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Pilaitėje pirmą kartą plačiau pažymėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

1990 metais gruodžio 14 dieną Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio
1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną, nuo pat įsikūrimo Pilaitėje, seniūnijos
patalpose, mini Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centras „Diemedis“. Šių
metų šventės paminėjimas vyko Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos aktų salėje. Šventės
iniciatoriai: Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centras „Diemedis“, Pilaitės
vietos bendruomenės taryba, bendradarbiavę su Pilaitės seniūnija, Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazija, šventės organizatoriumi – VŠĮ „Beepart kūrybinės dirbtuvės“, laimėjusiu konkursą
organizuoti renginį. Taigi, šių metų Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos pažymėjimas
Pilaitėje ypatingas. Pagaliau pavyko pasiekti, kad dalis Vilniaus savivaldybės seniūnijoms
perduodamų lėšų būtų skiriama ir kultūrinėms reikmėms. Pilaitės vietos bendruomenės tarybai,
susidedančiai iš čia veikiančių visuomeninių, viešųjų, mokymo ir panašių institucijų atstovų,
nutarus plačiau šią šventę paminėti ir Pilaitėje, konkursą jai įgyvendinti laimėjusios VŠĮ „Beepart
kūrybinės dirbtuvės“, atstovaujamos Andriaus Ciplijausko, lėšas investavo į Pilaitės
pagyvenusiems žmonėms dovanojamus puodelius, kuriuos išgrąžinti į tokias dirbtuves rinkosi apie
šimtas vaikų ir jų tėvelių. Sukurta ir nevystančių gėlių. Ne tik vaikų ir jų tėvelių piešiniai ant
puodelių šildė gausiai į Martyno Mažvydo progimanzijos nors ir šaltoką, bet jaukią aktų salę
susirinkusius pagyvenusius žmones iš visos Pilaitės. Juos taip pat malonino profesionalaus
Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės muzikos ansamblio „Vingrė“ (vadovas
Petras Garšva) programa, kurioje netrūko muzikos ir dainų iš pačių skirtingiausių žemės kampelių:
http://youtu.be/LjoQ5-dJgRQ
Pakylėjančiai nuteikė ir Pilaitės bendruomenės aktyvisto, iškilaus aktoriaus ir režisieriaus
Ferdinando Jakšio, kuris taip pat yra Senjorų dienos centro „Diemedis“ lankytojas, su ugninga
sielos kibirkštele padeklamuotos mūsų poetų eilės: http://youtu.be/_cE8UXc_Lg8
Širdžiai mielas eilės deklamavo ir kitos Senjorų dienos centro „Diemedis“ lankytojos. Tai
Danutė ir Emilija: http://youtu.be/yWU1CbVKIEM

Nuoširdūs sveikinimo žodžiai eilėmis pagyvenusių žmonių adresu skambėjo ir iš Martyno
Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Genės Astrauskaitės-Remeikienės lūpų:
http://youtu.be/ePBxRUaxzLs
Šventę pagerbė ir Europos Parlamento informacijos biuro ir Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje Europos informacijos centro vadovė Aneta Stankevičienė, primindama, kad šie metai –
Europos piliečių metai. Pasidžiaugė, kad ir jai ne kartą tenka bendrauti su plačiai žinomais Pilaitės
pagyvenusiais žmonėmis (aktyviai su jais bendradarbiaujama tris metus). Šio centro vadovė atėjo
netuščiomis. Ji senjorams padovanojo patogius nešiotis apsipirkimui maišelius.
http://youtu.be/PlI9gNxOems
Tarptautinėje pagyvenusių žmonių šventėje dalyvavęs Pilaitės seniūnas Albinas Šniras pažymėjo
sveikintiną iniciatyvą ir tokiais nelengvais ekonominio sunkmečio laikais surasti lėšų tokiems
renginiams paremti: http://youtu.be/IKPEAin4Ygg
Pilaitės vietos bendruomenės tarybos vardu už negalėjusį dalyvauti jos pirmininką Algirdą Kelpšą
šventės dalyvius pasveikino šios tarybos narė Aušrelė Čepulienė. Ji, kartu būdama ir Pilaitės
bendruomenės centro „Mažoji Lietuva“ pirmininkė, garbės raštais apdovanojo pagrindinius šios
šventės organizatorius: jos praktinį įgyvendintoją Andrių Ciplijauską ir šios šventės iniciatorę bei
kuratorę Ireną Orvidienę, Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centras
„Diemedis“ vadovę, kuri nuo pat Pilaitės, kaip daugiabučių rajono, kūrimosi pradžios kantriai ir
išradingai
buria
prasmingam
gyvenimo
leidimui
šio
amžiaus
žmones:
http://youtu.be/UDUVvSj0Ldg
Irena Orvidienė, taip pat būdama ir Pilaitės vietos bendruomenės tarybos nare, pasiūlė nuo šiol
kasmet Pilaitėje organizuoti Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai skirtą renginį. Anot jos,
ateityje toks renginys galėtų tapti gražia tradicija kasmet suburti senjorus bendram džiaugsmui.
Kaip patikino I. Orvidienė pačioje tokio šių metų renginio pradžioje: „bus siekiama sukurti
visuotiną
jaukumo
ir
linksmumo
atmosferą“,
regis,
tai
ir
buvo
pasiekta:
http://youtu.be/wQZagW2sEh0
Su tarptautine pagyvenusių žmonių švente pilaitiškius taip pat sveikino Pilaitės vietos
bendruomenės tarybos narys ir Pilaitės gimnazijos direktorius Zotikas Popovas, vildamasis, kad
netolimoje ateityje spalio 1-oji taps ne tik pagyvenusių žmonių, bet ir bendra jų atžalų: vaikaičių ir
provaikaičių švente: http://youtu.be/YVjS_31erBc
Šventėje neapsieita ir be savanorių. Talkino du jaunuoliai: jie nešiojo dovanėles senjorams, o
įgarsinimo reikalais rūpinosi Martyno Mažvydo progimnazijos fizikos mokytojas Valdemaras
Purelis. Apgailestauta, kad šventėje negalėjo dalyvauti prie jos įgyvendinimo ženkliai prisidėjusi
savanorė Raluka iš Rumunijos: http://youtu.be/JghLzD5dCr0 .
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