
„Darom“ metu Pilait ė nemiegojo 

Pilaitės gyventojai kartu su organizacijomis šiais metais aktyviai įsijungė į aplinkos 
tvarkymosi darbus. Aplinka buvo tvarkoma ne tik balandžio 26 dieną, o visą balandžio 
mėnesį. 

Talkininkai, pakviesti Pilaitės bendruomenės, darbavosi balandžio 12, 26 dienomis. 
Balandžio 12 dieną negausus talkininkų būrys tvarkė mišką prie Smalinės gatvės, o 26 - 
aplinką prie Pretorijaus, Gilužio ir Baltiešos ežerų.  

Pilaitės seniūnija kasmet aplinkos tvarkymui skiria visas pajėgas. Vilniaus miesto 
savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vyresnioji specialistė Nina Lingienė šįmet 
koordinavo tokių organizacijų, kaip Nacionalinės žemės tarnybos, Vilniaus miesto 
savivaldybės Teisės departamento, M. Mažvydo progimnazijos mamų klubo, draudimo 
kompanijos Ergo Lietuva darbą. Šios organizacijos geranoriškai dar iki akcijos „Darom“ 
dienos tvarkė joms nurodytas teritorijas. 

Akcijos dieną N. Lingienė pasitiko ir mus, palydėjo į tvarkomą vietą bei davė talkai skirtus 
maišus šiukšlėms. Toks dėmesys ir bendravimas yra malonus. Smagu, kai aplinka tvarkoma 
ne chaotiškai, o iš anksto suplanavus ir pasiskirsčius darbus. 

Ką žmonės išmeta 

Iš surenkamų šiukšlių galima šį tą spręsti apie gyventojų socialinę padėtį, bendravimą ir 
požiūrį į aplinką. Pasigilinus kodėl ir kokios šiukšlės išmetamos, galima net priimti 
atitinkamus sprendimus. Pavyzdžiui, kaip paveikia šunų savininkus valdžios institucijų 
sprendimas susirinkti šunų ekskrementus ir juos išmesti į specialias šiukšliadėžes. Iš 
pakrūmėse daugelyje vietų rastų maišelių su šunų ekskrementais galima daryti išvadą, kad 
pradinės nuostatos šunų šeimininkai laikosi, tačiau nesant pakankamai šiukšliadėžių, kišenėse 
to maišelio su turiniu tikrai nesinešioja. Apie buvusias laužavietes rastos šiukšlės taip pat 
liudija kas ir kaip smaginasi. Tiesa, Pilaitės miške prie susibūrimo vietos rastos net dvi poros 
gerų vyriškų batų tikrai nustebino, nes tikėtina, kad batų savininkai į namus grįžo basi. Tenka 
pastebėti, kad šiais metai neteko rasti benamių susikurtų stovyklaviečių, į kurias paprastai 
būna sutempiama senų baldų, kitokių rakandų, o aplinka apšiukšlinama. Radus tarp jaunų 
pušaičių nemažai numestų padangų, darosi aišku, kad Pilaitės miškas yra ne tik poilsio, bet ir 
atsikratymo senomis padangomis vieta.  

 

Skomantas ir Vykintas Špokai darbavosi linksmai 



Kartu su talkininkais balandžio 26 dieną bandėme išlaisvinti nuo šiukšlių prie Gilužių ežero 
paplūdimio esančią kūdrą. Matydami, kad jau daugelį metų galimai vietiniai gyventojai čia 
palikdavo šiukšles maišuose, reikėjo daug pastangų juos ištampyti. Nebuvo malonu traukti iš 
duobėje esančio vandens didelį kiekį sauskelnių. Tačiau laiku prisiminiau vaikystėje tėvo 
dažną pasakymą, kad vaikeli, įkišęs ranką į š... ją nusiplausi, bet jei išsitepsi kitaip, tai liks 
visam gyvenimui.Šalia, į kūdrą primestų plastmasinių ir stiklinių butelių, aptikome ir radinį 
metalo surinkėjams – visą krūvą aprūdijusių metalo juostų. Jų surinkti nepajėgėme.  

 

Išlaisvinome kūdrą nuo šiukšlių 

Pamačius daugybę išmetamų PET ( plastiko ) butelių norisi politinio sprendimo įvesti 
depozito sistemą, kai vartotojas už pakuotę sumoka užstatą, tačiau, vėliau, ją grąžinęs, 
atsiima. Tokiu būdu, sumažėtų išmestų ne vietoje butelių, o gamta džiugintų natūraliu grožiu. 
Būtų šaunu grįžti prie stiklinės taros. Tuomet turėtume žymiai geresnės, saugesnės kokybės 
produktus. 

 

Jaunimui ne vis tiek   

Tuo tarpu, prie Baltiešos ežero paplūdimio jau bent porą metų poilsiautojų padarytą šiukšlių 
sąvartyną šauniai tvarkė Karoliniškių, Žemųjų Panerių ir kitų Vilniaus miesto rajonų 
jaunimas. Jie ne tik surinko ir į maišus sukrovė visas šiukšles, bet ir savo automobiliu vežė į 
šiukšlių surinkimui numatytą vietą. Tik patikinus, kad seniūnija organizuos išvežimą ir iš šios 
vietos, kartu baigėme šiukšles dėti į maišus. Paklausus kaip jie čia taip sugalvojo, atsakė, kad 
ežeras yra jų mėgiama poilsio vieta, o akcija „Darom“ kaip tik tas laikas kai norisi apsikuopti. 



 

 

Tą pačią dieną Lietuvos vandens slidininkų sąjunga, kuri nuolat vandens slidėmis treniruojasi 
Gilužių ežere, tvarkė jo pakrantes. Tą patį savo teritorijose darė Beepart jaunųjų menininkų 
kolektyvas bei Šiaurinės Pilaitės bendruomenė. Tradiciškai po akcijos talkininkai prie 
Beepart rinkosi prie arbatos ir savo atsineštų vaišių. 

Nors į talką buvo kviesti Pilaitės seniūnaičiai, tačiau noriai sudalyvavo tik Naujosios Pilaitės 
dalies seniūnaitė Valentina Polubenko. Gali būti, kad kiti tvarkė savo aplinką. Užtat 
džiaugėmės trečioje klasėje besimokančio Arnoldo ir jo tėvelio bei kitų geranoriškų 
talkininkų darbu. 

 

 



Kai galvoju kodėl svarbu dalyvauti tokioje talkoje ir nesijausti antrarūšiu bekuopiant kitų 
šiukšles, ateina mintis, kad apkuopus aplinką, apsikuopi ir savo viduje. Manau, kad išorinė 
tvarka veikia ir kiekvieno vidinę pusiausvyrą.  

 

 

 


