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Statistikos departamento duome-
nimis, šių metų pradžioje Lietuvoje 
užregistruota apie 700 tūkst. vaikų 
iki 18 metų. Iš jų maždaug ketvirta-
dalis gyvena tik su vienu iš tėvų, daž-
niausiai su mama, nes tėvai išsiskyrė 
arba buvusi partnerystė yra nutrūkusi. 
Kartais pasitaiko atvejų, kai biologiniai 
vaiko tėvai vengia juos auginti, auklėti 
ir skirti materialinę paramą, nors tai 
daryti įpareigoja ne tik nerašytos hu-
maniškumo taisyklės, bet ir įstatymai. 
Tokie vaikai ne visada gauna arba gau-
na ne visą teismo priteistą išlaikymą iš 
tėvo ar motinos, su kuriuo negyvena. 

Atsižvelgęs į šią situaciją, Seimas pri-
ėmė Vaikų išlaikymo fondo įstatymą, 
padėsiantį spręsti su tėvų nemokumu 
susijusias problemas. Tuo tikslu buvo 
įkurtas Vaikų išlaikymo fondas – tai 
valstybės biudžeto piniginės lėšos, 
skirtos vaikams, kurie negauna viso 
arba dalies išlaikymo, priteisto iš vai-
ko tėvo (tėvų). Iš fondo mokama ne 
didesnė kaip 1,5 MGL dydžio išmoka 
vienam vaikui per mėnesį.

Teisę gauti išmoką turi vaikas iki 
18 metų, taip pat vyresnis nei 18 metų 
nedarbingas asmuo, kuriam nustatytas 
neįgalumas ir kuris ilgiau kaip mėnesį 

negauna viso arba dalies nustatyto iš-
laikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Teisę kreiptis dėl išmokų gavimo turi 
vienas iš tėvų arba vaiko globėjų, su ku-
riuo teismo sprendimu gyvena vaikas. Tai-
gi pretenduoti į šią išmoką galima turint 
teismo sprendimą dėl alimentų priteisimo 
vaikui išlaikyti. Taip pat reikia pateikti pa-
žymą iš antstolio, įrodančią, kad atsakovas 
neturi turto ir pajamų, iš kurių galima 
būtų išieškoti lėšų vaikams išlaikyti. 

Asmenys, vengiantys vykdyti teismo 
sprendimą ir nemokantys išlaikymo 
savo vaikams, tampa valstybės skoli-
ninkais. Skolos iš jų bus išieškomos su 
5 proc. metinėmis palūkanomis. 

Minėtas fondas netalkins tais atvejais, 
kai teismo keliu tėvystė nėra nustatoma 
ir išlaikymas nebuvo priteistas. Tokios 
šeimos turi teisę gauti kompensacijas ir 

socialinę pašalpą. Pavyzdžiui, motinai, 
nedirbančiai ir auginančiai namuose 
vieną vaiką iki 3 metų, be kiekvieną 
mėnesį mokamos išmokos vaikui, pri-
klauso ir socialinė pašalpa. 

Jei norite gauti daugiau informacijos 
dėl išmokų iš Vaikų išlaikymo fondo, 
galite kreiptis į Garantinio ir vaikų iš-
laikymo fondų administraciją. 

Adresas Rinktinės g. 48 (I aukštas), 
LT-09318  Vilnius

Kontaktinis tel. (8 5) 265 39 86 
El. paštas info@gvifa.lt

Darbo laikas 
I–IV  8–17 val., V  8–15.45 val., 
pietų pertrauka 12–12.45 val.

Daugiau informacijos internete 
http://www.socmin.lt/index.php?-325096156

Kaip ir kasmet, Naujininkų bendruo-
menė visus vietos gyventojus ir svečius 
kvietė pabūti drauge jau tradicija tapu-
sioje Šeimų šventėje. Gegužės 19 d. pa-
vakarę į „Juventos“ gimnaziją sugūžėjo 
vaikučiai su tėveliais iš visų Naujininkų 
rajono ikimokyklinio ugdymo įstai-
gų. Šventės metu vyko vaikų ir tėvelių 
sporto varžybos, skambėjo smagios 
dainos, ore sklandė puiki nuotaika ir 
daug juoko. 

