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Mielieji Naujosios Vilnios, Naujininkų, Pavilnio ir Dvarčionių rajonų gyventojai,
Valstybė prasideda nuo kiekvieno iš mūsų. Nuo mūsų savigarbos ir pagarbos aplinkiniams. Nuo gebėjimo rūpintis
vaikais ir senyvais tėvais. Nuo požiūrio į mus supančią aplinką, miestą, savo gyvenamąjį rajoną. Kovo 11-osios proga
linkiu nebūti abejingiems, kartu su pavasariu siekti atgimimo mūsų sielose, grožio ir darnos aplinkoje.
Atgimstant gamtai sveikinu Jus Lietuvos atgimimo šventės proga!

Vasario 16-ąją paminėjo
senjorai, moksleiviai ir vaikai

„Juventos“ gimnazijoje
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 91-ąsias metines gražiai paminėjo Naujininkų bendruomenės švietimo įstaigos, Naujininkų visuomenė ir senjorai.
Visus į „Juventos“ gimnazijos aktų salę susirinkusius šio mikrorajono gyventojus gražios šventės – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 91 metinių proga
pasveikino LR Seimo narys Artūras Melianas ir Lietuvos Respublikos visuomeninės pensininkų organizacijos „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus.
Šventiniame koncerte dalyvavo Naujininkų, Karoliniškių ir Naujamiesčio seniūnijų pagyvenusių žmonių dainų ir šokių kolektyvai.
Naujininkų bendruomenės švietimo įstaigos taip pat paminėjo šią gražią šventę. Naujininkų vidurinėje mokykloje susirinkusiems tėveliams, pedagogams ir
svečiams koncertavo lopšelių-darželių „Pabiručiai“, „Želmenėliai“, „Daigelis“,
„Šaltinėlis“, „Liepsnelė“ ir „Gervelė“ muzikos kolektyvai, Naujininkų vidurinės
mokyklos moksleiviai ir Naujininkų senjorai.
NV informacija

Jūsų
Artūras Melianas

Kviečiame į talką
2009 m. balandžio 18 d. visoje Lietuvoje, taigi ir Dvarčionių, Pavilnio,
Naujosios Vilnios, Naujininkų mikrorajonuose, vyks tradicinė aplinkos tvarkymo akcija „Darom 2009“. Akcija taip
pat vykdoma Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir Skandinavijos šalyse (plačiau http://darom09.lt).
Akciją palaiko ir joje dalyvaus stipriausias pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas bei mūsų apygardos LR Seimo narys Artūras Melianas. Darbo priemonėmis – maišais, pirštinėmis ir kt. pasirūpins organizatoriai.
Dalyviai 10 val. renkasi:
Dvarčionyse – prie gamyklos „Dvarčionių keramika“, automobilių stovėjimo
aikštelėje;
Pavilnyje – prie parduotuvės „Delikata“, automobilių stovėjimo aikštelėje;
N. Vilnioje – prie parduotuvės „Iki“, automobilių stovėjimo aikštelėje;
Naujininkuose – prie banko „Snoras“, automobilių stovėjimo aikštelėje.
Jei kiltų klausimų, prašome skambinti ar rašyti el. paštu mūsų koordinatoriams:
Dvarčionių koordinatorius Viktoras Mačura, mob. tel. 8 672 54 929,
el. paštas viktorasm@blog.lt;
Pavilnio koordinatorė Snaiguolė Bezarienė, mob. tel. 8 687 25 426,
el. paštas snaige@ktp.lt;
N. Vilnios koordinatorė Žana Aleksienė, mob. tel. 8 612 99 890,
el. paštas zilvisalek@langasiateiti.lt;
Naujininkų koordinatorė Bronė Martinkėnienė, tel. 211 29 36, 8 686 22 934.
Kviečiame nebūti abejingus ir prisijungti prie gamtos švarinimo akcijos!

Naujosios Vilnios seniūnija ruošiasi išsikelti
Neįprastomis nuotaikomis gyvena Naujosios Vilnios seniūnijos darbuotojai.
Šį mėnesį žadama keltis į Naujosios Vilnios kultūros centrą (Pergalės g. 8). Tik
štai, kaip sakė vienas iš seniūnijos darbuotojų, trūksta Vilniaus miesto savivaldybės pasirašyto darbų priėmimo akto, kad būtų galima pradėti persikraustymą.
Taigi Naujosios Vilnios gyventojams nebereikės per geležinkelį maknoti į
A. Kojelavičiaus gatvę, juolab kad viskas bus vietoje: ir kultūros centras, ir
biblioteka. Netoli įsikūrusi UAB „Priemiestis“ ir kitos įstaigos.
Patenkinti turėtų būti ir Pavilnio gyventojai, kuriems irgi bus patogesnis
susisiekimas su seniūnija.

