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PAGALIAU VISI BUS PO VIENU STOGU

Naujininkų bendruomenės pastangomis Vilniaus miesto savivaldybė pagaliau baigė remonto darbus Naujininkų
mikrorajono S. Dariaus ir S. Girėno g. 11
esančio bendrabučio (buvusio restorano
„Sparnai“ patalpose) pirmame aukšte ir

rūsyje. Čia įsikurs Naujininkų bendruomenė, kuri rūpinsis senjorų ir vaikų laisvalaikiu, taip pat Naujininkų seniūnija,
policijos nuovada. Atidarymas numatomas rugsėjo pabaigoje.

AKCIJA SENJORAMS „SUSITIKIME
PRIE KAVOS PUODELIO“
Spalio 1-ąją, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Seimo narys
Artūras Melianas kartu su vietos bendruomenėmis Pavilnyje, Dvarčionyse,
Naujojoje Vilnioje ir Naujininkuose
organizuoja jau tradicija Vilniuje tapusią akciją senjorams „Susitikime
prie kavos puodelio“. Šia iniciatyva
siekiama parodyti dėmesį ir pagerbti
garbaus amžiaus vilniečius, įtraukiant

juos į visuomeninę kultūrinę, pramoginę veiklą. Senjorai kviečiami pabendrauti kavinėse, kurios remia šią
akciją: Pavilnyje – kavinėje-picerijoje
„Parkas“, Dvarčionyse – kavinėje-valgykloje UAB „Pudingas“, Naujojoje
Vilnioje – kavinėje „Se Vita“, Naujininkuose – kavinėje „Lelija“, picerijoje Dzūkų g. 10 ir viešbutyje „Amicus
Hotel“.

„Dvarčioniškių“ sėkmė

NV informacija

Dviračių takai bus tiesiami
ir Pavilnyje
Vidaus reikalų ministras Artūras
Melianas pasirašė įsakymą, kuriuo
skiriama Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama specialiam Vilniaus
miesto dviračių takų planui rengti.
Sostinės valdžiai šiame plane teks
numatyti ne tik naujus dviračių takus
bei tuos, kuriuos būtina atnaujinti, bet
ir terminus, kada tai turi būti padaryta. Netrukus aktyviu dviračių sportu
vilniečiai galės užsiimti ne tik važinėdami Neries krantine, bet ir Pavil-

nių regioniniame parke. Maža to, visi
dviračių takai bus sujungti ir be jokių
trukdžių jais bus galima nuvažiuoti iš
centro į bet kurią Vilniaus vietą.
„Iki šiol situacija Vilniuje dėl dviračių takų buvo nepatenkinama, todėl
džiaugiuosi pasirašydamas įsakymą
dėl dviračių infrastruktūros plano finansavimo ir tikiuosi, kad ši problema
bus išspręsta be didesnių trikdžių“, –
teigia ministras A. Melianas.
NV informacija

„LAISVĖS“ GIMNAZIJA ĖMĖSI SUOLIUKŲ

Žaidimų aikštelėse, parke ir kitose
Naujosios Vilnios rajono vietose pastatyta 10 suoliukų. Iniciatyvos autoriai – „Laisvės“ gimnazijos bendruomenė ir Artūras
Melianas. Vyresniųjų klasių moksleiviai

kartu su technologijų mokytoju Aidu Mikelėnu patys darė suoliukus, dažė, impregnavo. Tikėkimės, kad pastatyti suoliukai
ilgai tarnaus vietos gyventojams.
NV informacija

Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ mokslo metus pasitinka pakiliai
nusiteikusi. Laimėtas pirmasis projektas „Sporto plėtotė Dvarčionių rajono bendruomenėje“ ir gauta 1 000 Lt
paramos. Numatoma sutvarkyti vaikų
futbolo aikštelę: pašalinti žemės nuolydį, pasėti žolę, aptverti aikštelę. Rugsėjį
planuojama pradėti projekto darbus,
todėl kviečiame prisijungti visus vaikus
ir jų tėvelius. Kartu sutvarkysime futbolo aikštelę.
Visuomeninė vietos tarybos grupė
asociacijos kultūrinei ir sporto veiklai
plėtoti skyrė 5 000 Lt. Artimiausio asociacijos susirinkimo metu bus nutarta,
kaip panaudoti šias lėšas.
Šiais metais vietos gyventojai aktyviai dalyvavo talkoje „Darom“. Surinkta
daugiau kaip 300 didelių maišų šiukšlių,
aplinka tapo švaresnė ir gražesnė. Dvarčionių rajonas nuolat gražėja: lopšelįdarželį „Molinukas“ juosia nauja tvora,
įrengtos pavėsinės, sutvarkyta pradinės
mokyklos krepšinio aikštelė. Seimo nario Artūro Meliano iniciatyva Dvarčionyse, prie Keramikų g. 32 ir 36 namų,
pastatyta naujų medinių suoliukų.
Aktyviomis vietos gyventojų pastangomis susiformavo Užgavėnių šventės
tradicijos. Šioje šventėje dalyvauja vis

