
 
Bendraudamas su Naujininkų ir 

Naujosios Vilnios seniūnijų gyvento-
jais dažnai išgirsdavau, kad žmonėms 
trūksta prieinamos informacijos ir ži-
nių apie savo gyvenamuosius rajonus. 
Vilniaus ar Lietuvos spaudoje retkar-
čiais pasirodantys ir dažniausiai ne-
gatyvūs straipsniai apie mūsų rajonus 
yra mažai informatyvūs ir tikrai ne-
apima visų aktualijų. Todėl ir nuta-
riau inicijuoti laikraščio N. Vilnios 
ir Naujininkų gyventojams leidimą. 
Gal iš pradžių jis bus nedažnas, tačiau 
sieksime informuoti apie svarbiausius 
įvykius mūsų rajonuose.

Kodėl „Naujasis Vilnius“? Ne tik 
dėl to, kad ir Naujosios Vilnios, ir 
Naujininkų pavadinimuose yra žo-
dis „naujas“. „Naujasis Vilnius“ – 
pirmiausiai dėl to, kad esu pasiryžęs 
kartu su Jumis padaryti viską, jog 
mūsų gyvenamieji rajonai atsinau-
jintų, taptų šviesesni ir saugesni, at-
sikratytų neigiamo įvaizdžio. 

Žinau, kad tai – nelengvas darbas, 
o pokyčiai aplink mus vyksta per 
lėtai. Bet juk neįdėdamas pastangų, 
kaip sako liaudies patarlė, ir žuvelės 
nepagausi... Noriu priminti, kad vei-
kiant kartu su Naujininkų bendruo-
mene pavyko įtikinti buvusį merą, 
jog reikia atnaujinti idėją tiesti pieti-

nį aplinkkelį – šiandien darbai vyks-
ta ir jau įpusėjo. Taip pat įtikinome 
merą, kad nereikia Naujininkuose 
krematoriumo, o Vilniuje, pirmiau-
siai prie „Juventos“ gimnazijos Nau-
jininkuose ir prie Barboros Radvi-
laitės mokyklos N. Vilnioje, reikia 
įrengti modernius sporto aikštynus, 
skirtus visiems gyventojams. Pavy-
ko. Įtikinome, kad būtent N. Vilnioje 
reikia statyti Lietuvos futbolo rinkti-
nės bazę su stadionais, skirtais visai 
bendruomenei, ir sutvarkyti aplink 
esantį parką – projektavimo darbai, 
nors užtruko, jau vyksta. Pavilny 
pagaliau pradėtos asfaltuoti gatvės, 
tvarkomi daugiabučių namų kiemai. 
Džiaugiuosi, kad aktyvi Naujininkų 
bendruomenė jau septintus metus 
kasmet per įvairias šventes suvieni-
ja vaikus, paauglius, jų tėvus ir se-
nelius. Senjorai susibūrė į chorą ir 
sėk mingai dalyvauja koncertuose. O 
per šventes visi pamatėme, kiek tarp 
mūsų yra jaunų talentų.

Bet laukia dar daugiau darbų. Ma-
nau, daugeliui svarbu, kad sparčiau 
remontuotų kiemus ir įrengtų daugiau 
automobilių stovėjimo aikštelių, kad 
komunalinės paslaugos būtų kokybiš-
kos ir šitaip sparčiai nebrangtų. Rūpi, 
kad mūsų vaikai turėtų geras sąlygas 
mokytis ir leisti laisvalaikį, o senjorai 
gautų geras medicinos paslaugas ir 
gyvenimo rudenį leistų prasmingai 
bei įdomiai. Norime, jog aplinka būtų 
saugi, triukšmadariai pažaboti. Kad 
galėtume džiaugtis ir didžiuotis savo 
gyvenamuoju rajonu.

Bendromis pastangomis reikia 
siekti, kad Naujininkuose būtų iš-
spręstas taboro klausimas, nebūtų 
baisu vakare išeiti į gatvę ir nekiltų 
nerimo dėl vėliau grįžtančių vaikų. 
Turime pasiekti, kad Naujininkų 
policijos nuovada ir seniūnija per-
sikeltų į buvusio „Sparnų“ restorano 
patalpas, ten pat įrengiant Bendruo-
menės centrą ir laisvalaikio klubus 
jaunimui ir senjorams.

Naujojoje Vilnioje būtina page-
rinti policijos nuovados darbą, už-
tikrinant dažnesnį patruliavimą ir 
budėjimus vakarais. Reikia siekti, 
kad vaikų lopšeliuose-darželiuose 
būtų daugiau vietų, pagerėtų „Lais-
vės“ gimnazijos ugdymo kokybė bei 
prestižas. Ypatingo dėmesio, manau, 
nusipelno mūsų tėvai ir seneliai – su-
darykime jiems prasmingos veiklos 
ir socialinės pagalbos galimybes. Ir, 
aišku, pagaliau pastatykime N. Vil-
nioje visai Lietuvai svarbų objektą – 
futbolo kompleksą.

