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Pažymint Pasaulinę pagyvenusių žmonių die-
ną, Seimo narys Artūras Melianas kartu su vie-
tos bendruomenėmis Pavilnyje, Dvarčionyse, 
Naujojoje Vilnioje ir Naujininkuose organizavo 
jau tradicija Vilniuje tapusią akciją Senjorams 
„Susitikime prie kavos puodelio“.

Šia iniciatyva siekta parodyti dėmesį ir pagerb-
ti garbaus amžiaus vilniečius, įtraukiant juos į 
visuomeninę kultūrinę bei pramoginę veiklą.

Senjorai buvo kviečiami pasivaišinti kavos 
arba arbatos puodeliu ir pabendrauti spalio 
1–4 dienomis rajonų kavinėse, kurios parėmė 
šią puikią akciją:

Pavilnyje – kavinėje-picerijoje „Parkas“, Dvar-
čionyse – kavinėje-valgykloje UAB „Pudingas“, 
N. Vilnioje – kavinėse „Akvariumas“ ir „Lietu-
viški patiekalai“, Naujininkuose – kavinėje „Leli-
ja“, picerijoje Dzūkų g. 10 ir viešbutyje „Amicus 
Hotel“.

 Aktyviausiai Senjorai lankėsi Pavilnio ir Nau-
jininkų kavinėse, noriai dalinosi savo džiaugs-
mais ir rūpesčiais. Garbaus amžiaus miestiečiai 
džiaugėsi galimybe sugrįžti į aktyvų miesto gy-
venimą bei išreiškė viltį sulaukti daugiau akcijų 
ir renginių Senjorams.

Rugsėjo 25 dienos popietę vyko devintoji Nauji-
ninkų bendruomenės šventė, kuri prasidėjo įspū-
dinga eisena Naujininkų gatvėmis. Grojant Bro-
niaus Jonušo muzikos mokyklos pučiamųjų orkes-
tro muzikantams bei šokant „Saulėtekio“ mokyklos 
šokėjoms, šventiškai pasipuošę ir linksmai nusiteikę 
Naujininkų darželių ir mokyklų auklėtiniai bei jų 
tėveliai, senjorai, Naujininkų bendruomenės valdy-
ba, rajono gyventojai ir svečiai smagiai žygiavo nuo 
Vyšnių gatvės iki „Juventos“ gimnazijos, kviesdami 
visus į šventę.

 Po eisenos visi sugūžėjo į „Juventos“ gimnazijos 
sporto aikštę, kurioje buvo galima 
išvysti nuotaikingus šventės dalyvių 
pasirodymus, pasivaikščioti po ama-
tininkų mugę, pasigrožėti jų sukurtais 
šedevrais. Šventės dalyviai galėjo įver-
tinti bei įsigyti darbščiųjų Naujininkų 
ugdymo įstaigų darbuotojų ir auklėti-
nių rankdarbius, stebėti, kaip žiedžia-
mi dirbiniai iš molio, paskanauti kai-
miškų bandelių ir medaus.

Svarbiausiu šventės akcentu tapo 
Didžiausio laiško ateities kartoms, 
skirto Lietuvos Tūkstantmečiui pa-
minėti, rašymas. Rekordiniame laiške savo palinkė-
jimus įamžino visos Naujininkų ugdymo įstaigos, 
rajono gyventojai ir svečiai – iš viso 2000 žmonių. 
Ištiesus ir išmatavus laišką, kurį laikė visas būrys 
moksleivių ir kuris vos tilpo į sporto salę, paaiškė-
jo, jog laiško ilgis siekė net 196,65 metrus, o plotas 
– 104,2245 m2. Laiško idėjos autorius A. Melianas 

pasidžiaugė, kad Naujininkiečiai kartu gali daug 
padaryti ir tai įrodo kupinas nuoširdžių palinkė-
jimų rekordinis Lietuvoje laiškas. 

