
2009 metai 

 
2009-01-12 Dalyvauta rengiamos statyti Atliekų deginimo gamyklos PAV ataskaitos peržiūr÷jime, pateiktos pastabos, išsiųsti raštai institucijoms su 
siūlymu ataskaitą grąžinti pataisymui. 
 
2009-01-21 Kartu su kitais visuomeninių organizacijų atstovais išsakytos pretenzijos Aplinkos ministerijai d÷l norimos statyti Atliekų deginimo 
gamyklos susitikime su Aplinkos ministro patar÷ju A. Spruogiu. 
 
2009-01-21 Dalyvauta Seimo Aplinkos apsaugos komitete d÷l pakuočių tvarkymo, apmok÷jimo sistemos keitimo.  
 
2009-01-23 Susitikimas su Užupio respublikos atstovais d÷l Pilait÷s rajono kultūrin÷s veiklos aktyvinimo „Pupos“ prekybos centre. 
 
2009-01-29 Dalyvauta visuomeninių organizacijų atstovų susitikime su ministrais. Kalb÷ta d÷l aplinkosaugos įstatymų keitimo.  
 
2009-02-02 Pagrindin÷s bendrojo lavinimo Krikščionių mokyklos, įsikūrusios Pilait÷je, Gilužio g. 15, kvietimu dalyvauta moksleivių koncertin÷je 
programoje, skirtoje Lietuvos tūkstantmečio vardo pamin÷jimui, kuris iš tokių renginių buvo pirmasis Pilait÷je. Susipažinta su šios mokyklos mokymosi 
ypatumais, materialia baze, aptartos bendros Pilait÷s labui naudingų darbų gair÷s. 
 
2009-02-09 Su Užupio respublikos atstovais rengtas „Pilait÷s bendruomen÷s“, kaip visuomenin÷ organizacijos, veiklos paviešinimas imant 
filmuotą interviu iš šios bendruomen÷s aktyvistų. Jis skirtas plačiau pristatyti šios bendruomen÷s nuveiktus ir numatomus nuveikti darbus labiau 
lankomose internetin÷se svetain÷se. Aptartos visų labui svarbios pilietin÷s akcijos. 
 
2009-02-10 Dalyvauta visuomeninių organizacijų, kitų suinteresuotų institucijų, asmenų susitikime su naujai paskirtu Aplinkos ministru G. Kazlausku. 
Kalb÷ta d÷l rengiamos statyti Atliekų deginimo gamyklos prie Gariūnų problemų.  
 
2009-02-12 Bendruomen÷s aktyvas dalyvavo M. Mažvydo mokyklos vasario 16 – osios pamin÷jime. 
 
2009-02-18 Dalyvauta Seimo Europos centre vykusioje konferencijoje „Regionin÷ atliekų deginimo gamykla Vilniuje „už ir prieš“". J. Pilait÷s 
bendruomen÷s pirminink÷ J. Gadliauskien÷ skait÷ pranešimą tema: „ Atliekų deginimas – nauda vilniečiams ar verslui“. 
 
2009-02-25 Susitikta su Sveikatos apsaugos ministru A. Čapliku, kitais specialistais d÷l sanitarinių apsaugos zonų, kvapų reglamento ir šachtinių 
vandens šulinių užterštumo. 
 
2009-03-02 Parengtas ir išsiųstas raštas Sveikatos apsaugos ministerijai d÷l sanitarinių apsaugos zonų. 
 
2009-03-04 Dalyvauta akcijoje prie Vilniaus savivaldyb÷s d÷l Vilniaus savivaldyb÷s atstovo G. Palucko pritarimo numatytos statyti Atliekų deginimo 
gamyklos PAV, reikalaujant iš pareigų atleisti šį savivaldyb÷s administratorių .  
 
2009-03-04 Dalyvauta Lazdynų rajono gyventojų ir Aplinkos ministerijos pareigūnų susitikime Lazdynų seniūnijos patalpose d÷l rengiamos statyti 
Regionin÷s atliekų deginimo gamyklos proceso sustabdymo. 
 
2009-03-05 Dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtoje konferencijoje „ Žaliuojanti Vilnija“.  
 
2009-03-09 Dalyvauta Seimo Aplinkos apsaugos komitete d÷l atliekų tvarkymo sistemos gerinimo.  
 



2009-03-18 Dalyvauta „Žinių radijo“ laidoje „Šimtas dienų vyriausybei“. 
 
2009-03-24 Akcija prie viešbučio Holiday Inn, kur vyko mokslin÷ konferencija „Biotechnologijos saugaus naudojimo ir vystymo perspektyvos 
Lietuvoje“, kuria suinteresuotos užsienio verslo struktūros ir kai kurios Lietuvos institucijos siek÷ prad÷ti atvirame lauke auginti genetiškai 
modifikuotus augalus iki galo neištyrus jų pasekmių žmonių sveikatai, augmenijos įvairovei.  
 
22009-03-28 Organizuotas Pilait÷s visuomeninių organizacijų susitikimas Pilait÷s prekybos centre "Pupa". Ta proga inicijuotas meninink÷s Irinos 
Petrocianc ir jos mokinių fotografijų-paveikslų "ŽEMöS MEILö" parodos atidarymas, lydimas Pasaulinei žem÷s dienai skirtų dainų, posmų, pilietinių 
pasisakymų ir pasis÷d÷jimo prie arbatos puodelio apsitariant, kaip toliau gal÷tų tvarkytis Pilait÷. 
 
2009-04-06 Dalyvauta susitikime su Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomen÷s sveikatos centro darbuotojais d÷l sanitarinių apsaugos zonų. 
 
2009-04-20 Dalyvauta kartu su Žaliųjų jud÷jimo laikraščio būsimos paskaitos LUNI (Laisvasis universitetas) yra neformali bendruomenin÷ iniciatyva, 
siekianti suburti asmenis ir jų grupes, aktyviai veikiančius akademin÷je ir socialin÷je terp÷je, skatinti juos dalintis žiniomis ir patirtimis, kurti 
alternatyvas nusistov÷jusiam švietimo modeliui, motyvacijai, disciplinai) "Visuomenin÷s organizacijos kaip alternatyva valdžios institucijoms" 
tezių pagarsinime per Vilniaus universiteto radiją (pagarsino J. Gadliauskien÷).  
 
2009-04-21 Dalyvauta nuo visuomeninių organizacijų mokslin÷je praktin÷je Sveikatingo konferencijoje. 
 
2009-04-23 Skaityta paskaita LUNI "Visuomenin÷s organizacijos kaip alternatyva valdžios institucijoms" (skait÷ J. Gadliauskien÷). 
 
2009-04-23 Dalyvauta Seimo nar÷s D. Kuodyt÷s surengtame pasitarime d÷l saugomų teritorijų.  
 
2009-04-25 Surengta talka Pilait÷ miške. 
 
2009-04-24 Dalyvauta Kultūros paveldo komisijoje d÷l Lietuvos apskričių ir rajonų bendrųjų planų.  
 
