Realūs darbai, o ne pažadai

Lietuvos Respublikos Seimo nario

Artūro MELIANO

2008–2012 m. veiklos ataskaita
Gerbiamieji Naujosios Vilnios, Naujininkų, Dvarčionių ir Pavilnio gyventojai,
Jūsų vertinimui pateikiu savo, kaip Naujosios Vilnios apygardoje išrinkto LR Seimo nario, 2008–2012 m. veiklos ataskaitą. Joje rasite informacijos apie svarbiausius mano darbus LR Seime ir Naujosios Vilnios apygardoje. Visada laukiu Jūsų
pasiūlymų ir pastabų. Tik dirbdami kartu galėsime išspręsti aktualius klausimus
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Praėjusiame „Naujojo Vilniaus“ numeryje paskelbtame atviruko piešinio
konkurse dalyvavo apie 700 vaikų ir
moksleivių. Vertinimo komisijai buvo
sunku atrinkti 20 geriausių piešinių,
tad Seimo nariui Artūrui Melianui rekomendavus atrinkta apie 50 piešinių.
Iš jų geriausiu piešiniu pripažintas
Naujosios Vilnios lopšelio-darželio
„Vilnelė“ auklėtinio 4,5 metų Hektoro
Šileikos ir jo mamos piešinys. Antrąją
vietą komisija skyrė M. K. Čiurlionio
menų mokyklos moksleiviui Andriui
Dirmantui, trečioji vieta atiteko lopšelio-darželio „Vilnelė“ auklėtinės
Deimantės Gladyševaitės piešiniui.
Geriausių piešinių autoriai apdovanoti prizais, padėkos raštais, dalyvavo
ekskursijoje į LR Seimą.

Eilinį kartą apsilankęs tabore manau,
kad neiškeldinus nelegalios romų gyvenvietės nebus sustabdyta ir čia vykstanti
narkotikų prekyba. Nors policija gerokai
suaktyvino savo veiklą, o taboro socializacijai skirti įvairūs pasitarimai, susitikimai, tačiau tai duoda nedaug naudos.
Pagaliau reikia imtis realių darbų iškeldinant šią nelegalią gyvenvietę. Akivaizdu,
jog romai tapo narkotikų mafijos įkaitais
ir jais bei jų vaikais naudojasi kvaišalų
prekiautojai. Būtina skirti didesnį dėmesį
romų integracijai į darbo rinką, mokymą
ir kt. Pavyzdžiui, daliai taboro gyventojų
reikėtų pasiūlyti įsikurti kaimiškose vietovėse, užsiimti tradiciniais verslais – arklininkyste, amatais ir t. t. Kitiems pasiūlyti socialinį būstą ir viešuosius darbus bei aktyvią socialinę paramą. Nors

Hektoras Šileika (4,5 m.) su mama
Ingrida, Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vilnelė“

tokios priemonės valstybei ir kainuotų,
tačiau Naujininkų ir Kirtimų apylinkių
gyventojų bei jų vaikų saugumas yra
svarbesnis prioritetas, juolab kad kvaišalų prekybos ir su tuo susijusių nusikaltimų nuostoliai neįkainojami nei
finansiškai, nei morališkai.

APYGARDOJE ATLIKTI DARBAI IR INICIATYVOS
NAUJININKAI

• Remiamas senjorų (pensininkų) klubas-choras, organizuojami įvairūs konkursai ir varžybos jaunimui.
• Pasirūpinta Naujininkų poliklinikos,
lopšelio-darželio „Želmenėliai“ ir kitų
įstaigų remontu.
DVARČIONYS

• Iš esmės išspręsta automobilių spūsčių
problema Naujininkuose.
• Šalia ugdymo įstaigų įrengti greičio ribotuvai („gulintys policininkai“).
• Suderintas Naujininkų seniūnijos ir
policijos nuovados perkėlimas į Naujininkus, sugriežtintas policijos patruliavimas.
• Sustiprinta kova su narkotikų prekyba Kirtimų tabore, sulaikoma gerokai
daugiau pažeidėjų.
• Aktyviai veikia Naujininkų bendruomenė.
• Organizuojami įvairūs renginiai: „Šeimų šventė“, „Naujininkų šventė“, „Senjorų diena“ ir kt.

