
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys pilaitiškius ragino nebūti moliu! 
 
 

 
 
Pasitaiko, Pilaitę nors kartą per metus apsilankymu pagerbia Vilniaus miesto savivaldybės 
atstovai. Paskutinę kalendorinio rudens pavakarę su pilaitiškiais, jų bendrijų, komitetų 
atstovais aštriais bendrais sostinės infrastrukt ūros pagerinimo ir vietinės savivaldos 
klausimais diskutavo Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vadovė Vita 
Braškienė ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Algirdas Strelčiūnas. Turėjo ką 
pilaitiškiams ir svečiams pasakyti ir Albinas Šniras – Pilaitės seniūnas. „Pilaitės 
bendruomenės“ pirminink ė Janina Gadliauskienė, dažnai būnanti kitoje savivaldos 
funkcionierių barikadų pusėje, sužinojus, kad ruošiamas pakartotinis, neva taupymo 
sumetimais, vajus jungti seniūnijas, įsitikinusi, kad ir Pilait ė turėtų išlikti nesujungta, kaip 
tur ėtų išlikti ir seniūnas Pilaitėje, nesvarbu, kokių pažiūrų jis būtų. Juolab, kai Pilaitė 
plečiama, todėl pastoviai atsiras opių ir vietoje greito sprendimo reikalaujančių problemų. Ji 
primin ė: „Pilait ės bendruomenė“ nuo pat atsiradimo pradžios buvo už realią, o ne 
deklaruojamą savivaldą. Ne kartą ši bendruomenė pasisakė ir už seniūno rinkim ą iš vietos 
gyventojų.  

* 
   Į šį susitikimą susirinko nemažai pilaitiškių, jos bendruomenių ir komitetų vadovų ir  jų narių. 

Vis tik numatę pilaitiškius pagerbti Vilniaus miesto savivaldybės atstovai čia lankosi palyginti retai, 
o aktualijų, neleidžiančių ramiai miegoti, ne tiek ir mažai. 
   Algirdas Strelčiūnas susitikimą pradėjo nuo visiems aktualaus Vakarinio aplinkkelio, jau 

priartėjusio prie Pilaitės rytinio pakraščio, pristatymo: 
 

 
 

 Jau galima stebėti čia intensyviai besidarbuojančius buldozerius. Informacija apie šį aplinkkelį 
svarbi  pilaitiškiams ne vien prognozuojant, kiek pagerės susisiekimas su pagrindinėmis Lietuvos 
magistralėmis, bet ir kiek jo atsiradimas atsilieps gyvenimo kokybei pačiame jų gyvenamajame 
rajone. Tai yra, kiek aplinkkelis sukels papildomo triukšmo, prisidės prie taršos mašinų 



išmetamomis dujomis didinimo, juolab, kai nei žiniasklaida, nei  už tai atsakinga valdininkija 
neskuba populiariai paaiškinti visų tokio įspūdingo užmanymo pliusų ir minusų.  Taigi, A. 
Strelčiūnas paaiškino, kiek etapų turi apimti šis užmanymas ir kaip jis tiesiogiai palies pilaitiškius. 
Kalbėjo ir apie opius savivaldos reikalus. Pirmiausia, kad savivalda turėtų būti pagrindinis geros 
kokybės gyvenimo konkrečiame žemės lopinėlyje garantas, o Vilniuje daroma atvirkščiai. Ir toliau 
ribojamos tiek administracinės, tiek finansinės seniūnijų galimybės. Tuomet iš tikro jokių vietos 
sprendimų ir negali būti, net kelio prie kotedžo nužvyravimo ar nugreideriavimo. Tai tarsi buvo 
atsakas Angelavos gatvės gyventojams, kurie reikalavo net minimaliai  sutvarkyti kelią prie jų 
gyvenamojo būsto. Pasirodo, kad sprendžiant iš Vilniaus miesto savivaldybėje esančių planų, tai ne 
Angelavos gatvė, o takas, kurio neprivalu net nugreideriuoti, o juolab, nužvyruoti ar kitaip 
sutvarkyti. Algirdas Strelčiūnas, ilgametis Vilniaus miesto Lazdynų rajono seniūnas, kuriam teko 
pabūti ir bendru po vienu administraciniu stogu sujungtų Lazdynų ir Karoliniškių rajonų seniūnu, 
prisipažino: turėdamas galimybę kartą per savaitę būti Karoliniškėse, į priėmimą užsirašiusiems 20 
šios seniūnijos interesantų vos spėdavo skirti po kelias minutes. Jis replikavo: apie kokį tada 
konkretesnį  įsigilinimą į vietos žmonių problemas galima kalbėti? 
   Karaliaučiaus gatvės municipalinių namų gyventojų netenkina neseniai  jų kaimynystėje įrengta 

