Realūs darbai, o ne pažadai

Lietuvos Respublikos Seimo nario

Artūro MELIANO
2011 metų veiklos ataskaita
Gerbiamieji Naujosios Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir Pavilnio gyventojai,
kaip ir kiekvienais metais Jūsų vertinimui pateiktiu savo, kaip Naujosios Vilnios
apygardoje išrinkto LR Seimo nario, 2011-ųjų metų veiklos ataskaitą. Čia rasite
informaciją apie svarbiausius mano darbus LR Seime ir Naujosios Vilnios apygardoje. Visada laukiu Jūsų pasiūlymų ir pastabų. Tik dirbdami kartu galėsime
išspręsti aktualius klausimus ir kylančias problemas.
Su pagarba Jūsų Seimo narys
Artūras Melianas

KORUPCIJOS PROBLEMŲ
SPRENDIMAS ĮSIBĖGĖJA
talką kuriant Lietuvą be korupcijos“, kuriai aš priklausau. Per trumpą veiklos laiką pavyko inicijuoti
ir paremti visą eilę įstatymų, mažinančių piktnaudžiavimo galimybę
vykdant viešuosius pirkimus, didinančių valstybės tarnautojų atsakomybę už nusikaltimus, nukreipiant
išieškojimą ne tik į nusikaltėlių, bet
ir į jų artimųjų turtą.
Akivaizdu, kad per paskutiniuosius keletą mėnesių korumpuoti
pareigūnai ir vagys jaučiasi mažiau
saugūs – gerokai padaugėjo įvairaus rango pareigūnų sulaikymo ir
teismų atvejų, sumažėjo galimybė
išvengti turto arešto, perrašant giminaičiams. Tačiau laukia dar daug
darbo, ugdant visuomenės nepakantumą korupcijai. Interneto svetainėje www.antikorupcija.lt galite
Siekiant didinti visuomenės ne- susipažinti su grupės veikla, teisės
pakantumą korupcijai buvo įkurta aktais, taip pat pranešti apie korupParlamentinė grupė „Už piliečių cijos atvejus.

Artūras Melianas

Seimo narys A. Melianas ir
Vilniaus meras aptarė Naujosios
Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių
ir Pavilnio problemas
Siekiant bendromis pastangomis
spręsti Naujosios Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir Pavilnio problemas,
Seimo narys Artūras Melianas inicijavo susitikimą su Vilniaus miesto
meru Artūru Zuoku. Susitikime buvo
aptartos galimybės tvarkyti gatvės ir
kiemus, sporto aikštynus ir kitą aplinką. Buvo diskutuota apie galimybes
iškelti nelegalų taborą iš Kirtimų,
iškelti kioskus, kurie nepuošia miesto, sustiprinti policijos patruliavimą,
daugiau dėmesio skirti jaunimo užimtumui, sportinei veiklai, pastatyti
sporto kompleksą Naujojoje Vilnioje
ir įsteigti sportinio profilio gimnaziją,
atkurti ambulatoriją Pavilnyje.
„Kartu dirbant galima pasiekti gerų
rezultatų – tai įrodo nuotekų sistemos
statybų pradžia Pavilnyje ir Naujoje

Vilnioje, švietimo ir sveikatos įstaigų renovacija, Pietinio aplinkkelio ir viaduko
per geležinkelį statyba Naujininkuose,
kultūros centro ir seniūnijos renovacija
Naujojoje Vilnioje ir Naujininkuose bei
kiti darbai“, – sakė A. Melianas.
Seimo narys su meru susitarė dėl
nuolatinių susitikimų ir Naujosios
Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir
Pavilnio aktualijų aptarimo.