2009-04-30 Dalyvauta Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus kolegijos ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s rengtoje mokslin÷je praktin÷je konferencijoje 
"Vilniaus vakariniai paribiai. Gamtos ir kultūros paveldas. Teritorijos vystymo gair÷s" (pranešimą "Bendruomenių vaidmuo regiono problemų 
sprendime: Pilait÷s bendruomen÷s patirtis" skait÷ Pilait÷s bendruomen÷s atstov÷ dr. A. Šarlauskien÷). 
 
2009-05-22 Dalyvauta Valstybin÷s kultūros paveldo komisijos organizuotoje konferencijoje kultūros paveldo klausimais. Parnešimą „Kultūros paveldas 
ir visuomen÷“ skait÷ Pilait÷s bendruomen÷s pirminink÷ J. Gadliauskien÷. 
 
2009-05-23 Surengta septintoji iš eil÷s "Poezijos pavasario švent÷`2009" Pilait÷s miškelyje. Ji skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui pamin÷ti. Švent÷je 
dalyvavo aktorius-bardas Giedrius Arbačiauskas, aktor÷ Lilija Žadeikyt÷, poetai-svečiai: Arvydas Genys, Ineza Juzefa Janon÷, Jonas Kalinauskas, 
Ramut÷ Skučait÷, Jolanta Sereikait÷. Su Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirta programa pasirod÷ Buivydiškių folklorinis ansamblis "Verden÷" (vadov÷ 
Rasa Kauzonait÷), Vilniaus klubas "Gyvieji namai" (vadovas Ričardas Kairaitis): ištrauką apie Mažąją Lietuvą (iš 2009 02 02 rodyto Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui renginio mokykloje) rod÷ pagrindin÷s bendrojo lavinimo Krikščioniškos mokyklos Pilait÷je mokiniai (vadov÷, mokytoja Jolanta 
Janut÷nien÷). Poetinę-bardinę programą pristat÷ Martyno Mažvydo vidurin÷s mokyklos vyresniųjų klasių muzikin÷ vokalo grup÷ (vadov÷ Kristina 
Žebrauskait÷-Šileikien÷); pristatyta Pilait÷s gyventojų ir jos bičiulių poezijos ir miniatiūrų rinktin÷ "Lietuva! Tavo vardas mano širdy!". Savo kūrybą 
skait÷ Pilait÷s gyventojai: Karolina Biekšait÷-Jezerska, Irena Matulevič, Lida Tamulevičien÷, Dalia Tarailien÷, iš Pilait÷s bičiulių - Antanas Vilius 
Raupelis (Buivydišk÷s). Šventę ved÷ Dalia Tarailien÷. 
 
2009-06-01 Kartu su LNK TV „Paskutin÷ instancija“ kūrybos grupe lankytasi Gilužio ežero pakrant÷se, aiškintasi pakrančių apsaugos reikalai. 



 
2009-06-03 Dalyvauta Seimo Aplinkos apsaugos komiteto organizuotame pasitarime d÷l atliekų tvarkymo sistemos gerinimo. Kalb÷ta apie atliekų 
deginimo gamyklų problemas. 
 
2009-06-10 Dalyvauta Seime d÷l medicininių atliekų deginimo gamyklos „Senov÷“ problemų.  
 
2009-06-10 Dalyvauta Seime d÷l Genetiškai modifikuotų organizmų moratoriumo.  
 
2009-06-12 Dalyvauta Aukštadvario regioniniame parke surengtame prezidento V. Adamkaus, Aplinkos ministerijos ir visuomeninių organizacijų 
atstovų saugomų teritorijų problemų aptarime. 
 
2009-06-17 Dalyvauta Seime d÷l Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimų. 
 
2009-06-23 Dalyvauta Seimo aplinkos apsaugos komitete svarstant teritorijų planavimo įstatymą. 
 
2009-06-23 Dalyvauta Aplinkos ministerijoje susitikime d÷l klimato kaitos.  
 
2009-07-02 Vykta į Vilniaus žurnalistų klubo ir Lietuvos nekilnojamo turto pl÷tros asociacijos suorganizuotą kelionę į Klaip÷dos LEZ teritoriją ir Kuršių 
neriją. 
 
2009-07-14 Dalyvauta radijo laidoje apie paplūdimių problemas. 
 
2009-07-20 Pilait÷s bendruomen÷s atstovų ir atsakingų institucijų susitikimas su Seimo nariu K. Uoka d÷l atsirandančių tvorų, statinių prie ežerų ir 
upių. Buvo nutarta surengti ne vieną ekspediciją siekiant suregistruoti kuriose vietose jie trukdo visuomenei prieiti prie vandens telkinių. 
 
2009-07-21 Dalyvauta Aplinkos ministerijos medicininių atliekų deginimo gamyklos d÷l netinkamos UAB „Senov÷“ veiklos, kai jos naudojami filtrai į 
aplinką skleidžia nepakankamai nukenksmintą taršą, svarstyme. 
 
2009-07-29 Dalyvauta Kuršių nerijos bendrojo plano viešame svarstyme, nes daugumos visuomen÷s atstovų ir specialistų nebuvo pritarta Bendrajam 
planui, kurio sprendiniuose numatyta agresyvi pl÷tra sunaikintų visiems Lietuvos piliečiams svarbią šią unikalią į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo 
sąrašą įtrauktą teritoriją. V÷liau į Lietuvą atvykę UNESCO ekspertai šį bendrąjį planą taip pat nepalankiai įvertino. 
 
2009-07-29 Dalyvauta viešoje protesto akcijoje prie Lietuvos Respublikos vyriausyb÷s d÷l jos ketinimų naikinti sanitarinių apsaugos zonų. 
 
2009-08-05 Dalyvauta pasitarime d÷l Vandens slidininkų asociacijos galimybių naudotis Gilužio ežeru treniruot÷ms ir varžyboms. Pilait÷s 
bendruomenei buvo suprantami šių sportininkų, kurie įsirengę prie ežero sporto bazę ir daugelį metų ja naudojasi, kai skirtingai nei anksčiau, šiuo 
ežeru dabar naudojasi priart÷jęs miestas, ketinimai. Tod÷l paprašyta Aplinkos ministerijos sudaryti šiai asociacijai sąlygas treniruotis kitoje vietoje. 
 
2009-07-24 Dalyvauta Seimo nario D. Barakausko iniciatyva suorganizuotame GMO įstatymo projekto aptarime. 
 
2009-08-18 Dalyvauta Radijo centro laidoje, kuri buvo skirta Lietuvos Žaliųjų jud÷jimo veiklai, nes Pilait÷s bendruomenei nesvetimas darnios aplinkos 
apie savo gyvenamąjį bustą, d÷l kurios sukūrimo šis jud÷jimas kovoja, tikslai. 
 
2009-08-26 Dalyvauta Vilniaus visuomen÷s sveikatos centre pasitarime d÷l sanitarinių apsaugos zonų. 
 