daugiau vietos gyventojų. Beje, prieš pat
Užgavėnes savo veiklą pradėjo dailės ir
rankdarbių būrelis, tad visi pageidaujantys galėjo pasidaryti kaukes šventei. Būrelio vadovė dailininkė Antanė Kaminskienė kviečia vaikučius nuo rugsėjo vėl
lankyti šį būrelį, kurio užsiėmimai vyks
pirmadieniais nuo 16 val. bendruomenės nuomojamose „Dvarčionių keramika“ gamyklos patalpose. Daugiau informacijos apie būrelį teirautis vadovės
telefonu 8 652 98 412.
Nuoširdžiai dėkojame nuolatiniam bendruomenės rėmėjui ir globėjui A. Melianui, kuris ir eidamas vidaus reikalų ministro pareigas nepasididžiavo ir, kaip
ir kasmet, dalyvavo talkoje „Darom“,
taip pat lopšelio-darželio „Molinukas“
kolektyvui, kavinei „Pudingas“, „Dvarčionių keramikos“ vadovams, valdybos
nariams J. Grabiui, V. Mačurai, K. Kovienei, E. Taločkienei, T. Jankūnui, B.
Poškienei ir kt.
Kviečiame ir toliau aktyviai dalyvauti
asociacijos veikloje. Interneto svetainės
adresas http://dvarcionys.visiems.lt, el.
paštas ramune.grigoniene@gmail.com,
tel. 8 618 13 600.
Ramunė Grigonienė
Gyventojų asociacijos
„Dvarčioniškiai“ pirmininkė
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NAUJININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
„DU GAIDELIAI“ JUBILIEJUS

Š. m. gegužės 23 d. Naujininkuose lopšelis-darželis „Du gaideliai“ minėjo veiklos 50-metį. Šventėje gražią ir nuotaikingą vaikų programą lydėjo gausūs svečių
ir tėvelių plojimai. Šventės dalyvius sveikino ir padėkas darbuotojams įteikė vidaus reikalų ministras Artūras Melianas,
Naujininkų bendruomenės pirmininkė ir
lopšelio-darželio „Želmenėliai“ direktorė
Rita Juozapaitienė. Ilgiausių metų ir kū-

rybinės veiklos tęstinumo, vaikų šypsenų
linkėjo Vilniaus miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigų asociacijos vadovė, lopšelio-darželio „Daigelis“ direktorė Tatjana Dvilevič, Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto departamento vyriausioji specialistė Vidmanta
Kibirkštienė, kitų ikimokyklinio ugdymo
įstaigų vadovai.
NV informacija

PAVILNIO bendruomenė gyva
Rugsėjo skambutis šiais mokslo
metais sukviečia į klases dar daugiau
Pavilnio pirmokėlių. Malonu, kad šio
mūsų seno, žaliojo Vilniaus rajono
emigracijos banga neužliejo. Per vasarą buvo iškeltas ne vienas pabaigtuvių vainikas ant naujai statomų namų
stogų. Į Pavilnį keliasi išsilavinusios,
energingos, gamtos ir miesto harmonijos siekiančios vilniečių šeimos.
Dauguma – pasidomėję, iš kur tie
savitos architektūros senieji namai,
tie maumedžiai ir pušys, pasiryžę
puoselėti istoriją, branginti žalumą,
ekologiškai gyventi ir sugyventi. Labai smagu girdėti Pavilnyje gimusių
ir subrendusių žmonių prisiminimus
apie jų jaunystę ir tradicijas. Pavilnio
jaunimas, ypač skautai, gražiai jas tęsia. Vien buitinėmis problemomis gyventi, žmogau, negali!
Smagios šiemet buvo Užgavėnės.