Taborą iš Kirtimų reikia iškeldinti
Eilinį kartą apsilankęs Kirtimų
tabore manau, kad neiškeldinus nelegalios romų gyvenvietės, nebus
išspręsta čia vykstanti narkotikų
prekybą.
Nors policija gerokai suaktyvino
savo veiklą, o Taboro socializacijai
skirti įvairūs pasitarimai, susitikimai, tačiau naudos tai duoda nedaug. Reikia pagaliau imtis realių
darbų iškeldinti šią nelegalią gyvenvietę. Akivaizdu, kad romai tapo
narkotikų mafijos įkaitais, ir jais bei

jų vaikais naudojamasi kvaišalų prekyboje. Romai yra didesnės rizikos
grupėje, todėl būtina skirti didesnį
dėmesį jų integracijai į darbo rinką, mokymą ir kt. Pavyzdžiui, daliai
Taboro gyventojų reikėtų pasiūlyti
įsikurti kaimiškose vietovėse, siūlant jiems užsiimti tradiciniais verslais – arklininkystė, amatai ir pan.,
kitiems pasiūlyti socialinį būstą ir
viešuosius darbus bei aktyvią socia- ninkų ir Kirtimų apylinkių gyven- kvaišalų prekybos ir su tuo susijusių
linę paramą. Nors tokios priemonės tojų ir jų vaikų saugumas yra svar- nusikaltimų nuostoliai yra finansišvalstybei ir kainuotų, tačiau Nauji- besnis prioritetas. Tuo labiau, kad kai ir morališkai neįkainojami.
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Bendruomenių vystymas

DARBAS SEIME
2011 m. įvyko 81 Seimo plenarinis
posėdis, iš jų dalyvavau 76, be pateisinamos priežasties nepraleidau nė vieno posėdžio (statistika pateikiama nuo
2011 m. kovo iki gruodžio mėnesio).
Įstatymų iniciatyva
2011 m. pateikiau 33 įstatymus ir kitus teisės aktus.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete esu išrinktas komiteto
pirmininko pavaduotoju. Komiteto
po
sėdžiai vyksta vieną arba du kartus per savaitę. Per 2011 m. pavasario
ir rudens sesijas iki lapkričio 15 d.
įvyko 35 posėdžiai. Juose svarstyta:
131 įstatymų ir kitų teisės aktų projektas, 8 Europos Sąjungos teisės aktai bei
12 parlamentinės kontrolės klausimų.
Surengta 12 konferencijų, seminarų,
diskusijų ir kitų renginių, priimta tarptautinė delegacija ir vykta vieno vizito. Detalios Seimo Socialinių reikalų
ir darbo komiteto veiklos ataskaitos
pateikiamos LR Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt/pls/inter/
w5_show?p_r=6292&p_k=1.
Seimo Liberalų ir centro sąjungos
frakcija pasitarti renkasi du kartus
per savaitę. Susirinkimų metu aptariama frakcijos pozicija Seimo plenariniuose posėdžiuose priimamų įstatymų atžvilgiu bei nagrinėjami aktualūs
klausimai. Per pavasario ir rudens sesijas frakcija pateikė 360 teisės aktų ir
kitų dokumentų projektų.]
Tarptautiniai ryšiai
• 2011 m. dalyvavau susitikimuose su
Rusijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Azerbaidžano, Taivano ir Moldovos delegacijomis bei atstovais, su
kuriais aptarėme svarbiausius ekono-

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokyklos moksleiviai Seime
minio ir kultūrinio bendradarbiavimo
klausimus.
• 2011 m. kovo 21–22 d. Kijeve vyko
4-oji Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
tarpparlamentinės asamblėjos sesija,
kurioje dalyvavau kartu su šių valstybių parlamentų vadovais. Sesijos metu
apsvarstyti visoms valstybėms aktualūs ekonominiai, tautinių mažumų,
bendro istorinio ir kultūrinio paveldo
bei kt. klausimai. Nutarta plėsti universitetų bendradarbiavimą, studentų
ir mokslininkų mainus, kultūrinius ir
kitokius projektus. Ypatingas dėmesys
skirtas atominės energetikos saugumui, ypač naujiems projektams.
• 2011 m. kovo 31–balandžio 3 d. dalyvavau tarptautinėje Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko konferencijoje „Pensijų sistemos krizės
ištiktoje Europoje“, kuri vyko Londone (Didžioji Britanija). Konferencijos metu įvairių šalių atstovai pristatė pensijų sistemos aktualijas krizės laikotarpiu, galimus sprendimus
siekiant išsaugoti žmonių pinigus.
• 2011 m. gegužės 19–20 d. Baltijos
Asamblėjos kvietimu dalyvavau Rygoje vykusioje parlamentinėje diskusijoje „Demografija – socialinės
apsaugos esmė, ekonominė gerovė
ir regiono tvarumas“. Diskusijoje

