
Saulėtą rugsėjo 30 d., penktadienį, vyko tradicinė „Nauji
ninkų Federacijos“ šventė, kuri prasidėjo eisena pagrindinė
mis Naujininkų rajono gatvėmis. Eisenoje žygiavo Naujinin
kų darželių ir mokyklų auklėtiniai, senjorai, Naujininkų ben
druomenės valdyba, rajono gyventojai ir svečiai. Po eisenos 
apie du tūkstančius žmonių dalyvavo šventinėje mugėje, lote
rijoje, Naujininkų jaunimo ir senjorų daugiataučiame koncer
te, kuriame dainomis susirinkusiuosius džiugino ir A.Meliano 
pakviesta šventės viešnia Inga Valinskienė. Po pasirodymo ji 
dar ilgai nuoširdžiai bendravo su gerbėjais ir dalijo autografus. 

Šventės pabaigoje, kaip ir kiekvienais metais, buvo pagerb
ti ir apdovanoti aktyviausi Naujininkų bendruomenės nariai.  
2011 m. Naujininkų Garbės piliečiu paskelbtas pedagogas Vla
dimiras Blizgunovas. Šventę vainikavo įspūdingas fejerverkas. 

Iki susitikimo kitais metais dar šaunesnėje Naujininkų 
šventėje.
Naujininkų bendruomenės pirmininkė Rita JUOZAPAITIENĖ

„Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.“  Konfucijus
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Pagaliau įrengiami nuotekų tinklai šiaurinėje Naujosios 
Vilnios dalyje, Kairėnuose ir Galgiuose. Šių darbų Naujo
sios Vilnios gyventojai ir įstaigos laukė ištisus dešimtmečius. 
„Džiugu, kad nepaisant krizės pagaliau prasidėjo darbai. 
Netrukus senoji Naujosios Vilnios dalis bus prijungta prie 
miesto kanalizacijos. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo 
prie šio projekto įgyvendinimo“, – sako Artūras Melianas. 

UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendina du Europos Sąjun
gos finansuojamus projektus: „Vandentiekio tinklų renova
cija ir statyba, nuotekų statyba Kairėnuose–Galgiuose“ bei 
„Nuotekų tinklų įrengimas Naujojoje Vilnioje“.

Šiuo metu statybos darbai vykdomi Kairėnuose ir Galgiuo
se bei palei Šiaurės gatvę. Jau atlikta 25 proc. darbų. Ruo
šiama trasa vamzdžiams, kurie prie nuotekų tinklų prijungs 
dvi mokyklas – Vilniaus „Vilnios“ pagrindinę bei Vilniaus 
Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinę mokyklas. Numatoma 
darbus atlikti 2012 m. trečiąjį ketvirtį. Projekto vertė – dau
giau kaip 7 mln. litų be pridėtinės vertės mokesčio.

NV informacija

dAR kARTą APIE NAUJOsIOs 
VIlNIOs NUOTEkų TINklų 
sTATybAs

Naujosios Vilnios nuotekų sistemos planus galite rasti interneto svetainėje www.melianas.lt

Pavilnio bendruomenė 
susitiko su Vilniaus 

miesto atstovais

Lapkričio 24 d. Pavilnio ben
druomenės pirmininkė Snaiguo
lė Bezarienė, Pavilnio seniūnaitė 
Valentina Bendoraitienė ir sodo 
bendrijų pirmininkai  susitiko su 
Vilniaus m. savivaldybės viceme
ru ir administracijos darbuotojais. 
Susitikime buvo Pavilnio gyvento
jams aktualūs klausimai. 

Žemutinio Pavilnio gyventojams 
ypač svarbus Tuputiškių serpantino 
ir šalia jo esančių laiptų remontas. 
Šis kelias yra vienintelis susisieki
mas su viršutiniu Pavilniu, kur yra 
mokyklos, darželis, bažnyčia, paštas. 
Miesto atstovai pažadėjo rasti gali
mybę sutvarkyti šį kultūros paveldo 
objektą – iš pradžių sutvarkyti turė
klus, kelkraščius ir avarines duobes. 

Susitikime taip pat aptartos šiukš
lių konteinerių Pavilnyje įrengimo, 
sodų bendrijų bei nuotekų šalini
mo problemos. Bendruomenės ats
tovai dar kartą iškėlė klausimą dėl 
bendruomenės namų Pavilnyje, 
pa statytų už gyventojų paaukotus 
pinigus, perdavimo bendruomenės 
reikmėms.