2009-09-04 Pakartotinai dalyvauta svarstant Vilniaus miesto savivaldyb÷je galimos atliekų deginimo gamyklos PAV nuostatas.  
 
2009-09-16 Dalyvauta Seime svarstant v÷jo j÷gainių, kaip alternatyvių energijos šaltinių, atsiradimo Lietuvoje galimybę.  
 
2009-09-22 Ant Pilait÷s piliakalnio pamin÷ta tradicine tampanti Baltų vienyb÷s ir rudens lygiadienio diena. Pasirod÷ Buivydiškių folklorinis ansamblis 
„Verden÷“, merginų studenčių iš Pilait÷s folklorin÷ vokalo grup÷. Švent÷je dalyvavo Senosios ir Naujosios Pilait÷s gyventojai ir svečiai. Buvo uždegtas 
laužas. „Verden÷“ išpild÷ senuosius baltų ugnies ir žem÷s palabinimo ritualus. Lietuvos archeologų draugijos pirmininkas Zenonas Baubonis pristat÷ 
naujausius šio piliakalnio archeologinių kasin÷jimų duomenis.  
 
2009-09-25 Pilait÷s Martyno Mažvydo mokyklos aktų sal÷je vyko pilaitišk÷s liaudies poet÷s, tautodailinink÷s, politin÷s kalin÷s ir tremtin÷s Karolinos 
Biekšait÷s- Jezerskos jubiliejinis kūrybos vakaras. Jo metu rodytas Pilait÷s liaudies teatro poetinis mini spektaklis pagal „Pilait÷s bendruomen÷s 
leidyklos“ išleistą K. Biekšait÷s-Jezerskos eil÷raščių rinktinę „Žodis Lietuva sieloje ir lūpose“ (režisier÷ Dalia Tarailien÷, scenarist÷ A. Šarlauskien÷, 
vaidino: Janina Gadliauskien÷, Angel÷ Šarlauskien÷, Pilait÷s vidurin÷s mokyklos šeštok÷ Sonata ir Dalia Tarailien÷). Poet÷s eiles skait÷ Vilniaus miesto 
tarybos nar÷ ir aktor÷ Violeta Padolskait÷, jas dainavo liaudies ir tremtinių dainų atlik÷ja daininink÷, Pilait÷s bendruomen÷s nar÷, Irena Braž÷nait÷. 
Pilait÷s dienos centro folklorinis ansamblis „Pilait÷“ (vadov÷ Vaiva Klovait÷) parod÷ muzikinę program÷lę. Vakaro metu buvo prisiminti mūsų krašto ir 
Pilait÷s politiniai kaliniai ir tremtiniai.  
 
2009-09-30 Dalyvauta d÷l sanitarinių apsaugos zonų Seimo Sveikatos reikalų komitete. 
 
2009-09-30 Dalyvauta viešoje protesto akcijoje prie „Lietuvos“ viešbučio, kur vyko energetikų rengiama konferencija. Buvo protestuojama prieš 
ketinimą Vilniuje, Pilait÷s ir kitų kaimyninių daugiabučių rajonų pašon÷je, statyti atliekų deginimo gamyklą. 
 
2009-10-02 Dalyvauta Seime surengtoje konferencijoje d÷l saugomų teritorijų. 
 
2009-10-12 Dalyvauta susitikime su Europarlamentare Radvile Morkūnaite, kur buvo aptariamos aplinkosaugos problemos. 
 
2009-10-21 Dalyvauta spaudos konferencijoje, kurioje vilniečiai toliau pasisako prieš atliekų deginimo gamyklos statybą. 
 
2009-10-21 Dalyvauta viešoje protesto akcijoje prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s prieš atliekų deginimo gamyklos statymą. 
 
2009-11-03 Dalyvauta Seimo aplinkos apsaugos komiteto Saugomų teritorijų įstatymo projektų svarstyme. 
 
2009-11-06 Dalyvauta Aplinkos ministerijos surengtoje konferencijoje apie klimato kaitą. 
 
2009-11-11 Dalyvauta Pilait÷s M. Mažvydo mokykloje surengtoje vyresniųjų klasių moksleiviams paskaitoje apie darnios ekologijos problemas. Tai 
buvo antra (pirmoji vyko 2007 m.) paskaita iš gamtosauginių mokyklų programos, kurią inicijavo Lietuvos žaliųjų jud÷jimas, o jai pritar÷ Vilniaus 
miesto savivaldyb÷. Ją skait÷ „Žalioji Lietuva“ vyr. redaktorius, doktorantas Andrejus Gaidamavičius. Paskaita buvo apie žmogaus sąveikos su 
augmenijos ir gyvūnijos įvairove privalumus ir trūkumus.  
 
2009-11-12 Dalyvauta Aplinkos ministerijos GMO priežiūros komitete. 
 
2009-11-17 Dalyvauta Aplinkos ministerijoje įkurtos Orhuso konvencijos darbo grup÷s surengtame PAV įstatymo projekto svarstyme. 
 
2009-12-02 Dalyvauta viešame Vilniaus miesto tarybos apsisprendimo d÷l savivaldyb÷s pastato pardavimo ir Gugenheimo muziejaus statybos 
svarstyme. 



 
2009-12-03 Dalyvauta susitikime su Jungtinio demokratinio jud÷jimo (JDJ) atstovais. 
 
2009-12-09 Dalyvauta Lietuvos mokslų akademijos surengtoje konferencijoje „Klimato kaitos iššūkiai ir socialinių bei humanitarinių mokslų įžvalgos“. 
 
2009-12-14 Dalyvauta Vilniaus savivaldyb÷s Rotuš÷je organizuojamas aplinkosaugos forume. 
 
2009-12-19 „Tik÷jimo žodžio“ bažnyčios kvietimu dalyvauta jų mokyklos Pilait÷je aktų sal÷je surengtoje Kal÷din÷je švent÷je. Jos metu buvo 
pristatytas šios bažnyčios choro Maranata naujasis muzikinis albumas „Dangaus paliesti“, buvo skaitoma paskaita: „Lietuvos evangeliškųjų giesmių 
ištakos ir raida“ (skait÷ Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros ved÷ja prof. habil. dr. Dainora Pociūt÷), skamb÷jo Vilniaus evangelikų 
reformatų choras „ Giesm÷“ Gospel choras Sounds in G.  
 
2008 metai 

 
2008-01-08 Pilait÷s, Lazdynų, Gerosios Vilties bendruomen÷s kreipiasi į Prokuratūrą, nor÷damos išaiškinti, ar numatant pastatyti atliekų deginimo 
gamyklą prie Gariūnų nebus pažeistas viešas interesas. 
 
2008-01-23 Vieša akcija prie Vilniaus savivaldyb÷s d÷l atliekų deginimo gamyklos prie Gariūnų sustabdymo. 
 
2008-03-13 Dalyvavimas Pilait÷s Martyno Mažvydo mokyklos 10 metų jubiliejuje. 
 