stambių buitinių atliekų laikino surinkimo aikštelė. Vita Braškienė paaiškino, kad tai laikina tokių 
atliekų surinkimo aikštelė, kuri yra viena iš vienuolikos Vilniuje įrengiamų,  kainavusi 1 mln. litų, 
panaudojant ES lėšas, sumažino visų išlaidas. Dabar nebereikia atskira eilute mokėti kiekvieną 
mėnesį už  atliekų surinkimą ir išvežimą nepriklausomai jos tavo ar ne tavo. Paaiškino, kodėl ši 
vieta pasirinkta. Todėl, kad  čia atsirado dar nesuprivatintas žemės lopinėlis. Be to, aikštelė yra arti 
prie kitų daugiabučių. Patogu į ją sunešti tokias atliekas ir iš kitų namų. Akcentavo: pastoviai 
stebima, kiek jų čia atsiranda. Daugiau atsiradus, tuoj pat iš vežama į ten, kur atliekamas jų 
perdirbimas. 
   Daugeliui susirinkusių į susitikimą knietėjo sužinoti, kada baigsis nemalonus kvapas, pasiekiantis 

Pilaitę dėl tinkamai netvarkomo nuotekų dumblo,  kaupiamo bendrovės „Vilniaus 
vandenys“ prižiūrimoje teritorijoje prie Neries, kurio kvapas įtakojamas vėjo krypties. Vita 
Braškienė atsakydama į šį klausimą, patikino: pirmieji žingsniai sprendžiant šią problemą jau žengti. 
Pirmasis metatankas su tokiomis nuotekomis jau išgabentas į Latviją. Patikino: ir kiti du metatankai 
iki kitų metų rudenio vienas po kito su dvokiančiu dumblu bus išvežti. Tuomet nemalonaus kvapo 
turėtų nebelikti. Kaip pastebėjo A. Strelčiūnas, kai toks kvapas juntamas, atsikvėpia Neris. Tada į ją 
nepatenka nuotekos, ir atvirkščiai. 
   Pilaitiškių netenkina maršrutinio transporto grafikas, o ypač savaitgaliais. Juos stebina ir 

nevienodos šildymo kainos visuose namuose. Šiuo klausimu pasisakė A. Strelčiūnas. Jis priminė, 
kodėl kai kuriuose namuose šios kainos mažesnės. Todėl, kad buvo aktyvūs kai kurie vilniečiai, tarp 
kurių  ir Pilaitės gyvenamųjų namų bendrijos pirmininkė Aušrelė Čepulienė: 

 

 
 

 Jis pabrėžė: tokie principingi žmonės susitelkė ir pasiekė, kad patys tvarkytų ir prižiūrėtų  prie 
savo būstų savo lėšomis įsirengtus šilumos tiekimo mazgus. Taip buvo suduotas pirmas smūgis 



monopolistinei „Vilniaus energijai“, savo rankose laikiusiai visą miesto šildymo ūkį. Algirdas 
Strelčiūnas ragino pilaitiškius nebūti moliu, iš kurio apsukrūs verslininkai, palaikomi prisitaikėliškų 
politikų, gali lipinti viską, ką tik nori. 
   Pilaitiškiams aktualios ir žalios vejos. Galima pasidžiaugti, kad į Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos planus pateko parkelio prie Pilaitės prospekto suformavimo darbai. A. Strelčiūnas, kaip 
nesuprantamą akibrokštą akcentavo dvigubą jų įrengimo apmokėjimą, kai iš pradžių už tai apsimoka 
prie jo nusprendę įsikurti naujakuriai, o po to tokiems darbams apmokėti Vilniaus savivaldybė 
reikalauja papildomai lėšų. 
   Buvo išsakytas pageidavimas pastatyti šiukšliadėžių prie Varnių kapinaičių: 
 