Įspūdingo didumo Morę, lydima žirgų ir kelių šimtų persirengėlių, su
pūga brovėsi į Pavilnio namus, palikdama juoką, dainas ir kaimyniškus
linkėjimus. Kas vaiką, kas žmoną į
parankę pakabinęs, kaukę pasigaminęs, blynų pasikepęs – į bendrą būrį.
Kas neatėjo – pasigailėjo...
Pavilnio bendruomenė – gyva, vis
atsinaujinanti, pilna gražių iniciatyvų.
Mes neapleisime Pavilnio tradicijų. Čia augantys mūsų vaikai ir toliau brangins šimtametį parką, alėjas,
Gamtininkų centro takelius ir čia surinktas kolekcijas. Skambės juokas ir
armonika ant Jokūbo kalno.
Kviečiame į Pavilnį naujakurius,
kuriems patinka liaudies daina, krašto istorija, gamta ir kaimyniškas gyvenimas.
Dalia Ivanauskaitė
Pavilnio gyventoja

ŠVARINIMOSI AKCIJA „DAROM 2012“ JONINĖS NAUJOJOJE VILNIOJE

Balandžio 21 d. visoje Lietuvoje vyko tradicinė aplinkos tvarkymo
akcija „Darom 2012“, kuri praūžė ir
Dvarčionių, Naujininkų, Pavilnio bei
Naujosios Vilnios rajonuose. Akcijos globėjas Artūras Melianas šį kartą
apsilankė ir tvarkė visuose rajonuose.
Surinkta apie 1 000 maišų šiukšlių,

talkoje dalyvavo apie 500 žmonių.
Smagu, kad aktyviai prie akcijos prisijungė ir gyventojai, ir rajonų ugdymo
įstaigos. Dėkojame koordinatoriams,
padėjusiems organizuoti talką, bei visiems šios akcijos dalyviams.

Birželio 23 d. prie Naujosios Vilnios
kultūros centro (Pergalės g. 8) jau
dvyliktą kartą vyko Joninių festivalis
„Paparčio žiedas“. Vasaros saulėgrįžos
šventė prasidėjo sportiniais žaidimais
visai šeimai, koncertavo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų folkloro, dainų ir
šokių ansambliai, taip pat gyvo garso
muzikos grupė. Renginyje pasveikinti
Jonai, Janinos ir Rasos, plukdyti vainikai, degintas laužas, ieškota paparčio žiedo.
NV informacija

Tvarkomos švietimo įstaigos

NV informacija

KONCERTAS „PAVASARINIAI SVEIKINIMAI“
Šią vasarą Vilniaus lopšelis-darželis
„Želmenėliai“ sulaukė gerų naujienų.
Europos Sąjungos fondas per Sanglaudos skatinimo veiksmų programą bei
Vilniaus miesto savivaldybę skyrė lėšų
modernizuoti jau daugiau kaip 40-metį
gyvuojančią ikimokyklinio ugdymo įs-

taigą. Remonto metu buvo atliekami
pagrindinių sanitarinių mazgų ir vamzdyno remontai, grupių virtuvėlėse buvo
įrengta nauja įranga. Gana pastebimai
pasikeitė darželio grupės ir darželio aktų
salė, bei pritaikyti nauji baldai ugdytinių
poreikiui. Pasak direktorės Ritos Juozapaitienės, svarbu vaikams ir pedagogams
sudaryti kuo geresnes ugdymui sąlygas,
nes šiandien keliami ne maži reikalavimai ikimokyklinio ugdymo saugumui,
kryptingam ir nuosekliam, pritaikant
novatoriškus ugdymo metodus.
NV informacija

MIELIEJI SENJORAI!
Balandžio 13 d. Naujininkų senjorų
klubo pirmininkės Kazimieros Pranckevičienės iniciatyva „Saulėtekio“ vidurinėje mokykloje šv. Velykų proga
surengtas koncertas „Pavasariniai sveikinimai“. Koncerte dalyvavo visų Naujininkų mokyklų dainininkai ir šokėjai,
lopšelių-darželių kolektyvai, senjorų

choras. Ta proga į svečius atvyko Šalčininkų pagyvenusių žmonių asociacijos
„Branda“ atstovai. Renginio dalyvius ir
svečius sveikino Seimo narys Artūras
Melianas, Naujininkų bendruomenės
pirmininkė Rita Juozapaitienė.
NV informacija