• Įsteigta Dvarčionių gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“.
• Suaktyvintas bendradarbiavimas su
seniūnija ir policijos atstovais.
• Organizuojami įvairūs renginiai:
aplinkos tvarkymo talkos, Užgavėnės, Kalėdų šventė ir kt.
• Peržiūrėtas autobusų maršrutų
grafikas.

NAUJOJI VILNIA

• Suremontuotas Naujosios Vilnios
kultūros centras.
• Sustabdytas koksocheminio kuro deginimas Naujosios Vilnios katilinėje.
• Atidaryti vaikų globos namai „Užuovėja“.
• Įgyvendintas nuotekų sistemos įrengimo Naujojoje Vilnioje I etapas, planuojamas II etapas.
• Pradėti remontuoti apleisti pastatai,
tvarkomi daugiabučių kiemai.
• Uždraustas naktinių prekybos alkoholiu punktų darbas.
• Šalia ugdymo įstaigų įrengti greičio
ribotuvai („gulintys policininkai“).
• Padėta suremontuoti nuo gaisro
nukentėjusią „Žaros“ mokyklos
drabužinę.

• Tarpininkauta dėl specialaus statuso
suteikimo N. Vilnios mokykloms.
• Remontuojama Naujosios Vilnios poliklinika ir kt. įstaigos.
• A. Kojelavičiaus gatvėje įrengti kelio
ženklai „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“.
• Paremta „Laisvės“ gimnazijos iniciatyva įrengti suoliukus.
PAVILNYS

• Įrengta seniai laukta Pavilnio nuotekų
sistema.
• Išspręsta vandens sankaupų Juodajame
kelyje problema.
• Vyksta Pavilnio ambulatorijos atkūrimo derinimo darbai.
• Pradėtas tvarkyti Tuputiškių serpantinas.
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DARBAS LR SEIME
Per kadenciją LR Seime nuo 2008 m.
lapkričio iki 2012 m. rugsėjo įvyko 466
plenariniai Seimo posėdžiai, iš jų dalyvavau 413. Be pateisinamos priežasties
nesu praleidęs nė vieno posėdžio, nedalyvavau dėl paskyrimo į ministro pareigas ir darbo ministerijoje.
Darbas su teisės aktais
Nuo 2008 m. lapkričio iki 2012 m.
rugsėjo pateikiau 113 teisės aktų ir kitų
dokumentų.
Seimo Liberalų ir centro sąjungos
frakcija, kuriai priklausau, į pasitarimus renkasi du kartus per savaitę. Aptariama frakcijos pozicija dėl Seimo
plenariniuose posėdžiuose priimamų
įstatymų, taip pat nagrinėjami aktualūs
klausimai. Per kadenciją iki rugsėjo mėnesio frakcija pateikė 702 teisės aktus,
kitų dokumentų.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto posėdžiai vyksta du kartus
per savaitę. Nuo 2008 m. iki 2012 m. liepos 1 d. įvyko 230 posėdžių. Juose svarstyta: 543 įstatymai ir kiti teisės aktai,
34 Europos Sąjungos (ES) teisės aktai,
73 parlamentinės kontrolės klausimai.
Surengtos 36 konferencijos, seminarai,
diskusijos ir kiti renginiai. Išsamios Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos ataskaitos pateikiamos LR Seimo
interneto svetainėje http://www3.lrs.lt/
pls/intra/w5_show?p_r=6292&p_k=1.

Tarptautiniai ryšiai

Susitikime su gyventojais
projektus, mažinti įtampą tarp įvairių
tautinių mažumų. Ypatingas dėmesys
skirtas atominės energetikos saugumui,
ypač naujiems projektams.
Dalyvauju parlamentinės grupės
„Už demokratišką Baltarusiją“ darbe,
lankiausi Minske (Baltarusijoje). Vizito metu vyko susitikimai su įmonių
vadovais, opozicinių partijų lyderiais,
aplankyta Lietuvos ambasada bei Baltarusijos kultūros objektai. Susitikimuose
pabrėžiau, jog būtina plėsti bendradarbiavimą su Baltarusija visomis kryptimis, apjungiant įvairių tarpvalstybinių
institucijų darbą. Vizų kainų mažėjimas
arba sienos kirtimo tvarkos supaprastinimas leistų aktyviau bendradarbiauti
Lietuvos ir Baltarusijos žmonėms bei
organizacijoms. Lietuva yra visiškai pasirengusi supaprastintam judėjimui per
sieną, laukiama galutinių Baltarusijos
valdžios sprendimų.
Kadencijos metu dalyvavau susitikimuose su Rusijos, Lenkijos, Ukrainos,
Baltarusijos, Gruzijos, Azerbaidžano,
Taivano, Moldovos ir Rumunijos delegacijomis bei atstovais, aptarėme svarbiausius ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo klausimus.
Kaip Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovas, stebėjau
rinkimus Kirgizijoje.