Kartu kurkime naują Vilnių!

Naujininkų vidurinėje mokykloje

Visus „Naujojo Vilniaus“ skaitytojus kviečiame rašyti straipsnius,
teikti pasiūlymus, atsiųsti įdomių nuotraukų iš N. Vilnios, Naujininkų,
Pavilnio ir Dvarčionių gyvenimo. Įdomiausi pasiūlymai bus skelbiami
laikraštyje, visi atsiuntusieji bus paskatinti laikraščio dovanėlėmis!
Laukiame informacijos el. paštu jurate.valickiene@lrs.lt arba paštu:
LiCS Vilniaus sk., Literatų g. 8, LT-01125 Vilnius.
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Kad mums būtų gera gyventi
Į susitikimą su Dvarčionių gyventojų asociacijos pirmininke Emilija Taločkiene ėjau apsnigtu keliuku.
Iš dešinės linko apsnigtos medžių šakos, su trumpom pertraukom oro gūsiai nešiojo sniegą. Žodžiu, varėm
varėm žiemą iš savo kiemo, bet taip ir nepajėgėm jos išvaryti.
Pro buvusio bendrabučio langą iš trečio aukšto man mojavo būsimoji pašnekovė, kviesdama nepraeiti pro
jos namus, užsukti.
Jaukus gražus nedidelis kambarėlis trečiajame aukšte, ant stalo garuojanti arbata, sumuštiniai... Nuoširdi
šypsena išduoda, kad ji nebijo žurnalistų ir pasirengusi atsakyti į pačius įvairiausius klausimus. Ji pagal specialybę pedagogė psichologė.
Deja, šįkart nebus jokių provokacinių klausimų, o tik noras išgirsti apie Dvarčionyse įkurtą asociaciją.
lymu: įkurkite bendruomenę, kuri turėtų didesnių galių siekti iškelto tikslo,
nes pavieniai bandymai jokios naudos
neduos. Ir remdamasis pavyzdžiais susitikimuose papasakojo apie bendruomenių veiklą Naujininkuose, Pavilnyje, kaip
jos veikia. Laikraštis „Naujasis Vilnius“
beveik kiekviename numeryje pasakojo
apie bendruomenių gyvenimą, jų pasiekimus. O mes? Štai bandėme koreguoti
transporto maršrutus, kad būtų galima
geriau susisiekti su centru, deja, nepavyko. Jau dabar kaip anekdotas sklinda
vienos transporto įstaigos vadovo pasakymas: „Ponai gyvena, jie važiuoja savo
mašinom, o ubagai tegul pėsti vaikšto.“
Kaip žinote, Lietuvoje vyksta namų
renovacija. UAB „Antakalnio ūkis“ ir
seniūnija kažin ar bus suinteresuoti renovuoti mūsų namus. Todėl sprendžiant
šiuos ir kitus klausimus gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ nariai bandys
spausti iš apačios, o iš viršaus šiek tiek
spūstelės deleguotas į LR Seimą Artūras Melianas. Pasirodo, ši priemonė yra
veiksminga: asociacija pasiskundė, kad
nevalomi kiemai, gatvės nuo sniego,
greitai sureagavo UAB „Vilniaus zunda“
vadovai ir kitą dieną sulaukėme traktoriuko, kuris išvalė užpustytus kiemus.
Beveik per du asociacijos veiklos mėnesius (pirmasis asociacijos narių susirinkimas vyko praėjusių metų gruodžio 8 d.)
jos nariai jau gali pasigirti, kad turi savo
tinklalapį – www.dvarcionys.visiems.lt,
taip pat organizavo šventę „Žiema, žiema,
bėk iš kiemo“. Vyko keli bendruomenės susitikimai su Seimo nariu Artūru Melianu,
kiekvieną kartą prie mūsų asociacijos priGal prisimintumėte pirmąjį
sijungia vis daugiau naujų narių. Žinome,
asociacijos susirinkimą?
E. T. Apskritai mintys įkurti bendruo- kad tai tik pradžia, todėl artimiausiame
menę jau sklandė per praėjusius Seimo asociacijos narių susirinkime mes patvirrinkimus. Jau tada Seimo narys Artūras tinsime savo veiklos planą. Numatyta, kad
Melianas visus mus uždegė savo pasiū- bendruomenės nariai sieks nuveikti daug
darbų švarindami savo aplinką
(talkų organizavimas, šiukšlių rūšiavimas ir pan.),
kurdami saugesnę
aplinką (apšvietimo įrengimas,
bendradarbiavimas su policija ir
kitomis tarnybomis).
Mūsųbendruomenė
supranta,
Užgavėnės Dvarčionyse
Gerbiamoji pirmininke, kaip Jūs
įsivaizduojate savo darbą ir kodėl
reikėjo kurti asociaciją?
Emilija Taločkienė. Ar teko kada nors
susimąstyti apie mūsų pačių susvetimėjimą, kai kaimynai vienas su kitu nesisveikina, žmonės nebendrauja, užsisklendžia, kai savo problemas bando spręsti
kiekvienas atskirai ir tokie bandymai ne
visada gerai pasibaigia. Bendruomenė
(asociacija) – tai viena didelė šeima, kuri
vienos nedidelės šeimos problemą bando
spręsti bendrai, ieško paramos ir sprendimo būdų. Kai mes dar nebuvome įsikūrę,
aš pažinojau savo kaimynus, kelias drauges. Dabar aš pažįstu penkiskart daugiau
Dvarčionyse gyvenančių žmonių. Ar tai
blogai? Mes bendraujame, sprendžiame
įvairias problemas. Pagaliau mes patys kuriame savo gyvenvietės ateitį. Čia
mums nepadeda nei valstybė, nei seniūnija. Mes esame savo gyvenimo organizatoriai. Štai visai neseniai bendruomenės (asociacijos) nariai organizavo labai
gražią šventę – Užgavėnes. Tokią mintį
pateikė asociacijos narys Viktor Mačura. Nesitikėjome, kad tiek žmonių susirinks prie didelio laužo. Neveltui mūsų
asociacijos kuratorė Jūratė Valeckienė
mums pasakė, kad tai pirmas blynas, bet
neprisvilęs. Jaunimas laužą sukrovė, menininkas Robertas Ščerbavičius padarė
pasakišką Morę, darželio „Molinukas“
direktorė ir auklėtojos parengė gražią
programą. Žmonės atėjo su kaukėmis.
Buvo šventėje ir jaunasis su jaunąja, ir
Kanapinis su Lašininiu, ir ožių.