Šventės pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, 
aktyviausi Naujininkų bendruomenės gyventojai 
buvo pagerbti ir apdovanoti. 2009 metų Garbės 

piliete išrinkta „Juventos“ gimnazijos 
direktorė Irina Ignatavičienė, Metų 
rėmėjo titulą pelnė Vilniaus viceme-
ras Stanislovas Šriūbėnas, o Metų or-
ganizatore tapo Senjorų klubo vadovė 
Kazimiera Pranckevičienė.

Naujininkų šventę vainikavo riterių 
brolijos „Šiaurinės šventyklos ordino“ 
pasirodymas ir smagi daina „Mūsų 
dienos kaip šventė“, kurią kartu dai-
navo visi šventės dalyviai, organizato-
riai ir svečiai. 

Nuoširdžiai dėkojame šventėje da-
lyvavusiems darželių ir mokyklų auklėtiniams, jų 
darbuotojams, senjorams, šventę prižiūrėjusiems 
policijos pareigūnams, amatininkams bei visiems 
susirinkusiems Naujininkų rajono gyventojams 
ir svečiams. Kartu puikiai praleidome laiką, para-
šėme rekordinį laišką, kuris „Factum“ agentūros 
buvo pripažintas Didžiausiu laišku Lietuvoje. Iki 
susitikimo kitais metais dar šaunesnėje jubilieji-
nėje Naujininkų šventėje.

Naujininkų bendruomenės pirmininkė
Rita JuOZAPAITIENĖ

Mielieji,

Šventų Kalėdų išvakares sutikime kartu su artimiausiais žmonėmis, pasidalinkime Kalėdaičiu ir pasitikime 
Kristaus gimimą. Mintimis nuklyskime pas tuos, kurie šiandien toli nuo namų, tyliai prisiminkime iškeliavusius 
į Amžinybę ir susimąstykime apie amžinąsias vertybes – Tikėjimą, Meilę ir Viltį.

Nuoširdžiai linkiu, kad laikinos problemos ir rūpesčiai neužgožtų to, ką savo sielose turime šviesiausio ir brangiausio. 
Kas nenuvertėja, o sukviečia mus į bendrus namus, kad ir kaip juos pavadintume – Šeima, Bažnyčia, Tauta ar Lietuva. 

Linksmų ateinančių Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2010 metų, – Jūsų Artūras MELIANAS 

AKcIJA SENJORAmS 
„Susitikime prie kavos puodelio“ 

Seimo»narys»A.»Melianas»su»Pavilnio»bendruomene

Mielieji Senjorai,
Kviečiame»prisijungti»prie»Senjorų»klubų»Naujojoje»Vilnioje»ir»Naujininkuose,»kur»kartu»galėsite»turinin-
gai»praleisti»laiką,»susitikti»su»draugais»ir»įdomiais»žmonėmis,»prisiminti»gražias»gyvenimo»akimirkas.»
Pageidavimą»dalyvauti»Senjorų»klubo»veikloje»galite»pateikti:
Naujininkuose»–»Kazimierai»Pranckevičienei»tel.»861412729»arba»(8»5)»2695513;»
Naujojoje»Vilnioje»»–»»Ritai»Augutytei»tel.»(8»5)»2670693.

NAuJININKŲ ŠVENTĖJE 
užfIKSuOTAS 
REKORDINIS LAIŠKAS
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Dvarčionyse tarp daugiabučių 
namų jau mažiausiai 15 metų žai-
džiamas futbolas. Tačiau aikštelė, 
kurioje jaunimas sportuoja yra labai 
duobėta, apaugusi krūmynais, o var-
tus atstoja nevienodo dydžio pačių 
vaikų pasidaryti rėmai. 

Gyventojų asociacija „Dvarčioniš-
kiai“, matydami šią situaciją ir no-
rėdami padėti vaikams, nusprendė 
sutvarkyti futbolo aikštelę: išlyginti 
duobes, pagaminti vienodo dydžio 
vartus, nugenėti krūmokšnius, nuo 
kelio aikštelę aptverti tvora, siekiant 
apsaugoti vaikus ir automobilius. 
Dvarčioniškiai yra įsitikinę, kad tvar-
kinga ir sportuoti tinkama futbolo 
aikštelė yra būtina vaikų fiziniam 
ugdymui, laisvalaikio praleidimui ir 
nusikaltimų prevencijai.