Kviečiame burtis į Senjorų klubus Naujojoje Vilnioje, Naujininkuose, Dvarčionyse ir Pavilnyje, kur kartu turiningai leisite laiką, susitiksite su draugais ir
įdomiais žmonėmis, prisiminsite gražias gyvenimo akimirkas. Pageidavimą dalyvauti Senjorų klubo veikloje galite teikti: Naujininkuose – Kazimierai Pranckevičienei, tel. 8 614 12 729 arba (8 5) 269 5513, Naujojoje Vilnioje – Tatjanai
Kravčenko, tel. 8 606 87 875, Dvarčionyse – Emilijai Taločkienei, tel. 8 688 34 716,
Pavilnyje – Valentinai Bendoraitienei, tel. 8 699 01 716 arba (8 5) 238 3231.
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PAVILNIO KLINIKA – ARTI, BET AR SAUGIAI PASIEKIAMA
Prieš kelerius metus pastatytoje Pavilnio IKI parduotuvėje įkurdinta šeimos gydytojų klinika – Pavilnio klinika
(Juodasis kelias g. 35). Ji tapo Kalnėnų ir
Gurių sodų bendrijų teritorijose nuolat
gyvenančių žmonių socialinio saugumo
objektu. Klinikoje dirbančios šeimos
gydytojos ne tik konsultuoja ir gydo
įvairaus amžiaus bendruomenės gyventojus, bet ir gali atlikti įvairius tyrimus.
Iš pirmo žvilgsnio Kalnėnų bendruomenės gyventojams neturėtų būti jokių
problemų atvykti pas savo šeimos gydytoją, tačiau atidžiau pažvelgus į esamą
Kalnėnų bendruomenės infrastruktūrą
nuomonė pasikeičia. Tinkamai neišspręstos saugaus pėsčiųjų eismo Juodajame kelyje problemos: nėra tinkamai
įrengto ir prižiūrimo šaligatvio. Kalnėnų bendruomenės gyventojai, kuriems
reikalingi invalidų sėdimieji ar judesio
koordinacijos palaikymo vežimėliai, negali naudotis šaligatviu dėl jo siaurumo,
todėl Pavilnio klinikos gydytojai savo
asmeniniu transportu priversti vykti į
neįgalių, senatvės ligų kamuojamų pacientų namus. Tokiu siauru šaligatviu sudėtinga naudotis ir jaunoms mamoms
su kūdikių vežimėliais.
Dar 2011 m. rudenį buvo kreiptasi į
Vilniaus miesto administraciją. Padary-

tose vietos nuotraukose matyti, kaip šaligatvio plotis ir jo viduryje pastatyti AB
„Lesto“ stulpai su pritaisytomis apskaitos
spintelėmis susiaurina šaligatvio plotį
tiek, kad invalidų ir kūdikių vežimėliai
negali važiuoti pėsčiųjų eismui skirtu šaligatviu, o važiuoti automobiliams skirta
eismo juosta nesaugu. Abejingą valdininkų požiūrį į Kalnėnų gyventojų problemas liudija ir faktas, kad, prieš metus
dingus įspėjamajam ženklui apie pėsčiųjų eismą 2 km ruože ir apie tai informavus kelių eismo saugumo tarnybą, ji net
per 10 mėnesių taip ir nesugebėjo šio labai reikalingo ženklo atstatyti.
Kalnėnų bendruomenės gyventojai
stebisi valdininkų abejingumu gyventojų išsakytoms pastaboms ir pageida-

vimams dėl eismo saugumo. Kalnėnų
bendruomenės gyventojams niekas iki
šiol taip ir nesugebėjo paaiškinti, kokius darbus planuoja atlikti savivaldybė,
siekdama užtikrinti pėsčiųjų eismo saugumą pavojingame Juodojo kelio gatvės
ruože. Remiantis statistika per 2012 m.
pirmąjį pusmetį daugiau kaip 40 proc.
žuvusiųjų asmenų eismo įvykio metu
sudaro pėstieji ir jų padaugėjo būtent
savivaldybių miestelių ar miesto teritorijų ribose. Šie duomenys aiškiai signalizuoja apie kylančią grėsmę dėl prasto
pėsčiųjų eismo saugumo. Net žinodamos
šiuos statistinius duomenis ir gavusios
gyventojų pranešimus dėl atsirandančių
probleminių eismo vietų saugumo užtikrinimo, įvairios institucijos nesugeba