Visus susirinkusius šventės dalyvius 
pasveikino Seimo narys A. Melianas, 
kuris yra vienas iš šios šventės pradi-
ninkų ir nuolatinis rėmėjas, aktyvus 
Naujininkų bendruomenės valdybos 
narys. „Darželių vadovai ir auklėto-
jai, nuolat iš visos širdies rengiantys 
šią puikią šventę, yra tikri šaunuoliai. 
Sakau didelį ačiū už suteiktą galimybę 
kartu paminėti Šeimų šventę, prisi-
minti ir puoselėti svarbiausias šeimos 

vertybes bei šauniai pasportuoti kartu 
su vaikais“, – sakė A. Melianas. 

Šventės organizatoriai džiaugėsi, 
jog Naujininkų rajone kiekvienais 
metais vykstanti šventė pritraukia vis 
daugiau vaikų ir tėvelių. Puikiai nusi-
teikę renginio dalyviai taip pat negai-

Mielieji,
Birželio 1-oji – Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ši diena – ne tik džiaugsmas sulaukus 
kalendorinės vasaros, ne tik linksmos pramogos, bet ir priminimas visuomenei apie būtinybę 
saugoti, gerbti ir puoselėti vaiko teises. Ateitis kuriama rūpinantis mūsų vaikų saugumu, 
išsilavinimu, sveikata, tėvų meile.
Nebūkime abejingi vaikams, padėkime, rodykime pavyzdį, puoselėkime vaiko savitumą, gerbkime, 
skatinkime jų kūrybingumą, dvasingumą. Jie – mūsų Lietuvos ateitis.

Artūras Melianas

Tradicinė Šeimų ŠvenTė naujininkuose – daug 
geros nuoTaikos ir linksmybių

Artūro MeliAno konsultacija 

Ką daryti, jei negaunate vaiko išlaikymo pinigų?

lėjo gražių žodžių ir padėkų. „Labai 
džiugu, jog mūsų rajone vyksta Šei-
mų šventė. Tikrai smagu susitikti su 
kaimynais, kartu pabūti, pasigrožėti 
mūsų vaikų pasirodymais. Neteko gir-
dėti, kad kituose rajonuose šia proga 
vyktų kasmetiniai renginiai. Galbūt 

tokia iniciatyva yra netradicinė ne 
tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje“, – 
svarstė keletas šventės dalyvių.

naujininkų bendruomenės 
pirmininkė

rita juoZaPaiTienė
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  2009 m. balandžio 18 d. visoje Lietu-
voje, taigi ir Dvarčionių, Pavilnio, Nau-
josios Vilnios ir Naujininkų mikrora-
jonuose, vyko tradicinė aplinkos tvar-
kymo akcija ,,Darom 2009“. Šią akciją 
palaikė stipriausias pasaulio žmogus – 
Žydrūnas Savickas, taip pat Naujosios 
Vilnios apygardos Seimo narys Artū-
ras Melianas, pasidžiaugęs, jog tokios 
akcijos ne tik sutelkia žmones švarinti 
savo aplinką, bet ir skatina ekologinį 
mąstymą bei pilietinį aktyvumą. 

Tvarkyti aplinką išėjo ir jaunimas, 
ir senjorai – iš viso keletas šimtų 
Dvarčionių, Pavilnio, Naujosios Vil-
nios ir Naujininkų gyventojų. Ak-
cijos „Darom 2009“ organizatoriai 
dalyviams išdalino šiukšlių maišus, 
pirštines, išvežė (nors ir ne iš karto) 
surinktas šiukšles. Į talką įsitraukė 
lopšelių-darželių, mokyklų vaikai ir Dvarčioniškių jaunimas talkoje

„Saulėtekio“ vidurinės mokyklos moksleiviai su Seimo nariu Artūru Melianu 

Daug įvairios tikros ir pramanytos 
informacijos sklinda apie LR Seimą. 
Jei norite patys pamatyti ir pajausti, kas 
vyksta Lietuvos Respublikos Seime, 
mūsų apygardoje išrinktas LR Seimo 
narys Artūras Melianas kviečia atvykti 
į ekskursiją. Seimo gidas supažindins 
su Seimo darbu, parlamentarizmo rai-
da Lietuvoje, dabartinio Seimo pasta-
tais – Plenarinių posėdžių sale, Kovo 
11-osios ir kitomis patalpomis. Apsi-
lankysite Europos informacijos biure, 
kuriame nuotaikingai pagilinsite savo 
žinias apie Europos Sąjungą. 