Kijeve vykusioje Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpparlamentinėje asamblėjoje

Parlamentinė kontrolė
Svarstytos Šeimynų įstatymo įgyvendinimo problemos. Nutarta teikti
įstatymo pataisas, kad nepriklausomai nuo to, kuri savivaldybė apgyvendino vaiką šeimynoje, būtų užtikrinamas šio vaiko socialinės globos
finansavimas. Taip pat siūloma įteisinti, kad šeimynos dalyvio išlaikymo
pajamos nesumažėtų, kai šeimynoje
sumažėja vaikų skaičius.
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aptarti įvairūs sprendimai siekiant
didinti gimstamumą.
• 2011 m. liepos 14–21 d. Taivane
(Kinijos Liaudies Respublika) dalyvavau susitikimuose su Taivano politikais. Susitikimų metu aptarti paramos Lietuvos aukštosioms mokykloms, studentų mainų, investicijų
į aukštųjų technologijų, ypač saulės
baterijų gamybos, įmones Lietuvoje,
kultūrinių mainų ir kt. klausimai.
• 2011 m. rugsėjo 22–26 d. Azerbaidžano Respublikos pilietinės visuomenės plėtros asociacijos kvietimu
dalyvavau šios šalies nepriklausomybės 20-ųjų metinių minėjimo renginiuose. Susitikimuose aptartos dujų
tiekimo į Lietuvą galimybės, verslo ir
kultūros įstaigų bendradarbiavimas,
taikos Kalnų Karabache palaikymas.
Gyventojų priėmimas
Vykdydamas Seimo nario pareigas,
kartą per savaitę numatytu laiku susitinku su Naujosios Vilnios ir Naujininkų gyventojais.
Nuo 2011 m. sausio iki lapkričio
mėnesio vyko 17 priėmimų, kurių metu sulaukiau prašymų padėti
spręsti problemas, įvairių paklausimų
ir pasiūlymų. Gauta ir atsakyta į 40
raštų, kuriuose nagrinėjamos gyventojams aktualios problemos, parengti
32 paklausimai į įvairias institucijas.
Spręsdamas problemas su apygardos
gyventojais bendrauju ne tik tiesiogiai
susitikimų metu, bet ir elektroniniu
paštu, telefonu bei interneto svetainėse
www.melianas.lt, www.naujininkai.
org, http://dvarcionys.visiems.lt, taip
pat www.facebook.com Naujosios Vilnios, Naujininkų, Pavilnio ir Dvarčionių grupėse.
2011 m. daugiausia gyventojai kreipėsi dėl komunalinių paslaugų koky-

Diskutuota dėl savivaldybių socialinio
būsto. Suformuluoti pasiūlymai Vyriausybei – siekiant valstybės paramos būstui išsinuomoti, prioritetas turėtų būti
suteiktas ne nuomojant savivaldybių
socialinį būstą, bet kompensuojant gyvenamojo būsto nuomos mokesčio dalį.

laugų kokybės problemų, todėl numatyta teikti specialias kompleksines
paslaugas vaikams, kuriems nustatyta
raidos sutrikimų, taip pat nuo smurto
nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos
nariams, o perimtus neįgaliųjų reabilitacijos centrus perduoti savivaldybėms.

Atlikta Socialinių paslaugų įstatymo
įgyvendinimo parlamentinė kontrolė.
Perėmus socialinės globos įstaigas išryškėjo jose teikiamų socialinių pas-

Svarstyta Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos ataskaita. Pasiūlyta užtikrinti psichologų dalyvavimą
teisiniuose procesuose, kuriuose dalyvauja vaikai, taip pat smurto prieš

bės, socialinės paramos, gatvių tvarkymo, autobusų maršrutų sureguliavimo, naujų kelio ženklų įrengimo,
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kairėnuose ir Naujojoje Vilnioje.
Siekdamas išspręsti gyventojų
problemas, kreipiausi į įvairias valstybines ir savivaldos institucijas.
Atkreipdamas dėmesį į aktualias
problemas, gyventojų išsakytus pasiūlymus ir pageidavimus aptariu
Seimo frakcijoje. Taip pat gyventojų pateikta informacija padėjo apsispręsti posėdžių metu balsuojant už
atitinkamus įstatymus.