Gyventojų priėmimas

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos tarpparlamentinėje asamblėjoje
Esu LR Seimo, Lenkijos Respublikos
Seimo bei Senato ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados narių Asamblėjos narys,
buvau deleguotas į Asamblėjos Ekonomikos komisiją, kurioje sprendėme
energetinio saugumo ir pasienio verslo
bendradarbiavimo klausimus. Kartu su
kitais delegacijos nariais pasiekėme, kad
Asamblėjos darbe stebėtojo teisėmis
ateityje galėtų dalyvauti Baltarusijos atstovai. Tokiu būdu skatinama didesnė
Baltarusijos integracija į bendrus Europos projektus. Asamblėjų sesijų metu
apsvarstyti visoms valstybėms aktualūs
ekonominiai, tautinių mažumų, bendro
istorinio ir kultūrinio paveldo bei kiti
klausimai. Nutarta plėsti universitetų
bendradarbiavimą, studentų ir mokslininkų mainus, kultūrinius ir kitokius

Vykdydamas LR Seimo nario pareigas, susitinku su gyventojais. Priėmimai
vyksta kartą per savaitę pirmadieniais
(Naujojoje Vilnioje – 11 val., Naujininkuose – 14 val.) seniūnijų patalpose.
Per kadenciją į susitikimus atėjo 142 gyventojai, iš kurių sulaukiau prašymų padėti spręsti problemas, įvairių paklausimų ir
pasiūlymų. Gautas 251 raštas, į įvairias
institucijas išsiųstas 171 paklausimas.
Spręsdamas problemas su apygardos
gyventojais bendrauju ne tik tiesiogiai
susitikimų metu, bet ir elektroniniu
paštu, telefonu ir interneto svetainėse:
http://www.melianas.lt/, www.naujininkai.org, http://dvarcionys.visiems.
lt, taip pat „Facebook“ tinklo Naujosios
Vilnios, Naujininkų ir Pavilnio grupėse
http://www.facebook.com.
Gyventojai dažniausiai kreipiasi dėl
socialinio būsto, socialinių sąlygų pagerinimo, blogo namus administruojančių
įmonių aptarnavimo, taip pat infrastruktūros gerinimo, gatvių tvarkymo, apšvietimo, naujų kelio ženklų įrengimo, autobusų maršrutų suderinimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kairėnuose,

Naujojoje Vilnioje ir Pavilnyje. Šiais ir kitais klausimais aktyviai bendradarbiauju
su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitomis
valdžios institucijomis.
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.

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 galite telefonais 239 6342, 8 698 42
106, el. paštu Jurate.Valickiene@lrs.lt
arba užpildę registracijos formą interneto svetainėje http://melianas.lt.

Ekskursijos į Seimą

Nuo 2008 m. Naujosios Vilnios apygardos moksleiviams, pedagogams, taip
pat aktyviems bendruomenės nariams,
Vilniaus kolegijos socialinės pedagogikos studentams, jauniesiems Kauno
futbolo klubo „Fortūna“ futbolininkams ir jų tėvams iš viso organizuota
30 ekskursijų. Ekskursijų dalyviai supažindinti su Seimo darbu, jo struktūra, parlamentarizmo raida Lietuvoje,
dabartinio Seimo pastatais – Plenarinių
posėdžių, Kovo 11-osios, svečių priėmimo, spaudos konferencijų salėmis, tuo
metu vykusiomis parodomis. Ekskursijų dalyviai taip pat galėjo pagilinti žinias
apie Europos Sąjungą. Susitikimų metu
aptarėme esamą politinę ir ekonominę
situaciją Lietuvoje, atsakiau į dalyviams
rūpimus klausimus. Džiaugiuosi, kad
Seime sulaukiau būrio jaunų žmonių,
kuriems rūpi Lietuvos ateitis.