Ir, be abejo, susitiksite su Seimo na-
riu Artūru Melianu, kuriam galėsite 
užduoti Jums rūpimus klausimus, 

pasikonsultuoti dėl iškilusių proble-
mų ar tiesiog daugiau sužinoti apie 
Seimo veiklą.

Ekskursijoje jau dalyvavę „Saulėte-
kio“ vidurinės mokyklos moksleiviai 
liko labai patenkinti, kad galėjo ne tik 
patys pamatyti, kokioje aplinkoje yra 
priimami valstybės valdymo įstaty-
mai, bet ir padiskutuoti, kokiose srity-
se dar reikėtų juos tobulinti.

Maloniai kviečiame grupes iš anksto 
registruotis telefonais: 

239 63 42, 8 616 19 349 arba 
el. paštu jurate.valickiene@lrs.lt. 

Vienoje ekskursijoje gali dalyvauti iki 
35 žmonių. 

akcija ,,darom 2009“: Švaresnė aPlinka 
ir smagiai PraleisTas laikas

darbuotojai, verslininkai, vietos ben-
druomenių nariai, seniūnijų, kitų įs-
taigų žmonės – visi, kurie neabejingi 
gamtai, kuriems rūpi supanti aplinka 
ir jos grožis. Pagražėjo mūsų pamiš-
kės, pakelės, pievos ir kitos vietos.

Grupelėmis susiskirstę akcijos daly-
viai ne tik rinko šiukšles į maišus, bet 
ir nuotaikingai aptarinėjo netikėtus 
radinius. Visi susirinkę labai džiaugėsi, 
jog tokios akcijos padeda susitvarkyti 
aplinką, susipažinti su bendraminčiais 
ir smagiai praleisti laiką. 

Akcijos organizatorių ir aktyvistų 
vardu dėkojame visiems Dvarčio-
nių, Naujininkų, Naujosios Vilnios 
ir Pavilnio gyventojams, aktyviai 
dalyvavusiems talkoje. Tikimės, jog 
susitiksime ir kitais metais.

viktoras maČiura

Paslaugos namuose teikiamos vaikams, turintiems visišką negalią, taip pat 
kūdikiams iki vienerių metų amžiaus: esant temperatūrai daugiau nei 38,6 °C 
ir nors vienam iš šių simptomų: daugkartinis vėmimas, viduriavimas (daugiau 
kaip 5 kartus per parą), aukštų tonų riksmas, naujai atsiradęs bėrimas.

Paslaugos namuose teikiamos suaugusiems asmenims, turintiems visišką ne-
galią, taip pat esant temperatūrai daugiau nei 39,6 °C; asmenims, kuriems 24 va-
landų laikotarpiu staiga sutriko judėjimo funkcija, koordinacija (pacientas negali 
savarankiškai judėti), suvokimas (sutrikimo priežastys netrauminės kilmės).

Visais kitais atvejais gyventojams siūlome kreiptis į polikliniką, kur galimas 
išsamesnis ligonio ištyrimas (laboratoriniai ar radiologiniai tyrimai, specialis-
tų konsultacijos ir pan.).

naujosios vilnios poliklinikos informacija

vargas dėl burbiškių...
Varnėnas su šeima į gimtinę grįžo pavasarį, kaip ir kiti paukščiai. Atskrido 

į Burbiškių mišką ir nustėro: nulaužytos medžių šakos, šiukšlės užklojusios 
gražiąsias miško aikšteles.

– Burbiškių miškas anksčiau buvo toks švarus ir gražus, o dabar... – aima-
navo varnėnas.

– Sutvarkykim! – pasiūlė varna.
Varnėno šeima pakvietė kitus miško paukščius ir žvėris. Visi ėmėsi darbo: 

surinko šiukšles, pasėjo žolę, medžių šakas sukrovė į dideles krūvas. Kad 
geriau augtų medeliai, dar juos ir palaistė. Kokie šaunūs miško gyventojai!

Tad būkime ir mes tokie šaunuoliai – nedeginkime žolės ir miškų, nešiukš-
linkime. Būkime geri ir protingi!