Dvarčionių bendruomenė palydint 2011 metus
2011 m. gruodžio mėnesį sukanka
trys metai, kai Seimo nario Artūro
Meliano iniciatyva buvo įsteigta gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“.
Asociacija laikosi savo užsibrėžtų
tikslų ir siekia spręsti rajono problemas, vienyti čia gyvenančius ir
dirbančius žmones, kurti bendrą
gyvenvietės gerovę kartu. Šiuo metu
asociacijoje yra daugiau kaip 40 narių ir džiugu, kad nuolat jų daugėja.
Šį rudenį buvo organizuoti 2 su-

Teisinė konsultacija
Vykdydamas savo rinkimų įsipareigojimus, kartu su Vilniaus teisės
klinika organizuoju nemokamas pirminės teisinės pagalbos konsultacijas
Naujosios Vilnios apygardos gyventojams. Konsultacijos teikiamos darbo
teisės, paveldėjimo ir kitais civilinės
bei administracinės teisės klausimais.
Užsirašyti į teisinę konsultaciją ga
lite telefonais 239 63 42, 8 616 19 349,
el. paštu Jurate.Valickiene@lrs.lt ar
ba užpildę registracijos formą interneto svetainėje http://melianas.lt.
Ekskursijos į Seimą
Šiais metais Naujosios Vilnios apygardos mokyklų moksleiviams, pedagogams, aktyviems bendruomenės
nariams bei Vilniaus kolegijos Socia
linės pedagogikos studentams organizavau 9 ekskursijas į Seimą. Ekskursijų
metu dalyviai supažindinti su Seimo
darbu, jo struktūra, parlamentarizmo raida Lietuvoje, dabartinio Seimo
pastatais – Plenarinių posėdžių, Kovo
11-osios, svečių priėmimo, spaudos
konferencijų salėmis, vykstančiomis
parodomis, taip pat turėjo galimybę
pagilinti žinias apie Europos Sąjungą.
Susitikimų metu atsakiau į dalyviams
rūpimus klausimus, aptarėme esamą
politinę ir ekonominę situaciją Lietuvoje. Džiaugiuosi, kad sulaukiau būrio
jaunų žmonių, kurie domisi visuomenės aktualijomis ir kuriems rūpi
Lietuvos ateitis – Seime lankėsi Naujininkų, „Saulėtekio“, „Žaros“, „Vilnies“,
J. I. Kraševskio, Barboros Radvilaitės
mokyklų, „Laisvės“ ir „Juventos“ gimnazijų moksleiviai, Vilniaus kolegijos
Pedagogikos fakulteto studentai.

vaikus mažinimo ir kompleksinės
pagalbos bei paslaugų sistemos vaikams ir šeimoms prieinamumo, kokybės gerinimo sprendimų.
Pritarta dėl socialinių darbuotojų darbo
užmokesčio. Aptartos socialinio darbo
problemos dėl smarkiai padidėjusio darbo krūvio. Pritarta mano pasiūlymams
1,5 proc. nuo išmokamos valstybinės
piniginės paramos – socialinių pašalpų,
šalpos, slaugos ir kitų išmokų – skirti socialiniams darbuotojams skatinti.

sirinkimai, kuriuose dalyvavo Antakalnio seniūnas A.Vaitkus ir Vilniaus miesto 4-ojo policijos komisariato prevencijos poskyrio tyrėjas
M. Nemec. Susirinkimų metu buvo
keliamos šiukšlių prie daugiabučių
namų, gatvių valymo žiemą, ypač
prie švietimo įstaigų, alkoholio vartojimo viešose vietose problemos,
dažnesnio policijos patruliavimo,
šunų vedžiojimo taisyklių pažeidimai. Nutarta bendradarbiaujant su
valdžios institucijomis spręsti šiuos
Dvarčionių gyventojams aktualius
klausimus. Taip pat jau patvirtintas
svarbiausių bendruomenės darbų
2012 m. planas.
Aktyvių vietos gyventojų pastangų dėka jau susiformavo Užgavėnių,
Kalėdų švenčių tradicijos, kasmet
asociacijos nariai dalyvauja akcijoje ,,Darom“, senjorų ,,Susitikime
prie kavos puodelio“ akcijose bei
organizuoja sniego valymo talkas.
Smagu, kad jaunimas ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti futbolo stadiono

