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Valstybė prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Nuo mūsų savigarbos ir pagarbos aplinkiniams. Nuo gebėjimo rūpintis vai-
kais ir senyvais tėvais. Nuo požiūrio į mus supančią aplinką, miestą, gyvenamąjį rajoną, kuriame gyvename. Lietuvai 
svarbių Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios dienų proga linkiu nebūti abejingiems Valstybei ir jos likimui. 

Artėjant Lietuvos globėjo šv. Kazimiero dienai ypač noriu pasveikinti Šv. Kazimiero parapijos žmones, Kazimieras ir 
Kazimierus bei palinkėti sveikatos ir laimės Jūsų asmeniniame gyvenime.

Pagarbiai Jūsų, Artūras MeLiANAs

skelbia konkursą
„MANO PASIŪLYMAS VILNIUI IR LIETUVAI“ 

ir kviečia aktyviai dalyvauti

 Kūrinių temos:
  rašinys apie Jūsų pasiūlymus, kaip gerinti gyvenamąjį rajoną, 

Vilnių, Lietuvą (1–3 spausdinto arba 2–5 ranka rašyto teksto 
puslapiai);

  rašinys apie dabartinio gyvenamojo rajono tyrimą (pvz., „Žymūs 
Naujosios Vilnios (Pavilnio, Naujininkų, Salininkų) žmonės“, „Is-
toriniai paminklai mena“ ir pan.);

  meninės nuotraukos arba piešiniai;
  skulptūros, drožiniai arba panašūs darbeliai gimtinės tematika.

Geriausių darbų autoriai bus apdovanoti 
Artūro MELIANO prizu.

Konkurso prizinis fondas – 1 000 Lt.
Visiems dalyviams bus įteiktos 

atminimo dovanėlės.

Dalyvauti kviečiami visi – nuo jauniausio iki vyriausio. Darbelius, nu-
rodę vardą, pavardę, adresą ir telefono numerį, iki 2008 m. kovo 17 d. 
atneškite į savo mokyklos arba darželio raštinę arba siųskite paštu 
Artūrui Melianui, LiCS Vilniaus skyrius, Literatų g. 8, Vilnius.

Štai jau ir antrasis laikraščio „Nau
jasis Vilnius“ numeris, ieškantis rakto 
į Jūsų širdis, sąmonę. Stengsimės ra
šyti apie tai, ką Jums labiausiai norisi 
sužinoti apie gvildenamas Naujosios 
Vilnios, Naujininkų, Pavilnio ir Sa
lininkų žmonių problemas. Esame 
atviri tiems, kurie jaučia informacijos 
stoką, bandysime atsakyti į Jums vi
siems rūpimus socialinius klausimus. 
Būsime arčiau to žmogaus, kuris ne
abejingas žemiškoms problemoms 
ir nori jas spręsti kartu su gyventojų 
bendruomenėmis.

Mūsų laikraščio credo: „Tai, ką 
sunku padaryti, reikia daryti su di
džiausiu atkaklumu“ (kinų filoso
fas Konfucijus). Mums kaip tik ir 
trūksta to atkaklumo, todėl mūsų 
rajonus – Naujosios Vilnios ir Nau
jininkų dažnas vadina „Dievo už
mirštais kampeliais“.

Dar prieš Naujuosius metus savait
raštis „Veidas“ Naujosios Vilnios, 
Naujininkų rajonus pavadino at
stumtaisiais mikrorajonais. Tai rodo 
savivaldybės vadovų požiūrį į šiuose 
rajonuose gyvenančius ir dirbančius 
žmones. Pasak žurnalo „Veidas“, „vie
ni mikrorajonai džiaugiasi sostinės 
vadovų malone, kiti lieka nuošalyje, 
vienus globoja kaip mylinti motina, 
kitus pamiršta kaip pikta pamotė“.