Valentina bENdORAITIENĖ
 Pavilnio seniūnaitė

Dvarčionių bendruomenė, siekdama 
surinkti kuo daugiau informacijos apie 
Dvarčionių praeitį ir dabartį, kvie
čia visus dalyvauti konkurse „Mano 
Dvarčionys“. Laukiame Jūsų kūrinių, 
spaudos iškarpų, nuotraukų ir kitos 
informacijos apie Dvarčionių gamtą, 
žmones, istorines vietas ir kt. 

Visų konkurso dalyvių lauks sma

gios atminimo dovanėlės bei ekskursija 
į Seimą. Geriausi darbai bus įvertinti 
specialiu Artūro Meliano įsteigtu prizu.

Sukaupta konkurso dalyvių infor
macija bus saugoma Dvarčionių ben
druomenėje.

Darbus, nurodę pavadinimą, autoriaus 
vardą, pavardę, telefoną, elektroninį paš
tą, galite siųsti iki 2012 m. vasario 1 d. 

el. paštu jurate.valickiene@lrs.lt  arba ad
resu Jūratei Valickienei, Gedimino pr.  
53610, Vilnius.  

Darbai bus publikuojami Dvarčio
nių bendruomenės interneto svetainė
je http://dvarcionys.visiems.lt, kurioje 
nuo 2012 m. vasario 2 d. iki kovo 30 d. 
galėsite balsuoti už labiausiai patiku
sius ir išrinkti geriausius.

dVARČIONIų bENdRUOmENĖ skElbIA 
kONkURsą „mANO dVARČIONys“

PAREmkImE 
kAlĖdINĘ PARAmOs 

AkCIJą NAUJININkUOsE
Kaip ir kiekvienais metais VO „Nau-

jininkų bendruomenė“ kartu su par-
tneriais Naujininkuose organizuoja ka-
lėdinę paramos akciją, skirtą socialiai 
remtinoms šeimoms ir jose augantiems 
vaikams paremti. Džiaugiamės, kad 
kiekvienais metais prie nuolatinių rė-
mėjų, tokių kaip Maisto bankas, prisi-
deda vis daugiau geros valios žmonių. 
Kviečiame šiais metais nelikti abejingais. 
Paaukoti galite pervesdami lėšų į VO 
„Naujininkų bendruomenės“ sąskaitą 
LT907044060001610812. Už gautas 
lėšas bus perkamos kalėdinės dovanė-
lės, ruošiami maisto daviniai, kurie 
bus išdalyti vaikams ir pagyvenusiems 
žmonėms iš nepasiturinčių šeimų per 
tradicinę Kalėdų šventę Naujininkuose. 
Daugiau informacijos tel. 8 698 42 106.
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Beveik prieš metus, prieš savivaldybės 
rinkimus, liejosi pažadai daugiau dė
mesio skirti miesto pakraščiams, ypač 
Naujajai Vilniai. Tada buvusios opozi
cijoje partijos žadėjo greitai sutvarkyti 
avarinius namus, išasfaltuoti gatves ir 
kiemus, padidinti policijos patrulių 
skaičių, seniūnams suteikti daugiau 
galių, atpiginti šildymą ir kitus komu
nalinius mokesčius, padidinti vilniečių 
atlyginimus iki 6 500 Lt ir t. t.

Nauja miesto valdžia, kurią sudaro 
Darbo partija, Lenkų rinkimų akcija, 
socialdemokratai ir A. Zuoko judėji
mas, patogiai įsitaisė postuose ir ko 
gero, pamiršo, ką žadėjo. Bent jau gy
ventojai nepastebi jokių pokyčių. Ypač 
apmaudu Naujosios Vilnios gyvento

jams, kurių dauguma kaip tik ir bal
savo už Darbo partiją, Lenkų rinkimų 
akciją ir A. Zuoko judėjimą.

Pasivaikščiokite A. Kojelavičiaus gat ve 
ir pamatysite daugiabučius apgriuvu
siais kaminais, skylėtais stogais, duo
bėtas gatves. Klaikiai atrodo apleisti 
buvusios seniūnijos ir civilinės metri
kacijos pastatai. Gyventojai tikėjosi, 
kad Vilniaus valdžia jiems padės. Bet 
nė vienas mandatą iš rinkėjų gavęs ta
rybos narys čia net nepasirodo. Sako: 
„Kreipkitės į seniūniją.“ Bet seniūnas 
tik skėsčioja rankomis ir teigia, kad 
nieko negali padėti, nes neturi pini
gų. Praėjo metai, o poslinkių – jokių. 
Sakoma, kad Naujoji Vilnia – Dievo 
užmirštas kampelis. Ir tai patvirti

na patys gyventojai, kurie gyvena A. 
Kojelavičiaus ir aplinkinėse gatvėse. 
Pavyzdžių tikrai daug: aštuonbučio 
namo gyventojai vandenį ima iš lau
ko kolonėlių, naudojasi lauko tualetu,  
beveik visuose namuose kiauri stogai, 
apipelijusios sienos, o ką jau kalbėti 
apie elektros instaliacijas su „plikais“ 
laidais. Retai atvažiuoja šiukšliavežės, 
kaupiasi šiukšlių kalnai. Nesijaučia 
jokių pokyčių ir kitoje Vilnelės pusėje 
– daugiabučių namų aplinkoje. Nors 
už komunalinius mokesčius žmonės 
moka didžiulius pinigus, paslaugų 
kokybė tikrai netenkina – nepakan
ka informacijos, sunku gauti tinkamą 
konsultaciją.