Saugi kaimynystė ir kitos
PaEglinės gatvių gyventojų iniciatyvos
Paeglinės Sodų 1-oji ir 2-oji gatvės virto nauju modernių namų
kvartalu – taip sparčiai per pastaruosius kelerius metus čia ėmė
keltis vilniečių šeimos. Susiformavo gyventojų bendrija, kurią vienija pirmiausia buities problemos.
Viena iš aktualiausių – saugumas.
Beveik kiekviename name auga
vaikai, kuriems baugu tipenti tamsiomis nejaukiomis gatvėmis. O
tamsa dar labiau traukia smulkius
šiukšlintojus, vagišius, taip pat ir
labai profesionaliai veikiančius
vagis. Ne vienas iš mūsų yra skaudžiai nukentėjęs. Ėmėmės iniciatyvos pasirūpinti gatvės apšvietimu. Šiuo metu rengiame planą, tikimės, kad kitą žiemą mūsų gatvės
bus apšviestos. Kreipėmės į Naujosios Vilnios policijos komisariato
Prevencijos skyrių, norėdami gauti
informacijos ir palaikymą dalyvauti
saugios kaimynystės projekte. Prevencijos skyriaus viršininkas A.
Radevič maloniai sutiko pasidalyti patirtimi, susitikimui pasiūlė
policijos salę, pakvietė kolegų, parūpino spausdintos informacinės
medžiagos. Prieš kelias savaites
įvyko mūsų pirmasis susitikimas.
Dabar nekantriai laukiame policijos paramos – informacinių lentų,
skelbiančių apie mūsų iniciatyvą
– esame saugios kaimynystės bendruomenė. Jas planuojame pritvirtinti keliose vietose. Tikimės, kad

jos mus pasieks per artimiausias
savaites.
Susitikdami aptarti ūkinių klausimų, turime galimybę labiau pažinti vieni kitus. Kad greičiau pasidalintumėme informacija, sukūrėme internetinę grupę (siunčiami
laiškai, dokumentų kopijos, pasiūlymai dabar pasiekia kiekvieną
prisijungusį internetinės gyventojų grupės narį).
Džiaugiamės, kad į Pavilnį „atėjo“ kanalizacija. Kai mūsų gatvės
bus įjungtos į miesto nuotekų tinklą, galėsime kloti asfalto dangą.
Mūsų kaimynai – mieli, tvarkingi, draugiški, iniciatyvūs ir išradingi. Suvieniję žinias ir jėgas galime daug nuveikti dėl savo namų.
Labai tikimės, kad prie kasdienių
problemų sprendimo, prie diskusijų ir darbų greitu metu prisijungs
ir tie, kurie iki šiol nesurado laiko
ateiti į susirinkimą, dar neprisijungė prie internetinės grupės ir
tik pro tvoros plyšelį žvilgčioja. Iškris sniegas, drauge išeisime valyti
gatvės, o bendras darbas geriausiai
sujungia žmones. Geras pavyzdys
visada užkrečiamas.
Tikimės, kad mūsų pastangomis
paskutiniai šabakštynai ir vagišiai
šiame rajone išnyks, vaikščiosime
apšviestomis tvarkingomis gatvėmis, vieni kitiems šypsosimės...
Dalia IVANAUSKAITĖ

aikštelę: buvo suderintas aikštelės
plano projektas su Vilniaus miesto
savivaldybe, nugenėti krūmokšniai, gautas leidimas išlyginti žemę.
Kitais metais planuojama tęsti šios
aikštelės tvarkymo darbus, taip pat
sutvarkyti krepšinio, tinklinio prie
ežerėlio aikšteles.
Nuoširdžiai dėkojame nuolatiniam
bendruomenės rėmėjui Artūrui Melianui, darželio ,,Molinukas“ kolektyvui, kavinei ,,Pudingas“, ,,Dvarčionių
keramika“ vadovams, asociacijos aktyviausiems nariams, valdybos nariui
J. Grabiui, K. Kovienei, E. Taločkienei,
B. Poškienei, Mačurų šeimai, T. Jankūnui, T. Tarabildai, A.Burkauskui,
E.Vaitiukevičienei ir kt.
Kviečiame dalyvauti asociacijos
veikloje. Interneto svetainės adresas
http://dvarcionys.visiems.lt, tel. 8 618 13
600, el. p. ramune.grigoniene@gmail.com.
Ramunė GRIGONIENĖ
Asociacijos „Dvarčioniškiai“
pirmininkė