Gražiajam Pavilniui reikia padėti 
išplėsti lietuvišką mokyklą, sutvar-
kyti šaligatvius, pasistengti vėl ati-
daryti ambulatoriją, įrengti žaidimo 
aikšteles.

Darbų tikrai nemažai ir kiekvienas 
atskirai vargu ar pajėgtume juos aprėp-
ti. Todėl kreipiuosi į Jus visus, Nauji-
ninkų ir Salininkų, N. Vilnios ir Pavil-
nio, Užusienio ir Kirtimų, Strelčiukų 
ir Gurių gyventojus, – kartu kurkime 
naują, mielesnį ir saugesnį, Vilnių!

Jaukių šv. Kalėdų ir viltingų Nau-
jųjų metų!

Artūras Melianas

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų 2008 metų Jums linki 
Lietuvos Kalėda ir Kalėdų Senis 
iš Laplandijos Soulupukki!

Visus neabejingus kviečiame prisijungti prie Naujo Vilniaus  bendruomeninio judėjimo. 
Adresas: LiCS Vilniaus skyrius, Literatų g. 8, LT-01125 Vilnius, tel. 8~655 12 501, faks. (8~5) 278 44 08, el. p. a.melianas@gmail.com 

Naujieji 
beldžias į duris
Jau šaltos snaigės šoka valsą,
Seniai sustingo medžių šakos.
Šaltis barbena į palangę
Ir Naujieji į duris jau beldžias.
Ką gi jie atneš?
Naujus batus ar rūbus?
Mums to nereik,
Tegul laimingas būna 
vandens lašas.
Nesvarbu, kad šaltas,
Nesvarbu, kad mažas.
Lai šiemet šypsosi žmogus.
Lai Naujieji nuplaus senus vargus.
Aš tikiu, kad rūpesčiai išnyks,
Ir kiekvienas atidarys
Savo pasakų šalies duris.
Tegu sušalęs besmegenis
Neištirpsta ir lieka nepasenęs.
Tegul išpuošta eglutė 
Džiugina visus ir kitąmet.
Tegu laiminga mūs širdutė
Neleis mums klystkeliuose 
pasimest.

Ilona GolubauskaItė
Vilniaus „laisvės“ gimnazijos 

9b klasės gimnazistė

Kartu sukurkime 
Naują Vilnių

„Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu“  (Konfucijus)
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Jau tradicija tapo kasmet pirmą-
jį spalio šeštadienį Naujininkuo-
se rengti bendruomenės šventę, 
kuri prasideda šventine eisena nuo 
„Maximos“ parduotuvės. Eisenoje 
dalyvavo daugiau kaip 800 mikro-
rajono gyventojų, Broniaus Jonušo 
muzikos mokyklos šokėjai ir mu-
zikantai, vidurinių mokyklų, lop-
šelių-darželių auklėtiniai ir vado-
vai bei daug svečių iš kitų Vilniaus 
miesto bendruomenių. Eisenos 
dalyvius šūkiais, sveikinimais ir 
plojimais pasitikdavo šaligatviais 
einantys miestiečiai bei per gyve-
namųjų namų langus ir balkonus 
mojuojantys gyventojai.

Pasibaigus šventinei eisenai visų 
gyventojų, šventės dalyvių ir atvy-
kusių svečių „Juventos“ gimnazijos 
sporto aikštyne laukė spalvinga 
rudens gėrybių mugė ir šventinis 
koncertas, kurį parengė Naujinin-
kų bendruomenės ikimokyklinių 
ugdymo, vidurinių mokyklų, gim-
nazijos ir Broniaus Jonušo muzikos 
mokyklos auklėtiniai bei Naujinin-
kų bendruomenės Senjorų klubas 
ir Naujininkų jaunimo grupė. Mu-
gėje buvo pristatyti švietimo įstaigų 
darbuotojų, auklėtinių ir senjorų 
kolektyvo rankdarbiai, rudenėjan-
čių sodų derliaus gėrybės.

Šventės pabaigoje aktyviausi Nau-
jininkų bendruomenės gyventojai, 
šventės dalyviai buvo apdovanoti 
nominacijomis:

Kaip informavo Artūras Melianas, 
Vyriausybė ketina kitais metais didinti 
pensijas.

Įstatymo projektu siūloma didin-
ti pagrindinę „Sodros“ pensijos dalį. 
Pensijos padidės visiems žmonėms 
be išimčių. Ypač tai pajus gaunantys 
mažas pensijas – nuo 400 iki 700 litų, 
menkiau – gaunantys daugiau kaip 
1000 litų. Skaičiuojama, kad mažiausią 
pensiją gaunantiems pensininkams 
pensija turėtų didėti 22–23 proc., o 
tiems, kurie gauna 1000 litų, – apie 
14 proc. Mažiausia pensija padidės 
apie 80 litų. Vidutiniškai pensijos Lie-
tuvoje didėtų 17 proc., arba maždaug 
110 litų. Tikslas – pasiekti, kad pensi-
jos dydis būtų 745 Lt.