Parlamentinė kontrolė

Vizitas į Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administraciją. Aptartos
pagrindinės problemos: didelis besikreipiančių asmenų skaičius, specialios
kompiuterinės programos nebuvimas,
trukdžiai išieškant valstybės išmokėtas
vaiko išlaikymo lėšas. Nutarta toliau
tęsti kontrolę, kad būtų kuo racionaliau
panaudojamos fondų lėšos.
Aptartos šeimų, auginančių neįgalius vaikus, problemos. Labdaros ir
paramos fondo „Algojimas“ atstovai pri-

statė programą, kuria siekiama, kad „serganti“ šeima gautų reikiamas paslaugas.
Įvardytos esminės problemos – socialinių paslaugų nelankstumas, kompleksinės pagalbos vaikui stoka, paslaugų
prieinamumo sunkumai, tarpžinybinio
bendradarbiavimo trukdžiai, socialinių
garantijų tėvams užtikrinimo bei socialinės atskirties problemos. Posėdžio metu
aptarti galimi išsakytų problemų sprendimo būdai. Taip pat atkreiptas dėmesys
į šių šeimų švietimo būtinybę – numatoma organizuoti šeimų mokymus.
Išdėstytos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų problemos dėl gestų kalbos.
Nuspręsta kreiptis į LR Vyriausybę su
siūlymu tobulinti atitinkamus teisės aktus, kurie užtikrintų informacijos prieinamumą kurtiesiems. Taip pat nutarta
aiškiau apibrėžti gestų kalbos vertėjo
statusą.
Surengta diskusija „Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje: situacijos
analizė ir perspektyvos“, sulaukusi didelio visuomenės susidomėjimo. Sutarta toliau tęsti intensyvų bendradarbiavimą su akademinės bendruomenės bei
nevyriausybinių organizacijų atstovais,
kovojant su skurdu ir mažinant socialinę atskirtį.
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.
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.
Atlikta Socialinių paslaugų įstatymo įgyvendinimo parlamentinė
kontrolė. Perėmus socialinės globos
įstaigas išryškėjo jose teikiamų socialinių paslaugų 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.
Svarstyta Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos ataskaita. Pasiūlyta
užtikrinti, kad teisiniuose procesuose, į
kuriuos įtraukiami vaikai, dalyvautų psichologai, taip pat pateikta smurto prieš
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.
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DARBAS LR vidaus reikalų ministerijoje
2011 m. ir 2012 m. birželio mėnesius,
registruota 8,6 proc. mažiau eismo įvykių, kuriuose buvo net 34,4 proc. mažiau
žuvusiųjų ir 10,2 proc. mažiau sužeistųjų.

Vidaus reikalų ministerijoje:
darbų tęstinumas ir būtini
sprendimai
Česlovas Juršėnas apie Artūro Meliano paskyrimą vidaus reikalų ministru:
„Aš jį asmeniškai pažįstu, ir tai – vienas padoriausių Seimo narių. Pagal charakterį – ramus, dėl jo niekada nebuvo problemų pirmininkaujant ar kitais atvejais.
Žmogus, išmanantis dalykus, tai yra tikras, rimtas politikas. Ir jeigu Prezidentė tikrai jį pasirinks, man atrodo, kad jis sugebės pakeisti buvusį ministrą“. (Balsas.lt)
Prieš penkis mėnesius gavęs į rankas
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vairą žinojau, į kokius plačius ir didelius
atsakomybės vandenis teks plaukti, nes
Lietuvoje vidaus reikalų sritis apima tiek,
kiek kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse
tenka dviem ar trims ministerijoms.
Pradėjau dirbti tuomet, kai viešoje erdvėje virė su banko „Snoras“ kritiška padėtimi susijusios Finansinių nusikaltimų
tyrimo tarnybos bei Garliavos istorijos.
Kadenciją vertinu kaip turiningą pradėtų darbų, įveiktų išbandymų ir atgimusių
vilčių laikotarpį. Galbūt ne viskas pavyko
taip, kaip norėtųsi, bet laiko dar yra – ir
svarbiausiems darbams nudirbti, ir tai,
kas nepavyko, ištaisyti. Tačiau tai – tik
mano emocinis vertinimas. Kur kas maloniau gauti įvertinimą tų žmonių, kurie
man suteikė pasitikėjimo kreditą, kuriems visuomet atsakingai ir sąžiningai
dirbu.
Ką ir kokiose srityse pavyko padaryti
per keletą mėnesių, pateikiu trumpoje
VRM apžvalgoje.
Mažėjo nusikalstamumas,
daugiau išaiškinta nusikaltimų
Taikant įvairias priemones ir bendradarbiaujant su pareigūnais pavyko pasiekti, kad nusikalstamų veikų augimo
tempai sulėtėtų, o ištirtų nusikaltimų dalis – didėtų. Statistika rodo: jei šių metų
sausį užregistruota 33,4 proc. daugiau
nusikalstamų veikų (lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu), tai šių
metų balandį šis skaičius buvo 12,1 proc.,
o birželį – 10,4 proc.
Sparčiausiai mažėjo šių nusikalstamų veikų skaičius: vaiko įtraukimo
girtauti (42,8 proc.), kreditinių sukčiavimų (37,1 proc.), neteisėto namų
gamybos stiprių alkoholinių gėrimų
gaminimo (25,1 proc.), turto pasisavi-