Iš oro uosto vyriausybiniuose korte
žuose važiuojantys svečiai iš užsienio 

šalių pro užtamsintus limuzinų lan
gus nemato prie pagrindinio kelio, 
vedančio į senamiestį, aptriušusių, 
apgriuvusių bendrabučių, sudarkyto 
buvusio taksi parko pastato, neišvaiz
džių prekybos kioskų, nešvarių šali
gatvių. O juk Naujininkai – svečius 
pasitinkantis ir išleidžiantis Lietuvos 
sostinės mikrorajonas. Ne veltui sa
koma: „pasitinkame pagal rūbą, o 
išleidžiame pagal protą“. Deja, Nauji
ninkams negalima pritaikyti šių svar
bių posakio dalykų.

Šiame numeryje skelbiame konkur
są „Mano pasiūlymas Vilniui ir Lie
tuvai“, kviečiame į pavasarinę talką 
apsivalyti nuo šiukšlių, informuoja
me apie Naujininkuose numatomą 
statyti prekybos centrą (vietoje buvu
sio taksi parko). 

„Naujasis Vilnius“ ir šiame nume
ryje ieškos sprendimų į visiems rū
pimus klausimus: kokia atominės 
elektrinės ateitis pasirašius LEO LT 
sutartis, Naujosios Vilnios kultūros 
centro perspektyvos, vizijos, šv. Kazi
miero bažnyčios istorija.

Dėkojame skaitytojams, perskaičiu
siems laikraštį nuo pirmo puslapio 
iki ketvirto, iš viršaus į apačią, paten
kintiems ir sužavėtiems. Sulaukėme 
patarimų ir palinkėjimų. Visiems di
delis AČIŪ!

Pagarbiai, 
redaktorius Aleksas UngUrAitis 

Gerbiamieji „Naujojo Vilniaus“ skaitytojai,

Nuo redaktoriaus
Artūras MELIANAS

Kviečiu jungtis į Senjorų klubus, kur kartu galėsite įdomiai praleisti lai
ką, susitikti su draugais ir įdomiais žmonėmis, prisiminti gražias gyveni
mo akimirkas. 

Siekdamas atkurti ir išsaugoti Naujosios Vilnios ir Jūsų gyvenimo aki
mirkas kviečiu pateikti nuotraukų, straipsnių, prisiminimų ir kitokios 
medžiagos apie Naujosios Vilnios žmones, įmones, įstaigas ir organiza
cijas, šventes ir renginius. Visa tai bus panaudota atsiminimų knygai ir 
filmui kurti.

Pageidavimą dalyvauti Senjorų (pensininkų) klubų veikloje ir me-
džiagą kviečiu pateikti į N. Vilnios biblioteką Kultūros centre arba pa-
skambinti tel. 8~605 62 911, Naujininkuose – tel. 8~614 12 729.

Artūras MeliAnAs 

PaPuoškime savo aPlinkĄ!
Atėjus pavasariui kviečiame visus į talkas, išvalyti šiukšles bei 

sutvarkyti mūsų aplinką. Visiems norintiems dovanosime gėlių sėk-
lų – tegu pražysta kartu su saule mūsų Naujoji Vilnia, Naujininkai, 
Pavilnys ir salininkai!

sėklų galima gauti nuo kovo 31 d.:
NAuJoJoJe ViLNioJe – N. Vilnios turguje;

NAuJiNiNKuose – Gėlių paviljone, Kapsų g. 2 
(prie turgaus ir banko „snoras“).

Mielieji Senjorai!

ISSN 1822-959X
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Praėjusiame laikraščio „Naujasis 
Vilnius“ numeryje rašėme apie Pak
so partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
valdomos savivaldybės nesugebė
jimą tvarkyti miesto nuo šiukšlių, 
galimai korupcinius savųjų „biznių“ 
protegavimus ir daugiatūkstantines 
išmokas, didėjančias spūstis gatvėse 
ir netinkamai organizuotus darbus. 
Deja, skandalų virtinė pailgėjo – 
pradedant nacionalinio stadiono 
statyba ir baigiant atimtomis vienišų 
motinų lengvatomis.