organizuoti sugadintų ir dingusių eismo
ženklų atstatymo darbų, jau nekalbant
apie pagrindinių kvartalinių Kalnėnų ar
Gurių sodų gatvių apšvietimą. Siekdami
užtikrinti saugumą gyventojai savo lėšomis buvo parengę Kalnėnų gatvės dalies
apšvietimo projektą, tačiau jo įrengimo
klausimas iki šiol neapibrėžtas jokiu savivaldybės administracijos sprendimu.
Net nežinoma, ar savivaldybė planuoja
paremti tokią gyventojų iniciatyvą, skirdama lėšų iš biudžeto.
Toks vietos savivaldos ir jos atstovų
atitolimas nuo bendruomenės iškeltų
iniciatyvų palaikymo tik skatina bendrąjį gyventojų nesaugumo jausmą.
Norisi tikėti, kad viešas problemų nagrinėjimas spausdintuose leidiniuose padės gyventojams susivokti ar prisiminti,
jog jau laikas būti savo šalies piliečiais ir
siekti išsirinkti atstovą, gebantį rūpintis
visais gyventojų interesais. Taigi net tokio paprasto asmeninio saugumo klausimo, kaip invalido vežimėlyje sėdinčio
žmogaus galimybė savarankiškai ir saugiai pasiekti šeimos gydytojo kabinetą,
sprendimas tampa visų gyventojų bendrojo saugumo dalimi.
Dainius Vaitekėnas
Kalnėnų bendruomenės
iniciatyvinės grupės narys

ZUOKO, DARBO PARTIJOS IR LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS VALDYMO FIASKO
Prieš pusantrų metų pasikeitus Vilniaus
valdžiai, ją išrinkę žmonės tikėjosi pozityvių permainų. Tačiau į naują koaliciją
susibūręs Artūro Zuoko vadovaujamas
politinis judėjimas „Taip“, Darbo partija ir
Lietuvos lenkų rinkimų akcija su dar didesniu entuziazmu nei anksčiau „užsmaugė“ vilniečius.
Neveikianti e. bilietų sistema ir pabrangęs važiavimas miesto transportu – tokia
buvo pastaroji sostinės valdžios „dovana“
ja patikėjusiems gyventojams. Deja, ne paskutinė: daugiau panašių „dovanų“ vilniečių dar laukia ateityje.
Įžangai – naikinimo planas
Su gausiais pažadais į savivaldybės
aukštumas iškopę zuokininkai, darbiečiai ir Tomaševskį garbinantys lenkai tik
pirmosiomis darbo dienomis vaidino esą
lojalūs savo gyventojams, o tikrąjį savo
veidą ir ketinimus atskleidė vos tvirčiau
atsisėdę į minkštas kėdes.
Sostinės valdžia pirmiausia ėmėsi seniūnijų – svarbiausio savivaldos elemento – naikinimo. Nors toks elgesys sukėlė
įtarimų, tačiau procesas nesustojo: kol
Vyriausybės atstovas ir teisininkai aiškinosi, ar viskas teisėta, Vilniaus politinė
valdžia davė startą naikinti darbo vietas
seniūnijose ir didinti bedarbių skaičių.
Nepaisant duoto pažado – paversti sostinę dirbančių žmonių miestu.
Atsikračius arčiausiai žmonių esančių seniūnijų, per kurias vyko tiesioginis
bendravimas su vietos bendruomenėmis,

nuspręsta toliau tęsti naikinimo planą.
Šįkart į akiratį pakliuvo mikroautobusų
maršrutai, kuriais daugelis tolimųjų miesto kvartalų gyventojų naudojosi vykdami
į sostinės centrą. Ir dažniausiai tie, kurie
vežė žmones į Konstitucijos prospektą,
kur stovi stiklinis savivaldybės daugiaaukštis.
Bandymą atsitverti nuo savo gyventojų
sostinės valdžia įvardijo „miesto vadavimu nuo transporto spūsčių“, nors daugeliui vilniečių buvo ir taip aišku, jog tai ne
kas kita, kaip atviras pasityčiojimas.

rą dabartinis Vilniaus meras A. Zuokas
viešai pasiblaškė, padiskutavo su Energetikos ministerija, tačiau šildymo sąskaitų
ir kompensacijų problemos neišsprendė.
Tuo tarpu šilumos detektyvu sostinėje
besidomintys prokurorai įtaria, kad dėl
padidėjusių sąskaitų už šildymą problema gali būti pats meras ir jo glaudžios
sąsajos su „Vilniaus energiją“ valdančiu
koncernu „Dalkia“. Tai iliustruoja ir masiškai per įvairią žiniasklaidą peršama
nuomonė, kad Vilnius už šildymo kainą
neatsako. Bet vilniečiai tuo nepatikėjo.