2008-03-14 Atliekų deginimo gamyklos Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos svarstymas Lazdynuose ir Pilait÷je. 
 
2008-03-17 Spaudos konferencija d÷l suinteresuotų struktūrų daromos įtakos siekiant pastatyti atliekų deginimo gamyklą prie Gariūnų. 
 
2008-03-20 Vieša akcija prie Sveikatos ministerijos d÷l SAZ (Sanitarin÷s apsaugos zonos, esančios "Specialiosiose žem÷s ir miško sąlygose" 
patvirtintose 1992 m. geguž÷s 12 d. Vyriausyb÷s nutarimu Nr.343) keitimų, kurie itin pablogintų gyventojų aplinką. 
 
2008-04-26 Pilait÷s bendruomen÷ kartu su Vilniaus Martyno .Mažvydo mokyklos biologijos mokytojos R. Tumien÷s paragintais 4- 9 klasių moksleiviais 
tvark÷ mišką, Salot÷s ežero pakrantes. 
 
2008-05-06 Iš UAB „Senojo miesto architektai“ gaunamas Gilužio ežero rytin÷s dalies pakrančių detalusis planas. Bendruomen÷ kreipiasi į valdžios 
institucijas d÷l šio plano įgyvendinimo sustabdymo. 
 
2008-05-31 Pilait÷s miške šeštoji poezijos pavasario švent÷ „Skamba žodžiai prie ąžuolo seno“, skirta maestro V. Kernagiui prisiminti ir Sąjūdžio 20-
čiui pamin÷ti. Švent÷je savo kūrybą skait÷ svečiai poetai: Sigitas Geda, Dalia Saukaityt÷, Marcelijus Martinaitis. Renginyje dalyvavo Vilniaus klubo 
ansamblis „Gyvieji namai“, Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verden÷“. Pilait÷s gyventojų kūrybą skait÷ Elena Sakalauskait÷. Buvo pristatyta dr. A. 
Šarlauskien÷s sudaryta Pilait÷s gyventojų ir jų bičiulių poezijos ir miniatiūrų rinktin÷ „Skamba žodžiai prie ąžuolo seno“. Šventę ved÷ Dalia Tarailien÷. 
 
2008-06-10 Vilniaus rajono savivaldyb÷je svarstant Vilniaus rajono bendrąjį planą prašyta atkreipti d÷mesį į Salot÷s ežero pakrančių rekreacinio 
statuso išsaugojimą. 
 
2008-06-18 Akcija prie Lietuvos Seimo d÷l suinteresuotų struktūrų daromo spaudimo saugomoms teritorijoms. 
 
2008-06-19 Akcija prie Salot÷s ežero d÷l pakrant÷s išsaugojimo visuomen÷s reikm÷ms. 



 
2008-06-20 Dalyvauta Kultūros kongreso konferencijoje, vylusioje Lietuvos Seime, kultūros klausimais. 
 
2008-06-26 Susitikimas su Aplinkos apsaugos visuomenine komisija prie Vilniaus miesto tarybos d÷l Gilužio ežero pakrant÷s išsaugojimo visuomen÷s 
reikm÷ms. 
 
2008-07-14 Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldyb÷s patalpose viešame atliekų deginimo gamyklos, numatytos pastatyti prie Gariūnų, Poveikio aplinkai 
vertinimo ataskaitos svarstyme. 
 
2008-07-22 Susitikimas Aplinkos ministerijoje su viceministru R.Paliuku d÷l numatytos prie Gariūnų statyti atliekų deginimo gamyklos. 
 
2008-07-24 Spaudos konferencija d÷l problemų, susijusių su atliekų deginimo gamykla, numatyta statyti prie Gariūnų. 
 
2008-09-09 Pilait÷s seniūnijoje pakoreguoto Gilužio ežero pakrant÷s detaliojo plano viešas svarstymas. Plane numatyta sutvarkyti iki 15-20 metrų 
pločio juostą prie vandens, o likusią teritoriją - užstatyti. Susirinkusiųjų tai netenkino, kadangi Vilniaus bendrajame plane rekreacinei teritorijai prie 
Gilužio ežero (Padekaniškių vns.) numatytai 200 metrų pločio. Buvo nutarta kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę ir prašyti išaiškinti, ar pristatytame 
aptarti plane n÷ra netikslumų. 
 
2008-09-15 Prašymas Vilniaus miesto savivaldybei parengti Gilužio ežero pakrant÷s (Padekaniškių vns.) bendrojo plano sprendinių analizę d÷l 
rekreacin÷s ir jo upelio užpelk÷jusios teritorijos ribų nustatymo. 
 
2008-09-22 Baltų vienyb÷s dienai pamin÷ti sukuriamas laužas ant Pilait÷s piliakalnio. Švent÷je dalyvavo etnin÷s kultūros puosel÷toja dr. Dalia 
Urbanavičien÷, „Vilniaus kalviai“ atstovai, folkloriniai ansambliai: Buivydiškių „Verden÷“, „Raskila“, Senov÷s baltų draugov÷ „Karionys“, muzikantas 
Albinas Batavičius, visuomen÷s veik÷ja Dalia Tarailien÷, Pilait÷s merginų vokalinis trio „Palūžusi pušis“ ir kiti. 
 
2008-11-26 Susitikimas Europarlamentaro J. Paleckio biure su įvairių institucijų atstovais d÷l GMO pl÷tros Lietuvoje. 
 
2008-11-29 Dalyvauta Buivydiškių folklorinio ansamblio „Verden÷“ 20-metyje. Šis Pilaitiškiams pilietin÷se akcijose ir kultūriniuose 
renginiuose talkinantis kolektyvas apdovanotas „Pilait÷s bendruomen÷s“ garb÷s raštu už nenuilstantį pasiaukojimą liaudies dainomis skaidrinant 
Buivydiškių, Pilait÷s, sostin÷s, Lietuvos ir pasaulio kasdienybę. 
 
2008-12-09 Akcija prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s d÷l atliekų deginimo gamyklos, numatytos pastatyti prie Gariūnų, derinimo, keičiant ankstesnes 
nuostatas. 
 
2008-12-19 Sporto rūmuose Vilniaus savivaldyb÷s surengtame aplinkosaugos forume gilintasi į aplinkosaugą. 
 