kad visko iš karto padaryti neįmanoma,
todėl pirmaisiais metais įtraukėme tik
realius darbus: gyvenvietės švarinimas,
stadiono atkūrimas, aplinkos prie ežero
sutvarkymas, Dvarčionių gyvenvietės istorijos ištakų paieška.
Į savo veiklos planą įtraukėme liberalcentristų organizuojamą gamtos švarinimo akciją „Darom 2009“, kuri vyks balandžio 18 d. Jau dabar mūsų asociacijos
nariai ragina gyventojus prisidėti prie
šios akcijos ir išsikuopti savo kiemus, sutvarkyti aplinką.
Šiandien aktualiausias klausimas, kaip
sugrąžinti pagarbą žmogui, kaip padėti
pagyvenusiems žmonėms. Visai neseniai
per televiziją rodė reportažą iš Panevėžio, kaip įkurta bendruomenė ieško bendravimo būdų. Nors veiksmas ir vyksta
daugiabutyje, bet reportaže matyti, kad
ten kiekvienas gyventojas yra tarsi giminė, išgyvena įvairias nuotaikas, sprendžia įvairius klausimus, švenčia gimtadienius, saugo vienas kitą nuo vagysčių
ir pan. Aišku, mes to iš karto nepadarysime. Šiandien mes tik ieškome būdų,
kaip padėti pagyvenusiems žmonėms,
nes daugelis jų užmiršti. Jiems labai
trūksta bendravimo, jie nori būti išgirsti,
pamatyti, užjausti, suprasti. Žmogui reikia daugiau dėmesio. O mes tik skubame, bėgame, nematome nei kas eina, nei
kas ką daro, nenorime net pasisveikinti.
Gyvenvietėje pagyvenusių žmonių tikrai
nemažai, todėl juos pasveikinti gimtadienio proga, įteikti gėlę, suteikti šilumos
– štai pagrindinis asociacijos uždavinys.
Parodytas dėmesys suartins žmones, jie
patikės, kad tokia asociacija turi ateitį.
Mums tikrai reikės paramos, tačiau ne
tik finansinės, bet ir moralinės, tiesiog
darbo rankų. Norime padėkoti Seimo
nariui Artūrui Melianui, kuris į asociacijos sąskaitą pervedė pinigėlių. Šiuo
metu mūsų asociacijos nariai iš Valstybinės mokesčių inspekcijos paėmė blankų, kuriuos išdalins žmonėms, kad jie
pervestų į asociacijos „Dvarčioniškiai“
sąskaitą 2 proc. mokesčių.
Dabar sunkus metas.
Žmonės jį įvardija kaip krizę...
E. T. Taigi sakau, krizenkime ir mes.
Jeigu lauksime, kol ta krizė praeis, tai gal
tada nieko nedarykime, o sėdėkime ir
laukime, kuo viskas baigsis. Pradžia tikrai
nelengva. Šiuo metu mes viską darome iš
idėjos, entuziazmo. Daugelis mūsų narių