Nacionaliniai stadiono 
statybos ypatumai

Beveik prieš 20 metų Vilniuje 
buvo pradėtas statyti, o vėliau dėl 
lėšų stygiaus sustabdytas ir užkon
servuotas nacionalinis stadionas 
praėjusiais metais vėl buvo atgai
vintas ir jau apaugo skandalais. Ži
niasklaidoje statybos kaina minima 
iki 700 mln. Lt, nors meras kalba 
tik apie 370 mln. Lt.

Deja, ne tik meras, bet ir tie, kurie 
stumia šį brangų projektą į priekį, 
pamiršo vieną dalyką – supažin
dinti visuomenę su šiuo projektu, 
parengti tikslią projekto sąmatą ir 
tik tada pranešti, derinti su Vyriau

sybe, Seimu, savivaldybės Taryba, 
su visuomene. Deja, projektas buvo 
svarstomas slaptai, siaurame miesto 
valdžios žmonių rate.

Galimai neskaidriomis nacionali
nio stadiono statybomis susidomėjo 
Seimo antikorupcijos komisija, nes 
šis brangus projektas „stumiamas“ 
net nepaskelbus konkurso.

Kilus sąmyšiui dėl nacionalinio 
stadiono statybos atsiskleidė naujų 
įdomių faktų. Gerai visiems pažįsta
mas partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
ekspertas rinkimų ir įvairių revoliu
cijų posocialistinėse šalyse, viešųjų 
ryšių ir ekonomikos klausimais pro
jektuotojams į pagalbininkus perša 
Vokietijos bendrovės „HPP Interna
tional“ dukterinę įmonę Maskvoje. 
Jis aiškina, kad ekspertai padės lietu
viams pastatyti nacionalinį stadioną 
gerokai pigiau ir praktiškiau. Jis net 
neslepia, kad su „vokiečių“ kompa
nija turėjo bendrų reikalų Gruzijoje. 
Beje, be konkurso pasirinkta konsul
tacija kainuos „viso labo“ 4 mln. Lt. 
Neblogas „kąsnelis“... Gali būti, kad 
iš tų pinigų R. Paksas pradėjo plačią 
rinkiminę kampaniją žiniasklaidoje.

Kol Akropolio pašonėje zuja savi
varčiai, miestelėnai svarsto: ar bus 
spėta pastatyti iki 2009 m. vasaros 

ir už kiek? Valstybė šiam projektui 
skirs tik 200 mln. Lt.

Ne veltui liaudyje yra sakoma: pa
skubėsi – patiešysi. Ir štai paskutinė 
informacija, kuri pasiekė mus – stab
domi nacionalinio stadiono statybos 
darbai. Apie tai sostinės savivaldybę 
informavo generalinis statybų ran
govas bendrovė „Veikmė“. Vyriausy
bei delsiant patvirtinti finansavimą, 
statybininkai iki šiol nesulaukė sta
dionui numatytų pinigų. 

Kasdieniniai statybos prastovos 
nuostoliai skaičiuojami tūkstančiais 
litų, kurie bus vėliau išskaičiuoti iš 
mokesčių mokėtojų kišenės.

Kaip Pakso bendražygiai 
norėjo uždrausti 
gydytojams vykti pas 
ligonius į namus

Susitvarkęs su „riebiomis“ kon
sultacijomis nacionalinio stadiono 
statybos klausimais, tas pats parti
jos „Tvarka ir teisingumas“ savival
dybės tarybos narys prisiminė, kad 
yra savivaldybės Sveikatos apsaugos 
komiteto pirmininkas. Ir pareiškė – 
nevalia gydytojams vykti pas ligonį 
į namus. Kilo sąmyšis ne tik tarp 
vilniečių, bet ir tarp bendražygių. 
Skubiai buvo sušauktas miesto savi
valdybės „konsiliumas“ ir atšauktas 
šis sprendimas. Juk į poliklinikas 
sugūžėję rimti ligoniai gydymo įs
taigas gali paversti įvairių ligų ži
diniais – tame pačiame koridoriuje 
prie gydytojo kabineto sėdės kosin
tys, čiaudintys ir infekcinėmis ligo
mis sergantys žmonės.