Akcija senjorams
„Susitikime prie
kavos puodelio“
Pažymint Tarptautinę pagyvenusių
žmonių dieną, Seimo narys Artūras Melianas kartu su vietos bendruomenėmis
Pavilnyje, Dvarčionyse, Naujoje Vilnioje
ir Naujininkuose organizavo jau tradicija
Vilniuje tapusią akciją senjorams „Susitikime prie kavos puodelio“. Šia iniciatyva
siekta parodyti dėmesį ir pagerbti garbaus amžiaus vilniečius, įtraukiant juos
į visuomeninę kultūrinę, pramoginę veiklą. Šiais metais senjorai buvo kviečiami
nemokamai pasivaišinti kavos ar arbatos
puodeliu ir pabendrauti kavinėse, kurios
parėmė šią akciją: Pavilnyje – kavinėjepicerijoje „Parkas“, Dvarčionyse – kavinėje-valgykloje UAB „Pudingas“, Naujoje
Vilnioje – kavinėje „Se Vita“, Naujininkuose – kavinėje „Lelija“, picerijoje Dzūkų g. 10 ir viešbutyje „Amicus Hotel“.
Akcijoje dalyvavo ir kavinėse apsilankė
apie 100 garbaus amžiaus žmonių. Aktyviausiai senjorai lankėsi Naujininkų ir
Naujosios Vilnios kavinėse, dalijosi savo
džiaugsmais ir rūpesčiais. Akcijos dalyviai džiaugėsi galimybe sugrįžti į aktyvų
miesto gyvenimą bei išreiškė viltį sulaukti
daugiau renginių senjorams.

NV informacija

GYVENTOJŲ APKLAUSA
Kokie Seimo nario Artūro Meliano darbai Jums svarbiausi?
(Atsakymus apibraukite)

 Nuo 27 iki 21 proc. sumažintas fizinių asmenų pajamų mokestis
 Padidintas subsidijavimas įmonėms, įdarbinusioms neįgaliuosius
 Neleista apmokestinti automobilių ir padidinti SODROS mokesčio
 Pritarta įstatymų pakeitimams, mažinantiems vaistų kainas
 Atidarytas pietinis aplinkkelis ir neliko transporto spūsčių Naujininkuose

 Įkurta veikli Dvarčionių bendruomenė
 Sustabdytas koksocheminio kuro deginimas Naujojoje Vilnioje
 „Išjudinta“ ir pradėta nuotekų sistemos statyba Pavilnyje ir Naujosios Vilnios šiaurinėje dalyje.

 Pradėta Naujosios Vilnios, Naujininkų poliklinikų ir vaikų darželių
renovacija

 Pradėtos teikti nemokamos teisininkų ir kt. konsultacijos
 Organizuojami apygardos kultūros ir sporto renginiai
 Man šie darbai nesvarbūs
Jūsų nuomonė man labai svarbi, kad galėčiau dar geriau atstovauti
Jūsų interesams ir juos ginti. Žemiau parašykite, kokias konkrečias
problemas matote savo rajone, kurias reikėtų nedelsiant spręsti.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Rajonas ________________________________________________
Vardas, pavardė __________________________________________
Kontaktinis telefonas ______________________________________
Iškirptą anketą siųskite adresu: Artūrui Melianui,
LR Seimas, Gedimino pr. 53-610, Vilnius.
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DARBAS SEIME

GYVENTOJŲ ATSILIEPIMAI

Svarbiausi A. Meliano ir LiCS frakcijos teikti įstatymų projektai ir pasiūlymai
Iniciatyva

Eiga

Nauda žmonėms

Gyventojų pajamų mokestis sumažintas nuo 27 proc. iki 15 proc.
Siekiant skaidrumo atskirtas 6 proc. sveikatos draudimo mokestis.