Šiuo metu futbolo aikštelės projek-
tas jau yra vykdomas, ir nors tokią 
puikią iniciatyvą greitai įgyvendinti 
trukdo kai kurios biurokratinės kliū-

DVARČIONIŠKIŲ STADIONO PROJEKTAS ĮSIBĖGĖJA
tys, nuveikta tikrai nemažai. Dvar-
čioniškių aktyvistai buvo susitikę su 
Vilniaus miškų urėdais, kurie pagal 
turimus žemėlapius nustatė, kad gre-
ta esantį miškelį prižiūri girininkija, o 
pačią aikštelę – Vilniaus miesto savi-
valdybė. Todėl buvo parengtas raštas 
Vilniaus miesto savivaldybės Miesto 
plėtros departamento Miestovaizdžio 
skyriui ir Aplinkos apsaugos skyriui 
dėl futbolo aikštelės nelygumų išly-
ginimo bei menkaverčių krūmų ir 
medžių iškirtimo. Prie rašto norima 
pridėti šalia vaikų futbolo aikštelės 
esančio daugiabučio namo gyventojų 
prašymą su parašais, kurie dar ren-
kami. Šiuo klausimu nuolat tariama-
si su gyventojais ir įsiklausoma į jų 
nuomonę. Pirminiais duomenimis iš 
20 name esančių butų 4 butų atstovai 
atsisakė pasirašyti prašymą dėl futbo-
lo aikštelės sutvarkymo, motyvuoda-
mi tuo, kad gali padaugėti triukšmo. 
Visgi 8 butų atstovai pasirašė ant pra-

Naujininkų ir Naujosios Vilnios 
moterų sveikatą tikrino 

„Nedelsk“ projekto komanda
„Rožinio kaspino“ auto-

busėlis, pakviestas Seimo 
nario Artūro Meliano, 
šiemet aplankė ir Naujo-
sios Vilnios bei Naujinin-
kų rajonų moteris. Birže-
lio 29–30 dienomis prie 
rajonų poliklinikų „Roži-
nio kaspino“ autobusėlio 
onkologų ir projekto ko-
ordinatorių komanda kvietė moteris profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Mo-
terys taip pat galėjo susipažinti su savarankiškos krūtų patikros principais, 
pažiūrėti „Nedelsk“ filmą apie krūties vėžio prevenciją, pasikonsultuoti su 
gydytojais. 

Iš viso Naujoje Vilnioje patikrintos 85 moterys, Naujininkuose – 70 mote-
rų. Kai kurioms moterims apžiūros metu rasta cistų, lipomų, gerybinių navi-
kų ir kitų problemų. Jos buvo nukreiptos tolesniam gydymui. Visgi vykdant 
apžiūras abiejuose rajonuose nepasitaikė nė vieno įtarimo dėl krūties vėžio. 

„Norime paraginti visas sveikas moteris reguliariai tikrintis, pastebėjus pa-
kitimus krūtyse, nelaukti skausmo ir nedelsiant kreiptis į gydytojus. Laiku 
diagnozavus ligą, pasveiksta 9 iš 10 moterų,“ – teigia „Nedelsk“ projekto va-
dovė Jurga Blinstrubaitė.

NV informacija

atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, 
reikalinga sutvarkyti futbolo aikš-
telės žemės dokumentaciją. Šį ilgai 
trunkantį procesą Dvarčioniškiams 
padėjo pradėti Seimo narys Artūras 
Melianas. Iš Vilniaus miesto savival-
dybės mero pavaduotojo jau gauta 
informacija raštu apie reikalingus at-
likti darbus, kad futbolo aikštelė būtų 
tinkamai įforminta. Reikia parengti 
teritorijos detalųjį planą, suformuoti 
žemės sklypą, paruošti aikštelės tech-
ninį projektą ir gauti Vilniaus apskri-
ties viršininko administracijos prita-
rimą įrengti aikštelę. 

Šiems darbams atlikti Dvarčioniš-
kiai, pasinaudodami laikraščio Nau-
jasis Vilnius suteikta galimybe, kvie-
čia atsiliepti entuziastą arba entuzi-
astus, turinčius patirties, atliekant 
panašius darbus, arba norinčius tokią 
patirtį įgyti. 