Naujametinė miesto 
valdžios „dovana“ 
vienišoms motinoms – 
atimta lengvata

Vilniaus valdžia, kurios pagrindą 
sudaro „Tvarka ir teisingumas“ par
tijos nariai, priėmė sprendimą pa
naikinti 50 proc. mokesčio už darželį 
lengvatą vienišiems tėvams. Išėjo 
labai „gražus“ naujametinis siurpri
zas. Tai sukėlė sunkiai besiverčiančių 
nepilnų šeimų pasipiktinimo audrą, 
mat išaugęs mokestis jų piniginę kas 
mėnesį paplonins bent šimtu litų.

Už kultūrą ir švietimą atsakingas 
sostinės vicemeras buvęs socialdemo
kratas A. Paleckis tvirtų argumentų, 
kodėl reikėjo naikinti lengvatą, nepa
teikė. Tik prasitarė, kad šis sprendi
mas galėtų būti peržiūrimas (tai kam 
tada reikėjo jį priimti?). Tuo metu, kai 
siekiama didinti gimstamumą, didi
nant pašalpas, teikiant motinystės (tė
vystės) atostogas, gerinant būsto kre
ditavimo sąlygas ir kt., nauja miesto 
valdžia naikina lengvatas vienišiems 
tėvams. Tokius drastiškus sprendimus 
priėmė Vilniaus savivaldybė, kuri ne

panoro įsiklausyti į vienišų motinų 
problemas: yra skirtumas tarp šeimų, 
kuriose parnešami du atlyginimai, ir 
kur yra tik vienas ir iš jo reikia ir ko
munalinius mokesčius sumokėti, ir 
maitintis, ir vaikus išlaikyti.

Smarvė – per visą 
miestą

Stebina miesto valdžios nesuge
bėjimas spręsti vandens nuotekų 
valymo dumblo kompostavimo 
klausimo. Jau prieš metus buvo aiš
ku, kad uždarius Kariotiškių sąvar
tyną reikia ieškoti naujos dvokiančio 
dumblo tvarkymo vietos. „Pramie
gojusios“ ant valdžios laurų visus 
metus, miesto galvos atsipeikėjo tik 
tada, kai smarvė iš Žemųjų Pane
rių pasiekė Lazdynus, Karoliniškes 
ir net Pilaitę. Nieko gudriau nesu
galvoję nusprendė vežioti dvokiantį 
krovinį per visą miestą į Šalčininkų 
rajoną, prie pat Baltarusijos pasie
nio. Dar betrūko mums tarptautinio 
„smarvės“ skandalo. Belieka tikėtis, 
kad „smirdančios“ savivartės bent 
jau vasarą aplenks Naujininkus.

 
Sostinės biudžetas – 
rekordinis, bet 
kas iš to...

Mums, vilniečiams, didžiausią neri
mą sostinėje kelia transporto spūstys, 
miesto saugumas ir švietimo bei svei
katos apsaugos būklė. Bet analizuo
dami 2008 m. biudžetą aptinkame 
įrašą tik apie kelis naujus šviesoforus 
ir jų valdymą. Tad mero J. Imbraso 
pažadas spręsti automobilių spūstį 
gatvėse tėra tik muilo burbulas.

Didžiausi savivaldybės biudžeto 
milijardiniai trūkumai – tai nepasi
rengimas galimam ekonomikos lė
tėjimui arba net krizei, per didelės 
išlaidos valdymui ir neužtikrinamas 
finansavimas prioritetinėms miesto 
sritims. Pasak kai kurių finansų ana
litikų, nėra jokių naujų vadybos me
todų, neįmanoma rasti kažko naujo, 
tai absoliutus valdininkų biudže
tas. Ironizuojant apie savivaldybės 
klerkų parengtą biudžetą, sakoma: 
„Nėra nei tvarkos, nei teisingumo“. 
Valdymo išlaidos per dvejus metus 
išaugo dvigubai, valdžios išlaiky
mas kiekvienam miestiečiui kainuos 
70 litų daugiau nei pernai. 