nimo (23 proc.), seksualinio prievartavimo (22,5 proc.), turto prievartavimo
(22,4 proc.) atvejų, taip pat – sunkių
sveikatos sutrikdymų (20,6 proc.), vagysčių iš privačios nuosavybės, parduotuvių,
transporto priemonių ir kt. (6 proc.). Pažymėtina, kad sumažėjo nusikalstamų
veikų, kurios yra padaromos gatvėse
(5,8 proc.). Ypač ryški nusikaltimų išaiškinamumo tendencija: šių metų sausį ištirta
45,7 proc. nusikalstamų veikų, gegužę –
jau 51,2 proc., o birželį – 53,2 proc.
Mažėjo ir gaisrų, ir gelbėjimo darbų
Teigiami rezultatai matyti ir priešgaisrinio saugumo bei gelbėjimo darbų
srityje: per pirmąjį šių metų pusmetį
gaisrų skaičius sumažėjo net 36 šalies savivaldybėse, o visoje šalyje jų kilo 7 proc.
mažiau, palyginti su praėjusių metų tuo
pačiu laikotarpiu.
Kaip ir kasmet, didžiausią dalį sudarė
gaisrai atvirose teritorijose (beveik 44
proc. visų gaisrų), tačiau lyginant su praėjusių metų statistika jų skaičius sumažėjo beveik 14 proc. Remiantis pusmečio
duomenimis, šalyje 7,5 proc. sumažėjo
ir gelbėjimo darbų, tačiau jų metu buvo
išgelbėta 83 žmonėmis (arba 54 proc.)
daugiau.
Pagalba siekiant saugumo keliuose
Įvertinus, jog karas keliuose vis dar
pralaimimas, ir siekiant prisidėti prie šios
problemos sprendimo, inicijuotas projektas-konkursas, kurio metu visuomenė
siūlė ir įgyvendino prevencines iniciatyvas, taip pat pradėjo veikti nemokama
vairuotojų mokymosi aikštelė Vilniuje
(planuojama tokią aikštelę įrengti Klaipėdoje, vėliau – kituose miestuose).
Įgyvendinus šias ir kitas iniciatyvas per
2012 m. pirmą pusmetį sumažėjo keliuose žuvusių asmenų skaičius: lyginant