Priimta

Sumažinti darbo jėgos kaštai sušvelnino galimai skaudesnes krizės pasekmes.

Įvestas nekompensuojamų vaistų antkainių ribojimas vaistinėse,
o vaistų gamintojai bei didmenininkai įpareigoti deklaruoti realias vaistų kainas.

Priimta

Nekompensuojamų vaistų kainos vaistinėse sumažėjo apie 11
proc., kompensuojamųjų vaistų priemokos – apie 25 proc.

Vyriausybei pateiktas alternatyvus Valstybinio socialinio draudiPriėmus projektą socialinio draudimo sistema būtų apsaugota
Svarstomas
mo ir pensijų sistemos koncepcijos projektas.
nuo politizuotų sprendimų, mažėtų SODROS skolos.
Pateiktas siūlymas įvesti tiesioginius merų rinkimus ir elektroninį
Būtų užtikrinta galimybė žmonėms tiesiogiai rinkti merus, balNepriimta
balsavimą.
suoti internetu.
Pasiekta, kad būtų išvengta lengvųjų automobilių apmokestinimo.

Priimta

Visuomenė apsaugota nuo dar vienos mokesčių naštos, galėjusios turėti nepageidaujamos įtakos šalies ūkiui.

Pateikta Socialinių įmonių įstatymo pataisa.

Priimta

Padidėjo galimybė po reabilitacijos įsidarbinti asmenims, turėjusiems priklausomybę nuo narkotikų.

Pateiktos Užimtumo įstatymo pataisos, kuriomis siekiama padėti
darbdaviams išsaugoti darbo vietas, skiriant subsidijas iš Užimtumo
fondo, ir į papildomai darbo rinkoje remiamų asmenų sąrašą įtraukti
neįgaliuosius prižiūrinčius asmenis.

Priimta

Darbdaviams pateikiama daugiau alternatyvų siekiant išsaugoti
esamas ir Sudarytos palankesnės sąlygos neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims dalyvauti darbo rinkoje.

Įgyvendinta apskričių valdymo reforma: likviduotos apskričių
viršininkų administracijos, panaikintas tarpinis centrinės valdžios lygmuo, atsisakyta besidubliuojančių funkcijų.

Priimta

Sumažėjo administracinė našta verslui. Sprendimai priimami
greičiau, valdymo procesai tapo skaidresni. Kasmet valstybė sutaupys apie 30 mln. litų.

Pasipriešinta Vyriausybės planams
2 proc. didinti SODROS mokestį.

Priimta

Visuomenė apsaugota nuo dar vienos mokesčių naštos, galėjusios turėti nepageidaujamos įtakos šalies ūkiui.

Pasiūlyta sumažinti Pensijų fondų bendrovių ribinius adminisPensijų fondų administratoriai siektų valdomų fondų efektySvarstoma
travimo mokesčius.
vumo, sumažėtų antpelniai.
Pateiktas siūlymas iš valstybės biudžeto apmokėti su parama
maisto produktais nepasiturintiems asmenims susijusias transportavimo, sandėliavimo ir paskirstymo išlaidas.

Priimta

Administravimo išlaidų apmokėjimas leis gerokai padidinti
paramą (maždaug 300 000 Lt) nepasiturintiems asmenims bei
labdaros valgykloms.

Pateiktas siūlymas sudaryti palankesnes sąlygas priimti darbuotojus laikinam darbui, esant prastovoms įmonėse.

Priimta

Darbdaviams sudarytos sąlygos vietoj atleidimo iš darbo,
esant prastovoms, taikyti laikinąjį darbą, pvz., pagalbiniams
darbams įmonės viduje.

Pateiktas siūlymas dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio
didinimo.

Priimta

Krizės laikotarpiu už gerokai padidėjusį socialinių darbuotojų
darbo krūvį turi būti papildomai mokama.