Kaip spręsti susidariusias problemas, 
R. Pakso bendražygiai bei jų sąjungi
ninkai nežino – automobilių spūstys 
toliau didėja, gatvėse tamsu, naujų, 
miestui reikalingų darbų, nesimato. 
Gal neturi laiko gilintis – juk reikia 
organizuoti „daugiamilijoninių“ pro
jektų „konsultacijas“ ir priimti į darbą 
kuo daugiau „savų“ žmonių.

Aleksas UngUrAitis

Metai po rinkimų – 
Pakso partijos 
fiasko Vilniuje

Arvydo BAGdoNo piešinys
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LEO LT – nėra jokių garantijų, 
kad elektrinė bus statoma

Vienas finansų analitikas paskai
čiavo, kad Vyriausybės sandoris su 
verslininkais, įkūrusiais LEO LT, kiek
vienam mokesčių mokėtojui kainuos 
maždaug po tūkstantį litų. Įteisinantis 
įstatymas nieko bendro su atomine 
elektrine neturi. Išskyrus pavadinimą, 
nei įstatymo tekste, nei sutartyse apie 
atominės elektrinės statybą esą net ne
kalbama. 

Susigaudyti tokioje painioje situaci
joje dėl LEO LT įkūrimo ir kas mūsų 
laukia ateityje mums padės Liberalų ir 
Centro sąjungos valdybos narys Artū-
ras MeliANAS.

bus Lietuvoje. Mūsų partijos pasiūly
mas buvo grįžti prie derybų stalo ir 
pamėginti sutartyje įrašyti bent tris 
žodžius – „pastatyti atominę elektri-
nę“. Tada būtų aiškiai pasakyta. Tai ir 
būtų esminė šio nacio nalinio inves
tuotojo programa. Kadangi nėra jokių 
garantijų, o projektas labai brangus, 
tai kelia didelį nepasitikėjimą.

Kyla ir kitų abejonių dėl šio projekto 
patikimumo. Vyriausybės atstovai net 
nesiderėjo dėl tų pasiūlymų, kurie atė
jo iš privataus investuotojo, t. y. „NDX 
energijos“, atstovaujančios „Maxi
mos“ prekybos tinklui. Su pasiūlymais 

– Iš tikrųjų žiniasklaidoje mirga 
skandalingų pranešimų dėl naciona
linio investuotojo LEO LT steigimo, 
siekiant pastatyti naują atominę elek
trinę, taip pat elektros tinklus į Len
kiją ir Švediją. Toks gražus ir kilnus 
tikslas – sava energetikos nepriklau
somybė ir energetikos ištekliai.

Tačiau susipažinus su LEO LT stei
gimo sutartimi ir įstatymu, kuris 
buvo priimtas Seime, o neseniai pa
sirašė ir Lietuvos Prezidentas, kyla 
labai prieštaringų minčių. Mano nuo
mone, žmonės yra apgaudinėjami. 
Per įvairias žiniasklaidos priemones 
kalbama, rašoma, kad statysime ato
minę elektrinę. Bet LEO LT steigimo 
sutartyje, kurią pasirašė Vyriausybė 
ir privačios kompanijos, net neuž
simenama apie atominės elektrinės 
statybą. Bus liūd na, jeigu sulauksime 
tokio laiko, kai kas nors iš to sandorio 
sumanytojų pasakys, na va, mes ne
sugebėjome pastatyti AE, o priversti 
pirkti elektros energiją už dvigubai 
didesnę kainą negu dabar. Ir niekur 
mes nesidėsime – juk elektros tiekėjas 

sutikta be išlygų. Vyriausybė, atstovau
jama Ūkio ministerijos, nesiderėjo, ne
ieškojo visuomenės intereso apsaugos 
ir tai pradėjo kelti nerimą. Kitas daly
kas – kodėl nebuvo skelbtas konkursas, 
kuriame, aš manau, būtų dalyvavusios 
daugelis gerai žinomų ir užsirekomen
davusių energetikos srityje užsienio 
firmų, kodėl nebuvo paieškota kitų 
stambių verslo grupių ir t. t.