 „Dvarčioniškių“ atstovas 
Tomas TARABILDA

šymo, sutikdami su nuomone, kad 
aikštelėje vaikai žaidžia futbolą jau 
nuo senų laikų ir jų iš ten niekas ne-
išvarys, o pagerinti sąlygas vaikams ir 
sutvarkyti aplinką tikrai reikalinga. 

Dvarčioniškiai noriai prisideda 
prie futbolo aikštelės idėjos įgyven-
dinimo. Aikštelės lyginimo darbus, 
gavus savivaldybės leidimą, žada su-
organizuoti Juozas Grabys, kuris pla-
nuoja surasti traktorių su vairuotoju 
bei pakviesti į talką savo kaimyną 
geodezininką. Kitas Dvarčionių gy-
ventojas, ponas Boleslovas, ruošia-
si padaryti bent jau laikiną medinę 
tvorą, kuri tarnaus iki tol, kol bus su-
tvarkyta reikalinga dokumentacija ir 
bus galima pastatyti metalinę tvorą. 
Dar vienas aktyvistas Artūras Bur-
kauskas, gyvenantis šalia aikštelės, 
padeda surinkti likusius gyventojų, 
savo kaimynų, parašus.

Be to, Dvarčioniškių susirinkimo 
metu prieita prie nuomonės, kad, 

„Ateik, išmok, naudokis“ – skelbia 
reklaminiai plakatai gatvėse ir vaizdo 
klipai per Lietuvos televiziją. Tai „Bib- 
liotekos pažangos“ kompiuterinio raš-
tingumo mokymo projektas, kurį re-
mia Billo ir Melindos Gatesų fondas, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir 
bendrovė „Microsoft“. Projekto metu 
Lietuvos viešosiose bibliotekose nu-
matyta apmokyti ir konsultuoti apie 50 
tūkstančių Lietuvos gyventojų. Naujo-
sios Vilnios biblioteka, kaip ir daugelis 
kitų Lietuvos viešųjų bibliotekų, taip 
pat dalyvauja šiame projekte. 

Šių metų rugsėjo 15 dieną bibliote-
ka kvietė apsilankyti visus Naujosios 
Vilnios gyventojus, ieškančius darbo. 
Bibliotekoje įrengtose viešosiose in-
terneto prieigose vyko nemokamas 
motyvacinis praktinis akcijos „Ieškau 
darbo“ seminaras. Nuo lapkričio mė-
nesio bibliotekoje prasidėjo grupiniai 
Naujosios Vilnios gyventojų bedar-
bių, turinčių negalią ir pagyvenusio 
amžiaus žmonių kompiuterinio raš-

tingumo bei interneto pradmenų mo-
kymai, kurie vyks dar pusantrų metų.

Kompiuterinio raštingumo mo-
kymai grupėse vyksta du kartus per 
savaitę po 2 akademines valandas, 
viso 10 valandų. Grupės mokymosi 
trukmė – viena savaitė. Baigusiems 
mokymus įteikiami pažymėjimai. 
Padedant Naujosios Vilnios seniūni-
jos darbuotojams, N. Vilnios darbo 
biržos specialistams, bendruomenės 
socialinio darbo organizatoriams, jau 
sudarytos pirmosios norinčių mokytis 
kompiuterinio raštingumo ir interne-
to pradmenų dalyvių grupės. 

Visus išvardintų socialinių grupių 
bendruomenės gyventojus kviečiame 
atvykti ir registruotis į projekto „Bib- 
liotekos pažangai“ organizuojamus 
mokymus Naujosios Vilnios bibliote-
koje (Pergalės g. 8, tel. 267 0693)

 
Naujosios Vilnios bibliotekos

vyr. bibliotekininkė
Rita VENSKūNIENĖ

KOmPIuTERINIO RAŠTINGumO 
mOKymAI NAuJOJOJE VILNIOJE
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»» Naujosios» Vilnios» poliklinika» gavo»
1» mln.» Lt» Europos» Sąjungos» para-
mą» projektui,» skirtam» gerinti» am-
bulatorinių»antrinio»lygio»paslaugų»
infrastruktūrą.