aukoja savo laisvą laiką, lėšas, nes žino,
kad stipri asociacija gali daug pasiekti.
Naudodamasi proga norėčiau nuoširdžiai padėkoti Birutei Poškienei, Ilonai
Sakalauskaitei, Tomui Jankūnui ir kitiems
nariams už pagalbą steigiant asociaciją.
Kas sudaro asociacijos valdybą?
E. T. Valdyboje yra penki žmonės.
Daugelis jų žinomi dvarčioniškiams – tai
Kostas Talmontas, Viktor Mačura, Juozas Grabys, Artūras Melianas ir aš, Emilija Taločkienė. Kol kas mūsų buveinė yra
mano butas. Susirenkame lopšelyje-darželyje „Molinukas“. Šiuo metu yra apie
30 asocijuotų narių, nes mes dar veikiame tik trečią mėnesį. Turime ir kandidatų, t. y. moksleivių, kuriems dar nėra
18 metų. Ateityje nuomosime patalpas,
kuriose dažnai galės burtis įvairaus amžiaus žmonės – veiks jaunimo svetainė,
senjorų klubas, sporto klubas ir pan.
Gerbiamoji pirmininke, gal
galėtumėte papasakoti apie save?
E. T. Gimiau 1948 m. Anykščių rajone.
Ten prabėgo vaikystė, jaunystė. Vidurinę
mokyklą baigiau nedideliame, bet labai
gražiame Kavarsko miestelyje, kur atsiveria vaizdas į Šventosios slėnį. Įstojau į
Šiaulių pedagoginį institutą, kurį baigusi
įgijau ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos specialybę. Gavau paskyrimą
dirbti Vilniaus kūdikių namuose. Vėliau
dirbau lopšelyje-darželyje, bendrabutyje auklėtoja, paskutiniuosius 10 metų –
vaikų ugdymo centre „Aidas“ auklėtoja.
Praėjusiais metais įsiliejau į pensininkų
gretas. Turiu suaugusią dukrą, ji taip pat
gyvena Vilniuje. Gyvenu kartu su mamyte, kuriai dabar jau 91-eri.
Nuo straipsnio autoriaus: nuo šiol
Dvarčionys garsūs ne tik keraminių plytelių gamykla „Dvarčionių keramika“,
bet ir šiemet Lietuvai vaikų Eurovizijoje
sėkmingai atstovavusia (užėmė garbingą
trečiąją vietą) Vilniaus Dvarčionių pradinės mokyklos mokine – dainininke
Egle Jurgaityte. Na, ir, žinoma, gyventojų
asociacija „Dvarčioniškiai“.
„Dvarčioniškiai“ yra moderni Dvarčionių gyventojų asociacija, kurios nariai bendrauja ne tik viešuosiuose susirinkimuose, bet ir elektroniniu būdu:
bendruomenė sukūrė el. pašto grupę
(http://groups.google.lt/group/dvarcionys/), čia operatyviai bendrauja ir
Nukelta į 3 p.
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bendradarbiauja, sprendžia problemas,
dalijasi patirtimi ir skleidžia informaciją
apie renginius. Kviečiame visus Dvarčionių gyventojus prisijungti prie gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ el. pašto
grupės dvarcionys@googlegroups.com.
Norintys prisijungti turėtų rašyti el. paštu dvarcionys+subscribe@googlegroups.
com arba tomas@jankunas.visiems.lt, nes
bendruomenė turi interneto svetainę.
Kviečiame dvarčioniškius ir jiems
prijaučiančius paremti bendruomenę,
skiriant 2 proc. nuo mokamų gyventojų pajamų mokesčių į valstybės biudžetą. Asociacijos juridinio asmens kodas
302307143. Paramos gavėjo statusas suteiktas šių metų vasario 8 d.

