Dvarčionių 
bendruomenę. Yra vienas iš Naujosios 
Vilnios futbolo komplekso statybos ini-
ciatorių.

Partijų nekeitė – nuo pat Lietuvos li-
beralų sąjungos įkūrimo yra jos narys. 

Pomėgiai: groti gitara, muzika, ben-
dravimas. 

Žmona Lina, vaikai – Armantas, Eval-
das, Titas.

Mes įsitikinę, kad Artūro Meliano pa-
tirtis ir įdirbis bus naudingi Naujosios 
Vilnios, Dvarčionių, Pavilnio, Naujinin-
kų ir visos Lietuvos žmonėms.

Artūro Meliano rinkimų štabas
Daugiau informacijos www.melianas.lt  

pavyko įkurti nemažai naujų socialinių 
paslaugų įstaigų: Motinos ir vaiko pen-
sioną, pirmuosius Vilniaus nakvynės 
namus, globos namus seneliams, užim-
tumo centrus vaikams su negalia.

2000 m. buvo išrinktas į LR Seimą, 
paskirtas Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininku. Dirbo ren-
giant Darbo kodeksą, Pensijų reformos 
įstatymų paketą, Garantinio fondo ir 
kt. įstatymus, teikė ratifikuoti Europos 
socialinę chartiją. Pavyko sustabdyti 
SODROS krizę, dėl to prasidėjo pensijų 
didinimas. Dirbo Lietuvos ir Lenkijos, 
Lietuvos ir Ukrainos parlamentų asam-
blėjose, pasisakė už glaudžius tarpvals-
tybinius santykius socialinės apsaugos ir 
ekonomikos srityje, buvo vizų panaiki-
nimo su Ukraina iniciatorius.

Vėliau, dirbdamas Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Socialinės paramos skyriaus 

vedėju, sprendė socialiai remtinų žmonių 
problemas, ieškojo būdų, kaip jiems pa-
dėti. Šiuo metu yra Vilniaus apskrities vir-
šininko pavaduotojas, kuruoja Vilniaus 
apskrities socialinės paramos, sveikatos 
apsaugos, švietimo ir kultūros sritis. 

Dalyvauja ir visuomeninėje veikloje – 
išrinktas Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininko pavaduotoju, Lietuvos so-
cialinių darbuotojų asociacijos vicepre-
zidentu. 1996 m. Naujininkuose įkūrė 
nemokamą vaikų ir paauglių laisvalai-
kio klubą „Debesėlis“, 2007 m. – Dienos 
centrą Pavilnyje.

Su bendraminčiais 2001 m. įsteigė 
visuomeninę organizaciją „Naujininkų 
bendruomenė“, kuri subūrė Naujinin-
kuose gyvenančius ir dirbančius asmenis 
vietos problemoms spręsti, organizuoti 
bendruomenės renginius, pavyzdžiui, 
jau tradicinę „Naujininkų federacijos“ 



Naujasis Vilnius / 2008 spalis, Nr. 6 3

Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų 
partijos pirmininkas 
Andrius KuBILIuS

Lietuvos
socialdemokratų
partijos kandidatas
Vytautas ZIMNIcKAS

Lietuvos Respublikos 
Liberalų sąjūdžio
vicepirmininkas
Gintaras STEPoNAVIčIuS

Tautos prisikėlimo partijos 
pirmininkas 
Arūnas VALINSKAS

Pavilniui reikia energingo politiko, tokio kaip Artū-
ras Melianas, kad padėtų spręsti įsisenėjusias proble-
mas ne tuščiais pažadais, o realiais darbais.

Pavilnio bendruomenės pirmininkė
Snaiguolė BezarieNė

Artūras Melianas yra labai nuoširdus žmogus, su-
prantantis ir užjaučiantis kiekvieną žmogų, ypač vy-
resnio amžiaus. Mes, Naujininkų senjorai, norėtume, 
kad būtų daugiau tokių žmonių ne tik Naujininkuo-
se, bet ir valdžioje. 

Senjorų vardu Kazimiera PraNSKeVičieNė

Artūras Melianas žino mokymo įstaigų problemas, padeda jas spręsti. Ir dar-
želiai, ir mokyklos jaučia jo globą. Jis tikrai dirba Naujininkams, įkūrė Nauji-
ninkų bendruomenę. Mes nuolat jaučiame jo rūpestį. O ką padarė kiti?..

Mokyklų ir darželių vadovai: 
Gediminas UrBoNaS, irina iGNataVičieNė, 

rita JUozaPaitieNė, irina ParamoNoVa, Stasė GiBaVičieNė, 
tamara BoJaroVič, Liudmila KaLiNiNa, Nina ŽiGaJeVa, Dmi-

triJUS PoPoVaS, VaiDUtė StrazDieNė, rūta NeciūNSKieNė, 
mariJa miLKeVičieNė, tatJaNa UrBoNieNė.