Jeigu Seimas iki šių metų pabaigos 
pritars šiam įstatymo projektui, taip 
pat padidėtų ir netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijos, našlaičių pen-
sijos bei neperskaičiuotos pensijos. 

Asmenims, netekusiems 60–70 proc. 
darbingumo, turintiems būtinąjį sta-
žą, pagrindinė pensijos dalis būtų 
nustatoma tokio paties dydžio, kaip 
ir pagrindinė senatvės pensijos dalis – 
110 proc. bazinės pensijos. Asmenims, 
netekusiems 45–55 proc. darbingumo, 
pensija būtų apskaičiuojama taip kaip 
ir asmenims, netekusiems 60–70 proc. 
darbingumo, ir po to mažinama 
50 proc., todėl šiems asmenims pen-
sijos taip pat atitinkamai padidėtų. 
Asmenims, netekusiems 75–100 proc. 
darbingumo, pagrindinės pensijos da-
lies dydis nesikeistų, nes šių pensijų 
gavėjams pagrindinė pensijos dalis jau 
šiuo metu yra lygi 150 proc. bazinės 
pensijos. Padidinus pensijas pagal šiuo 
metu galiojančią tvarką pensijos padi-
dės maždaug visiems vienodai – apie 
17 proc. Nustačius, kad pagrindinė 
pensijos dalis lygi 110 proc. bazinės 
pensijos, padidinus pensijas, pensijos 
didėtų skirtingai – mažesnės pensijos 
didėtų santykinai daugiau.

2008 m. iš „Sodros“ biudžeto pensi-
joms didinti bus skiriama 1 mlrd. litų.

NV informacija

Pensininkai kitais 
metais gaus 
didesnes pensijas

Redakciją pasiekė „Vilnies“ pagrin-
dinės mokyklos direktorės Violetos 
Šedienės pranešimas apie susidariusią 
moksleivių ugdymo situaciją. Anot di-
rektorės, „...su nerimu laukiame kitų 
mokslo metų, nes, įkėlus dar nors vieną 
pradinę klasę, mokiniai bus priversti 
mokytis dviem pamainomis, pablogė-
tų pradinukų ir kitų mokinių mokslo 
ir poilsio režimas“. Mokykla, kuri dar 
nuomoja patalpas iš vaikų lopšelio-
darželio „Žiogelis“, yra perpildyta.

Plečiantis Pavilnio teritorijai ir dau-
gėjant gyventojų, daugėja ir vaikų. 
Ir į darželį, ir į mokyklą nebesutelpa 
visi norintys. Prieš 12 metų Pavilnio 
mokykla buvo padalyta į dvi moky-
klas: senajame trijų aukštų pastate 
liko lenkų ir rusų, o į nacionalizuotą 
gyvenamąjį namą, vietoj veikusio vai-
kų darželio, įkelta lietuvių „Vilnies“ 
pagrindinė mokykla. Patalpos buvo 
labai mažos ir nepritaikytos, pradi-
nukams teko mokytis vaikų lopšelio-
darželio „Žiogelis“ patalpose. Prieš 
porą metų baigta lietuviškos moky-
klos rekonstrukcija – pastatytas tik 

Mokytojų pagalbos šauksmas Pavilnyje
priestatas 5–10 klasėms. Mokykloje 
yra valgyklėlė, sporto salė, biblioteka, 
pora kabinetų ir šešios klasės – nuo 
penktos iki dešimtos. Pradinukai liko 
lopšelyje-darželyje „Žiogelis.

Vilniaus švietimo skyrius priėmė 
„išmintingą“ sprendimą – pradines 
klases iškelti į „Vilnies“ pagrindinės 
mokyklos patalpas, tačiau nepaaiški-
no, kaip į šešias klases sutalpinti de-
šimt klasių, dienos centrą ir būrelius. 
Šiais mokslo metais pritarta kompro-
misui – neformuoti devintos klasės 
ir ten kelti ketvirtokus. O ką daryti 
kitais metais, kai dar daugiau vaikų 
norės lankyti šią mokyklą? 

„Vilnies“ mokykloje dirba kompe-
tentingi mokytojai, jie rūpinasi ugdy-
mo kokybe. Šią mokyklą lanko įvairių 
tautybių mokiniai, todėl sudarytos 
sąlygos norintiems mokytis gimtosios 
kalbos. „Vilnies“ mokykla bendra-
darbiauja su Pavilnio bendruomene, 
vykdo įvairius projektus. Joje veikia 
įvairūs būreliai, dienos centras. Švie-
timo skyrius jau keleri metai iš eilės 
„Vilnies“ mokyklos direktorei prime-
na, kad darželiui reikia viso pastato.