2008-12-15 Vilniaus Martyno Mažvydo mokykloje Pilait÷s liaudies teatro pirmojo spektaklio „Varpo gausmas“, skirto Vinco Kudirkos 150 metų ir 
Tautin÷s giesm÷s 110 metų jubiliejui pamin÷ti, premjera. Spektaklyje vaidino: F. Jakšys, Danielius Sadauskas (baritonas), D. Tarailien÷, Pilait÷s 
bendruomen÷s nariai, žalieji, Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verden÷“, Pilait÷s ilgametis seniūno pavaduotojas Vladislavas Užpolevičius, šios 
mokyklos mokiniai (jų dalies pareng÷ja mokytoja A. Lašinskien÷). Antroje renginio dalyje susirinkusiems koncertavo maestro Martyno Šv÷gždos fon 
Bekerio mokiniai ir dainininkas Danielius Sadauskas. Po renginio susitikta su jame dalyvavusia Lietuvos Seimo nare D. Bekintiene (išrinkta Pilait÷s 
rinkimin÷je apygardoje) ir kartu su kitų bendruomenių atstovais aptartos tolesn÷s Pilait÷s kultūrinio gyvenimo pl÷tojimo gair÷s, čia veikiančių 
bendruomenių būrimo reikalai, svarbios artimiausiu metu pilietin÷s akcijos ir neatid÷liotini visiems reikšmingi darbai. Spektaklis ir koncertas įmažinti 
videoformate (operatorius Vytautas Pelakauskas).  
 



2008 12 m÷n. 20-21 d. dalyvauta prieškal÷din÷s mug÷s, inicijuotos Užupio bendruomen÷s Pilait÷s prekybos centre „Pupa“ ir prie jos, kultūros 
renginiuose.  
 
 
 
2007 metai 

 
2007-01-23 Dalyvaujame rinkimuose į Valstybinę kultūros paveldo apsaugos komisiją. Rinkimų metu vykstant neskaidriems rinkimams, Pilait÷s 
bendruomen÷ dalyvauti atsisako. 
 
2007-01-24 Piketas ir eityn÷s per miestą, protestuojant d÷l Vilniaus bendrojo plano patvirtinimo, tai apibendrintai įvertinus šūkiu: „Jei vogti, tai 
planingai!“ 
 
2007-02-20 Užgav÷n÷s Pilait÷je. Švent÷je talkina folkloriniai ansambliai Buivydiškių „Verden÷“, „Raskila“ ir muzikantas Albinas Batavičius. 
 
2007-04-03 Dalyvavimas protesto akcijoje prie Lietuvos Seimo d÷l GMO pl÷tros Lietuvoje. 
 
2007-04-21 Talka Pilait÷s miške. Išvalytas per mišką tekantis upeliukas. 
 
2007-05-06 Susitikimas su Vilniaus miesto meru J. Imbrasu įvairiais Vilniaus miesto raidos ir jo problemų klausimais, tarp kurių Pilait÷s ežerų 
pakrančių problemos. Meras šiuos klausimus paved÷ spręsti pavaduotojui A. Liudkovskiui. 
 
2007-05-19 Poezijos pavasario švent÷ „Ugningais posmais sužav÷ki širdį“. Švent÷je dalyvavo aktorius Laimonas Noreika, svečiai poetai ir rašytojai: 
Gintaras Blizgys, Laura Sintija Černiauskait÷, Gintautas Iešmantas, Birut÷ Jonušait÷, Vacys Reimeris, Mykolas Sluckis, daininink÷ iš Pilait÷s Vida 
Valuckien÷, moterų vokalinis ansamblis „Juodosios rož÷s“. Pilait÷s gyventojai skait÷ savo eiles: Karolina Jezerska-Biekšait÷, Stasys Kuodzevičius, 
Vanda Pipirien÷, Vanda ir Jonas Sakalauskai, Dalia Tarailien÷. Pristatyta dr. A. Šarlauskien÷s sudaryta Pilait÷s gyventojų poezijos ir miniatiūrų rinktin÷ 
„Pilait÷s giesmininkai` 4“. Šventę ved÷ Dalia Tarailien÷. 
 
2007-06-10 Specialiųjų žem÷s ir miško sąlygų pakeitimų projekto aptarimas Aplinkos ministerijoje. 
 
2007-06-18 Pasisakyta LTV d÷l aptverto pušyn÷lio prie Salot÷s ežero.  
 
2007-07-07 Susitikimas su Vilniaus miesto savivaldyb÷s Sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininku d÷l Vilniaus miesto ir Pilait÷s paplūdimių 
problemų.  
 
2007-07-10 Kreiptasi į Aplinkos apsaugos agentūrą d÷l fekalijų siurblin÷s prie Gilužio ežero stovio išsiaiškinimo.  
 
2007-08-24 Dalyvauta Aplinkos ministerijoje d÷l aplinkosauginių projektų įgyvendinimo. Atkreiptas d÷mesys į retų paukščių buveinių prie Balčio ežero 
prie Pilait÷s išsaugojimo priemonių parinkimą ir jų įgyvendinimo galimybes. 
 
2007-09-21 Išvalytas Pilait÷s piliakalnis nuo šiukšlių, pasiruošta Baltų vienyb÷s šventei ant jo pamin÷ti. 
 
2007-09-22 Švent÷ aplink laužą ant Pilait÷s piliakalnio skirta Baltų vienyb÷s dienai pamin÷ti. Dalyvavo etnin÷s kultūros puosel÷toja dr. Dalia 
Urbanavičien÷, Tautininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Songaila, „Raskilos“ folklorinio ansamblio pirmininkas Gintautas Barkauskas ir muzikantas 
Albinas Batavičius. 



 
2007-10-29 Susitikimas su Vilniaus miesto meru J. Imbrasu d÷l Gilužio ežero pakrant÷s pa÷mimo visuomen÷s reikm÷ms. Tai pavesta mero 
pavaduotojui A. Liudkovskiui. 
 
2007-11-10 Talka Pilait÷s miške. Dalyvavo Lietuvos žaliųjų jud÷jimas, M.Mažvydo vidurin÷s mokyklos 9-tų klasių moksleiviai, vadovaujami biologijos 
mokytojos Rasos Tumien÷s, bendruomen÷s nariai. 
 
2007-12-15 Pilait÷s bendruomen÷s penkių metų sukakties pamin÷jimas. Min÷jime koncertavo: Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verden÷“, 
vargonininkas A. Pileckij, dainavo D. Tarailien÷, Pilait÷s gyventojų kūrybą skait÷ aktorius F. Jakšys, muzikavo A. Batavičius. Jubiliejaus proga Pilait÷s 
bendruomen÷s garb÷s raštais už darbus gražinant ir stiprinant Pilaitę apdovanoti Pilait÷je gyvenantys arba prie jos klest÷jimo iš šalies prisid÷ję 
žmon÷s, nesantys Pilait÷s bendruomen÷s, kaip visuomenin÷s organizacijos, nariai. Susirinkusiems buvo pristatytas ilgametis Pilait÷s vice seniūnas 
Vladislavas Užpolevičius. Jam suteiktas Pilait÷s bendruomen÷s garb÷s nario vardas. Šio renginio akimirkos įamžintos videofilme (autor÷ G.Grušien÷).  
 
2007-12-19 Dalyvavimas akcijoje prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s d÷l atliekų deginimo prie Gariūnų sustabdymo. 
 
2006 metai 

 
2006-01-19 Bendruomenių sutikimas. Susitikime svarstyta galimyb÷ dalyvauti savivaldos rinkimuose. 
 
