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   Tenka apgailestauti, kad aplinkos tvarkymo vajai vangiai skverbiasi į pilaitiškių gyvenimo 
įpročius. Šiukšlinti mėgstama. Ypač daugiabučių Pilaitę teršia rūkoriai išmesdami nuorūkas pro 
balkonų langus. Nuo jų nedaug atsilieka keturkojų šeimininkai, nesurinkdami savo globotinių 
ekskrementų. Prastai tvarkosi ir prie ežerų įsikūrę kai kurie gyventojai, pamiršdami, kad jiems 
privalu apsišvarinti ir tose savo teritorijose, kurios patenka į visuomeninio naudojimo zonas ir 
nuo kurių dažniausia atsitveriama tvoromis. Ypatingai apšiukšlinama Salotės ežero aplinka. Ji 
mėgiama ne tik pilaitiškių ir karoliniškiečių, bet ir viso Vilniaus gyventojų, ypač šiltuoju metų 
laiku. 
 
   Džiugina: šįmet pakankamai organizuotai Pilaitėje startavo akcija „Darom“. Šiais metais ši 
akcija turėjo tris atraminius veiklos taškus ir buvo ganėtinai skaitlinga.   
 

 * * *  
(Šiose nuotraukose: Pilaitės vidurinės mokyklos sporto aikštėje rinkosi akcijos „Darom“ dvi komandos) 
 
Šios akcijos dvi komandos, iš kurių viena „Pilaitės bendruomenės“, patraukė į Pilaitės apylinkių 
žaliuosius plotus.  
 

 
(Janinos Gadliauskienė nuotrauka:  pirmose gretose su „Pilaitės bendruomenės“ nariais į apšnerkštus  žaliuosius 
Pilaitės plotus entuziastingai traukia Skomantas Špokas ir panašų tempą išlaikė iki akcijos „Darom“ pabaigos: 
buvo nepralenkiamas pagal šiukšlių rinkimo tempus ir mastus)  
                                                                              * 
Buvo nemažai ir individualistų, kurie šiukšles rinko su savo šeimos nariais, draugais arba vieni 
patys. 
                                                                              * 
   „Pilait ės bendruomenė“  nuo pat savo susikūrimo pradžios rengia dažnas talkas aplinkai 
sutvarkyti. Ji pasirinko apšvarinti Salotės ežero apylinkes. Derlius buvo ženklus. Vos užteko 
maišų šiukšlėms surinkti. Pirmavo plastikinė, stiklinė ir metalinė tara nuo įvairiausių gėrimų, 
tarp jos buvo ir nuo alkoholio. Aptikta prigulti tinkančių lovų, čiužinių. Pritempta ir 



nebenaudojamų automobilių padangų. Renkant šį civilizacijos lobį pasižymėjo jaunieji šios 
akcijos dalyviai. Ypač ženkliai triūsė Skomantas Špokas ir Arūnas Stasiškis iš Martyno 
Mažvydo pagrindinės mokyklos. 
    Pabaigus švarinti labiausią apterštą Salotės pakraštį – maudymuisi pritaikytą krantinę – , 
„Pilaitės bendruomenės“ pirmininkės Janina Gadliauskienė pakvietė šios akcijos dalyvius į 
žygį aplink visą Salotės ežerą ir kartu buvo gera proga pasižiūrėti, kaip atrodo kitos šio ežero 
pakrantės. Jos nebuvo taip prišnerkštos, kaip paplūdimio ruožas, bet irgi netrūko šiukšlių. 
                                                                                * 
   Išskirtinis „Darom“ taškas buvo prie būsimų Kūrybini ų dirbtuvi ų (prie prekybos centro 
RIMI), kur jau stiebiasi kertinės šio pastato sijos. 
 

 
 
   Šių dirbtuvių atsiradimo Pilaitėje siela Andrius Ciplijauskas, kuris buvo ir šio tvarkymo taško 
darbų koordinatorius, gausiai susirinkusiems patalkinti, padarius atokvėpio pertraukėlę, priminė, 
kas čia neužilgo, po dviejų mėnesių, turėtų būti.  
                                                                                
 

* * *  
 
    Apgailestavo, kad nepavyko, kaip planavo, labiau pasistūmėti su šių dirbtuvių statybomis.   
                                                                              *   
    Pasirodo, miškelyje aplink numatytas pastatyti Kūrybines dirbtuves, šiukšlių irgi sočiai: pačių 
įvairiausių: nuo buitinių iki statybinių. 
 

 
 



    Gautas leidimas dalį miškelio prašviesinti nuo krūmokšnių. Šioje veiklos bare darbavosi vyrai 
su pjūklais ir kirvukais. 
 

 * * *  
 
Prašviesintame miškelyje svajojama įkurdinti bevielį internetą, kuriuo gamtos prieglobstyje 

galėtų naudotis čia apsilankantys Pilaitės gyventojai. 
 

 
 
 Iškirstiems ir išpjautiems krūmokšniams išvežti pastatytas nemažai namų Pilaitėje pastačiusios 
statybų bendrovės „Eika“  konteineris.  
 

 
 
    Ši bendrovė taip prisidėjo prie tvarkymosi akcijos „Darom“. Ji taip pat norėtų, kad Pilaitė 
taptų daugeliui patraukliu, kultūringu, ir be abejo,  švariu gyvenamuoju sostinės rajonu. 
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