Norėčiau paklausti išrinktųjų į savi

valdos tarybą – kada pradėsite vykdy
ti pažadus? Kitaip Naujosios Vilnios 
žmonės tikrai daugiau nebalsuos už  
Darbo partijos, Lenkų rinkimų akci
jos ir A. Zuoko koalicijos atstovus.

Aleksas UNgURAITIs

Šie metai Naujininkų seniūnijos vai
kams ir jų tėveliams ypatingi – savo 
veiklos 25metį švenčia sostinės „Sau
lėtekio“ (buvusi Vilniaus 58oji) viduri
nė mokykla. Daug metų ištikimai ir pa
siaukojamai mokyklai vadovauja Reiza 
Zinkevičienė. Kantrybės ir ištvermės 
pareikalavo noras mokymą vykdyti per 
kryptingą meninį ugdymą, kadangi pir
miausia reikėjo įtikinti bendruomenės 
narius, jog toks ugdymas kelia moks
leivių motyvaciją, skatina pažinimą, 
domėjimąsi Lietuvos kultūra ir menu, 
ugdo pilietiškumą bei meilę gimtajam 
kraštui. Kiekvienais metais mokykloje 
minimos ir švenčiamos valstybinės bei 
kalendorinės šventės. Tai kitataučiams 
vaikams padeda pažinti Lietuvos kultū
rą, tradicijas, kalbos turtus. 

Savo 25erių metų jubiliejų mokykla 
švęsti pradėjo dar pavasarį – įspūdingu 
koncertu mokyklos aikštyne. Į koncer
tą atvykusiuosius Naujininkų mikrora

jono gyventojus ir svečius savo darbais 
ir kūryba stebino mokyklos mokslei
viai. Jie šoko ir dainavo, demonstravo 
madas, parodė savo kūrybą, išreikštą 
popieriaus lape. Kiekvienas turėjo ga
limybę būti išgirstas ir pamatytas, nes, 
anot mokyklos direktorės, valstybei 
svarbiausia vertybė – žmogus, o žmo
gui svarbiausia vertybė – vaikas.

Jubiliejinių renginių ciklą pratęsė mo

kyklos 25mečiui parašyta knyga bei 
specialiai sukurtas filmas. Knygoje ap
žvelgiami svarbiausi mokyklos įvykiai: 
dalyvavimas įvairiuose ne tik mokyklos, 
bet ir miesto, šalies renginiuose, moki
nių mokslo pasiekimai, įvairios akcijos, 
rengiamos miesto ir visos Lietuvos mas
tu, bendradarbiavimas su mokslininkais, 
buvusiais mokyklos abiturientais. 

sandra gUdElIŪNIENĖ

Vilniaus miesto socialinė ir infrastruk
tūrinė įvairovė bei jos plėtros tendencijos 
skatina miesto gyventojų pilietinę inicia
tyvą, todėl ir Naujosios Vilnios gyvento
jai buriasi į Kalnėnų bendruomenę. 

Bendruomenės steigimo iniciatyvinė 
grupė kviečia gyventojus, turinčius na
mus tarp Juodojo kelio gatvės ir Minsko 
plento, stoti į steigiamą bendruomenės 
asociaciją. Iniciatyvinė grupė norėtų savo 
veiklos teritoriją išskirti iš Pavilnio mi
krorajono ribų, apimant sodininkų ben
drijų („Jurginas“, „Saulutė“, „Telegrafis
tas“, „Sveikata“, „Energija“, „Avalyninkas“, 
„Riešutas“, „Ramybė“) teritorijas bei visą 
Kalnėnų indvidualiųjų namų kvartalą.