 Naujininkų vidurinės 
mokyklos moksleivė 
Gabrielė GroDytė

arTūras melianas 
kvieČia į ekskursiją 

lieTuvos resPublikos seime

naujosios vilnios ir naujininkų 
poliklinikų paslaugų 

teikimo namuose tvarka
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naujininkų seniūnija

•	 Seniūnija surinko ir išvežė apie 
40 tonų netvarkingai išmestų 
padangų, kurių atsikrato ne-
drausmingi vairuotojai ir ne-
pareigingi automobilių aptar-
navimo centrai. Už netinkamą 
padangų išmetimą skiriamos 
baudos nuo 100 iki 10 tūkst. Lt.

•	 Nuspręsta atlikti Kapsų gatvės 
važiuojamosios dalies ir įva-
žiavimo į polikliniką tvarkymo 
darbus.

•	 Numatoma Naujininkų mokyklos 
renovacija ir apšiltinimas.

naujosios vilnios 
seniūnija

•	 2009 m. kovo 29 d. Naujo-
sios Vilnios seniūnija pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Lenkijos Konstatin-Jeziorna 
seniūnija.

•	 Vykdomi pavasariniai tvarkymo 
darbai: asfaltuojamos gatvės, 
genimi medžiai, tvarkomos ka-
pinaitės. Per „Darom 2009“ 
akciją rajone surinkta apie 
pusę tonos šiukšlių.

•	 Vilniaus „Lėlės“ teatre Barbo-
ros Radvilaitės mokykla prista-
tė savo istorinį spektaklį.

•	 Rugsėjo mėnesį planuojamas 
naujai suremontuoto Naujosios 
Vilnios kultūros centro sezono 
atidarymas. 

•	 Sutvarkytas Parko g. 22 namo 
rūsys. 

dvarčionių rajonas

•	 Antakalnio seniūnijos darbuo-
tojai išvežė blokus, buvusius 
šalia lopšelio-darželio „Molinu-
kas“. Nugenėti avarinės būklės 
medžiai Keramikų gatvėje.

•	 Po dvarčioniškių bendruome-
nės kreipimosi nuspręsta įrengti 
nereguliuojamą pėsčiųjų perėją 
Keramikų gatvėje ties vaistine ir 
įrengti Keramikų laukimo stotelę 
keleiviams.

Pavilnio rajonas

•	 Paspartinti nuotekų projektavi-
mo darbai.

•	 Numatoma Pavilnyje atkurti 
ambulatoriją.

informacija iš seniūnijų 

Artėjant vasarai abiturientų laukia 
nemažai išbandymų: baugina egzami-
nai, kankina apmąstymai, kur studi-
juoti, ramybės neduoda nenutylančios 
kalbos apie aukštojo mokslo reformą. 
Norint ramiai ruoštis egzaminams, 
verta žinoti esminius dalykus apie re-
formą: kas keičiasi, o kas ne. 

Pagrindiniai reformos tikslai – ge-
resnė studijų kokybė, profesionalūs 
dėstytojai, geriau aprūpinta mokymo 
bazė, garantuota socialinė parama stu-
dentams.

Bendra brandos egzaminų tvarka 
šiemet išlieka tokia pat, kaip ir anks-
čiau. Taip pat nepasikeitė ir priėmimo 
į aukštąsias mokyklas taisyklės. Pa-
grindinis pokytis, sukėlęs daug dis-
kusijų, – nauja mokslo finansavimo 
tvarka.

Artūro MeliAno konsultacija 

abiTurienTams 2009 m. į valstybės finansuojamas 
bakalauro studijas planuojama priimti 
apie 21 tūkst. studentų. Valstybės fi-
nansavimas (kitaip dar vadinami „stu-
dijų krepšeliai“) stojantiesiems atiteks 
pagal brandos egzaminų ir kitus mo-
kymosi rezultatus (pavyzdžiui, laimė-
jimus olimpiadose). „Studijų krepšelį“ 
bus galima „persinešti“ į tą pačią stu-
dijų programą kitoje aukštojoje mo-
kykloje, jei netenkins studijų kokybė 
ar sąlygos. Geriausiai studijuojantieji 
galės pretenduoti į gerokai didesnes, 
nei buvo anksčiau, skatinamąsias sti-
pendijas.