Kosminės šildymo kainos
„Ilgalaikė būsto nuoma, pažangios
šiukšlių tvarkymo technologijos, didesnės algos ir net 20 proc. pigesnė šiluma“, –
tokius svarbiausius darbus buvo įvardijusi
Vilniaus valdžia savo kadencijos pradžioje. Tačiau kaip šiuos darbus sekasi išties
dirbti, vilniečiai netruko pajusti gavę pirmąsias sąskaitas už šildymą ir laukdami
kompensacijų.
Nors praėjusi žiema buvo gerokai šiltesnė nei ankstesnė, sostinės gyventojų
sąskaitos už šildymą išaugo daugiau nei
50 proc. Maža to, daugiau kaip 12 tūkst.
mažas pajamas gaunančių vilniečių taip ir
liko be kompensacijų už šildymo išlaidas.
Mat dideles algas gaunantys valdančiosios koalicijos politikai nesutarė nei dėl
to, kas yra „mažos pajamos“, nei dėl pačių
kompensacijų dydžio.
Puikiai suvokdamas, į kokią padėtį įstūmė vilniečius, ir plaudamas savo mundu-

Žlugęs e. bilietas ir gąsdinantys
ateities planai
„Tikrai nedidinsime viešojo transporto bilietų kainų. Savivaldybė ieškos kitų
priemonių, kaip pagerinti viešojo transporto finansinę padėtį“, – tokias A. Zuoko
kalbas dar pavasarį girdėjo visi vilniečiai.
Tačiau pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad sostinės valdžios galva tiesiog
akivaizdžiai melavo: vilniečiams kelionės
viešuoju transportu pabrango 50 proc.
Maža to, jiems teko ir neveikiančio e. bilieto bandomųjų triušių dalia, kurią teks
kęsti neribotą laiką.
Tokia nesėkmių virtinė dažną priverstų stabtelėti, apgalvoti esamą situaciją,
stengtis ištaisyti padarytas klaidas ir jų
nebekartoti. Tačiau tik ne sostinės valdančiuosius – artimiausiuose jų planuose
įrašyta dar daugiau kontroversiškų darbų, tokių kaip troleibusų, mikroautobusų
ir maršrutinių taksi naikinimas. Jų pase-

kmės kol kas neaiškios, žinoma tik tai, jog
viską teks savo kailiu patirti ir išbandyti
vilniečiams.
Žmonėms – ragai, sau – pinigai
Skylėtos sostinės gatvės, nesutvarkyta
ir brangi automobilių statymo sistema,
nelogiški kelių ženklai, tamsios gatvės,
socialinio būsto trūkumas, nerenovuoti
daugiabučiai ir kt. Deja, šios problemos
valdžioje atsidūrusiems „zuokininkams“,
darbiečiams ir lenkų rinkimų akcijos atstovams nelabai rūpi. Ir tai suprantama:
miesto valdytojai ir taip puikiai žino, kur
„investuoti“ mūsų, mokesčių mokėtojų,
pinigus. Pavyzdžiui, viena tokių „investicijų“ – milijoną litų kainuojanti savivaldybės interneto svetainė, kurioje informacija dabar sutvarkyta taip, kad eilinis
žmogus nieko nerastų.
Arba – mažiausiai po pusmilijonį kainuojančios galimybių studijos ir įvairūs
įvaizdžio tyrimai, kuriuose svarstomi
abejotinos naudos miestui klausimai: kiek
gatvių lempų reikia sutvarkyti mieste,
sostinei labiau tinka metro ar tramvajus,
kuo išsiskiria Vilnius ir pan. O kažkada
nauja valdžia visiems žadėjo „negaišti laiko ir nešvaistyti pinigų naujoms vizijoms
bei strategijoms“. Deja, akivaizdu, kad jos
būdas niekada nepasikeis. Įdomu, ar vilniečiai ir šį rudenį atiduos savo balsus už
Vilnių valdančias Zuoko, Darbo ir Lenkų
rinkimų akcijos partijas?
Parengta pagal „Vilniaus diena“
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GEROS NAUJIENOS
IŠ NAUJININKŲ