 
 
 Pilaitės seniūnas A. Šniras nesutiko, kad nesirūpinama tinkamu šiukšlių surinkimu ir pagarsino: 

šiais metais Pilaitėje pristatyta nemažai šiukšliadėžių: 
 

 
 

   Be to, įrengta suoliukų atsisėdimui, atremontuota vaikų žaidimų aikštelių, pakeista labiausia 
susidėvėjusi šaligatvių danga, prie Gilužio ežero, visuomenės reikmėms paliktame ruože, įkurtos 
būdelės persirengimui. Laukymėje, kur kažkada galėjo atsirasti golfo aikštelės,  o dabar renkasi 
jaunimas žaisti futbolą, įrengti vartai. Ir visa tai padaryta tik už 40 tūkstančių litų. Seniūnas 
pasidžiaugė, kad pradėta statyti poliklinika, senesniame pastate pradedama kurti viešoji biblioteka. 
Pabrėžė, kad Pilaitei iš dalies nepasisekė, kai čia norima turėti nepriekaištingai ir galutinai 
sutvarkytą infrastruktūrą. Jis patikino, kad visus iš Pilaitės gyventojų pasiektus pageidavimus ir 
opias problemas, kurias būtina nedelsiant spręsti, jis pristato Vilniaus savivaldybėje, bet 
apgailestavo, kad jų konkrečiam sprendimui paspartinti Pilaitės seniūnija neturi deramo 
administracinio svorio ir finansinių galimybių. Anot jo, Pilaitė, kaip pastoviai plečiamas 
gyvenamasis rajonas, ir ateityje neišvengs  nepatogumų dėl nesibaigiančių statybos darbų.   
   Pilaitiškiai pasigedo galutinai ir nepriekaištingai įrengtų dviračių takų. A. Strelčiūnas paminėjo, 

kur jie turėtų būti sutvarkyti ar naujai atsirasti. Pilaitiškiai nurodė: jiems svarbus ir tas dviračių takas, 



kuris jungtųsi su Karoliniškių parko dviračiu taku, kai norima sutrumpinti maršrutą ir išvengti greta 
riedančių automobilių keliamos taršos poveikio. 
   Pilaitės gyventojai sunerimę ir dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo jau jų poilsiui sukurtuose 

vietose. Algirdas Strelčiūnas tokį faktą paneigė, bet „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė J. 
Gadliauskienė kalbėjo, kad grąžintini tokie sklypai jau yra pažymėti šios miesto institucijos 
planuose: 

 
 

 Tad atsiranda pavojus jau suformuotoms rekreacinėms žaliosioms erdvėms pradingti iš viešo 
naudojimo plotų. Todėl pilaitiškiai kviesti būti budrūs. Ji pažymėjo: nežiūrint, kad Albinas Šniras ne 
visada buvo „Pilaitės bendruomenės“ iniciatyvų pusėje, galima pagirti paskutiniųjų metų Pilaitės 
seniūnijos pastangas gražinti šį vis besiurbanizuojantį sostinės rajoną. Pirmininkės nuomone: Pilaitė 
yra pakankamai didelė, turinti nemažai opių problemų, taigi, ir seniūnas, ir Pilaitės seniūnija turėtų 
išlikti savarankiški, su didesniais įgaliojimais, o pati seniūnija turėtų gyvuoti nesujungtos institucijos 
statusu. Priminė, kad „Pilaitės bendruomenė“ ir dabar, kaip ir anksčiau, pasisako už tikros, o ne 
šiaudinės savivaldos įsitvirtinimą. 
 

                                                           Pilaitės kronikininkė Angelė Šarlauskienė 