Kur rasti išeitį? Yra du variantai – 
arba statyti priestatą prie „Vilnies“ 
mokyklos pradinukams bei popamo-
kinei veiklai, arba „Pavilnio“ moky-
klos patalpose organizuoti trikalbę 
pradinę mokyklą. 

Vytautas Baniulis

nių organizavimą; Metų debiutas: 
Rita Romanovskienė – už šventės 
organizavimą; Metų atradimas: 
Irina Paramonova – už nemato-
mą, bet reikšmingą darbą.

Dėkoju visiems aktyviausiems 
šios šventės iniciatoriams ir organi-
zatoriams, kurie padėjo pasiruošti, 
stengėsi, kad visur būtų gražu, tvar-
kinga, įspūdinga ir smagu: lopše-
liui-darželiui „Daigelis“, lopšeliui-
darželiui „Lašelis“, lopšeliui-dar-
želiui „Želmenėliai“, „Saulėtekio“ 
vidurinės mokyklos bei Broniaus 
Jonušo muzikos mokyklos kolekty-
vams. Taip pat noriu padėkoti Nau-
jininkų Senjorų klubo pirmininkei 
K. Pranckevičienei, bendruomenės 
jaunimo grupei NJRT ir jos lyderiui 
Sergijui Kiseliui, Naujininkų ūkio 
direktoriui J. Rinkevičiui, Nauji-
ninkų seniūnijos kolektyvui, 3-ia-
jam policijos komisariatui, garso ir 
šviesos režisieriui P. Kričenai, UAB 
„Priemiestis“ vadovui R. Gudeliui, 
UAB „Ralinga“ direktoriui R. Lin-
giui, „Juventos“ gimnazijos kolek-
tyvui, taip pat visiems dalyviams, 

Naujininkų bendruomenės 
šventės akcentai

kurie kasmet papildo mūsų eise-
nos gretas, džiugina skambia daina 
ir šokiu. Tai Naujininkų bendruo-
menės švietimo įstaigos: lopšelis-
darželis „Pabiručiai“, darželis-mo-
kykla „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis 
„Daigelis“, lopšelis-darželis „Du 
gaideliai“, lopšelis-darželis „Gerve-
lė“ ir kitos švietimo įstaigos. 

Ačiū tariu Naujininkų bendruo-
menės įkūrėjui ir šventės idėjos 
autoriui, nuolatiniam rėmėjui 
A. Melianui. 

Šventė nebūtų tokia graži ir įspū-
dinga, jei ne Naujininkuose įsikū-
rusių firmų parama. Ačiū Nauji-
ninkų „Maximai“, Naujininkų se-
niūnijai, UAB „Hronas“, Vilniaus 
miesto savivaldybei, UAB „Ralin-
ga“, Liberalų centro sąjungai, UAB 
statybos firmai „Kamintras“, užsie-
nio bendrovei „BAUER“.

                                                                           
  Rita JuozApAitieNė

Naujininkų bendruomenės 
pirmininkė

Garbės pilietis: Vilma Kirijano-
va – už ilgalaikį aktyvų dalyvavi-
mą; Metų rėmėjas: Irina Ignata-
vičienė – už nuolatinį Naujininkų 
švenčių rėmimą; Metų organizato-
rius: Rita Juozapaitienė – už visų 
Naujininkų bendruomenės rengi-
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Rudenį miesto valdžia minėjo valdymo pus-
metį ir elgėsi taip, lyg vilniečiai jos darbu labai 
patenkinti. Keltos šampano taurės, girtasi taria-
mais laimėjimais statant kelius ir viadukus (beje, 
visa tai – buvusios valdžios nuopelnai). Taigi gy-
rėsi darbais, kuriuos jiems teko laimė pabaigti, 
bet jų nepradėjo. 

Tačiau ir miestiečiai, ir miesto Tarybos nariai 
mano, kad reikia ne džiaugtis, o kalbėti apie 
šimtą skandalingų dienų, kurios apėmė ir nesu-
gebėjimą tvarkyti miestą nuo šiukšlių, neskai-
drius savųjų protegavimus, didėjančias spūstis 
gatvėse ir netinkamai organizuotus darbus. Rei-
kia kalbėti apie šimtatūkstantines išmokas savi-
valdybės įmonės „Vilniaus vandenys“ vadovams, 
įtarimus dėl kyšio davimo tarybos nariams, atvi-
rus mėginimus už milijonus iš bendrapartiečių 
išpirkti jų supirktus sklypus. „Nuopelnų“ sąrašą 
būtų galima tęsti. 

