Pilaitė akcijoje „Darom“
Ar buvai akcijoje „Darom“? Buvau. Turbūt ne vienas moksleivis iš M. Mažvydo
progimnazijos galės taip pasigirti prieš draugus. O ir suaugusiųjų buvo ne vienas kitas. Tad
apie viską kas vyko praėjusį šeštadienį Pilaitėje.
Ar mes miegaliai?
Visas Vilnius praėjusio šeštadienio rytą jau buvo ant kojų, 10 val. prasidėjo akcija „Darom“. O
pilaitiškiai pagalvoję, o kur skubėti, rinkosi tik 11 val.. Į Pilaitės vidurinės mokyklos stadioną kartu
su mokytoja atskubėjo gausus M. Mažvydo progimnazijos 5-7 klasių būrys, Pilaitės gyventojai su
šeimomis ir Seimo narys Paulius Saudargas su padėjėjais. Seimo narys ne tik dalyvavo talkoje, bet
atnešė maišų, pirštinių ir didelį puodą arbatai išvirti ant laužo po talkos.

Smagus pasirengimas talkai ( nuotrauka - Jurgitos Jarašiūnienės )
Visu būriu pajudėję į mišką prie Salotės ežero tikėjomės rasti ten nemažai šiukšlių. Šie miškai
priklauso privatiems savininkams ir yra menkiau prižiūrimi. Tačiau buvo neįtikėtina, kai radome vos
vieną kitą šiukšlę.

Visu būriu patraukėme į mišką ( nuotrauka - Jurgitos Jarašiūnienės )
Neužilgo pastebėjome ir akcijos „Darom“ numatytoje aikštelėje krūvą pristatytų maišų. Kaip
vėliau paaiškėjo, apie 10 Pilaitės entuziastų jau nuo pat ryto rinko šiukšles ir gerokai apvalė visą mūsų
pasitrinktą teritoriją. Bet kaip sakoma, ko ieškai tą ir randi. Ilgai nelaukę pajudėjome link upeliuko,
kur jauname pušynėlyje vasarą renkasi benamiai , o ir jaunimas nevengia susikurti laužus. Pušynėliui
iš tikro mūsų pagalba pravertė. Tarp jaunų pušaičių voliojosi servetėlės, kurios itin gadina vaizdą,
sudaužyti buteliai, plastmasiniai maišai. Atkreipiau dėmesį, kad šiais metais sumažėjo plastmasinių
butelių. Jei anksčiau jų būdavo pilnos pakrūmės, tai šiais metais tik vienas kitas.

Vandens slidininkai tvarko Gilužio ežero pakrantę ( nuotrauka – Violetos Grigelytės )

Sniegas ir ledas ištirpo, o kas liko? ( nuotrauka - Violetos Grigelytės )
Kad akcija tampa vis aktualesnė rodė surinkimo aikštelėje akcijos dalyvius pasitinkantys želdynų
akcinės bendrovės Vilniaus Zunda darbuotojai. Jie rūšiavo suneštas šiukšles, o išrūšiuotas krovė į
šalia esantį sunkvežimį. Maišus su šiukšlėmis į surinkimo aikštelę teko gabenti iš tolimiausių miško
vietų.

Aptarimas prie laužo
Gerokai paplušėjus, buvome pakviesti rinktis prie BeePilaitė kultūros centro, kur įsikūrę jaunieji
menininkai. Jie taip pat visą pusdienį darbavosi artimiausiame miške. Sutvarkę numatytą plotą,
talkininkams ant sukurto laužo išvirė skanios, kvapnios arbatos. Aplink laužą smagiai sukosi
mokinukai, ir suaugę. Jų tarpe arbata vaišinosi ir Seimo narys P. Saudargas, ir nuo Gilužio ežero
atvykę vandens slidininkai. Jie tądien tvarkė ežero pakrantes ir atėję dalinosi įspūdžiais.

Padirbėjus vaišinamės ant laužo išvirta arbata ( nuotrauka – Jurgitos Jarašiūnienės )
Su vandens slidininkais Pilaitės bendruomenė jau kelinti metai aiškinasi dėl jų treniruočių
Gilužio ežere. Daugelis miestiečių, atėję į Gilužio ežerą išsimaudyti, nėra patenkinti, kai ežero viduriu
lekia kateris iki kranto sukeldamas bangas. Tačiau sportininkai tikina, kad jiems ši sporto bazė yra itin
svarbi ir jie neturi daugiau kur treniruotis. Bendruomenė, suprasdama ir palaikydama šią sporto šaką,
ne kartą kreipėsi į valdžios institucijas, prašydama iškelti sportininkus į kitą vietą, sudarant tokias
pačias sąlygas.
Tačiau, kai neseniai paaiškėjo, kad vietoje nuo seno besitreniruojančių sportininkų ežerą norima
panaudoti kitiems projektams, čia įkurti vandens atrakcionus „Europos maršrutai“, bendruomenė
aktyviai pradėjo remti sportininkų interesus. Įrengus atrakcionus, miestiečiai tikrai negalėtų taip
naudotis ežeru kaip iki dabar. Be to, ar tikrai būtent šis ežeras turėtų būti paaukotas atrakcionams, su
bendruomene apie tai dar niekas nediskutavo.
Vandens slidininkai, prisijungę po talkos diskutavo dėl reikalingumo tvarkyti aplinką. Jie
pasigedo Aplinkos ministro Gedimino Kazlausko dalyvavimo talkoje. Juk jo namas kaip tik stovi prie
Gilužio ežero kranto, kur nuostabioje įlankėlėje, deja, itin pridergtoje, yra bene daugiausiai šiukšlių.
Nesigilindami kas ir kiek turėjo prisidėti prie aplinkos švarinimo, kartu su vandens slidininkais
nutarėme, kad reikėtų dar vienos akcijos Balčio ežeriuko pakrančių sutvarkymui. Kadangi tuoj
prasidės paukščių perėjimo metas, o jų čia gausu, nutarėme draugėn pasikviesti ornitologų draugiją,
mūsų didžiuosius pagalbininkus moksleivius ir išvalyti Balčio ežero pakrantes.

Vandens slidininkai surinko šiukšles ir po Villa Alicante langais ( nuotrauka - Violetos
Grigelytės )
Pabaigai BeePilaitė kultūros centro pirmininkas Andrius Ciplijauskas kiekvienam norinčiam
išdalino po galiuką virvutės. Visi kas turėjo kokių norų galėjo jas užrišti ant netoliese esančio medelio
šakų ir tyliai paprašyti jų išsipildymo. Nepastebėjau ar Seimo narys šitokiu būdu prašė išpildyti norą,
bet jo pagalba ir buvimas šalia savo rinkėjų atrodė labai natūraliai, nieko netrikdė.
Pilaitė turbūt niekuo neišsiskyrė iš visų tvarkiusių miesto teritorijas, bet tą darė tikrai nuoširdžiai,
neskubėdami ir pagalvodami ką dar būtų galima nuveikti, kad patiems būtų gera. Ši akcija, pradėta
Lietuvoje prieš keletą metų, jau virsta tarptautine. Tegul tai būna duoklė motinai Žemei, kuri minima
balandžio 22 dieną.

Po talkos kiekvienas savaip įvertino dienos rezultatus ( nuotrauka - Violetos Grigelytės )
Parengė Janina Gadliauskienė