Bendruomenė siekia koordinuoti vi
suomeninių projektų įgyvendinimą, 
rengti susitikimus su vietos politikais ir 
savivaldybės tarnautojais, organizuoti 
gyventojų talkas ir bendruomenės na
rių laisvalaikio renginius. Iniciatyvinės 
grupės narys Dainius Vaitekėnas apie 
bendruomenės įsteigimą pradėjo gal
voti dar 2009 m., kai dalyvavo Pavil
nio bendruomenės  100 metų jubiliejui 
paminėti skirtuose šventiniuose ren

giniuose. 2009 m. kovo 11 d. Kalnėnų 
bendruomenės iniciatyvinės grupės 
steigiamajame susirinkime dalyvavo 
Seimo narys Artūras Melianas, kuris 
ne tik tada nuoširdžiai palaikė gyven
tojų iniciatyvą, bet ir toliau aktyviai do
mėjosi jos veikla. Iniciatyvinės grupės 
nariai džiaugiasi, kad su Seimo nariu 
Artūru Melianu palaikomi ryšiai ben
druomenės atstovams padeda  greičiau 
spręsti iškylusias vietos problemas. 

Šiuo metu įkurta interneto svetainė 
http://kalnenai.weebly.com, siekiant su
telkti bendraminčius ir tinkamai pasi
rengti Kalnėnų bendruomenės asocia
cijos steigiamajam susirinkimui gruo
džio mėnesį. Gyventojai jau dabar gali 
kreiptis į bendruomenės iniciatyvinę 
grupę su jiems rūpimais klausimais ir 
būti steigiamojo bendruomenės susi
rinkimo dalyviais. Maloniai kviečiame 
visus gyventojus, norinčius tapti ben
druomenės nariais, registruotis el. paš
tu kalnenai.guriai@gmail.com.

dainius VAITEkĖNAs
kalnėnų bendruomenės

 iniciatyvinės grupės narys

Gegužės 9–13 d. Vilniaus lopšelis
darželis „Želmenėliai“ minėjo savo 
veiklos 40metį. Ši šventė sutapo su jau 
šeštąjį kartą rengiamu festivaliu „Jau
nųjų talentų beieškant“, į kurį susirin
ko daugiau kaip 100 atlikėjų iš Vilniaus 
miesto lopšeliųdarželių. Šventėje da

lyvavo Seimo narys Artūras Melianas, 
kuris šios įstaigos darbuotojams įteikė 
padėkas bei darželio sode kartu su įs
taigos direktore Rita Juozapaitiene pa
sodino medį, simbolizuojantį tolesnį 
augimą ir veiklos tęstinumą.

NV informacija

NAUJININkų lOPšElIs-dARžElIs 
„žElmENĖlIAI“ kŪRybINgAI 
PAmINĖJO 40-mETį

2011 m. balandžio 16 d. visoje Lie
tuvoje organizuota aplinkos tvarkymo 
akcija „Darom 2011“. Šiemet aplinką 
švarino daugiau nei 150 tūkstančių 

tautiečių, surinkta ir į sąvartynus iš
vežta apie 5 000 tonų įvairių atliekų.

Smagu, jog ši puiki iniciatyva tvirtai 
įleido šaknis ir Dvarčionių, Pavilnio, 

Naujosios Vilnios bei Naujininkų ra
jonuose. Kasmet aplinkos tvarkymo 
idėja užsikrečia vis daugiau gyventojų, 
todėl talkos darosi gausesnės, sma
gesnės ir organizuotesnės, o aplinka 
tampa švaresnė ir mielesnė. Džiugu, 
kad į talką aktyviai įsitraukė lopšelių
darželių, mokyklų vaikai ir darbuoto
jai, verslininkai, vietos bendruomenių 
nariai, seniūnijose ir kitose įstaigose 
dirbantys  žmonės – visi, kurie neabe
jingi gamtai, kuriems rūpi aplinka ir 
jos grožis. 

Šiemet Seimo narys Artūras Melia
nas kartu su gyventojais tvarkė Naujo
sios Vilnios stadiono apylinkes. 

Dėkojame koordinatoriams, padė
jusiems organizuoti talką, bei visiems 
žmonėms, dalyvavusiems šioje akcijo
je. Susitiksime kitais metais.

NV informacija

šVARINImOsI AkCIJA „dAROm“ 
PRITRAUkIA VIs dAUgIAU dAlyVIų

kVIEČIAmE bURTIs į sTEIgIAmą 
kAlNĖNų bENdRUOmENĘ

VIlNIAUs „sAUlĖTEkIO“ VIdURINEI – kETVIRTIs AmžIAUs

2011 m. lapkričio 19 d. Naujininkų 
senjorų choras Šalčininkuose susiti
ko su šio miesto pagyvenusių žmonių 
asociacija. Džiugu, kad vienu šūviu 

pavyko nušauti du zuikius:  dalyvauti  
ekskursijoje po miestą ir surengti kon
certą minėtos asociacijos nariams.

Šis apsilankymas Šalčininkų senjorų 

klube labai pasiteisino, nes buvo suda
rytos galimybės pabendrauti, pa  sidalyti 
patirtimi, patirti pačius geriausius įspū
džius. Sutarta toliau tęsti gražų abiejų 
organizacijų bendradarbiavimą.