Mokesčiai didėja – smarvė 
nemažėja

Visi nustebome gavę gerokai padidėjusias sąskai-
tas už šiukšlių išvežimą. Trijose sąskaitos eilutėse – 
„buitinių atliekų išvežimas, didžiųjų atliekų išve-
žimas ir utilizavimas iš aikštelių ir didžiųjų atliekų 
išvežimas ir utilizavimas iš bendrų patalpų“ – pri-
skaičiuojama, jog, pavyzdžiui, trijų kambarių bute 
gyvenantis žmogus moka beveik 50 litų, nors dar 
tik  prieš mėnesį už šiukšlių išvežimą buvo moka-
ma maždaug dešimt kartų mažiau. Taigi šiukšlių 
išvežimas tampa brangiausia paslauga. 

 „Mokame daugiau, o šiukšlės vežamos prasčiau 
ir netgi labai blogai“, – stebisi Naujininkų mikro-
rajono gyventoja Tatjana Dvilevič. Jai nesupranta-
ma atrodo ir tai, kad mokestis už šiukšlių išvežimą 
skaičiuojamas ne pagal gyventojų skaičių, o pagal 
būsto plotą. Juk šiukšlina ne kvadratiniai buto met-
rai, o ten gyvenantys žmonės.

Bet svarbiausia yra tai, kad ženkliai padidėjus 
kainoms šiukšlių išvežimas pablogėjo – prie namų 
stovi perpildyti šiukšlių konteineriai, aplink sklin-
da baisi smarvė. 

Klausimas merui Juozui Imbrasui ir jo aplinkai – 
kur dingo dešimteriopai didesni pinigai, jei tvar-
kos, kurią žadėjote, visai nėra?

Valdžios lovio pagundos: milijonai 
už savus sklypus, kelionės 
tarnybiniu automobiliu 

Vienas Vilniaus savivaldybės narys, žinodamas, 
kad per Pavilionių kaimą bus tiesiamas Vilniaus va-
karinis aplinkkelis, nusipirko iš šio kaimo žmogaus 
60 arų žemės sklypą. Kiek jis už tą žemę sumokėjo, 
sako, paslaptis. Tačiau praėjus vos vieneriems me-
tams šis „Tvarkos ir teisingumo“ partijos 
atstovas pasiūlė Vilniaus savivaldybei šį 
žemės sklypą išpirkti už daugiau kaip 
3 mln. litų! Maža to, valdžią mieste tu-
rintys tos pačios „Tvarkos ir teisingumo“ 
partijos atstovai tikina su savo partijos 
nariu suderėję „gerą“ sklypo kainą. De-
rėjosi su savo partijos nariu!

Akivaizdu, kad Pavilionių kaimo žemė 
buvo perkama jau žinant, kad ją bus ga-
lima pelningai perparduoti savivaldy-
bei. Tik Tarybos opozicijos dėka pavyko 
sustabdyti šį neskaidrų sandorį. Miesto 
valdžia pradėjo ieškoti kitokių „gudrių“ 
sprendimų – sumainyti su sklypais pa-
čiame miesto centre, Konstitucijos pros-
pekte, šalia viešbučio „Naujasis Vilnius“, 
kur dabar yra automobilių stovėjimo aikštelė. Kol 
vyksta šie abejotini sandoriai, įstrigo aplinkke-
lio, kurio taip laukia transporto spūstyse dūstantis 
miestas, tiesimo darbai.  

Kad apsukrūs verslininkai, investavę didelius pini-
gus į partijos „Tvarka ir teisingumas“ rinkimų kam-
paniją, nori atgauti savo dalį, rodo ir kitas pavyzdys. 
Tik spėję kojas sušilti naujieji Tarybos nariai jau 
sprendė dilemą – kaip galima būtų pakeisti neseniai 
patvirtintą ir ekspertų gerai įvertintą Vilniaus mies-

to bendrąjį planą, kad tose vie-
tose, kur buvo planuojama kurti 
verslo inkubatorių, galėtų statyti 
gyvenamųjų namų kvartalą.

Daugelis girdėjo apie įtarimus, 
kai Tarybos nariams buvo siūlomi 
didžiuliai kyšiai. Įtarimai gulė ant 
vieno didžiausio partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ rėmėjo, verslinin-
ko Alfrido. Šio R. Pakso ir partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ rėmėjo 
įmonė šalia Vilniaus tarptautinio 
oro uosto supirko apie 30 ha že-
mės ir per jo remtą partiją bandė 
pakeisti žemės paskirtį – vietoj 
numatomo verslo inkubatoriaus 
(komercinės ir pramoninės sta-

tybos) pradėti statyti gyvenamąjį Pupinės mikrora-
joną, kuriame gyventojai galėtų kasdien stebėti ky-
lančius ir besileidžiančius lėktuvus, jausti specifinį 
kuro kvapą, kurį skleidžia lėktuvai, tuštindami kurą 
iš savo bakų. Tik opozicijos dėka pavyko sustabdyti 
šį įtartiną sandorį. 