• Rajono teritoriją (žolės šienavimas, kiemų tvarkymas) prižiūrės
UAB ,, Stebulė". Tikimasi greitų ir
teigiamų pokyčių.
• Įrenginėjamos šešios vaikų žaidimų aikštelės (Sakalaičių g. 2,
Šaltkalvių 60, Dzūkų 6, Kaminkelio 35 A, Vaikų 16), planuojama
įrengti dar šešias.
• Naujininkų rajono Visuomeninė
bendruomenių taryba paskirstė 120 tūkst. lt. sporto treniruokliams įrengti.
• Vilniaus visuomenės sveikatos
biuras kartu su Naujininkų bendruomene organizavo nemokamas
šiaurietiško ėjimo pamokas.

IŠ DVARČIONIŲ

• Planuojama perkloti šaligatvį Keramikų g.26 namo.
• Antakalnio bendruomenių taryba
skyrė gyventojų asociacijai ,,Dvarčioniškiai" 5000 lt sportinei, kultūrinei veiklai vykdyti.
• Planuojama statyti suoliukus,
įrengti naujas žaidimų aikšteles.

IŠ NAUJOSIOS VILNIOS

• Organizuota Joninių šventė, planuojama, kad rudenį įvyks tradicinė Europos gatvės mugės diena.
• Atnaujinta 14 vaikų žaidimo aikštelių.
• Planuojama prie Gerovės g. 29
įrengti sporto kompleksą jaunimui ir pagyvenusio amžiaus žmonėms.
• Pradėjo veikti Naujosios Vilnios
katilinė, kūrenama biokuru. Tai
leis atpiginti šildymą.
• Pradėta apleistų namų renovacija.

IŠ PAVILNIO

• Numatoma atnaujinti krepšinio
aikštelę.

Kelias į olimpą prasidėjo Naujininkuose
Šių metų Londono olimpines žaidynes
iš arti stebėjęs sporto ir kūno kultūros
sritį kuruojantis vidaus reikalų ministras
Artūras Melianas buvo maloniai nustebintas, kai Aleksandras Kazakevičius,
vaikinas iš sostinės Naujininkų rajono,
laimėjo bronzos medalį. Tačiau dar labiau ministras nustebo iškart po šios
pergalės sulaukęs sportininko padėkos.
Už tai, kad būtent jo prieš 18 metų įsteigtame vaikų laisvalaikio klube gimė noras
siekti tikslo ir prasidėjo kelias į olimpą.
„Taip, aš labai gerai atsimenu šalia
namų veikusį vaikų laisvalaikio klubą
„Debesėlis“ ir jo organizatorių – Artūrą
Melianą. Nors jau tada jis buvo žinomas
ir užsiėmęs žmogus, mums, vaikams, jis
visada rasdavo laiko ir itin paprastai su
visais bendravo“, – su šypsena atsiminimais dalijosi A. Kazakevičius.
„Saulėtekio“ mokyklą lankęs olimpietis vaikų laisvalaikio klube buvo vienas
pirmųjų narių: kartu su kitais jis tą klubą ir dažė, ir tvarkė, ir padėjo atidaryti.
O vėliau išbandė ir ne vieną sporto šaką,
ir įvairiose varžybose, renginiuose bei
kelionėse dalyvavo. Tačiau svarbiausia,
pasak jo, ką kiekvienas vaikas gavo šiame vaikų laisvalaikio klube, – tai suvokimas, kaip svarbu gyvenime turėti savo
tikslą ir jo siekti. Tada pradėjus lankyti
„Geležinio Vilko“ klubą Naujininkuose
A. Kazakevičiaus gyvenime atsirado ir
imtynės.