2006-02-10 Dalyvavimas akcijoje prie Lietuvos Seimo d÷l Piliečių teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo, kuris leistų susigrąžinti žemes 
saugomose teritorijose ir miško parkuose, jas skaidyti ir savininkams prisijungti šalia esančius sklypus, pataisų.  
 
2007-02-20 Seimo aplinkos apsaugos komitete kalb÷ta apie Gilužio ir Salot÷s ežerų pakrančių naudojimo visuomen÷s reikm÷ms problemas. 
 
2006-02-25 Užgav÷n÷s. Švent÷je dalyvavo Pavilnio vaikų klubas „Raitininkai“ (vadovas Liudas Augaitis). Jiems talkino Gerv÷čių folklorinis ansamblis.  
 
2006-03-20 Dalyvauta Bendrojo Vilniaus miesto plano iki 2015 m. svarstyme, kurį sureng÷ Vilniaus mieto merija ir Pilait÷s seniūnija Pilait÷s Martyno 
Mažvydo mokyklos aktų sal÷je. Jame pareikštos Pilait÷s bendruomen÷s pastabos ir šio mikrorajono vizija žodžiu ir raštu. 
 
2006-03-31 Europa Nostra surengta konferencija Vilniuje apie kultūros paveldo ypatumus Lietuvoje. Nuo Pilait÷s bendruomen÷s pranešimą apie 
Pilait÷s kultūros paveldą, jo išliekamąją istorinę vertę skait÷ Adel÷ Vasarien÷. 
 
2006-04-04 Įkurta Europa Nostra filialas Lietuvoje. Taryboje - Pilait÷s bendruomen÷s atstovas. 
 
2006-04-04 Vilniaus savivaldyb÷s surengtoje Želdynų konferencijoje kalb÷ta apie Pilait÷s miškų sujungimą su Neries regioniniu parku ir panaudojimą 
turizmo reikm÷ms. 
 
2006 -04- 11 Visuotinis bendruomen÷s susitikimas. Pristatytos dabarties problemos, apsispręsta d÷l tolesnių darbų. Susitikimo metu rodyti 
videofilmai: „Įspūdžiai iš Sakralin÷s muzikos koncerto ir vakaron÷s M. Mažvydo mokyklos sal÷je 2004 m. pabaigoje“, ir „2006 m. Užgav÷n÷s Pilait÷je“ 
(operatorius Vytautas Pelakauskas). 
 
2006-04-14 Lankymasis d÷l Peciukevičiaus nelegalių statybų prie Salot÷s ežero pas Valstybin÷s teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos 
prie Aplinkos ministerijos vadovę G. Lygnugarienę.  
 
2006-04-18 Lankymasis d÷l Peciukevičiaus nelegalių statybų prie Salot÷s ežero pas Aplinkos ministrą Kundrotą su Lietuvos žaliųjų jud÷jimo pirmininku 



R. Braziuliu.  
 
2006-05-20 Poezijos pavasario švent÷ E. Pliaterytei atminti. Švent÷je dalyvavo E. Pliateryt÷s klubo vicepirminink÷ Arūn÷ Taunyt÷, muzikavo Andžej 
Pileckij, Zbignev Levicki, Žibut÷. Valkaityt÷ Dainavo filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, daininink÷s iš Pilait÷s Irena Braž÷nait÷, Dalia 
Tarailien÷. Dainavo ir šoko Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verden÷“ (vadov÷ Rasa Kauzonait÷). Svečiavosi poetai: Paulina Žemgulyt÷, Meil÷ 
Kudarauskait÷, Maryt÷ Kontrimait÷. Kūrybą skait÷ Pilait÷s kūr÷jai: Karolina Jezerska-Biekšait÷, Stasys Kuodzevičius, Elena Sakalauskait÷, Antanas 
Sviderskas, Jonas Kazlauskas, Vytautas Pelakauskas, Dalia Tarailien÷. Pristatyta dr .A. Šarlauskien÷s sudaryta Pilait÷s gyventojų poezijos ir 
miniatiūros rinktin÷ „Pilait÷s giesmininkai` 3“. Renginį ved÷ D. Tarailien÷. 
 
2006-06-03 Dalyvavimas akcijoje prie Danijos ambasados d÷l kenksmingos danų kiaulidžių pl÷tros Lietuvoje. 
 
2006-06-05 Akcija prie Salot÷s ežero skirta aplinkosaugos dienai, norint atkreipti d÷mesį d÷l ežerų pakrančių išsaugojimo visuomen÷s reikm÷ms.. 
 
2006-06-17 Dalyvavimas Paneriuose minint 1831-1832 metų sukilimo dalyvius. Pilait÷s bendruomen÷s atstovai nupyn÷ ąžuolų vainikus ir pad÷jo prie 
paminklo. 
 
2006-07-08 Akcija prie Lietuvos operos ir baleto rūmų, kur vyko UNESCO konferencijos atidarymas. Akcijos metu užsienio ekspertams buvo 
paviešinta, kad Lietuvoje kultūros vertyb÷s tinkamai neprižiūrimos, nesaugojamos ir nevertinamos, o statybų bumas naikina Vilniaus senamiestį. 
 
2006-06-14 Dalyvavimas „Žinių radijo“ A. Antanaičio vedamoje laidoje d÷l Salot÷s ežero pakrančių uzurpavimo. 
 
2006-07-14 Gilužio ežero pakrant÷s problemos aptarimas pas UAB „Dūd÷ma“ direktorių P. Malakauską. 
 
2006-07-26 Pakartotinai dalyvauta Lietuvos Seimo Aplinkosaugos komitete d÷l Peciukevičiaus nelegalių statybų prie Salot÷s ežero ir kitų Vilniaus 
paežerių. 
 
2006-07-27 Kartu su TV ir pareigūnais aiškintasi, kod÷l Zujūnų miške iškirstas miškas. 
 
2006-08-31 LTV „Pinigų kartoje“ diskutuota d÷l golfo aikštynų reikalingumo Pilait÷s miške. 
 
2006-09-05 D÷l prarandamų ežerų pakrančių lankytasi pas Vilniaus Apskrities viršininką Alfonsą Macaitį. 
 
2006-11-16 Akcija prie Lietuvos Seimo „Miško parkai visuomenei, o ne išrinktiesiems“. 
 
2006-11-29 Pilait÷s bendruomen÷ talkina parengiant plakatus Vilniaus Šeškin÷s bendruomen÷s akcijoje prieš Ozo sl÷nio sunaikinimą ir jo ekologin÷s 
pad÷ties pabloginimą. 
 
2006-12-02 Tradicin÷ prieškal÷din÷ adventin÷ vakaron÷ Pilait÷s Martyno Mažvydo mokykloje. Rodytas Senjorų teatro spektaklis „Pirmasis prizas“ 
pagal J. Petrulio pjesę (režisierius F. Jakšys). 
 
2006-12-04 Dalyvavimas „Žinių radijo“ A. Perednio laidoje d÷l neprognozuojamų statybų Vilniaus mieste. 
 