Neseniai nuskambėjo dar vienas tvarkos ir teisin-
gumo propaguotojų skandalas – išaiškėjo, kad jie 
nevengia po darbo naudotis tarnybiniais automobi-
liais, pasivažinėti ir po alkoholiu prekiaujančias par-
duotuves. Viena Lietuvos televizija beveik tris mė-
nesius fiksavo savivaldybės vadovų pasivažinėjimus 
valdiškais automobiliais. Baigęs darbą, į valdišką 
mašiną nevengia sėsti ir Vilniaus meras J. Imbrasas, 
ir kiti aukšti pareigūnai.

Meras nesugeba „atkimšti“ 
transporto kamščių

Aštri ir itin aktuali vilniečiams tema – transporto 
spūstys. Naujieji miesto vadovai savo rinkiminėse 
kalbose drąsiai žadėjo išspręsti transporto spūsčių 
problemą, deja, jų ne tik nesumažėjo, bet ir dar pa-
gausėjo. Tai tik rodo jų visišką neišmanymą apie tai, 
kaip funkcionuoja miestas, kokia jo kasdienybė. 

Maža to, kad nesiimama jokių naujų priemonių 
gatvių pralaidumui didinti ir transporto srautams 
reguliuoti, bet, netinkamai organizavus gatvių ir 
tiltų remontą, vilniečiai šią vasarą tapo nesuge-
bančio tvarkytis mero įkaitais. Geriausias to pa-
vyzdys – viaduko per geležinkelį remontas Nauji-
ninkuose, S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje.

Nuo birželio pirmos dienos buvo uždarytas eis-
mas viaduku į Naujininkus. Šio rajono gyventojai 
atsidūrė kaip negyvenamojoje saloje. Daugiau nei 
30 tūkstančių Naujininkų gyventojų iškilo proble-
ma – kaip patekti į centrą, kaip nepavėluoti į darbą 
ar mokslus?  Vienintele galimybe liko   aplinkkelis 
per Liepkalnio gatvę ir papildomi autobusų marš-
rutai (už kuriuos, beje, kažkodėl gyventojai dar tu-
rėjo ir mokėti!). 

Stovintys spūstyse automobiliai degino papildo-
mą kurą, oras buvo nuolat teršiamas išmetamosio-
mis dujomis, viešajame transporte tvyrojo nuola-
tinė įtampa tarp keleivių. Dėl susidariusių spūsčių  
padaugėjo ir keleivių, vėluojančių į lėktuvų reisus.

Tik praėjus vasarai buvo iš dalies atitaisyta esminė 
klaida – pradėta leisti viena tilto puse važiuoti į abi 
puses. Jeigu merui ir jo komandai tikrai būtų rūpė-
jusi tvarka ir teisingumas bei vilniečių gerovė, tai rei-
kėjo remontuoti tiltą nuosekliai, iš pradžių uždarius 
eismą viena puse ir nenutraukiant bent maršrutinio 
transporto eismo. Juk buvo galima įrengti ir apva-
žiavimą Šaltkalvių–Iešmininkų gatvėmis, o papil-
domais autobusais keleivius vežti nemokamai – juk 
ne jie kalti dėl sukelto nepatogumo, tai kodėl turėtų 
žymėti du važiavimo bilietus? 

Paminėjau tik vieną transporto problemą dėl via-
duko rekonstrukcijos, bet turbūt visi keikia miesto 
valdžią, kai reikia važiuoti į darbą arba grįžti namo. 
Pasijunti tarsi uždarytas belangėje – nėra oro, de-
ginamas kuras, teršiama aplinka. 

Tenka tik apgailestauti, kad vilniečiai liko apgau-
ti gražiais pažadais ir  iš naujos Vilniaus valdžios 
nesulaukė nei tvarkos, nei teisingumo.

Aleksas uNguRAitis

Vilniuje „tvarka ir teisingumu“ net nekvepia

Didžiausia gyventojų problema – tiltas, jungiantis  
Naujininkus su centru

Šiukšlės – Vilniaus gyventojų kasdienybė
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Naudinga informacija

Резюме по русски

Naujosios Vilnios seniūnija
(a. kojelavičiaus g. 127, lt-11001 Vilnius)
Naujosvilnios.seniunija@vilnius.lt 
Seniūnas  211 29 40
Seniūno pavaduotojas  211 29 42
Socialinių paslaugų skyrius 260 68 95
Socialinių išmokų skyrius    248 56 30
Vaikų teisių apsaugos inspektorė 8 614 87137

UAB „Priemiestis“ (skydo g. 30, Vilnius) 
rimantas.gudelis@vilnius.lt
Direktorius  267 19 68
Dispečerinė  267 02 04

UAB „Rasų valda“ (Raugyklos g. 25, Vilnius) 
rasuvalda@delfi.lt  
Direktorius   216 2057
Raštinė  216 1925