Į „Juventos“ gimnazijos stadioną atkeliavo Užgavėnės
Dar neįpusėjus vasario 24-ai dienai, prigužėjo svečių iš visų Naujininkų kampų
kampelių: išsipustę muzikantai, seniūnas
su palyda, pasipuošę mokiniai su mokytojomis, kaukėmis pasidabinę darželinukai
su auklėtojomis ir, žinoma, Lašininis su
Kanapiniu – kokia gi šventė be jų. Šokiai,
žaidimai, smagi muzika, skanūs blynai ir
vedėjų pokštai šildė svetelius, todėl šventė neprailgo. Žiema tikrai turės trauktis
kuo greičiau iš mūsų kiemų, nes Kanapinis nugalėjo Lašininį, Morė, mažiesiems
persirengėliams varant baltąją karalienę,
sudegė ir beliko pelenai, kuriuos išnešiojo pavasariu dvelkiantis vėjelis.
Vilniaus „Juventos“ gimnazijos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Kalbėjosi žurnalistas
Aleksas Unguraitis

Vida Bielinienė

Rinkimų įsipareigojimų vykdymas

Padidės galimybė šiltinti ir renovuoti namus
Lietuvoje daugiau kaip 60 proc. gyvenamųjų namų pastatyta 1960–1990 m.
Jie yra neefektyvūs energijos vartojimo
požiūriu, todėl specialistai apskaičiavo,
kad prarandama 30–40 proc. šilumos.
Šių būstų šildymas Lietuvos gyventojams
kainuoja daug, nemaža jų dalis net neišgali už tai sumokėti, todėl dalį mokesčių
už šildymą mažas pajamas gaunantiems
asmenims ir šeimoms padengia valstybė. Tokias kompensacijas gauna apie 11
proc. šalies gyventojų.
Akivaizdu, jog renovavus senus daugiabučius namus gyventojams gerokai
sumažėtų mokesčiai už šildymą, valstybė
sutaupytų milijonus mažiau mokėdama
už naftą ar dujas, sumažėtų lėšų poreikis kompensacijoms už šildymą. Taip
pat labai svarbu, kad krizės laikotarpiu
statybininkai turėtų darbo ir išsilaikytų
sunkmečiu.
Džiugu, kad mūsų rinkimų apygardoje
išrinkto LR Seimo nario Artūro Meliano
rinkimų įsipareigojimai dėl gyvenamųjų
pastatų šiltinimo programos išplėtimo
vykdomi – planuojama, kad gyventojams, kurie nutars renovuoti daugiabučius namus, valstybė 2009–2010 m. iš
valstybės biudžeto skirs 2,3 mlrd. litų.
Šiuo metu yra sudaryta darbo grupė, kuri
turi Vyriausybei parengti pasiūlymus.
Vyriausybė patvirtino Daugiabučių
namų modernizavimo programos bei
Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų
projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių pakeitimus. Jų tikslas – nustatyti didžiausią valstybės paramos dydį
vienam daugiabučio namo naudingojo
ploto kvadratiniam metrui, tai yra įgyvendinti Valstybės paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti bei daugiabučiams namams
modernizuoti įstatymo nuostatas.
Atlikus parengtų investicijų projektų analizę, nustatyta, kad, įgyven-