Sutartyje įrašyta, kad LEO LT tikslas 
vienas – pelno siekimas. Bet palaukite, 
kai nėra konkrečių įsipareigojimų, ką 
jie turi daryti, kyla pagrįstų abejonių. 
Gal iš viso į jų planus neįeina statyti 
atominės elektrinės, gal jie po metų, 
kitų pelningai parduos savo akcijas ar 
pradės perpardavinėti mums branges
nę elektrą? Kas šiandien gali nesuabe
joti, kad 2015 m. jau turėsime atominę 
elektrinę?

Todėl ir prieštaravome tokiai neapi
brėžtai LEO LT sutarčiai, balsavome 
„Prieš“, kvietėme Prezidentą nepasi
rašyti ir svarstome organizuoti parašų 
rinkimą dėl referendumo.

nV informacija

Baigiantis metams Naujininkuose (vietoj buvusio taksi parko) bus pradėtas 
statyti naujas prekybos centras, kuriame įsikurs kavinės, parduotuvės, pramo
gų ir paslaugų centrai. Šalia numatoma pastatyti viešbutį ir biurų centrą. Tiki
masi, kad visa tai Naujininkų gyventojams sudarys geresnes prekių ir paslaugų 
pasirinkimo sąlygas, didesnį prekių asortimentą, pagerės aptarnavimo kultūra 
ir tvarka rajone. 2009 m. numatoma švęsti įkurtuves.

nV informacija

Beveik prieš dvejus metus Naujo
sios Vilnios kultūros centrui pradė
jo vadovauti nedidukė, simpatiška 
iš Varėnos krašto atvykusi muzikė ir 
pedagogė Oksana Treščenko. Per tą 
laiką Kultūros centras atgijo, įgavo 
naują kūrybinį atspalvį – tapo jau
nimo ir pagyvenusių žmonių trau
kos tašku. Pradėjo veikti Muzikos ir 
Gyvo garso studijos, Muzikos klasė, 
Choreografijos studija, trys šokių 
grupės, vaikų teatro studija „Dvi pe
lėdos“, Karoliukų būrelis, Rytų kovos 
menų klubas, sportinių šokių klubas 
„Magic dance“. Naujosios Vilnios gy
ventojai lanko fortepijono, akordeo
no ir anglų kalbos kursus. Tiesa, jie 
yra mokami, bet tai užtikrina kursų 
kokybę ir turi savo privalumų.

Senyvo amžiaus žmonės, kuriuos 
mes vadiname senjorais, turi irgi 
savo nišą šiame Kultūros centre. 
Čia jie įkūrė vyrų vokalinį ansam
blį, dainų ansamblį „Chrizantema“, 
gydomosios gimnastikos grupę 
„Sveikata“ ir liaudiškos muzikos an
samblį. Jų užsiėmimai ir repeticijos 
yra nemokamos.

Pasak direktorės Oksanos Treščen
ko, Kultūros centras – tai viso Nau
josios Vilnios kultūrinio gyvenimo 
atspindys. Kur kitur šio rajono gy
ventojai galėtų susitikti, pabendrauti, 
susipažinti, jei ne čia.

Nors Kultūros centro išorė mero 
A. Zuoko dėka suremontuota, didelius 

norus ir sumanymus trikdo seniai 
neremontuotas Kultūros centro vi
dus – nejaukūs užsiėmimų ir repeti
cijų kambariai, koridoriai ir, žinoma, 
didžioji 500 vietų salė, kurioje šalta 
ir labai nesmagu, kai koncerto reikia 
klausytis apsirengus

Be šių trūkumų, direktorė džiaugia
si, kad į įvairius renginius pavyksta 
pritraukti vis daugiau žmonių. Kaip 
pavyzdį, paminėjo praėjusiųjų metų 
gruodžio viduryje vykusį koncertą, 
kai klasikinės muzikos pasiklausyti 
atėjo beveik 200 žmonių. Ankstes
niais laikais ateidavo 20–50 Naujo
sios Vilnios gyventojų.