Dėkojame bendruomenių
veiklos rėmėjams
Kavinė – picerija „Parkas“
Kavinė – valgykla „Pudingas“
Kavinė „Se Vita“
Picerija Dzūkų g. 10

KVIEČIAME Į NAUJININKŲ
FEDERACIJOS ŠVENTĘ!
Rugsėjo 28 d., penktadienį, Naujininkų bendruomenė kviečia visus
su šeimomis ir draugais į Naujininkų
Federacijos šventę, kuri 16 val. tradiciškai prasidės eisena aplink Naujininkus Vyšnių, Šaltkalvių, Kapsų,
Panevėžio ir Dzūkų gatvėmis. Šventės metu veiks mugė, atrakcionai,
vyks krepšinio turnyras 5x5, konkursai bei koncertas, kuriame dalyvaus
Naujininkų žvaigždutės. Kaip ir kiekvienais metais, bus skelbiamos nominacijos ir teikiami prizai, o šventę
vainikuos įspūdingas fejerverkas.
NV informacija

Langų
gamyba
Tel. +370 5 240 9368, 370 612 22 189
info@norvilangai.lt, www.norvilangai.lt

Vidaus reikalų ministras Artūras Melianas nustebo sulaukęs olimpinės bronzos laimėtojo Aleksandro Kazakevičiaus padėkos, kuri tik patvirtino, jog prieš 18 metų gimusi jo iniciatyva vis dar
gyva, o tikslas – pasiektas. Laimono Ciūnio nuotr.

1994-aisiais, kai Lietuva vadavosi iš
sovietmečio pančių, A. Meliano iniciatyva įsteigtas nemokamas vaikų laisvalaikio klubas ne tik Naujininkų, bet ir
kitų rajonų vaikams buvo tapęs tikra
svajone. Daugeliui – ir išsigelbėjimu
nuo sparčiai plintančios narkomanijos
ir alkoholizmo.
„Anuomet tokių klubų reikėjo dešimtkart daugiau, bet viską ribojo finansinės išgalės, – paklaustas apie klubą
sakė A. Melianas. – Kita vertus, nepa-

prastai džiugu, kad šiame klube augę
vaikai jį vis dar atsimena, kad jis buvo
jiems svarbus.“
Olimpietis A. Kazakevičius sako ne
tik dažnai atsimenantis klube praleistas
dienas, bet ir susimąstantis apie savo
duoklę vaikams. „Ateityje tikrai norėčiau atiduoti vaikams tai, ką gavau pats
savo vaikystėje. Galbūt tai padarysiu
treniruodamas juos ar pats įkurdamas
klubą“, – sakė sportininkas.
Vaidė Gėlė

NAUJININKŲ BENDRUOMENĖS
SVEIKATINIMO PROJEKTAS
Naujininkų bendruomenė laimėjo
Vilniaus miesto savivaldybės projektą,
kuriuo siekiama stiprinti visuomeninį sveiko gyvenimo būdo judėjimą,
įtraukiant kitų Vilniaus miesto rajonuose veikiančių bendruomeninių
organizacijų atstovus (Pavilnio, Naujosios Vilnios, Šnipiškių, Dvarčionių
bendruomenių). Numatoma rugsėjo
mėnesį Nemenčinės rajono kaimo turizmo sodyboje organizuoti 2 dienų

stovyklą, kurios metu profesionalus
lektorius aptars mitybos principus,
pristatys fizinių pratimų sistemų ir
psichikos vystymo metodų rinkinį,
teiks praktinių patarimų, kaip valdyti
stresą ir sveikai maitintis. Bendruomenių atstovai, susipažinę su sveiko
gyvenimo pagrindais, galės pasidalyti
informacija su kitais savo bendruomenių nariais ir taip savo bendruomenėse propaguoti sveiko gyvenimo būdą.

prie Bendruomenių JUnkis internetu

aukščiausios kokybės
plastiko ir aliuminio
langų, durų, fasadų,
žiemos sodų gamyba,
montavimas ir garantinė
priežiūra

Visus, norinčius prisidėti prie Naujininkų, Naujosios Vilnios, Dvarčionių ir Pavilnio 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 lauką reikia įrašyti norimos bendruomenės pavadinimą):
• Naujininkų bendruomenė http://www.naujininkai.org;
• Gyventojų asociacija „Dvarčioniškiai“ http://dvarcionys.visiems.lt;
• Pavilnio bendruomenė;
• Naujosios Vilnios bendruomenė.

Tel. 8 625 10 510
www.innosystem.lt

uab „sĖKMĖS
LAIPTAI“
Tel. 8 652 65 021
info@euro-laiptai.lt, www.euro-laiptai.lt

„Tai, ką sunku padaryti, reikia daryti su didžiausiu atkaklumu.“ Konfucijus
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