Sustiprinta kova su prekyba
žmonėmis
Vienas iš svarbiausių ministro darbų
stiprinant žmonių saugumą – kova su
vienu aktualiausių Lietuvoje ir visoje ES
nusikaltimų – prekyba žmonėmis. Tam
suburta speciali darbo grupė, atliktas
tyrimas dėl nacionalinio pranešėjo prekybai žmonėmis instituto įgyvendinimo
Lietuvoje bei padėti pamatai įgyvendinti
2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl prekybos
žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir
aukų apsaugos.
Taip pat pavyko prekybos žmonėmis problematiką iškelti ir į tarptautinį lygį – kartu su Švedijos Karalystės
ambasada surengta tarptautinė konferencija, sustiprintas bendradarbiavimas su JAV ambasada. Tai neliko
nepastebėta: 12-ąją ataskaitą apie įvairių
pasaulio valstybių pastangas kovojant su
prekyba žmonėmis paskelbęs JAV Valstybės departamentas pažymėjo, jog Lietuva – viena pažangiausių šioje srityje.
Užtikrinta gynyba kibernetinio
saugumo srityje
Didėjant kibernetinių atakų skaičiui
elektroninėje erdvėje pavyko sukurti
saugų darbo įrankį visoms valstybės ir
savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir
įmonėms bei kitiems juridiniams asmenims. Tai – telematinis tinklas, užtikrinantis saugų ir efektyvų keitimosi informacija procesą, kuris bus itin aktualus
2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES
Tarybai metu.
Tuo pačiu padėti tvirti idėjiniai ir finansiniai pamatai Baltijos regiono viešosios
interneto informacijos sisteminimo ir tyrimo platformos projektui, kurį įgyvendinus būtų sukurtas efektyvus kovos su nusikalstamumu įrankis interneto erdvėje.
Kovos su nelegalia branduolinių
medžiagų prekyba startas
Įsteigtas Branduolinio saugumo kompetencijos centras ir tokiu būdu sustiprinti Lietuvos ir viso regiono pajėgumai
kovojant su branduolinių medžiagų kontrabanda bei nustatant su ja susijusių nusikalstamų tinklų veiklą. Tai – sėkmingas
ilgų ir sudėtingų Lietuvos, Tarptautinės
atominės energetikos agentūros ir kitų
užsienio partnerių derybų finalas.
Žingsniai socialinių garantijų ir
atlyginimų atkūrimo link
Vyriausybė priėmė sprendimą nuo
šių metų rugsėjo 1 d. atkurti pensijų dalį
valstybinę ir socialinio draudimo pensijas gaunantiems pareigūnams. Taip pat
nuspręsta keisti valstybinių pensijų bei
kitų socialinių išmokų perskaičiavimo
tvarką, kuria asmenims, dirbantiems
tam tikrą darbą ar užsiimantiems verslu,
buvo sumažinta pensija.
Pradėtos derybos dėl valstybės pareigūnų ir tarnautojų atlyginimų bazinio
dydžio atkūrimo nuo 450 iki 470 litų,

pareigūnų socialinių garantijų laipsniško
atnaujinimo – apmokėjimo už viršvalandžius, uniformos ir kelionės išlaidų kompensavimo ir kt.
Stiprinama statutinė tarnyba
Siekiant ne tik griežtesnės pareigūnų
atrankos, bet ir statutinei tarnybai adekvačių atlyginimų bei socialinių garantijų,
parengti Vidaus tarnybos statuto pakeitimai ir specialios darbo grupės sukurtas
Policijos veiklos įstatymas.
Savivaldybės įpareigotos klausyti
gyventojų
Parengti Vietos savivaldos įstatymo
pakeitimai, kuriais siūloma užtikrinti didesnes galimybes gyventojams išreikšti
nuomonę aktualiais klausimais ir paskatinti savivaldos valdžią dirbti žmonių
naudai, atidžiau spręsti jų problemas.
Darni regionų plėtra
Pavyko paspartinti VRM administruojamų ES lėšų įsisavinimą – paskirstyta daugiau nei 82 proc. visam 2007–
2013 m. finansiniam periodui numatytų
lėšų ir finansuoti 1 769 projektai už 2,2
mlrd. Lt (iš jų 769 projektai jau baigti, o
tai reiškia, kad per pusmetį šis skaičius
ūgtelėjo ketvirčiu). Dauguma šių projektų yra įgyvendinti miestų ir miestelių
infrastruktūros ir gerovės darbai: gatvių,
aikščių, parkų ir kt. sutvarkymas, kultūros, sporto ir laisvalaikio objektai, gyvenamųjų namų renovacija.
Naujos galimybės didmiesčių
gyventojams
Sukurta regioninės politikos ir miestų plėtros strategija 2014–2020 m. ES
finansinės perspektyvos laikotarpiu ir
užtikrintas ES struktūrinių fondų finansavimas didiesiems šalies miestams,
kuriuose kompleksiškai bus tvarkomos
probleminės teritorijos (po du 70–100
mln. Lt vertės projektus Vilniuje ir Kaune, po vieną – Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje).
Platesnis asmens dokumentų
panaudojimas
Per pusmetį pavyko padaryti tai, ko
siekta nuo 2009 m., kai buvo sukurta
naujos kartos asmens tapatybės kortelė
su biometriniais asmens duomenimis –
panaudoti šį dokumentą prisijungiant
prie internetinės bankininkystės sistemų visuose šalies bankuose. Tai – didelis žingsnis įgyvendinant e. valdžios ir e.
paslaugų siekius.
Lietuvoje vyksta aukšto
lygio sporto varžybos
Per trumpą laikotarpį buvo užtikrintas sportininkų pasiruošimas dalyvauti
Londono olimpinėse žaidynėse. Taip pat
pavyko nepriekaištingai organizuoti įvairius sporto renginius, garsinusius mūsų
šalies vardą. Tai – 5-osios TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynės, 2012 m.
jaunimo pasaulio irklavimo čempionatas,
artėjantis 2012 m. Europos dviračių treko
čempionatas. Pateiktas pasiūlymas ne mažiau nei 2 proc. ES paramos skirti sporto
infrastruktūrai – stadionams, plaukimo
baseinams ir kt. – statyti ir įrengti.
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DARBAS LR SEIME
Beveik 100 mln. Lt investuota į Naujosios Vilnios, Naujininkų,
Dvarčionių ir Pavilnio įstaigas ir infrastruktūrą