»» Lopšelis-darželis»„Coliukė“»»gavo»263»
tūkst.»Lt»paramą»projektui,» skirtam»
atnaujinti» ir» modernizuoti» darželio»
vidines» erdves,» pritaikant» neracio-
naliai» naudojamas» patalpas» įvairių»
poreikių»vaikų»ugdymui.

»» Naujojoje»Vilnioje» rugsėjo»20»dieną»
vyko» Europos» gatvės» mugė.» Mugės»
svečiai» galėjo» įsigyti» meniškų» rank-
darbių,»apsilankyti»derliaus» ir» sodi-
nukų»mugėse,»rinkti»įdomiausią»sodo»
gėrybę,» dalyvauti» linksmose» sporto»
rungtyse» ir» teatralizuotose» eitynėse,»
pamatyti»meno»kolektyvų»pasirody-
mus»kultūrų»mugėje.»Jaunieji»mugės»
lankytojai»taip»pat»buvo»kviečiami»į»
vaikų»atrakcionus»ir»kūrybišką»pieši-
nių»ant»asfalto»konkursą.

GEROSIOS NAuJIENOS 

Rugsėjo mėnesį Naujininkų vers-
lo klubas jaukioje viešbučio „Ami-
cus Hotel“ salėje surengė diskusiją 
„Kaip organizuoti verslą visuotinio 
ekonominio sunkmečio sąlygomis“. 
Pasikvietę LR Seimo narį Artūrą Me-
lianą, Vilniaus vicemerą Stanislovą 
Šriūbėną, atsakingą už miesto plėtros 
ir socialinius klausimus, Naujininkų 
seniūną Benediktą Citovičių, versli-
ninkai iškėlė aktualių klausimų apie 
valstybės pastangas sustabdyti eko-
nominį nuosmukį. 

Klubo pirmininkas Raimondas 
Lingys pateikė verslininkų pasiūly-
mus dėl mokesčių politikos, taip pat 

Naujininkų verslo klubas už aktyvią 
valdžios veiklą sunkmečiu

dėl konkrečių darbų ir viešųjų pirki-
mų konkursų organizavimo Vilniaus 
mieste. Karštose diskusijose buvo ak-
centuojamos problemos, su kuriomis 
susiduria verslas, vykdydamas valsty-
bės užsakymus. Viena iš pagrindinių 
įvardintų problemų yra laiku nevyk-
domi atsiskaitymai. Nemažai dėme-
sio skirta pastatų renovavimo pro-
gramai, kuri dėl biurokratinių kliūčių 
labai lėtai vykdoma. Vicemeras pa-
tikino, kad dės asmenines pastangas 
dėl šios programos sklandesnio įgy-
vendinimo.

Naujininkų verslo klubo pirmininkas 
Raimondas LINGyS

Naujoji VilniaNaujininkai

Dvarčionys
Pavilnys

»» Naujininkų» poliklinika» gavo» be-
veik»1,5»mln.»Lt»Europos»Sąjungos»
paramą» projektui,» skirtam» gerinti»
antrinio» lygio» paslaugų» kokybę» ir»
optimizuoti»infrastruktūrą.

»» Naujininkuose» šalia» transporto»
žiedo» atidengta» „Paparčio» žiedo“»
skulptūra.»Idėją,»jog»Naujininkuose»
reikalingas»meninis»akcentas»Nau-
jininkų»bendruomenė»brandino»jau»
labai» seniai.» Pasak» skulptūros» au-
toriaus»Dariaus»Bražiūno:»„Skulp-
tūra» byloja» apie» vidinę» jėgą.» Jėgą»
užgydyti» praėjusių» amžių» žaizdas»
ir»vėl»atgimti.“»»

»» Lopšelis-darželis» „Daigelis“» gavo»
300» tūkst.» Lt» paramą» projektui,»
skirtam» modernizuoti» darželį» bei»
pritaikyti»skirtingų»poreikių»turin-
čių» vaikų» ugdymui» ir» visuomenės»
švietimui.