dinant tas pačias energiją taupančias
priemones, investicijų dydis, tenkantis
gyvenamojo namo naudingojo ploto
kvadratiniam metrui, priklauso nuo
modernizuojamo namo dydžio – 250
litų, kai daugiabučio namo naudingasis
plotas ne didesnis kaip 500 kvadratinių
metrų, 200 litų, kai naudingasis plotas
nuo 501 iki 1 500 kvadratinių metrų,
170 litų – aukštesniems kaip 5 aukštų daugiabučiams namams, kai namo
naudingasis plotas – per 1 500 kvadratinių metrų, ir 140 litų, kai namas iki
5 aukštų, o jo naudingasis plotas yra
didesnis kaip 1 500 kvadratinių metrų.
Kuo didesnis namas, tuo investicijų
dydis, tenkantis naudingojo ploto vienetui, yra mažesnis. Valstybės parama
nukreipiama energijos taupymo požiūriu efektyviausioms priemonėms įgyvendinti.
Šiuo pakeitimu taip pat siekiama optimizuoti rangos darbų kainą atsižvelgus
į rangos darbų kainų pokyčius rinkoje ir
taip pat padidinti valstybės ir būsto savininkų lėšų naudojimo efektyvumą, lėšas
visų pirma nukreipti energijos vartojimo
efektyvumą didinančioms priemonėms
įgyvendinti.
Dažnai svarstoma, gal verta senus namus griauti, o vietoje jų statyti naujus. Atlikus stebėjimus apskaičiuota ir nustatyta,
kokios investicijos tenka vienam daugia-

bučio namo kvadratiniam metrui, jei jį tik
apšiltintume. Tokiu atveju energijos suvartojimas sumažėja 50 proc. ir daugiau.
Renovuojant pastatą į vieną kvadratinį
metrą gyvenamojo ploto reikia investuoti
maždaug 800 litų (2007–2008 m. kainomis). Prieš metus į naujai pastatyto namo
kvadratinį metrą reikėjo investuoti 4 000
litų. Dar pridėkime nugriovimo darbų
lėšas. O jei dar pagalvosime apie tai, kur
rasti pinigų namui griauti ir vėl statyti, tai
naujojo namo vienas kvadratinis metras
pabrangs pusę tūkstančio litų.
Svarbu paminėti, kad tokios valstybės
paramos, kaip Lietuvoje (50 proc. šiltinimo kaštų), nėra niekur. Daugiausiai, 30

proc., renovavimas remiamas Vengrijoje. Ten skiriama ne daugiau kaip 2 tūkst.
eurų vienam butui. Lenkijoje valstybė renovuojamus būstus remia 16 proc. arba
20 proc. nuo pasiskolintų lėšų.
Būsto ir gyvenamosios aplinkos atnaujinimas ir modernizavimas yra numatytas Vilniaus miesto 2002–2011 m. strateginiame plane. Tikėtina, kad jau šiemet
Naujininkuose, Dvarčionyse ir Naujojoje Vilnioje bus renovuojami namai. Bet
ypač svarbi yra gyventojų iniciatyva kreipiantis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl
įtraukimo į renovuojamųjų namų sąrašą.
NV informacija

Atnaujinamos ugdymo įstaigų sporto aikštelės
Savivaldybė vykdo Vilniaus ugdymo įstaigų sporto aikštelių renovaciją ir
atnaujinimo darbus. Šiuo metu renovacijos darbai įvykdyti ar vykdomi Juzefo Ignacijaus Kraševskio, Naujininkų vidurinėse mokyklose, Barboros
Radvilaitės ir Liepkalnio pagrindinėse mokyklose, Žaliakalnio pradinėje
mokykloje, mokykloje-darželyje „Šaltinėlis“.
Vienas svarbiausių strateginių švietimo tikslų – optimaliai realizuoti ugdymo planus, tenkinant vaikų ir suaugusių asmenų poreikius bendrojo lavinimo mokyklose, sukurti visiems prieinamą, higienos reikalavimus atitinkantį
bendrojo lavinimo mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo programą vykdančių
įstaigų tinklą renovuojant pastatus ir aplinką.
NV informacija