Investicijos į apygardos įstaigas ir infrastruktūrą 2009–2012 m., Lt
Įstaigos
Sveikata ir socialinės paslaugos
Naujosios Vilnios poliklinika
Naujininkų poliklinika
Naujininkai, Vilniaus gimdymo
namai
Naujoji Vilnia, vaikų globos
namai „Užuovėja“
Naujoji Vilnia, soc. paslaugų
kompleksas A. Kojelavičiaus g.

2009
523 000

2010
–

700 000

Švietimas
Naujininkai, Lietuvių namų
mokykla
Naujininkai, lopšelis-darželis
„Daigelis“
Naujininkų vidurinė mokykla
Naujininkai, lopšelis-darželis
„Želmenėliai“
Naujoji Vilnia, „Žaros“ mokykla
Naujoji Vilnia, J. Kraševskio
mokykla
Naujoji Vilnia, lopšelis-darželis
„Coliukė“
Pavilnys, Jaunųjų gamtininkų
centras

–
1 495 000

2012

Iš viso

–
300 000

19 196 000
523 000
1 795 000

500 000

3 608 000

300 000

1 000 000

370 000

11 900 000 12 270 000
8 475 000

1 700 000

1 700 000

300 000

300 000
4 887 000

4 887 000

230 000

295 000

500 000

Iš viso:

1 115 000

500 000

300 000

300 000

434 000

295 000
230 000

263 000

263 000

Kultūra ir sportas
Naujosios Vilnios kultūros centras
Naujosios Vilnios „Žalgirio“
stadionas (projekto parengimas)
Kairėnai, botanikos sodas
Infrastruktūra ir kt.
Pavilnio nuotekų sistema
Naujosios Vilnios (taip pat Kairėnų
ir Galgių) nuotekų sistema
Pietinis miesto aplinkkelis
Naujininkų seniūnijos ir policijos
nuovados perkėlimas

2011

1 634 000

82 000

744 000
600 000

39 000

9 367 000
7 984 000
783 000
600 000

7 141 000

57 562 000
7 141 000

10 031 000
33 790 000

3 000 000

10 031 000
36 790 000

1 112 000

3 600 000
94 600 000

Svarbiausi A. Meliano ir LiCS frakcijos teikti įstatymų projektai bei
pasiūlymai
INICIATYVA

EIGA

NAUDA ŽMONĖMS

Gyventojų pajamų mokesčio sumažinimas 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 ir didmenininkai įpareigoti
deklaruoti realias vaistų kainas.

Priimta

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

Vyriausybei pateiktas alternatyvus Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų
sistemos koncepcijos projektas.

Svarstoma

Socialinio draudimo sistema būtų apsaugota nuo politizuotų sprendimų, mažėtų
„Sodros“ skolos.

Tiesioginiai merų rinkimai ir elektroninis balsavimas.

Nepriimta

Pasiekta, kad nebūtų apmokestinti
lengvieji automobiliai.

Priimta

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

Pateikta Socialinių įmonių įstatymo
pataisa.

Priimta

Padidėjo galimybė įsidarbinti asmenims,
baigusiems reabilitacijos kursą dėl priklausomybės nuo narkotikų.

Priimta

Darbdaviai turi daugiau alternatyvų
išsaugoti esamas ir steigti naujas darbo
vietas.
Sudarytos palankesnės galimybės neįgaliuosius prižiūrintiems asmenims dalyvauti darbo rinkoje.

Pateikta Užimtumo įstatymo pataisa,
pagal kurią siekiama padėti darbdaviams išsaugoti darbo vietas, skiriant
subsidijas iš Užimtumo fondo, ir į
papildomai darbo rinkoje remiamų
asmenų sąrašą įtraukti neįgaliuosius
prižiūrinčius asmenis.