»» Bendradarbiaudama» su» Pavilnio»
regioninio» parko» direkcija,» viešo-
ji» įstaiga» „Novus» Credo“» planuo-
ja» įgyvendinti» Šiaurės» ministrų»
tarybos» finansuojamą» projektą»
„Ekoturizmo» modelio,» pritaikymo»
neįgaliems,» sukūrimas» Lietuvoje»
(ECObility).“»»

Ką REIKĖTŲ žINOTI APIE KOmuNALINIŲ 

PASLAuGŲ KOmPENSAcIJAS

Artūro Meliano konsultacija 

NEŠVAISTyKImE mAISTO, KAI 
ŠALyJE AuGA SKuRDAS

Spalio 16 dieną „Maisto 
bankas“ su Seimo nariu Artū-
ru Melianu organizavo konfe-
renciją apie neparduodamo, 
bet tinkamo valgyti maisto 
efektyvaus naudojimo pro-
blemas. Renginyje diskutavo 
valstybės institucijų atstovai, 
maisto gamintojai ir prekybi-
ninkai bei socialinės paramos 
organizacijos.

„Maisto banko“ atliktos analizės 
rezultatai rodo, jog Lietuvoje kasmet 
vien maisto prekybos pramonėje iš-
metama ne mažiau kaip 4300 tonų 
maisto, kuris galėtų būti suvalgy-
tas. Šio maisto vertė siekia daugiau 
nei 10 mln. Lt. Tiek maisto pakaktų 
kas mėnesį pamaitinti 60 tūkstančių  
sunkmečio prispaustų žmonių. 

Dauguma tyrimo dalyvių teigė, jog 
džiaugtųsi, jei galėtų daugiau maisto 

atiduoti labdarai, tačiau trūksta žinių 
apie paramos maistu organizavimą.

Pasak A. Meliano, šiuo metu ypač 
svarbu ieškoti neišnaudotų galimy-
bių, kad būtų galima padėti pamai-
tinti vis didėjančią darbo ir pajamų 
netekusių žmonių minią. Džiugu, 
kad tokios konferencijos padeda at-
kreipti dėmesį ir siekti susitarimų dėl 
efektyvesnio maisto išteklių naudoji-
mo mūsų šalyje.

NV informacija

Nepasiturinčioms šeimoms ir vie-
niems gyvenantiems asmenims gali 
būti skiriamos būsto šildymo išlaidų, 
išlaidų šaltam bei karštam vandeniui 
kompensacijos. Teisę į kompensacijas 
turi gyvenamąją vietą deklaravusi šei-
ma/asmuo, jei kreipimosi metu turimo 
turto vertė neviršija nustatytų norma-
tyvų, gaunamos pajamos yra mažesnės 
už valstybės remiamas pajamas (350 
Lt) vienam asmeniui, nėra įsiskolini-
mų už komunalines paslaugas. Taip 
pat yra ir kitų papildomų sąlygų.

Nustatyti normatyvai vienam as-
meniui, taikomi kompensacijoms 

Pavyzdys. 4 asmenų šeima, kurios 
dirbantis tėvas gauna minimalų mė-
nesio atlyginimą, nedirbanti motina 
augina du priešmokyklinio amžiaus 
vaikus. Šeima gyvena 74 m2 ploto 
bute. Šeimos pajamos – 668,48 Lt. Pa-
gal normatyvus, kai būsto 1 m2 šildy-
mo kaina lygi 6,3 Lt, už būsto šildymą 
šiai šeimai reikėtų mokėti:

74 m2 x 6,3 Lt = 466,2 Lt

 Kompensacijų apskaičiavimas:
• Už būsto šildymą. Šeimai kompen-

suojamos visos išlaidos už būsto 
šildymą (466,2 Lt), nes jos pajamos 
(668,48 Lt) per mėnesį yra mažesnės 
už valstybės remiamų pajamų dydį 
(350 Lt x 4 žmonės = 1400 Lt). 