2006-12-06 Bendruomenių susitikimas ir apsitarimas d÷l dalyvavimo savivaldos rinkimuose.  
 
2006-12-14 Piketas prieš Vilniaus miesto bendrojo plano, netenkinančių daugumos gyventojų teisių ir reikmių patvirtinimą, skubos tvarka.  



 
2005 metai 

 
2005-01-06 Visuomeninių organizacijų susitikimas su ICOMOS ekspertais d÷l Vilniaus Senamiesčio, kaip UNESCO pripažinto kultūros paveldo, 
išsaugojimo.  
 
2005-01-24 Susitikimas su Lietuvos Seimo nariu Rimantu Remeika d÷l Gilužio ežero pakrančių viešos prieigos problemų. 
 
2005-02-04 Visuomeninių organizacijų atstovų susitikime su Lietuvos kultūros ministru svarstytas visuomenininkų dalyvavimo galimyb÷s Senato 
veikloje sprendžiant Vilniaus Senamiesčio ir kitokio kultūros paveldo išsaugojimo problemas. 
 
2005-02-10 Visuomeninių organizacijų atstovų ir Aplinkos ministro susitikime svarstyti aukštutinių pastatų statybos Senamiesčio apsaugos zonoje 
atsakomyb÷s, kraštovaizdžio ir viešų erdvių išsaugojimo klausimai. 
 
2005-02-10 Spaudos konferencijoje paviešintos užsienio UNESCO ekspertų išvados apie Vilniaus senamiesčio, kaip kultūros paveldo, saugojimo 
pad÷tį. 
 
2005-03-20 „Žem÷s dienos“ pamin÷jimas Pilait÷s vidurin÷je mokykloje. Pilait÷s bendruomen÷s atstovai mokiniams pristat÷ Lietuvos žaliųjų jud÷jimo ir 
šios bendruomen÷s gamtosaugines id÷jas, akcentuojant būtinybę tausoti žem÷s išteklius ir ugdytis darnų santykį su gamta.  
 
2005-02-08 Užgav÷nių švent÷ Pilait÷je. Švent÷je talkina Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai. 
 
2005-05-21 Poezijos pavasario švent÷. Joje dalyvauja rašytojos, poet÷s Egl÷ Juodvalk÷, Vitalija Bogutait÷, Renata Šerelyt÷, Jurgita Butkyt÷ ir 
literatūros kritikas iš išeivijos Kęstutis Keblys. Švent÷je dainuojamąją poeziją atliko Lietuvos muzikos akademijos studentai: Jonas Sakalauskas, Agn÷ 
Sabulyt÷, Indr÷ Tamsonait÷, Simona Žilinskait÷. Taip pat pristatyta dr. A. Šarlauskien÷s sudaryta Pilait÷s gyventojų poezijos ir miniatiūrų rinktin÷ 
„Pilait÷s giesmininkai` 2“. Savo kūrybą skait÷ Pilait÷s gyventojai: Karolina Biekšait÷-Jezerska, Danut÷ Makuškien÷, Lida Tamulevičien÷, Jonas 
Kazlauskas, Vladislavas Užpolevičius; Martyno Mažvydo mokyklos literat÷s: Egl÷ Baliutavičiūt÷, Migl÷ Kirklyt÷, Žyginta Launagait÷, Aist÷ Sereičikait÷. 
 
2005-04-05 Vilniečių ir visuomeninių organizacijų pirma protesto akcija prie „Lietuvos“ kino teatro d÷l vienų noro – nugriauti, kitų – išsaugoti šį 
pastatą. Tąkart gim÷ pasipriešinimo jud÷jimas, surengęs ne vieną akciją ir įtraukęs į savo veiklą ne vieną aktyvų visuomenininką. Ši kova dar iki šiol 
tęsiasi.  
 
2005-04-13 Seimo aplinkos apsaugos komitete aptartos miškų ir želdinių problemos.  
 
2005-04-15 Tvarkytas miškas. 
 
2005-04-21 LTV R. Paleckio laidoje „Prašau žodžio“ paviešinti netinkami kultūros paveldo ir agresyvios pl÷tros reikalai. 
 
2005-06-15 Akcija prie Kultūros ministerijos d÷l Kultūros paveldo departamento nuolaidų pl÷tristams, kuriems sudaromos sąlygos žaloti, naikinti 
Senamiesčio vertybes ir kraštovaizdį. Vienas iš plakatų: „Maestro, tvarkyk savo orkestrą!“ skirtas tuometiniam Kultūros ministrui V. Prudnikovui. 
 
2005-07-29 Pilait÷s bendruomen÷s atstovai kartu su kitų institucijų atstovais dalyvauja pasitarime pas Vilniaus apskrities viršininką d÷l Salot÷s ežero 
paplūdimio išsaugojimo tema: „Kur pad÷jote 1,5 ha Salot÷s paplūdimio?“ 
 
2005-08-11 Pilait÷s bendruomen÷s ir vilniečių akcija prie Vilniaus apskrities viršininko administracijos d÷l Salot÷s ežero paplūdimio visuomen÷s 



reikm÷ms išsaugojimo.  
 
2005-10-06 Akcija prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s d÷l miesto sutankinimo, viešųjų erdvių naikinimo sustabdymo. Dalyvauja Pilait÷s, Gerosios Vilties 
bendruomen÷s.  
 
2005-10-15 Talka Pilait÷s miške. 
 
2005-12-17 Kamerin÷s muzikos vakaras. Lietuvos didžiosios kunigaikštyst÷s laikų muziką atliko simfoninio orkestro artistai: Žibut÷ Valkaityt÷ ir 
Andžej Pileckij.  
 
2004 metai 

 
2004-02-19 Vilkeliškių kaimo (Pilait÷s seniūnijai priklausanti kaimiškoji teritorija) detalaus plano viešas svarstymas Pilait÷s seniūnijoje. Gyventojai 
nesutinka, kad likusi neužstatyta Gilužio ežero pakrant÷ būtų privatizuota. 
 
2004-02-24 Surengta Užgav÷nių švent÷ kartu su Sveikuolių klubu „Gilužis“ ir Buivydiškių folkloriniu ansambliu “Verden÷“. Susirinkusiems prie laužo 
smagiai grojo muzikantas Albinas Batavičius.  
 
2004-03-01 Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis teismas paskelbia nutartį, pagal kurią paskelbia, kad Vilniaus miesto savivaldyb÷ neteis÷tai siek÷ 
perduoti 120 ha sklypą golfo aikštynui įrengti Pilait÷s miške. Sutartis nutraukiama. Taip padedamas paskutinis taškas maratone, apginant Pilait÷s 
miško nuo sunaikinimo. 
 
2004-03-18 Pokalbis prie dienraščio „Respublikos“ apvalaus stalo su žurnaliste A. Kvedariene d÷l Vilniaus želdinių. 
 
2004-04-26 Lietuvos žaliųjų jud÷jimo Vilniaus klubas dalyvauja Pilait÷s gyventojų talkoje miške. 
 