Burbiškių bendrijos
pirmininkas Vidmantas Traknys:
„Apie Artūrą Melianą, manau, yra
girdėję daugelis Naujininkų gyventojų. Tai
ilgametis Naujininkų

bendruomenės bei socialinių paramos
akcijų vaikams rėmėjas, Naujininkuose gyvenančius ir dirbančius asmenis
subūręs 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.“
Pavilnio gyventoja
Dalia Ivanauskaitė:
„Pavilnio bendruomenė džiaugiasi realia
Artūro Meliano ir jo
komandos
teikiama
pagalba sprendžiant
buities problemas. O
šiuo metu jos mums yra svarbiausios.
Tai pažadus vykdantis Seimo narys –
net krizės metu pasiekė, kad Pavilnyje

Sumažėjo administracinė našta verslui.
Dabar sprendimai priimami greičiau,
valdymo procesai tapo skaidresni. Kasmet valstybė sutaupys apie 30 mln. Lt.

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

Priimta

Pasipriešinta Vyriausybės planams
2 proc. didinti „Sodros“ mokestį.

Priimta

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

Pasiūlyta sumažinti pensijų fondų
bendrovių ribinius administravimo
mokesčius.

Svarstoma

Pensijų fondų administratoriai siektų
valdomų fondų efektyvumo, sumažėtų
viršpelniai.

Priimta

Administravimo išlaidų apmokėjimas
leis gerokai padidinti paramą – maždaug
300 000 nepasiturinčių žmonių ir labdaros valgyklų.

Pasiūlyta sudaryti geresnes sąlygas
įdarbinti laikinam darbui, esant prastovoms įmonėse.

Priimta

Darbdaviams yra geresnė galimybė vietoje atleidimo iš darbo esant prastovoms
taikyti laikinąjį darbą – pagalbiniams
darbams įmonės viduje.

Pateikta pasiūlymų dėl socialinių darbuotojų darbo užmokesčio padidinimo.

Priimta

Už krizės laikotarpiu gerokai padidėjusį
socialinių darbuotojų darbo krūvį turi
būti papildomai mokama.

Pasiūlyta didinti šalpos išmokas sunkią
negalią turintiems asmenims ir jų slaugytojams.

Svarstoma

Atkuriant senatvės pensininkų 2009 m.
lygio pensijas būtina atkurti ir išmokas
neįgaliesiems.

Pasiūlyta iš valstybės biudžeto apmokėti paramos maisto produktais nepasiturintiems asmenims transportavimo,
sandėliavimo ir paskirstymo išlaidas.

Skelbimai

GYVENTOJŲ ATSILIEPIMAI
Dvarčionių gyventoja
Erika Vaitiukevičienė:
„Iki šiol mūsų rajonui nė vienas politikas nerodė tiek daug
dėmesio, kaip Artūras
Melianas. Jis nuolat
padeda spręsti vietos
problemas, dalyvauja ir remia kultūrinius renginius, jau ne vieneri metai
aktyvus talkos „Darom“ dalyvis, šiais
metais jam padedant Dvarčionyse pastatyta naujų suoliukų.“

Būtų užtikrinta galimybė žmonėms tiesiogiai rinkti merus, balsuoti internetu.

būtų įrengta nuotekų sistema.
A. Melianas ir jo padėjėjai pažįsta
savo rinkėjus, padeda ir mokykloms,
ir visuomeniniams judėjimams, telkia
bendruomenę bendrai ūkinei ir kultūrinei veiklai, skatina atsakingai kurti savo
gyvenamąją aplinką. Jeigu daugiau
Seimo narių dirbtų taip, kaip A. Melianas, manau, Lietuvoje būtų daugiau
tvarkos.“
Naujosios Vilnios gyventoja
Marina Byniova:
„Esu patenkinta,
kad mūsų apygarda
turi tokį Seimo narį.
Jis padėjo apginti
mano teisėtus interesus sprendžiant asmeninius klausimus. Esu jam labai
dėkinga.“

LR SEIMO NARYS ARTŪRAS
MELIANAS PRIIMA GYVENTOJUS
KIEKVIENĄ PIRMADIENĮ:

11–13 val. Naujosios Vilnios seniūnijoje (Pergalės g. 8, 201 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.

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 6342, 8 698 42 106, el. paštu
Jurate.Valickiene@lrs.lt arba interneto svetainėje
www.melianas.lt užpildyti registracijos formą.