Studentų mokymosi rezultatai bus 
peržiūrimi po dvejų studijų metų. Jei 
valstybės finansavimą gaunančio stu-
dento vidurkis bus dviem balais mažes-
nis už jo bendramokslių tame pačiame 
kurse toje pačioje studijų programoje, 
„studijų krepšelio“ jis neteks.

Nepatekusieji į valstybės finansuoja-
mas vietas (ar jų netekę) galės rinktis 
mokamas studijas. Kaip ir ankstesniai-
siais metais, aukštosios mokyklos pačios 
nustato ir skelbia mokamų studijų kainą. 

Už studijas mokantys studentai galės 
pasinaudoti nauja paskolų sistema, su-
kuriančia palankias sąlygas be užstato 
ir laidavimo gauti lėšų studijų kainai, 
pragyvenimui studijų laikotarpiu. Tai 
leis visiškai atsidėti studijoms net tiems 
studentams, kurie negali tikėtis jokios 
finansinės tėvų paramos. Iki 10 proc. 
aukštųjų mokyklų absolventų, kurie 
dvejus studijų metus ir visas studijas 
savo lėšomis baigs geriausiai, studijų iš-
laidos bus valstybės kompensuotos.

Visą su 2009 m. stojimu į aukštąsias 
mokyklas bei mokslo ir studijų reforma 
susijusią informaciją galima rasti sve-
tainėje www.mokslas.lt 

1. Jeigu laukiatės vaikelio 
ir jums iki nėštumo pabaigos 
liko 70 dienų
Jei turite reikiamą socialinio draudimo 

stažą (arba jums nėra 26 metų, dirbote ir 
ką tik baigėte dieninę mokymo įstaigą), 
gausite 100 proc. uždarbio dydžio moti-
nystės pašalpą. 

2. Jei laukiatės vaikelio, tačiau 
neturite reikiamo stažo
Jums priklauso vienkartinė nėštumo 

išmoka – 260 Lt.

3. Jeigu gimė vaikas
Kiekvienam gimusiam vaikui priklau-

so 1 430 Lt vienkartinė išmoka. 

4. Jeigu gimė vaikas, jo tėvui 
priklauso
Vienas mėnuo tėvystės atostogų, per 

kurį jam bus mokama 100 proc. darbo 
užmokesčio.  

5. Jeigu auginate vaiką iki 2 metų
Iki vaikui sukaks vieneri metai, jūs 

gausite 100 proc. buvusio darbo užmo-
kesčio, o iki vaikui sukaks dveji metai – 
85 proc. uždarbio motinystės (tėvystės) 
pašalpą. Jei dirbate, bet gaunate atlygini-
mą, mažesnį už pašalpą, Jums bus pri-
mokėta tiek, kiek trūksta iki priklausan-
čios pašalpos dydžio.

6. Jei auginate vaiką (vaikus) 
iki 3 metų
Auginant 1 ar 2 vaikus, kiekvienam 

vaikui mokama 97,5 Lt parama per 
mėnesį. Auginant 3 ir daugiau vaikų, 
kiekvienas gauna po 143 Lt.

Jei vaiką auginate namuose, valstybė 
vieną iš tėvų apdraus socialiniu drau-
dimu. 

7. Jeigu auginate vaikus nuo 
3 iki 18 metų
Vaikams iki 18 metų ir vyresniems, 

besimokantiems dieninėje bendrojo 
lavinimo mokykloje, priklauso „vaiko 
pinigai“ – 52 Lt kiekvieną mėnesį, jei 
šeimos pajamos neviršija 1 052 Lt. Jei 
auginate 3 ir daugiau vaikų, kiekvienam 
vaikui priklauso 97,5 Lt. 

8. Jeigu vaikas lanko darželį, 
jūs galite gauti mokesčio nuolaidą
Kai vaikas turi tik vieną iš tėvų, šeima 

augina tris ir daugiau vaikų, tėvas atlie-
ka tikrąją karinę tarnybą ar vaikas auga 
moksleivių / studentų šeimoje, Jums pri-
klauso 50 proc. nuolaida. Jei darželį lan-
ko du vaikai, taikoma 20 proc. nuolaida. 
Gaunančios socialinę pašalpą šeimos 
gali būti atleistos nuo mokesčio.