• Už karštą vandenį. 5 proc. šeimos 
pajamų sudaro 668,48 Lt x 0,05 = 
33,42 Lt. Todėl už 6 m3  (1,5x4 žm.) 
karšto vandens šeimai teks mokėti 
33,42 Lt, o likusi mokesčio dalis bus 

kompensuojama. 
• Už šaltą vandenį. 2 proc. šeimos paja-

mų sudaro 668,48 Lt x 0,02 = 13,37Lt. 
Todėl už 8 m3 (2x4 žm.) šalto van-
dens teks mokėti 13,37 Lt, o likusi 
mokesčio dalis bus kompensuojama. 

Kompensacijos skiriamos 3 mėne-
siams nuo mėnesio, kurį šeima/asmuo 
įgijo teisę į kompensacijas, tačiau ne 
daugiau kaip už 2 praėjusius iki pra-
šymo pateikimo mėnesius. 

Dėl kompensacijų reikia kreiptis į 
savivaldybės socialinės paramos sky-
rių pagal deklaruojamą gyvenamąją 
vietą. Norint gauti kompensacijas, 
reikia pateikti prašymą-paraišką, pa-
žymas apie šeimos/asmens pajamas 
bei priklausomai nuo aplinkybių kitus 
reikalingus dokumentus.

Išsamesnė informacija pateikiama 
internete http://www.socmin.lt/index.
php?-1170306460 

apskaičiuoti:
38 m2 – būsto naudingojo ploto nor-

matyvas + po 12 m2 kiekvienam kitam 
šeimos nariui;

1,5 m3  – karšto vandens;
2 m3 – šalto vandens ir nuotekų.
Atsižvelgiant į normatyvus, šeima/

asmuo moka už:
• būsto šildymą ne daugiau kaip 20 

procentų skirtumo tarp bendrų pa-
jamų ir valstybės remiamų pajamų;

• šaltą vandenį – 2 procentus;
• karštą vandenį – 5 procentus;

Likusi mokesčio dalis kompensuojama.

»» Prie» Dvarčionių» autobusų» stotelės»
įrengta»pėsčiųjų»perėja.»

»» Prie» pagrindinio» Dvarčionių» eže-
ro» planuojama» pastatyti» šiukšlių»
dėžę,» kad» būtų» sudarytos» sąlygos»
šiukšles»palikti»tam»skirtoje»vietoje.

„Juventos“ gimnazijos moksleivė Sabina Kovalevskaja 
2009 m. tapo greitųjų šaškių (po 15 min.) Pasaulio čem-
pione Baltarusijoje, Pasaulio čempionate Lenkijoje (gru-
pėje iki 16 metų) iškovojo 2 sidabro ir 1 bronzos medalį, 
o šimtalangių šaškių Europos čempionate Olandijoje 
laimėjo 2 vietą. Be to, šiais metais Sabina jau 21 kartą 
tapo Lietuvos čempione asmeninėje bei komandinėje 
įskaitoje paprastųjų ir šimtalangių šaškių varžybose. 

Per 6 metus Sabina iškovojo daugiau nei 100 medalių.
NV informacija
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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  

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.

DĖmESIO! KONKuRSAS VISIEmS

ARTūRAS mELIANAS 
SKELBIA fOTOGRAfIJŲ KONKuRSą 

„GROžIS ŠALIA mūSŲ“  
Lauksime iš Jūsų nuotraukų su gyvenamojo rajono vaizdais, užfiksuotais 

netradiciškai, meniškai ar tiesiog kitaip.
Dalyvauti kviečiami visi – nuo jauniausio iki seniausio. Visų konkurso daly-

vių lauks smagios atminimo dovanėlės bei ekskursija į Seimą. Įspūdingiausios 
ir gražiausios fotografijos bus publikuojamos parodoje  „Grožis šalia mūsų“.

Konkursinę fotografiją, nurodę vardą, pavardę, nuotraukos pavadini-
mą, rajoną ir telefono numerį, iki 2010 m. vasario 1 d. siųskite el. paštu 
Egle.Matoniene@lrs.lt.