LR Seimo narys Artūras Melianas
priima gyventojus kiekvieną pirmadienį
N. Vilnios seniūnijoje – 11–13 val.,
Naujininkų seniūnijoje – 14–16 val.
Jūsų patogumui prašome registruotis iš anksto internetu
jurate.valickiene@lrs.lt arba telefonais: 239 63 42, 8 616 19 349.
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Kirtimų kultūros centras kviečia
apsilankyti
Vilniaus miesto savivaldybės Kirtimų kultūros centras gerokai
papildė savo darbuotojų
pajėgas ir sukrovė pilną
skrynią idėjų naujai kultūrinei veiklai įgyvendinti.
Jau nuo seno šiame centre
vyksta keletas projektų, vienas jų gerai žinomas vilniečiams ir sėkmingai jų lankomas – tai
šokiai vyresniems nei 30 metų žmonėms „Kam per 30“, vykstantys kiekvieną šeštadienį nuo 21 val.
Kultūros centras turi naują viziją
pažvelgti naujai į save ir į kitus, pasižiūrėti į žmogų, į aplinką ir įvykius
taip, kaip iki šiol niekada nebuvo žiūrėta – netradiciškai, netikėtai... Tuo
remiantis buvo sukurtos trys naujos
veiklos programos, orientuotos į skirtingo amžiaus žmones. „Inovacinės
idėjos“ (tai naujas žvilgsnis į tradicinius dalykus). Netikėti, patrauklūs, interaktyvūs edukaciniai ir laisvalaikio
užimtumo projektai jaunimui bei vaikams. „Kartu su visa šeima – kartu
kaip viena šeima“ – bendruomenių
ir įvairių kartų, socialinių grupių projektai, skatinantys tarpusavio supratimą, bendravimą, integravimąsi, šeimų
vienijimą ir jų puoselėjimą, kultūros
paveldo ir tradicinės kultūros sklaidą bei jos saugojimą. „Būk aktyvus,
mokykis visą gyvenimą!“ – laisvalaikio užimtumas, nauji patyrimai ir
įgūdžiai įvairaus amžiaus žmonėms.
Mėgėjų kolektyvų veikla, pasirengimas ir dalyvavimas respublikiniuose
ir tarptautiniuose projektuose.
Vienas iš sėkmingų naujos veiklos
programos projektų jau įgyvendintas
pernai ir tęsiamas šiemet. Tai socializacijos projektas vaikams ir jaunimui
„Inovaciniai kūrybiniai metodai“.
Centre visus metus bus pristatomi
nauji inovaciniai darbo su vaikais ir
jaunimu kūrybiniai metodai. Bus surengtas ne vienas seminaras bei kūrybinės pratybos ir vaikams, ir mokytojams, socialiniams pedagogams,
būrelių vadovams, kultūros darbuotojams, atviras renginys bendruomenei. Aktyviai kviesime būti partneriais
mokyklas ir darželius, taip pat įtrauksime ir sostinės policiją, nes norime,
kad kultūros centrą mažieji dalyviai
pasiektų saugiai ir užtikrintai. Planuojame dovanoti mažiausiems saugaus eismo liemenes. Projektą pernai
rėmė Vilniaus miesto savivaldybė,
Socializacijos rėmimo programa, šiemet – LR kultūros ministerija.
Šiais sunkiais metais kultūros centras planuoja įgyvendini dar 5 projektus: „Vilniaus gatvės šokiai“, kur
jaunimas galės ir dalyvauti, ir moky-

Pamaldų tvarkaraštis
Šv. Kazimiero bažnyčia
(N. Vilnia)
Palydovo g. 15,
LT-11107 Vilnius,
tel. (8 5) 267 16 50
Penktadienį–šeštadienį:
lietuvių k. – 17.00 val.,
lenkų k. – 18.00 val.