Dėkojame choro vadovui  Algirdui 
Čiukšiui  ir nariams, kurie dalyvau
ja  klubo veikloje, nuolatiniam klubo 
rėmėjui, Seimo nariui Artūrui Melia
nui,  VO Naujininkų bendruomenės  
pirmininkei Ritai Juozapaitienei, fo
tografui Aleksandrui Juozapaičiui.

kazimiera PRANCkEVIČIENĖ 
Naujininkų senjorų klubo pirmininkė

NAUJININkų sENJORų klUbO IšVykA į šAlČININkUsMielieji Senjorai,
kviečiame burtis į Senjorų klubus 

Naujojoje Vilnioje, Naujininkuose, 
Dvarčionyse ir Pavilnyje, kur kartu 
galėsite turiningai praleisti laiką, su-
sitikti su draugais ir įdomiais žmo-
nėmis, prisiminti gražias gyvenimo 
akimirkas. Pageidavimą dalyvauti 
Senjorų klubo veikloje galite pateikti 
Naujininkuose Kazimierai Prancke-
vičienei, tel. 8 614 12 729 arba (8 5)  
269 5513, Naujojoje Vilnioje – 
Aleksandrui Juozapaičiui, tel. 8 620 
90 429, Dvarčionyse – Emilijai  Ta-
ločkienei, tel. 8 688 34 716, Pavilny-
je – Valentinai Bendoraitienei,  tel. 
8 699 01 716 arba (8 5) 238 3231.

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybaus
kaitė dalyvavo Lietuvos jaunųjų gam
tininkų centre Vilniuje vykusioje spar
nuočių sutiktuvių šventėje, kurioje 
kartu su vaikais iškėlė inkilus musinu
kėms ir varnėnams. 

Laikinai Lietuvos jaunųjų gamti
ninkų centrui vadovaujanti Albina 
Niuniavienė džiaugėsi Lietuvos Pre
zidentės apsilankymu bei parodytu 
dėmesiu jų centrui. Žurnalistams ji 
sakė, kad šalies vadovės kabintuose 
inkiluose turėtų gyventi musinukės ir 
varnėnai. 

Į Pavilnio regioniniame parke įsikūru
sį gamtininkų centrą atvykusi D. Gry
bauskaitė tuoj buvo apsupta vaikų.Su 

jais ji bendravo, kėlė inkilus. Daugelis 
vaikų juo padarė savo rankomis, kelis 
atsivežė Prezidentė. 

Pasak šalies vadovės, „pasitikda
mi lygiadienį mes minime pasaulinę 
Žemės dieną. Pargrįžtantys paukš
čiai simbolizuoja pavasarį, žmogaus 
ir gamtos atgimimą. Darni miško 
aplinka, švari ir sveika gamta yra 
mūsų visų vertybė“. 

kai inkilai jau buvo iškelti, D. Gry
bauskaitė kartu su vaikais vaišinosi 
įvairių žolelių arbatomis, ragavo karš
tų bulvių su lupenomis. Vėliau jai su
rengta ekskursija po gamtininkų cen
trą. Prezidentė išvydo smauglį, voverę, 
papūgas, kitus centro gyventojus.

lIETUVOs PREZIdENTĖ dAlyVAVO PAVIlNIO 
JAUNųJų gAmTININkų CENTRO RENgINyJE

Vilniaus priemiestyje, Naujojoje Vil
nioje, Gerovės gatvėje, stovi kultūros 
centras. Tai visos Naujosios Vilnios ben
druomenės kultūros centras, kuriame 
jau 59 metus duris atveria ne tik skirtin
gų požiūrių ar amžiaus žmonės, bet kaip 
į traukos centrą ateina vis naujos kartos. 
Būtent čia kiekvienas bendruomenės 
na rys laukiamas, yra svarbus ir gali rasti 
mėgstamą užsiėmimą, kurti.

Naujosios Vilnios bendruomenės dau
giatautiškumas sąlygoja ir kultūrų spal
vingumą, unikalumą. Jau daug metų čia 
taikiai sugyvena lietuviai, lenkai, rusai, 
ukrainiečiai, baltarusiai ir kitų tautybių 
žmonės. Tad ir kultūros centre kuriama, 
bendraujama įvairiomis kalbomis. Šiuo 
metu centre yra 25 įvairūs kolektyvai, 
kuriuose menine ar sportine veikla užsi
ima daugiau kaip 450 meno saviveiklos 
narių. Per šiuos metus centre, išvykose 
bei užsienyje surengta per 230 renginių, 
kuriuos stebėjo apie 19 000 žiūrovų.