Nuotraukos bus publikuojamos interneto svetainėje www.melianas.lt, ku-
rioje nuo 2010 m. vasario 2 d. iki kovo 30 d. galėsite balsuoti už labiausiai 
patikusias nuotraukas ir išrinkti gražiausias.

DėKojame rėmėjams:

Kavinei-picerijai „Parkas“

Kavinei-valgyklai UaB „Pudingas“

Kavinei „Lietuviški patiekalai“

Kavinei „akvariumas“

Picerijai Dzūkų g. 10

KALĖDŲ ŠVENTĖ DVARČIONySE
Gruodžio 28  d. 19 val. „Dvarčionių keramikos“ gamyklos kavinėje-valgykloje 
„Pudingas“ vyks Kalėdų šventė. Numatomas lopšelio-darželio „Molinukas“ 
moterų ansamblio koncertas, aktyviausių Dvarčioniškių apdovanojimai ir 
šokiai.  Dalyviai atsineša gerą nuotaiką ir savo mėgstamus patiekalus. 

Kviečiame visUs Dvarčionių gyventojUs.

P.S. Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti šventės pradžios laiką.

EGLuTĖS ĮžIEBImAS NAuJININKuOSE
Gruodžio 17 d. 17 val. bus įžiebta Naujininkų Eglutė (šalia poliklinikos). 
Į šventinę ceremoniją atvyks Kalėdų senelis, Naujininkų ugdymo įstaigos 
puoš Eglutę savo pagamintais žaisliukais, o visi šventės dalyviai galės pasi-
grožėti darželinukų paruošta programa.

Kviečiame sudalyvauti visus naujininkų gyventojus ir svečius.

PRIE BENDRuOmENIŲ JuNKIS INTERNETu 
Visus norinčius prisidėti prie N. Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir Pavil-

nio bendruomenių veiklos ar daugiau sužinoti apie sprendžiamas proble-
mas, organizuojamus renginius ir kitus įvykius, kviečiame apsilankyti ben-
druomenių interneto svetainėse arba virtualiose grupėse sistemoje  „Face-
book“ (į paieškos lauką reikia suvesti norimos bendruomenės pavadinimą):

• Naujininkų bendruomenė – http://naujininkai.ralinga.lt
• Gyventojų Asociacija „Dvarčioniškiai“ – http://dvarcionys.visiems.lt 
• Pavilnio bendruomenė
• Naujosios Vilnios bendruomenė

Pavilnio nuotekų 
projektavimo schema

Vilniuje vandentvarkos darbai vyk-
domi, įgyvendinant Europos Sąjungos 
Sanglaudos fondo iš dalies finansuo-
jamą Neries upės baseino investicinį 
projektą. Į projekto I etapą įtraukta ir 
Pavilnio rajono vandentiekio tinklų 
plėtra, nuotekų sistemų įrengimas ir šių 
sistemų prijungimas prie centralizuotų 
miesto nuotekų tinklų. 2010 metų pra-
džioje numatoma pradėti darbus. 

Kol Pavilnyje nėra įrengta nuotekų sis-
tema, stringa kai kurių Pavilnio gatvių 
(Versmių, Kalnėnų, Baniškių) tvarkymo 
ir rekonstrukcijos darbai. Tik išsprendus 
vandens nuleidimo nuo važiuojamosios 
dalies klausimą, šiose gatvėse bus gali-
ma kloti asfaltbetonio dangą, įrengti ga-
tvių apšvietimą, šaligatvius. 

Nuotekų projektavimo schemą 
taip pat galite rasti internete adresu  
http://www.melianas.lt prie naujienų.

NV informacija

Profesionaliosios klasikinės muzikos
koncertų ciklas „muzika - širdies kalba”

2009 m. gruodžio 16 d. 12 val. (trečiadienį) Naujosios Vilnios kultūros 
centras didžiojoje salėje organizuoja baigiamąjį koncertų ciklo koncertą 
„Su Kalėdų šventėmis“.  Koncertuos Irena Milkevičiūtė (sopranas) ir jos 
klasės studentai.  Fortepijonu skambins Raminta Gocentienė.  Koncerto 
vėdėjas – muzikologas Vaclovas Juodpusis. Bilieto kaina – 4 Lt.