9. Jeigu auginate mokinuką
Vaikas galės gauti nemokamus pietus 

ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, 
jeigu pajamos vienam šeimos nariui per 
mėnesį yra mažesnės nei 525 Lt.

10. Jeigu auginate neįgalų vaiką
Jums priklauso lengvatos transportui, 

vaistams, gydymui, gyvenamajam plo-
tui, komunalinėms paslaugoms, moks-
lui, socialinėms paslaugoms ir kt.

11. Jeigu slaugote neįgalų vaiką
Jums priklauso slaugos išlaidų tikslinė 

kompensacija – mėnesinė piniginė iš-
moka, skiriama neįgaliems vaikams, ku-
riems nustatytas sunkus neįgalumas.

12. Jeigu auginate neįgalų vaiką 
arba vaiku rūpinatės vienas
Jums priklauso 35 kalendorinės dienos 

kasmetinių atostogų. 

13. Jeigu apsiėmėte globoti vaiką
Kiekvienam globojamam vaikui yra 

skiriama 520 Lt dydžio išmoka per mė-
nesį. 

14. Jeigu netekote darbo ir auginate
vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką
iki 18 metų
Jums numatytos didesnės įsidarbini-

mo galimybės, nes teritorinė darbo birža 
gali skirti darbdaviui subsidiją už jūsų 
įdarbinimą. 

15. Jeigu netekote maitintojo, 
mokotės ir jums ne daugiau 
kaip 24 metai
Jums priklauso našlaičio pensija, t. y. 

50 proc. buvusios ar tikėtinos mirusio-
jo pensijos. Jei mirusiojo pensijos nėra, 
turite teisę gauti šalpos našlaičių pensiją. 
Jei jums daugiau nei 18 metų, bet esate 
pripažintas neįgaliu, šalpos pensiją gali-
te gauti ir toliau.

Auginantiems vaikus taip pat pri-
klauso didesnis pajamų neapmokestina-
mas minimumas (kreiptis į darbdavio 
buhalteriją).

Kur kreiptis dėl išmokų vaikams
1, 4, 5 atveju reikia kreiptis į vietinį 

„Sodros“ padalinį. 
Daugiau informacijos nemokamu te-

lefonu 8 700 70 080 arba www.sodra.lt.
2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 15 atveju reikia 

kreiptis į Vilniaus savivaldybės Sociali-
nės paramos centrą. 

Daugiau informacijos nemokamu tele-
fonu 8 800 22 230 arba www.spcentras.lt.

8, 9 atveju reikia kreiptis į Jūsų vaiko 
ugdymo įstaigą. 

ką reikėTų žinoTi aPie valsTybės 
Teikiamą Paramą vaikams
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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 Kaminkelio g. 9, LT-02182 Vilnius, 
tel. 8 620 90 429, Egle.Matoniene@lrs.lt  Apmokėta iš LiCS rinkiminės sąskaitos

 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.   
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PAŽYMĖKITE TIK V I E N Ą  K A N D I D AT Ą ,  UŽ KURĮ BALSUOJATE

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

Rinkimų įsipareigojimų vykdymas

rinkimai į euroPos ParlamenTą
2009 m. birželio 7 d.
RINKIMŲ BIULETENIS

Žymėjimo pavyzdys

13  A PARTIJA (Jonas Jonaitis)

14  LIBERALŲ IR CENTRO SĄJUNGA (Artūras Zuokas)

15  B PARTIJA (Petras Petraitis)

Į PIRMĄ LANGELĮ ĮRAŠYKITE 
a. meliano NUMERĮ 
IŠ LICS SĄRAŠO                                    

Pažymėkite tik vieną sąrašą, už kurį balsuojate

20 

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. 

Jūsų patogumui prašome iš anksto registruotis telefonais: 239 63 42, 8 616 19 349, 
el. paštu Jurate.Valickiene@lrs.lt arba užpildę registracijos formą interneto 
svetainėje www.melianas.lt

lr seimo narys arTūras melianas 
Priima gyvenTojus kiekvieną Pirmadienį:

•	 11–13 val. Naujosios Vilnios seniūnijoje (A. Kojelavičiaus g. 129, 5 kabinetas),
•	 14–16 val. Naujininkų seniūnijoje (Kauno g. 3 / Aguonų g. 26, 302 kabinetas).

