2010 metai
2010-01 05 Bendruomenė raštu kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyrių dėl
planuojamos vidurinių mokyklų reformos su prašymu, kad Pilaitėje būtų vienoje iš vidurinių
gimnazija, kitoje – progimnazija.
2010-01-07 Dalyvauta Pilaitės vidurinės mokyklos Tėvų komiteto posėdyje dėl vidurinių mokyklų
reformos, kai buvo siekiama Pilaitėje vietoje vidurinių mokyklų turėti tik progimnazijas.
2010-01-08 Dalyvauta Lazdynų seniūnijoje Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario A. Štaro
organizuotame susirinkime dėl pasipriešinimo komunalinių atliekų deginimui.
2010-01-18 Pasirašyta Protesto peticija ES Aplinkos generaliniam doktoratui dėl planuojamo
atliekų deginimo Vilniuje.
2010-01-19 Dalyvauta aptariant Savičiaus ligoninės statinių komplekso (Bokšto g. Nr. 6) plėtros
reikalus rengiant detalųjį sostinės planą.
2010-01-21 Dalyvauta bendrame visuomeninių aplinkosauginių organizacijų susitikime su
Europos Komisijos Aplinkos generalinio direktorato atstovais Lietuvos aplinkosaugos klausimais,
kur ypatingas dėmesys kreiptas Lietuvos pramonės objektų taršos aplinkai, tame jų ir atliekų
deginimo problematikai.
2010-01-22 Parengtas raštas Vilniaus regioniniam aplinkos apsaugos departamentui dėl atliekų
deginimo gamyklos PAV ekspertų galimo šališkumo.
2010-01-28 Dalyvauta su kitomis visuomeninėmis bendruomenėmis Lazdynų seniūnijoje
surengtame susitikime su Vilniaus miesto meru V. Navicku, kur pasisakyta prieš atliekų deginimo
gamyklos statybą Vilniuje Lazdynuose, dėl kurios atsiradimo gali pablogėti ir Pilaitės gyventojų
sveikata.
2010-02-01 „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė parengė straipsnį laikraščiui
„Žalioji Lietuva“ apie Gariūnų termofikacinės elektrinės keliamą taršą slidinėjimo žygio „Snaigė“
trasos atkarpai Pilaitės apylinkėse ir už jos ribų.
2010-02-04 „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė dalyvavo LNK televizijos
KK2 laidoje dėl užtvertų Pilaitės paežerių tvorų.
2010-02-07 Dalyvauta Sveikuolių klubo surengtoje šventėje „Ruonis“ prie Salotės ežero.
2010-02-09 Dalyvauta protesto akcijoje prie Aplinkos ministerijos dėl Atliekų deginimo gamyklos
statymo.
2010-02-10 Dalyvauta susitikime su buvusio Prezidento V. Adamkaus vyriausiąja patarėja A.
Rauličkyte valstybinių miškų apsaugos klausimais.
2010-02-17 Dalyvauta Lietuvos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pasitarime UAB „Vilniaus
vandenys“ kaupiamo dumblo skleidžiamos smarvės ir medicininių atliekų deginimo klausimais.
2010-02-24 Dalyvauta Lietuvos visuomeninių organizacijų surengtoje viešoje protesto akcijoje
prie Lietuvos Seimo prieš daniškų kiaulių fermų plėtrą Lietuvoje.
2010-02-25 „Pilaitės bendruomenės“ tarybos narė Angelė Šarlauskienė dalyvavo Lietuvos
Respublikos Seimo ir Lietuvos kultūros fondo surengtame forume „Lietuva: dabarties realijos ir
ateities vizija“.
2010-03-02 Dalyvauta spaudos konferencijoje, pasisakančioje prieš Baltarusijoje planuojamą
statyti atominę elektrinę.
2010-03-09 Dalyvauta M. Mažvydo mokyklos surengtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienos paminėjime, kuriame pasisakė disidentė Nijolė Sadūnaitė.
2010-03-15 Dalyvauta susitikime su Karoliniškių poliklinikos Pilaitėje vadovėmis, siekiant čia
gyventojų patogumui palikti tokį filialą.
2010-03-16 Dalyvauta Vilniaus miesto mero iniciatyva bendruomenėms surengtame Savivaldybės
būsimos veiklos pristatyme.
2010-03-28 Dalyvauta Vilniaus, Kauno ir kaimo bendruomenių suvažiavime Kaune, kur buvo
įsteigta Bendruomenių asociacija.
2010-03-31 Dalyvauta Lietuvos Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje dėl Vilniaus energijos
karštam vandeniui apmokėti siūlomų pasirinkti būdų.
2010-04-11 M. Mažvydo mokyklos aktų salėje suorganizuota Pilaitės gyventojams parodyti
„Pilaitės bendruomenės“ teatro spektaklio „Mano vardas – Lietuva“ premjera.
2010-04-27 Dalyvauta Aplinkos ministerijos iniciatyva surengtame pasitarime dėl Baltarusijos
atominės elektrinės statybos reikalų.