Intensyviai mėgėjų kūrybinei veiklai 
labai svarbi aplinka, jos kokybė. Džiau
giamės, kad visai neseniai buvo atlikti 
kultūros centro pastato išorės remonto 
darbai. Suremontuota didžioji ir šokių 
salė, nupirktos žiūrovų kėdės, renovuota 
salės šildymo sistema. Šiuo metu būti
nas kitų vidaus patalpų remontas, scenai 
reikalinga kokybiška įgarsinimo ir ap
švietimo įranga.

2012 m. Naujosios Vilnios kultūros 
centras švęs 50  metų veiklos jubiliejų. 
Visi renginiai bus skiriami šiai progai, 
stengsimės į jubiliejinių renginių sūku
rį įtraukti ir meno mėgėjų kolektyvus, 
ir bendruomenės narius. Norisi tikėti, 
kad Gerovės gatvėje esantis Naujosios 
Vilnios kultūros centras kiekvienam 
bendruomenės nariui ateityje bus kū
rybos ir gerovės vieta.

Jonas kORENkA 
Naujosios Vilnios kultūros centro

 direktorės pavaduotojas

NAUJOsIOs VIlNIOs kUlTŪROs 
CENTRAs lAUkIA JUbIlIEJAUs

FK „Granitas“ – Naujojoje Vilnioje 
įsikūręs futbolo klubas ir vaikų futbolo 
akademija, į kurią susirinka gabiausi ir 
talentingiausi jaunieji futbolininkai, o 
klubą palaiko visi futbolui neabejingi 
Vilniaus apskrities gyventojai. 

Pirmą kartą klubo istorijoje „Grani
tas“ šiais metais  laimėjo Vilniaus tau rę, 
ta    po Vilniaus apskrities futbolo fede
racijos čempionais, vaikų komandos 
nuolat laimi prizines vietas šalies ir  
Vilniaus apskrities vaikų pirmenybė
se. Klubo vaikų futbolo akademija jau 
dabar turi per 200 mokinių, atidarytas 
mokyklos filialas sostinės Fabijoniškių 
mikrorajone.

Klubas kartu yra ir Naujosios Vil
nios gyventojų bendruomenės sporti
nės veiklos ir laisvalaikio organizato
rius, besirūpinantis vaikų ir suaugu
siųjų bendruomenės narių užimtumu 
bei aktyviai dalyvaujantis socialinėje 
veikloje. Aktyviai organizuoja šeimos 
sporto šventes, vasaros sporto stovy
klas vaikams, kitus masinius sporto ir 
sveikatingumo renginius.

Vieni pagrindinių klubo tikslų yra 
ne tik futbolo populiarinimas, bet ir 
vaikų užimtumo skatinimas, apsauga 
nuo neigiamos „gatvės“ įtakos, vaikų 
asmenybės ugdymas ir jų lavinimas.

Kviečiame vaikus,  jaunimą, verslo ats
tovus prisijungti prie klubo veiklos. Mes 
pasirengę įrodyti, kad verslas ir futbolas 
gali duoti abipusę naudą ir partnerystę. 
Skambinkite tel. 8 601 60 299.

stasys PETRAUskAs 
Fk „granitas“ vykdantysis direktorius  

FUTbOlO klUbAs 
„gRANITAs“ – 
gRAžŪs 
PAsIEkImAI

AR PATEIsINO lŪkEsČIUs dARbO PARTIJOs, lENkų 
RINkImų AkCIJOs IR A. ZUOkO kOAlICIJA VIlNIUJE?
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gEROs NAUJIENOs

Iš NaujININkų:
• Šiuo metu nuo Žirnių g. iki Liep

kalnio g. vyksta kelio dangos 
rekonstrukcijos darbai, kurie 
numatyti baigti 2012 m. I pus
metį. 

• Miesto taryba patvirtino Žirnių g. 
44 teritorijos detalųjį planą, 
pagal kurį Naujininkuose turė
tų iškilti naujas prekybos cen
tras. Vietoj buvusių metalinių 
garažų, esančių prie pietinio 
aplinkkelio, numatoma statyti 
naują prekybos centrą „Ikea“. 
2012 m. pavasarį prasidės sta
tybos darbai. Džiugu, kad pa
didės žmonių įsidarbinimo ga
limybės Naujininkų rajone.

• Panevėžio g. renovuotas ir ap
šiltintas gyvenamasis namas.  

Iš NaujosIos VIlNIos:
• Po gaisro suremontuota „Žaros“ 

mokyklos drabužinė.
• Sutvarkyta ir atnaujinta 15 vai

kų žaidimų aikštelių. 
• Per švaros akciją „Darom 2011“ 

mokiniai ir kiti gyventojai su
rinko 300 m3 šiukšlių.