Iki šiol nė vienas politikas nerodė
tiek daug dėmesio mūsų rajonui
kaip Artūras Melianas. Jis nuolat
dalyvauja bendruomenės susirinkimuose, dalijasi puikiomis idėjomis, padeda spręsti problemas, netgi dalyvauja talkoje Dvarčionyse.
Janina Mačiurienė,
Dvarčionių gyventoja

Apie Artūrą Melianą, manau, yra
girdėję daugelis Naujininkų gyventojų. Tai ilgametis Naujininkų bendruomenės bei socialinių paramos
akcijų vaikams rėmėjas, subūręs Naujininkuose gyvenančius ir dirbančius
asmenis vietos problemoms spręsti.
Kadangi pats gyvenu Naujininkų
pakraštyje ir esu DNSB „Burbiškių
kalva“ bendrijos pirmininkas, man
aktuali šio rajono raida. Tikiuosi su
Artūru sėkmingai bendradarbiauti.
Vidmantas Traknys, Naujininkų
Burbiškių bendrijos pirmininkas

Pasiūlyta didinti šalpos išmokas sunkią negalią turintiems asmeAtkuriant senatvės pensijas į 2009 m. lygį, būtina atkurti ir
Svarstoma
nims ir jų slaugytojams.
išmokas neįgaliesiems.

DALYVAUK IR LAIMĖK!

SENJORAMS –
PASKAITOS APIE SVEIKATĄ

LR SEIMO NARYS ARTŪRAS MELIANAS PRIIMA
GYVENTOJUS KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ:

2012 m. Naujojoje Vilnioje, Naujininkuose, Pavilnyje ir Dvarčionyse bus organizuojamos medicinos mokslų daktarų paskaitos
apie pagyvenusių žmonių sveikatos aktualijas – osteoporozę, širdies ir kraujagyslių
ligas bei kt. Apie tikslesnę vietą ir laiką pranešime skelbimais.
Norintys dalyvauti gali jau dabar registruotis
el. paštu andra.simanaviciene@lrs.lt; interneto
svetainėje www.melianas.lt arba telefonu 239
63 42 (10.00–16.00 val. darbo dienomis).

Skelbiu piešinio, kuris bus panaudotas
mano universaliam atvirukui, konkursą.
Konkurse gali dalyvauti visi Naujosios Vilnios, Naujininkų, Pavilnio ir Dvarčionių ikimokyklinio amžiaus vaikai bei moksleiviai. 20 nugalėtojų bus apdovanoti specialiais prizais. Piešinius prašome siųsti iki kovo 1 d. adresu: Artūrui
Melianui, LR Seimas, Gedimino pr. 53-610, Vilnius arba PDF formatu elektroniniu paštu andra.simanaviciene@lrs.lt.

• 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 registruotis iš anksto telefonais 239 63 42, 8 616 19 349, el. paštu
Andra.Simanaviciene@lrs.lt arba interneto svetainėje www.melianas.lt užpildyti registracijos formą.

SEIMO NARIO VEIKLA – KAIP ANT DELNO

Užsukite į 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 susipažinti su Artūro Meliano veikla.
DĖMESIO!
Kiekvienas, užsiregistravęs Artūro Meliano interneto svetainėje, bus pakviestas į ekskursiją po LR Seimą, į susitikimą su Artūru Melianu prie kavos puodelio bei dalyvaus loterijoje, kurioje galima laimėti vertingus prizus – mobiliuosius telefonus bei usb rašiklius.

Esu patenkinta, kad turime tokį
Seimo narį, kuris net du kartus
nepatingėjo atvažiuoti į vietą, kad
pats pamatytų avarinę namo būklę.
Jam įsikišus ilgametė problema pajudėjo iš „mirties taško“.
Valerija Aleksienė,
Pavilnio gyventoja

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 registruotis iš
anksto telefonais 239 63 42, 8 698 42 106,
el. paštu Jurate.Valickiene@lrs.lt arba interneto svetainėje www.melianas.lt užpildyti registracijos formą.

Tai pažadus vykdantis Seimo narys –
net krizės metu pagaliau išjudino Naujosios Vilnios nuotekų statybą Šiaurės
gatvėje. Jeigu daugiau Seimo narių
dirbtų kaip A. Melianas, manau, ir visoje Lietuvoje būtų daugiau tvarkos.
Valerijus Svidleris,
Naujosios Vilnios gyventojas