Direktorė Oksana Treščenko puo
selėja viltį, kad po metų kitų bus 
rasta lėšų ne tik iš Vilniaus miesto sa
vivaldybės, bet ir, padedant Artūrui 
Melianui, iš Europos Sąjungos fondų 
padaryti gerą remontą, tada galima 
bus organizuoti ir tarptautinius pro
jektus, pasikviesti kaimynų latvių, 
estų, baltarusių, rusų.

O šiandien Kultūros centras turi 
nemažai darbų: rengia regioninį vai
kų meno ir amatų festivalį „Vieversė
lis“, regioninį teatrų festivalį „Mažoji 
scena“, klasikinės muzikos koncertų 
ciklą „Muzika – širdies kalba“, dainų 
vakarų ciklą „Mano mylima daina“, 
„Talentų šou“ ir „Susitikimai prie ar
batos puodelio“. Šie visi projektai yra 
tęstiniai ir skirti Vilniaus ir Vilniaus 
rajono vaikams, paaugliams bei 
neįgaliajam jaunimui, senjorams. Pa
grindiniai šių projektų tikslai – mu
zikinės kultūros ugdymas, meninė ir 
kultūrinė veikla, puoselėjant regiono 
tradicijas, tautų muzikinio, kūrybi
nio palikimo išsaugojimas, taip pat 
formuoti vaikų meninį džiaugsmą, 
skiepyti etninės ir klasikinės kultū
ros savybes, susiburti į bendramin
čių klubą, įgyti naujos socialinės ir 
gyvenimiškos patirties.

Apsilankius Kultūros centre vaka
ras greitai prabėgo, o direktorė Oksa
na Treščenko dar turėjo pasižiūrėti, 
kaip jaunimas organizavo konkursą, 
skirtą šv. Valentino dienai paminėti. 
Jos darbo diena baigiasi labai vėlai...

Aleksas UngUrAitis

Naujosios Vilnios kultūros 
centras keičia savo įvaizdį

Naujininkuose iškils naujas 
prekybos centras

Arvydo BAGdoNo 
piešinys

Kultūros centro direktorė 
oksana TreŠčeNKo
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От редактора
Наши микрорайоны – Новая 

Вильня, Павильнис, Салининкай и 
Науининкай – частенько называют 
богом забытыми уголками. Что ж… 
Пора вспомнить, что никто о тебе 
не позаботится, если сам не поза
ботишься. Газета также напомнит 
властям о проблемах.  В этом номе
ре мы призываем к весеннему суб
ботнику, объявляем конкурс «Мои 
предложения Вильнюсу и Литве», 
советуем создать в Новой Вильне 
Клуб сеньоров. Ждём от наших чи
тателей советов 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» наве
сти порядок в городе Вильнюсе. К 
сожалению, скандалы, связанные с 
партией Р. Паксаса, продолжаются.

В прошлом году в Вильнюсе на
чалось строительство стадиона, 
выявившее некоторые особенности 
национального строительства: 
обсуждение проекта проводилось 
в узком кругу заинтересованных 
лиц; не был даже объявлен кон
курс; окончательная смета строи
тельства – тайна за семью печатями. 
Особенно возмутило горожан при
глашение 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 50процентные льго
ты одиноким родителям за детские 
сады. Такой вот получился новогод-
ний сюрприз матерям-одиночкам. 
Ответственный за культуру и об
разование вицемэр столицы А. Па
лецкис, бывший социалдемократ, 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 от
чистки 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 годдругой частный ин
вестор «НДСэнергия» не продаст 
свои акции, а мы вынуждены будем 
покупать более дорогую электроэ
нергию! 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 

услуг населению. Поблизости наме
чено построить гостиницу и офис
ные центры. Строительные работы 
начнутся в конце года, а в следую
щем 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 пави

льон, ул. Капсу, 2 (около базара и 
банка «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 
историю Новой Вильни прошу пре
доставить фотографии, статьи, вос
поминания и другой материал о Но
вой Вильни, её людях, предприятиях 
и организациях, праздниках и дру
гих событиях. Всё это будет исполь
зовано 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.