tis, ir grožėtis vadinamaisiais gatvės
šokiais – „Breakdancu“, „Streat dancu“, „Lindy Hopu“ ir kt., kūrybingai
leisti laisvalaikį, bendrauti, išreikšti
save scenoje; vaikų ir jaunimo tautinė šventė „Sugrįžtančios saulės belaukiant“; dainuojamosios poezijos
koncertas „Nuo sielos nusiimkim
kepures“, kurio tikslas – sudaryti galimybę jauniems, meniškiems,
kūrybingiems poezijos ir muzikos
mylėtojams išreikšti savo mintis, išgyvenimus ir požiūrį į pasaulį pasitelkiant instrumento, žodžio, balso
galią, mažinti socialinę atskirtį į programą įtraukiant socialinės rizikos
grupės jaunimą; proginiai laisvalaikio vakarai „Atverk duris tradicinei
šventei“, netradicinis proginių ir kalendorinių švenčių paminėjimas poilsio vakarų metu; kalėdinių renginių
ciklas – „Baltų Kalėdų paslaptis“.
Šiuose renginiuose dalyvauja visa
šeima kartu. Tai tik didesni projektai,
o kasdienė centro veikla nuolatos užpildyta kolektyvų repeticijomis, koncertais, vakaronėmis.
Kultūros centras turi ir daugiau idėjų, planų. Pirmiausia būtina atnaujinti ir modernizuoti pastatą, kuris nuo
gyvavimo pradžios beveik nesulaukė
jokio dėmesio. Pateiktas investicinis
projektas pastatui atnaujinti ir įrengti papildomas erdves meno kolektyvams, studijoms, klubams, o ateityje
gal ir profesionalaus meno atlikėjams
repetuoti, pristatyti savo kūrybą kol
kas nesulaukė valdininkų dėmesio,
tačiau tikimės, kad ateityje pastatas
bus renovuotas.
Vasarą naujais renginiais vėl atgis
ir vasaros kiemelis. Juk taip smagu
bendruomenei vasarą susitikti ir bendrauti po atviru dangumi.
Centras išliko, jis atsinaujino ir novatoriškai žengia pirmyn. Tikimės aktyvaus sostinės ir jos svečių dėmesio,
juk Kultūros centras visai netoli oro
uosto. Ir saviems vilniečiams atokiau
nuo miesto dulkių, ir norintiems ilsėtis
žmonėms vakarais ramybės nedrumsčia muzikos garsai, nes šalia nėra gyvenamųjų namų, ir atvykusiems svečiams
pakeliui į sostinės centrą... Daugiau
informacijos apie renginius ieškokite
centro svetainėje www.kirtimukc.lt.

Sekmadienį:
lenkų k. – 9.00 val.,
lietuvių k. – 11.00 val.,
lenkų k. – 13.00 val.
Kunigas budi šiokiadieniais
16.00–19.00 val.,
sekmadieniais 8.00–14.00 val.
Švč. Mergelės Marijos
Taikos Karalienės
bažnyčia (N. Vilnia)
Pergalės g. 34A,
LT-11202 Vilnius,
tel./faks. (8 5) 245 81 48
Šiokiadieniais:
lenkų k. – 17.00 val.,
lietuvių k. – 18.00 val.
Sekmadieniais:
lenkų k. – 8.00, 10.00, 14.00, 15.30,
18.00 val.,
lietuvių k. – 12.00, 15.30, 18.00 val.
Šv. Apaštalų Petro ir
Povilo cerkvė (N. Vilnia)
A. Kojelavičiaus g. 148,
LT-11106 Vilnius
Šeštadienį – 9.00 val.
Sekmadienį – 10.00 val.

Šiokiadieniais:
lenkų k. – 17.00 val.,
lietuvių k. – 18.00 val.
Sekmadieniais:
lenkų k. – 10.30 val. (vaikams, jaunimui), 14.00, 15.30, 18.00 val.,
lietuvių k. – 9.00 val. (vaikams),
12.00 val. (jaunimui).
Kunigo budėjimo laikas bažnyčioje: šiokiadieniais nuo 9.00 iki
18.30 val., sekmadieniais nuo 8.00
iki 13.00 val. Bažnyčia atidaryta
tikintiesiems: šiokiadieniais nuo
9.00 iki 19.00 val. ir sekmadieniais
nuo 8.00 iki 14.00 val.

Nemokama teisinė konsultacija
Gerbiamieji Naujosios Vilnios, Pavilnio, Dvarčionių ir Naujininkų seniūnijų gyventojai,
vykdydamas savo rinkimų įsipareigojimus Artūras Melianas kartu
su Vilniaus teisės klinika organizuoja pirminės teisinės pagalbos
konsultacijas atitinkamų seniūnijų patalpose – LR Seimo nario gyventojų priėmimo kabinetuose. Jūsų patogumui būtina išankstinė
registracija internetu jurate.valickiene@lrs.lt arba tel.: 239 63 42,
8 616 19 349.

KLAUSKITE – ATSAKYSIME
Kviečiame Jums rūpimus klausimus LR Seimo nariui Artūrui
Melianui pateikti el. paštu Arturas.Melianas@lrs.lt arba interneto svetainės WWW.MELIANAS.LT elektroninėje diskusijoje.

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

Rimanta Vaičekonytė

Visų Šventųjų
bažnyčia (Naujininkai)
Rūdninkų g. 20/1, LT-01135
Vilnius, tel. (8 5) 261 74 34,
el. p. kunigasvytautas@takas.lt

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
vilniausstabas@lics.lt