• Planuojama sutvarkyti pėsčiųjų 
taką bažnyčios Palydovo g. link.

Iš DVarčIoNIų:
• Dvarčionių bendruomenės ir 
 Antakalnio seniūnijos aktyvus 

bendradarbiavimas duoda vai
sius – atvežtas juodžemis gyven
tojų pastangomis buvo panaudo
tas gra žiems gėlynams. Tvarkant 
žel dinius prie autobusų žiedo 
aktyviai prisidėjo ir gyventojai.

• Įrengtos vaikų žaidimų aikštelės.

Iš PaVIlNIo: 
• Įrengus nuotekų sistemą, 
 tvarkomos gatvės.
• Atlikta Jaunųjų gamtininkų 
 centro pastato renovacija.

Pastačius Naujininkų bendruomenės 
inicijuotą Vilniaus pietinį aplinkkelį, 
išnyko didžiosios transporto spūstys 
Naujininkuose. Tranzitinio transpor
to čia dar sumažės, nes jau pradėtas 
tiesti išorinis pietinis aplinkkelis, kuris 
taps jungtimi tarp Vilniaus–Kauno ir 
Vilniaus–Minsko magistralių. Aplink
kelio pradžia nuo Gariūnų sankryžos 
sutampa su sostinės Kirtimų gatve, 
kurioje šiuo metu intensyviai vyksta 
rekonstrukcijos darbai.

Aplinkkelis bus tiesiamas trimis eta
pais. Pirmajame etape tiesiama 7,7 km 
ilgio aplinkkelio dalis sutaps su Kir
timų gatve – šis ruožas taps 4 eismo 
juostų keliu su žalia skiriamąja juosta 
viduryje ir sujungs Vilniaus–Kauno 
magistralę su Eišiškių plentu. 

Tiesiant aplinkkelį visos Kirtimų g. 
esančios vieno lygio sankryžos bus 
rekonstruotos į dviejų lygių. Gele
žinkelių pervažas pakeis viadukai. Iš 

viso numatoma rekonstruoti keturias 
sankryžas bei įrengti tris geležinkelio 
viadukus. Nelikus vieno lygio sankry
žų, padidės važiavimo greitis, pagerės 
eismo sauga. Prie aplinkkelio bus nu
tiesta beveik 2,5 km jungiamųjų kelių. 
Jungiamasis kelias eis nuo Fermentų 
gatvės iki Kirtimų pramoninio rajono, 
pagerins susisiekimą su Aukštaisiais 
Paneriais.

Eismo dalyvių saugumui planuoja
ma įrengti kelio apšvietimą, nutiesti 
daugiau kaip 4 km pėsčiųjų ir dvira
čių takų, ties Lentvario gatve įrengti 
pėstiesiems ir dviratininkams skirtą 
viaduką. Be to, kelias bus apželdintas, 
o prie Kirtimų gatvėje esančių gyve
namųjų namų bus įrengta 220 m ilgio 
triukšmo slopinimo sienutė.

Preliminari aplinkkelio pirmojo etapo 
darbų vertė – beveik 238 mln. Lt, jam 
numatoma skirti 178 mln. Lt Europos 
Sąjungos sanglaudos fondo paramą.

TRANZITINIO TRANsPORTO 
NAUJININkUOsE dAR lAbIAU sUmAžĖs 

kARTU kURkImE NAUJąJį VIlNIų!
Visus „Naujojo Vilniaus“ skaitytojus kviečiame rašyti straipsnius, teikti pasiūlymus, atsiųs
ti 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 andra.simanaviciene@lrs.lt arba Andra Simanavi-
čienė, Gedimino pr. 53, Vilnius.

PRIE bENdRUOmENIų JUNkIs INTERNETU 
Visus, norinčius prisidėti prie Naujosios Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir Pa

vilnio bendruomenių veiklos ar daugiau sužinoti apie sprendžiamas problemas, 
organizuojamus renginius ir kitus įvykius, kviečiame apsilankyti bendruomenių 
interneto svetainėse arba virtualiose grupėse sistemoje „Facebook“ (į paieškos lau
ką reikia įrašyti norimos bendruomenės pavadinimą):

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

Dėkojame beNDruomeNIų 
VeIklos rėmėjams

kAlĖdų šVENTĖ dVARČIONysE
Gruodžio 28 d. 19 val. kavinėje „Pudingas (Keramikų g. 2)  

vyks Kalėdų šventė. Numatoma meninė programa, aktyviausių 
dvarčioniškių apdovanojimai, dainos, šokiai. 

Dalyviai atsineša gerą nuotaiką, savo mėgstamus patiekalus  
ir mažą dovanėlę draugui.