Naujosios Vilnios šv. Kazimiero bažnyčia – 
istoriją menantis architektūros paminklas

Pamaldų tvarkaraštis

Prieš 97erius metus Vilniaus ryti
nėje dalyje, Naujojoje Vilnioje, buvo 
pastatyta didelė mūrinė neogotikinė 
bažnyčia. Šio projekto autorius – in
žinierius A. FilipovičiusDubovikas. 
Bažnyčia buvo pastatyta iš parapijie
čių ir vietos įmonių savininkų aukų.

Po Antrojo pasaulinio karo šios pa
rapijos klebonas Kazimieras Valeikis 
bažnyčią suremontavo.

Nuo 1604 m. visoje Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės (LDK) teri
torijoje pradėtos statyti šv. Kazimiero 
titulo bažnyčios. Gausiausiai jos kilo 
Baltarusijoje – tuometinėse lietuviš
kų pavardžių didikų žemėse.

Lietuvoje priskaičiuojama septynioli
ka šv. Kazimiero titulo bažnyčių. Visų 
šių šventovių, išskyrus Vilniaus sena
miestyje pastatytą bažnyčią bei koply
čią, interjeras yra asketiškas, simbo

ŠV. KAziMiero bAžNyčiA 
(N. VilNiA) 
Palydovo g. 15, lT-11107 Vilnius, 
tel. (8~5) 267 1650

Penktadieniais–šeštadieniais:
Lietuvių k. – 17.00 val.
Lenkų k.– 18.00 val.

sekmadieniais:
Lenkų k. – 9.00 val., 13.00 val.
Lietuvių k. – 11.00 val.
Kunigas budi 
šiokiadieniais 16.00–19.00 val.

ŠVč. MergelėS 
MArijoS TAiKoS 
KArAlieNėS bAžNyčiA 
(N. VilNiA) 
Pergalės g. 34A, lT-11202 Vilnius, 
tel./faks. (8~5) 245 8148

Šiokiadieniais:
Lenkų k. – 17.00 val.
Lietuvių k. – 18.00 val.

sekmadieniais:
Lenkų k. – 8.00 val., 10.00 val., 
14.00 val.,18.00 val.

Veliučionių koplyčioje – 15.30 val.
Lietuvių k. – 12.00 val.

STAčiATiKių PeTro ir 
PoVilo cerKVė (N. VilNiA)
Šeštadieniais – 9.00 val.
sekmadieniais – 10.00 val.

ViSų ŠVeNTųjų bAžNyčiA 
(NAujiNiNKAi) 
rūdninkų g. 20/1, lT-01135 Vilnius, 
tel. (8~5) 261 7434, 
el. paštas kunigasvytautas@takas.lt

Šiokiadieniais:
Lenkų k. – 17.00 val.
Lietuvių k. – 18.00 val.

sekmadieniais:
Lenkų k. – 10.30 val.
Lietuvių k. – 9.00 val., 12.00 val. 

Kunigo budėjimo laikas bažnyčio
je nuo 10.00 iki 18.00 val. Bažnyčia 
atidaryta nuo 8.30 iki 18.30 val.

lizuojantis karališkos kilmės šv. Kazi
miero paprastumą, vargstančiųjų šalpą. 
Tik Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčia bei 
koplyčia yra puošnios, nes statytos jas 
siejant su valdovų didybe.

nV informacija

Gyventojų pageidavimu planuojamas seniūnijų perkėlimas: N. Vilnios se
niūniją iš A. Kojelavičiaus gatvės numatoma perkelti arčiau N. Vilnios cen
tro – į N. Vilnios Kultūros centro patalpas (Pergalės g. 8) jau šių metų pavasarį 
ar vasarą. Naujininkų seniūniją 2009 m. numatoma perkelti į buv. „Sparnų“ 
restorano patalpas, S. Dariaus ir S. Girėno g. Ten pat turėtų įsikurti Naujinin
kų policijos nuovada ir Bendruomenės centras. 

nV informacija

Bus perkeltos seniūnijos