2010-05-23 Surengta Pilaitės miške tradicinė Poezijos pavasario šventė „Mes vienos girios
medžiai“. Šventėje dalyvavo poetai: Vidmantė Jasukaitytė, Vytautas Rubavičius, Marytė

Kontrimaitė, Nijolė Daujotytė, Julius Žėkas, skaitovė Irena Plaušinaitytė, literatūros kritikė Janina
Riškutė, Pilaitės literatai ir skaitovai, Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verdenė“. Šventės metu
bendruomenės tarybos narė Angelė Šarlauskienė pristatė Pilaitės gyventojų ir jų bičiulių eilių ir
miniatiūrų rinktinę„Mes vienos girios medžiai“, kurią sudarė.
2010-05-27 Dalyvauta Lazdynų seniūnijoje Vilniaus ir Kauno bendruomenių ir visuomeninių
organizacijų susitikime, pasisakant prieš atliekų deginimą.
2010-06-05 Solidarizuojantis dalyvauta Baltupių bendruomenės surengtoje akcijoje, skirtoje siekti
Jamonto miškui miško parko statuso, kad pavyktų išsaugoti nuo sunaikinimo.
2010-06-09 „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė Lietuvos Seime Kultūros
kongreso organizuotoje konferencijoje „Visuomenės politikos kultūros ugdymas“ skaitė pranešimą
„Ar gali bendruomenės veiksmingai kontroliuoti politinius sprendimus?“.
2010-07-22 Dalyvauta Pilaitės seniūnijoje sutikime dėl Pilaitėje galinčių atsirasti „Beepart“
kūrybinių dirbtuvių, kurių iniciatorius Andrius Ciplijauskas. Aptarta galima šių dirbtuvių
pastatymo vieta.
2010-07-27 Dalyvauta Trakuose surengtoje konferencijoje atsinaujinančių energijos šaltinių
efektyvumo klausimais.
2010-07-01 „Pilaitės bendruomenė“ įsijungė į nacionalinį bendruomenių konkursą ir pateko į
trečiąjį turą. Ta proga pristatė valandos trukmės video filmą (scenarijaus autorė ir režisierė Angelė
Šarlauskienė, montavo Karolis Gadliauskas) apie savąją bendruomenę.
2010-09-04 Dalyvauta pirmoje kaimynų šventinėje vakarienėje Vydūno g. 16 namo kieme.
2010-09-19 „Pilaitės bendruomenės“ pirmininkė Janina Gadliauskienė davė interviu TV3 laidai
„Paskutinioji instancija“ golfo ir Pilaitės miško viešo naudojimo klausimais.
2010-09-22 Surengta „Baltų vienybės diena“ ant Pilaitės piliakalnio. Šventėje dalyvavo:
Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verdenė“, Lietuvos archeologų draugijos pirmininkas Zenonas
Baubonis, Pilaitės ir kitų Vilniaus vietų gyventojai.
2010-10-08 Į amžinybę palydėtas aktyvus „Pilaitės bendruomenės“ narys, sausio 13-osios įvykių
dalyvis Antanas Sakalauskas.
2010-10-21 Dalyvauta viešoje protesto akcijoje prie Lietuvos Prezidentūros prieš atliekų deginimo
gamyklos statymą Pilaitės pašonėje Lazdynuose.
2010-10-27 Dalyvauta Lietuvos Prezidentūroje susitikime su prezidentūros specialistais
diskutuojant dėl alternatyvių komunalinių atliekų tvarkymo būdų.
2010-11-02 Teikta konsultacinė pagalba bendruomenėms organizuojant akciją prie Aplinkos
ministerijos prieš UAB „Vilniaus vandenys“ kaupiamo dumblo ir UAB „Senovė“ veiklos keliamą
smarvę.
2010-11-18 Pilaitės seniūnijos iniciatyva M. Mažvydo mokykloje surengta vakaronė, kurios metu
apdovanojami aktyviausi seniūnijos žmonės. Pilaitės seniūnas apdovanojo ir „Pilaitės
bendruomenės“ aktyvistus: Antaną Sakalauską (po mirties), Janiną Gadliauskienę, Ferdinandą
Jakšį, Angelę Šarlauskienę, Rimtautą Špoką, Vytautą Pelakauską, Dalią Tarailienę.
2010-12- 02/03 „Pilaitės bendruomenės“ tarybos narė Angelė dalyvavo dvi dienas trukusioje
konferencijoje, vykusioje Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje ir Vilniuje Savivaldybėje
„Kultūra ir Kūrybiškumas Lietuvos pažangai“.
2010-12-08 Dalyvauta Šiauliečių klube, Stasio Vainiūno namuose, pristatant „Pilaitės
bendruomenės“ nario, rašytojo ir žurnalisto Algirdo Vaserio poezijos knygą „Vakarinio dangaus
pakrašty“.
2010-12-10 Dalyvauta susitikime su Europos Parlamento nare Radvile Morkūnaite dėl atliekų
tvarkymo problemų Lietuvoje.
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