EglUTĖs įžIEbImAs NAUJININkUOsE
Gruodžio 15 d. 17 val. bus įžiebta Naujininkų eglutė (šalia poliklini

kos). Šventinėje ceremonijoje dalyvaus Naujininkų darželių auklėtiniai, 
atliksiantys šokių programą. Šventę vainikuos fejerverkai.

Kviečiame dalyvauti visus Naujininkų gyventojus ir svečius.

EglUTĖs įžIEbImAs NAUJOJOJE VIlNIOJE
Gruodžio 16 d. 18 val. Naujosios Vilnios kultūros centro didžiojoje salėje,  

o vėliau ir aikštėje vyks Naujosios Vilnios bendruomenės  
kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

Kviečiame dalyvauti visus Naujosios Vilnios gyventojus ir svečius.

kirtimų kultūros centro 
projektinė veikla – 
kelias į platesnę auditoriją

Kirtimų kultūros centras nuolat sie
kė išsiskirti ir bendruomenei pasiūlyti 
novatoriškų laisvalaikio leidimo būdų. 
Šiuo metu centre yra keturiolika akty
viai veikiančių meno kolektyvų, siū
lančių gyventojams įvairaus pobūdžio 
veiklą: nuo breiko šokių vaikams ir 
jaunimui  iki senjorams skirtų ansam
blių,  reprezentuojančių Kirtimų kultū
ros centrą ir Vilniaus miestą tarptauti
niuose ir regioniniuose projektuose. 

Centras nuolat rengia įvairaus pobū
džio projektus, skirtus skirtingų socia
linių sluoksnių ir amžiaus grupių žmo
nėms: edukacinius užsiėmimus „Dai
nuok su Saule“ – mokymai skirti pradi
nių klasių moksleiviams, siekiant juos 
supažindinti su lietuvių liaudies tradici
jomis, papasakoti apie lietuviškas kalen
dorines šventes. Nuo 2007 m. kiekvieną 
pavasarį vyksta dainuojamosios poezijos 
vakaras „Nuo sielos nusiimkim kepures“, 
skirtas visiems dainuojamosios poezijos 
atstovams, ypač moksleiviams ir studen
tams – ateities bardams. 

Vienas iš daugiausiai dėmesio sulau
kiančių renginių – Pasaulio lietuvių vie
nybės dienos minėjimas. Visi liepos 17 d. 
išskrendantys arba laukiantys grįžtančių 
draugų ir giminaičių Tarptautiniame Vil
niaus oro uoste buvo maloniai nustebinti 
jaunųjų lietuvių kompozitorių kūriniais, 
muzika ir Dariaus Milerio Nojaus daino
mis. Daugeliui šis renginys tapo malonia 
staigmena, primenančia, kaip gera grįžti 
namo.  Kitais metais renginys planuoja 
plėstis į kitas šalis, jau dabar sutarta dėl 
bendradarbiavimo su Suomijos ir Airijos 
lietuviais. 

Jau ne vieną dešimtmetį Kirtimų kultū
ros centrą reprezentuoja renginys – poilsio 
vakarai „Kam per 30“, vykstantys kiekvie
ną šeštadienį nuo 20 val. ir turintys savitas 
tradicijas. 2012 m. vėl bus atgaivinta tradi
cija šiltu metų laiku šokti centro kiemelio 
aikštelėje po atviru dangumi.

Kirtimų kultūros centras džiaugiasi vis 
didėjančių partnerių skaičiumi, kurie pri
sideda prie įdomesnių projektų įgyvendi
nimo. Visiems sutelkus jėgas, galima vyk
dyti įvairaus pobūdžio ir dydžio projektus, 
kurie paįvairina bendruomenės kultūrinį 
gyvenimą. Kultūros centre didėjantis ko
lektyvų ir renginių skaičius leidžia glau
džiau bendrauti su savo bendruomene, 
ją geriau pažinti ir pasiūlyti daugiau ben
druomenės poreikius atitinkančių rengi
nių. Daugiau informacijos apie Kirtimų 
kultūros centro veiklą galite rasti interneto 
svetainėje www.kirtimukc.lt.

birutė mAsAITyTĖ
kirtimų kultūros centro 

veiklos koordinatorė 

kavinei-picerijai „Parkas“,

kavinei-valgyklai „Pudingas“,

kavinei „se Vita“,

Picerijai Dzūkų g. 10.

UAb „sĖkmĖs 
lAIPTAI“

dURys sU TElEFONsPyNĖmIs 
dAUgIAbUČIAms

ĮV.V.Svidleris, tel. 8 655 42 303 
www.domofonai.visiems.lt

tel. 8 652 65 021 
info@euro-laiptai.lt, www.euro-laiptai.lt