Kitos tarnybos Vilniuje
4-asis policijos komisariatas
(Gerovės g. 29)  267 00 04
Pasų poskyris (Gerovės g. 29)         271 64 36
„Sodros“ skyrius (Dūmų g. 3)    8 700 700 80
Poliklinikos registratūra    260 68 60
Vaikų poliklinikos registratūra    260 67 50

Naujininkų seniūnija 
(kauno g. 3/26, lt-03212 Vilnius)
Naujininku.seniunija@vilnius.lt 
Seniūnas  211 29 39
Seniūno pavaduotojas  211 29 38
Socialinės paramos tarnyba  213 76 70
Socialinių išmokų skyrius 233 78 70
Vaikų teisių apsaugos inspektorė    233 66 37

UAB „Naujininkų ūkis“ 
(kauno g. 3/26, Vilnius)  naujukis@lithill.lt 
Direktorius  233 05 50

Dispečerinė 233 54 37
Buhalterija  233 57 18
Salininkų skyrius  235 78 06

UAB „Bendruva“ (dispečerinė)  233 37 04

Kitos tarnybos
Naujininkų policijos nuovada  271 66 44
Pasų poskyris  271 87 62
„Sodros“ skyrius 
(t. Ševčenkos g. 16C, Vilnius)  213 06 50
Poliklinikos registratūra  216 68 27
Vaikų poliklinikos registratūra  233 02 32
Salininkų ambulatorija    235 81 80

Vilniaus miesto savivaldybė 
(konstitucijos pr. 3, lt-09601 Vilnius)
www.vilnius.lt
Informacija    211 20 00; 211 20 45
Trumpasis tel. numeris  1664

Socialinės paramos centras 
(kauno g. 3/26, Vilnius) www.spcentras.lt           
Nemokama linija   8 800 22 230

Nemokama teisinė konsultacija
(Konstitucijos pr. 3, Vilnius)  211 27 44

Vaikų psichologinės pagalbos linija 
(nemokama)  8 800 11 111

Jaunimo psichologinės pagalbos linija 
(nemokama)  8 800 28 888

Pagalbos moterims linija 
(nemokama)  8 800 66 366

 AB „Vilniaus energija“
(Smolensko g. 12, Vilnius)  1899, 266 71 99 

Džiaugiuosi, kad aktyvių gyvento-
jų dėka kalėjimo Naujojoje Vilnioje 
nebus.

Nusprendus iškelti iš miesto centro 
daugiau kaip 100 metų veikiantį Lukiš-
kių kalėjimo tardymo izoliatorių buvo 
mėginta jį perkelti į Naujosios Vilnios 
mikrorajoną. Kalėjimo statybai buvo 
numatytos dvi vietos – Pramonės ga-

tvės pabaigoje arba už Linksmosios 
gatvės, netoli Politechnikos mokyklos. 
Žiniasklaidos viešumon iškelta infor-
macija apie kalėjimo statybą Naujo-
joje Vilnioje sukėlė didelį gyventojų 
nepasitenkinimą ir pasipriešinimą. Jei 
būtų pastatytas kalėjimas, pablogėtų 
kriminogeninė padėtis, gyventojams 
kiltų pavojus.

Visiems gyventojams pareiškus pi-
lietinę valią, vietos kalėjimui (tiksliau, 
tardymo izoliatoriui) buvo nuspręsta 
ieškoti kitur, toliau nuo gyvenviečių. 

Šiuo metu Teisingumo ministerija 
kartu su Vilniaus apskritimi ir savi-
valdybe svarsto dėl naujojo tardymo 
izoliatoriaus statybos vietos Pane-
rių miške. Pagrindinis kalėjimas, 
kur bus kalinami nusikaltėliai, liks 
Pravieniškėse. 

Artūras Melianas 

Kalėjimo Naujojoje Vilnioje NEBUS

Lukiškių kalėjimas iš paukščio skrydžio

Давайте вместе строить 
Новый Вильнюс
Артурас Мелянас не раз слышал от 

жителей Новой Вильни и Науинин-
кай, что в городских средствах печа-
ти мало говорят о проблемах наших 
микрорайонов. Поэтому решил нала-
дить выпуск местной информацион-
ной газеты.

Название  «Новый Вильнюс» газете 
дано не только потому, что и названия 
микрорайонов имеют  слово «Новый» - 
есть желание обновить наши районы, 
изменить положение к лучшему.

Мы уже немало стараний приложи-
ли. Так, например, удалось убедить 
бывшего мэра начать строительство 
Южной окружной дороги, соорудить 
спортивные площадки для гимназии 
«Ювента» и школы Барборос Радви-
лайтес, разрабатывается проект по 
возведению футбольного комплекса в 
Новой Вильне. В Павильнисе начали 
асфальтировать улицы, удалось оста-
новить строительство крематория в 
Науининкай и следственного изоля-
тора в Новой Вильни.