Jūsų patogumui prašome iš anksto registruotis telefonais: 239 63 42, 8 616 19 349, 
el. paštu Jurate.Valickiene@lrs.lt arba užpildę registracijos formą interneto 
svetainėje www.melianas.lt

klauskiTe – aTsakysime

Jei turite klausimų, reikia konsultacijos ar tiesiog iškilo problemų socialinės para-
mos, švietimo, teisės ir komunalinių paslaugų srityse, kviečiame kreiptis į LR Seimo 
narį Artūrą Melianą. 

Klausimus galite siųsti el. paštu Arturas.Melianas@lrs.lt arba pateikti tiesiogiai 
interneto svetainėje www.melianas.lt

seimo nario arTūro meliano 
veikla – „kaiP anT delno“

Užsukite į atnaujintą Artūro Meliano interneto svetainę www.melianas.lt. 
Čia rasite dar daugiau naujienų, galėsite užsiregistruoti į priėmimą pas Seimo 
narį, tiesiogiai užduoti Jums rūpimus klausimus ir, be abejo, išsamiau susipažin-
ti su Artūro Meliano veikla.

karTu kurkime naująjį vilnių!

Visus „Naujojo Vilniaus“ skaitytojus kviečiame rašyti straipsnius, teikti pa-
siūlymus, atsiųsti įdomių nuotraukų iš Naujosios Vilnios, Naujininkų, Pavilnio 
ir Dvarčionių gyvenimo. Įdomiausi pasiūlymai bus skelbiami laikraštyje, visi 
atsiuntusieji bus paskatinti laikraščio dovanėlėmis!

Laukiame informacijos el. paštu Egle.Matoniene@lrs.lt arba paprastu paštu: 
Kaminkelio g. 9, LT-02182 Vilnius.

kvieČiame TaPTi Policijos rėmėjais

Gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ pirmininkė Emilija Taločkienė kvie-
čia visus norinčius tapti policijos rėmėjais Dvarčionyse ir prisijungti prie 
„Saugios kaimynystės“ kūrimo. 

Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 8 688 34 716.

Jau tradicija tapusios „Nedelsk“ 
akcijos autobusėlis šiemet neap-
lenks ir Naujininkų bei Naujosios 
Vilnios. Birželio 29 d. nuo 14 iki 
18 val. Naujininkuose, o birželio 
30 d. nuo 14 iki 18 val. Naujojo-
je Vilnioje prie rajono poliklinikų 
stovės „Rožinio kaspino“ autobu-
sas su šalies onkologų ir projekto 
koordinatorių komanda. Moterys 
turės galimybę susipažinti su savarankiškos krūtų patikros principais, 
pažiūrėti „Nedelsk“ septynių minučių filmą apie krūties vėžio prevenciją, 
pasikonsultuoti su gydytojais. Autobusėlio komandai organizavimo dar-
bus padės vykdyti savanoriai, vadovaujami Seimo nario Artūro Meliano. 
„Kiekviena moteris yra kažkam mama, dukra, draugė, žmona. Ir labai 
svarbu, kad ir mes pasirūpintume moterimis, kurios mums taip reikalin-
gos“, – ragina A. Melianas.

„rožinio kaspino“ autobusėlis 
kvies moteris profilaktiškai 

pasitikrinti sveikatą

Prieš 45 metus gimiau Panevėžyje, dabar gyvenu Vilniuje, esu vedęs. 
Vilniaus universitete baigiau ekonomikos ir socialinio darbo studijas. 
Mano veiklos sritis – socialinė apsauga, esu vienas iš Vilniaus m. socia-
linių paslaugų plėtros autorių. Turiu vadovavimo patirties savivaldybėje, 
apskrityje, LR Seime. Dalyvauju visuomeninėje veikloje – Lietuvos Rau-
donojo kryžiaus, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos, „Vilties“ 
bendrijos. Esu aktyvus bendruomeninių judėjimų narys ir šalininkas. 
Partijų nekeičiau – nuo pradžių esu LiCS narys. 

Plačiau www.melianas.lt 

Pagrindiniai mano tikslai Europos Parlamente:
 sukurti geresnes sąlygas derinti darbą ir motinystę (tėvystę); 
 užtikrinti energetinį Lietuvos saugumą;
 vienyti ES veiksmus krizei įveikti.

 arTūras melianas