Pažįstu Artūrą Melianą jau seniai, pasitikiu juo. Žinau, 
kad jis yra tikras socialinių klausimų profesionalas – tai 
rodo daug jo padarytų konkrečių darbų, įsteigtų įstaigų. 
Siūlau rinkti jį, nes mums visiems reikalingi veiklūs žmo-
nės, o ne tušti kalbėtojai.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ asociacijos vadovė, Naujininkų gyventoja, neįga-

laus sūnaus motina
Dana miGaLioVa

Gerbiamieji rinkėjai, ačiū už pasitikėjimą rinkimuose. 
Antrajame rinkimų ture Naujosios Vilnios, 

Naujininkų, Dvarčionių, Pavilnio rinkimų apygardoje 
mes remiame ARTŪRĄ MELIANĄ.
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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

Своей деятельностью он доказал, что умеет 
решать наши проблемы: занятость детей и под-
ростков, забота о пожилых людях. Уверена, что с 
его помощью клуб Сеньоров будет процветать.

Организатор пенсионеров Новой Вильни 
Людмила Бартосик

Aртурас Мелянас – верный друг нашей школы.

Директор школы «Жара»
 Дмитрий ПоПов

Безусловно я за Артураса – своей деятельностью 
на благо наших районов он заслужил право быть в 
Сейме.  

Директор школы «Саулетекио»
рейза Зинкявичене

 Vardenis PAVARDENIS KAŠTONŲ PARTIJA

 Artūras MELIANAS LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGA

 Klevas KLEVYS PARTIJA „PO ŽALIUOJANČIU KLEVU“

 Šaras ŠERMUKŠNIS IŠSIKĖLĖ PATS

 Žilvitis ŽILVYS ŽALIŲJŲ ŽILVIČIŲ PARTIJA

2008 m. spalio 26 d.   
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

vienmandatėje NAUJOSIOS VILNIOS rinkimų apygardoje Nr. 10
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PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą  K A N D I D AT Ą ,  UŽ KURĮ BALSUOJATE

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Резюме по русски

Уважаемые избиратели,
искренне благодарю всем за участие в  выборах,  независимо за кого Вы голосовали. Понимаю, что по ряду причин не всем Вам удалось голосовать. Верю,  что Вам ак-

туально будущее Новой Вильни и Науйнинкай и поэтому важно иметь представителя в Сейме ЛР,  который жил рядом с Вами и знает истинные проблемы района.

Уверен, что важна не национальная или партийная принадлежность кандидата,  а Вам известный человек и его конкретные дела. Всегда был с Вами, не один год 
работаю на благо Новой Вильни и Науйнинкай, познакомился со многими из Вас. Вижу много работы,  которую надо исполнить.

Мне важно, что во 2 туре выборов меня поддерживают кандидат от Союза Русских Лариса Дмитриева, кандидат от Социал-Демократов Витаутас Зимницкас, 
председатель Украинской общины Вильнюса Наталья Шертвитиене и другие.

Ваша помощь мне очень нужна во втором туре выборов. Прошу Вашей поддержки в воскресение 26 октября.  

От всего сердца и с надеждой.                                                                                                                         Ваш Артурас МеЛяНАС

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 грызня политиков, их взаимные обвинения не могут создать 
эффективной экономики и обеспечить гражданам страны безопасность и 
социальное благополучие. Литва погрязла в болоте 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 кропотливая 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 
обязательства (подробнее – на 2 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 Науининкай, сянюнию Новой Вильнu-в центр района(в 2009 г.) .
8. В 2010 году добиться, чтобы зарплата педагогов и медиков была бы выше 

средней заработной платы по стране.
9. В 2011 году прекратить торговлю наркотиками или выселить нелегальный 

Табор из Киртимай.
10. В 2012 году добиться, чтобы средняя пенсия была 1500 литов, а средняя 

зарплата – 3500 литов.

Присоединяйтесь к команде Артураса МЕЛЯНАСА!
Дорогие друзья,
26 октября 2008 года пройдёт 2 тур выборов в Сейм. Вам необходимо выбрать 

своего представителя от наших микрорайонов – Новой Вильни, Науининкай, 
Павильниса и Дварчёниса. Мы убеждены, что наиболее подходящая кандидатура – 
это Артурас Мелянас. Своей деятельностью он доказал, что умеет решать наши 
проблемы: занятость детей и подростков, забота о пожилых 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!

руководители  школ и детсадов новой вильни и науининкай Дмитрий Попов, 
татьяна Урбониене, вайда страздене, рута нецюнскене, рейза Зинкявичене, 
ирина игнатавичене Гядиминас Урбонас, стасе Гибавичене, татьяна Бояро-
вич, Людмила калинина, нина Жигаева и др.
Председатель общества «надежда» Дана Мигалёва
Председатель общины Украинцев вильнюса наталья Шертвитиене
Представители клубов пенсионеров новой вильни и науининкай
Председатель совета по делам молодёжи науининкай александр кисель
Председатель общины науининкай рита Юозапайтене 
Председатель общины Павильниса снайгуоле Безарене 
и другие жители новой вильни, науининкай, Павильниса и Дварчёниса

Уважаемые соотечественники,
Спасибо за участие и поддержку 

на выборах. 26 октября, во вто-
ром туре выборов, призываю го-
лосовать за артураса Меляна-
са – конкретного и проверенного 
кандидата.

Кандидат от Союза Русских 
Лариса ДМитриева