Но впереди много новых дел. Всех 
неравнодушных приглашаем при-
соединиться к общественному дви-
жению «Новый Вильнюс». Адрес: 
Вильнюсский отдел Союза Либералов 
и Центра, ул. Литерату, 8, Вильнюс 
LT-01125. Тел. 2608986, факс 2784408, 
Эл. почта: а.melianas@gmail.com 

Традиционный 
праздник в Науининкай
Стало доброй традицией в первую 

субботу октября проводить в Науи-
нинкай праздник, в котором участву-
ют жители микрорайона, воспитанни-
ки детских садов, ученики школ, пен-
сионеры из клуба «Сеньоров», гости 
из других микрорайонов Вильнюса. 
После красочного шествия состоялась 
ярмарка детских поделок и концерт, а 
закончился праздник награждением 
наиболее активных жителей общины 
микрорайона.

Тюрьмы в Новой Вильне 
не будет!
Благодаря активности жителей при-

нято решение, что тюрьмы (правиль-
нее говорить – следственного изо-
лятора) в микрорайоне не будет. В 
настоящее время Министерство Вну-
тренних дел совместно с Вильнюс-
ским округом и Вильнюсским самоу-
правлением обсуждают возможность 
перенесения Лукишского следствен-
ного изолятора в Панеряйский лес, а 
тюрьма для заключённых останется в 
Правенишкес.

Пенсии увеличатся
Как сообщил Артурас Мелянас в 

следующем году намечено повыше-
ние пенсий, в среднем на 17 %, однако 
больше повышение почувствуют по-
лучающие малые пенсии.

В Вильнюсе  порядком и 
справедливостью даже не 
пахнет

Этой осенью коалиционное город-
ское правительство торжественно 
отпраздновало своё полугодичное 
пребывание у власти. Поднимали 
бокалы с шампанским, произносили 

хвалебные речи. Между тем и жите-
ли города, и члены городского Совета 
уверены, что повода для ликования и 
вовсе нет. 

Плата растёт, а смрад не умень-
шается

Теперь за вывоз мусора житель трёх-
комнатной квартиры вынужден будет 
платить почти в 10 раз больше. Весь-
ма странным кажется и то, что плата 
зависит не от количества жильцов, а 
от площади квартиры. Однако же, не-
взирая на возросшие цены, качество 
вывоза мусора оставляет желать луч-
шего – мусорные баки возле домов 
стоят переполненные, распространяя 
вокруг зловоние.

Вопрос мэру И. Имбрасасу и его 
окружению – почему мы вынуждены 
вдыхать это зловоние, если платить 
стали в десять раз больше? Куда идут 
наши деньги?

Соблазны власти: подозрение в ко-
рупции, поездки на служебных ав-
томобилях 
Некоторый депутат Вильнюсского 

Совета от той же партии «Порядок 
и Справедливость»  скупил в личное 
пользование участки земли, на кото-
рой впоследствии будет вестись го-
сударственное строительство Виль-
нюсской окружной дороги. А теперь 
хочет продать свою землю городу за 
сумму, превышающую 3 млн. литов 
или  «обменять» свои земли на участ-
ки в центре города (надо ли напоми-
нать, сколько сейчас стоит земля на 
проспекте Конституции?). Мэр го-
рода И. Имбрасас считает это вполне 
допустимым. Недавно власти города 
потряс ещё один скандал – предла-
гали взятки за разрешение жилого 
строительства в коммерческой зоне 
возле аэропорта. Только благодаря 
представителям оппозиции в Совете 
города удалось приостановить эти 
грязные сделки.

Все помнят недавний скандал, свя-
занный с беззастенчивым использо-
ванием  служебных автомобилей чле-
нами партии Порядка и Справедливо-
сти. Одна литовская телестудия почти 
три месяца фиксировала, как после 
работы разъезжают на служебных ав-
томобилях мэр Вильнюса И. Имбра-
сас и другие чиновники.

Мэр не сумел «пробить» транс-
портные пробки
Новые руководители города в сво-

их предвыборных речах обещали ре-
шить проблему транспортных про-
бок, однако, «воз и ныне там». Не 
предпринимается никаких мер по 
увеличению пропускной способности 
улиц и регулированию транспортных 
потоков. Этим летом 30 тысяч жите-
лей Науининкай стали заложниками 
бесхозяйственности мэра, не сумев-
шего организовать ремонт улиц и мо-
стов. Во время ремонта виадука все 
жители района томились в пробках, 
должны были на работу добираться 
с пересадками (дополнительный про-
езд они оплачивали из собственного 
кармана). А ведь следовало бы пу-
стить бесплатные автобусы, открыть 
движение по улицам Шалткавью-
Иешминику и т.п.

Увы, от новых властей жители Виль-
нюса не дождались ни порядка, ни 
справедливости.