2004-04-28,29 d. Konferencijoje „Rūšiuok atliekas“ Pilait÷s bendruomen÷ pasidalijo patirtimi kaip jai sek÷si įgyvendinti projektą „Vilniaus Pilait÷s 
rajono ir aplinkos tvarkymas“.  
 
2004-05-12 Vieša akcija prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s d÷l Gilužio ežero pakrant÷s palikimo naudotis miesto gyventojams.  
 
2004-05-18 Įvairių institucijų atstovų pos÷dis pas Seimo LMNTŽŪTP pirmininkę J. Juozaitienę d÷l Gilužio ežero pakrant÷s problemų sprendimo. Pilait÷s 
gyventojai aiškinasi galimybes šio ežero pakrantes palikti visuomen÷s reikm÷ms. 
 
2004-05-21 Poezijos pavasario švent÷. Renginį prad÷jo Šiaulių holistinis teatras „S“ kūriniu „Šviesos šulinys“ (vadov÷ Z. Vilutyt÷, kompozitorius G. 
Dapkevičius.. Joje dalyvavo poetai: Gediminas Kaj÷nas, Voldemaras Kukulas, Juozas Marcinkevičius, Vacys Reimeris, Julius Ž÷kas ir vietiniai Pilait÷s 
poetai. Pristatyta dr. A. Šarlauskien÷s sudaryta Pilait÷s gyventojų poezijos ir miniatiūrų rinktin÷ „Pilait÷s giesmininkai“, kurių pagrindu aktorius 
Giedrius Arbačiauskas pareng÷ mini poezijos spektaklį su muzikiniais intarpais.  
 
2004-05-24 Vieša akcija prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos, jai sprendžiant Gilužio ežero pakrančių problemas. Taryba svarstymą atideda, 
meras akcijos dalyviams pažada dalį pakrant÷s išpirkti visuomen÷s reikm÷ms.  
 
2004-06-21 Vieša akcija prie Trakų savivaldyb÷s d÷l Dvarčių ežero rekreacin÷s zonos palikimo visuomen÷s reikm÷ms.  
 
2004-07-14 Vilniaus senamiesčio detaliojo plano viešas svarstymas Rotuš÷je. Pilait÷s bendruomen÷s nariai kartu su Lietuvos žaliųjų jud÷jimu 



solidarizuojasi su Senamiesčio bendruomene „Gelb÷kime senamiestį“ ir dalyvauja viešoje akcijoje bei detaliojo plano viešame svarstyme. Svarstymo 
metu įsikuria Visuomenin÷ senamiesčio komisija. 
 
2004-08-29 Vilniaus miesto meras atvyksta į Pilaitę d÷l Gilužio ežero pakrant÷s reikalų. Susitikimo metu pažadama, kad miesto savivaldyb÷ išpirks 1,4 
ha jo pakrant÷s visuomen÷s reikm÷ms. 
 
2004-09-07 Gariūnų verslininkų parama Pilait÷s daugiavaik÷ms šeimoms. Apranga parūpinta 16 mažas pajamas gaunančių šeimų. 
 
2004-10-06 Viešoje akcijoje prie Vyriausyb÷s Pilait÷s, Žv÷ryno bendruomen÷s nariai kartu su Lietuvos žaliųjų jud÷jimu reikalauja valdžios institucijų 
imtis priemonių d÷l Senamiesčio, kaip UNESCO paveldo, ir želdynų plotų išsaugojimo. 
 
2004-10-24 Vieša akcija prie UNESCO būstin÷s Vilniuje šios komisijos iš užsienio ekspertų atvykimo metu, siekiant juos informuoti apie Vilniaus 
senamiesčio, kaip UNESCO kultūros paveldo, realią ir visuomen÷s netenkinančią pad÷tį. 
 
2004-10-25 Vieša akcija prie Vilniaus miesto savivaldyb÷s UNESCO ekspertų iš užsienio atvykimo metu su reikalavimais, kad Savivaldyb÷ saugotų, o 
ne naikintų Senamiestį. Rezultatas – siekiamas susitikimas su užsienio ekspertais. 
 
2004-12-03 Vilniaus Senjorų teatras Vilniaus Martyno Mažvydo mokykloje parod÷ K. Ostrausko pjesę „Balys iš Baibokų“ (apie rašytoją, profesorių Balį 
Sruogą), skirtą sruogistui Algiui Samulioniui atminti. Spektaklio režisierius F. Jakšys. 
 
2004-12-18 Sakralin÷s muzikos vakaras. Sakralinę muziką atliko vokaliniai senosios muzikos kolektyvai: „Giesmių tarnai“ ir „Musica Alata“. Vakaron÷s 
metu taip pat skamb÷jo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vokalisčių Indr÷s Tomsonait÷s ir Aušros Šivickyt÷s atliekami kūriniai. Buvo pristatyti 
M.K. Čiurlionio muzikos fondo remiamų jaunųjų dail÷s kūr÷jų darbai. 
 
2003 metai 

 
2003 m. sausis Piketas prie Vilniaus apskrities viršininko administracijos, darančios nuolaidas Vilniaus miesto merui ir padedančias Pilait÷s miške įkurti 
golfo daugumos nepageidaujamus aikštynus.  
 
2003-02-12 Lietuvos žaliųjų jud÷jimo ir Pilait÷s bendruomen÷s spaudos konferencija „Pilait÷s miškai, golfas ir korupcija“. Konferencijoje paskelbiama 
apie pilietinių akcijų pradžią, siekiant užkirsti kelią neteis÷tam miško nusavinimui Pilait÷s ir viso Vilniaus gyventojų sąskaita. 
 
2003-02-20 Protestas Vilniaus miesto valdybos pos÷džio metu, valdybai neteis÷tai tvirtinant detalųjį golfo laukų planą. 
 
2003-03-04 Kartu su Sveikuolių klubu „Gilužis“, Buivydiškių folkloriniu ansambliu „Verden÷“ organizuota Užgav÷nių švent÷. 
 
2003-03-26 Susirinkimas Vilniaus Martyno Mažvydo mokykloje. Gyventojai informuoti apie pradedamas bendras su Lietuvos Žaliųjų jud÷jimu ilgalaikes 
pilietines akcijas. Susirinkimo metu įsikūr÷ Patariamojo balso taryba prie Pilait÷s seniūnijos. 
 
2003-03-27 Bendruomen÷s ir Lietuvos žaliųjų jud÷jimo piketas prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros d÷l Pilait÷s miško išsaugojimo ir Vilniaus 
miesto savivaldyb÷s savival÷s sustabdymo. Prezidentūroje įvyko susitikimas su Prezidento R.Pakso patar÷jais: G. Šurkumi bei O.Puišiene. 
 
2003-04-29 Pilait÷s bendruomen÷s atstovai dalyvavimo trečiaisiais asmenimis Apeliaciniame teisme d÷l Vilniaus miesto savivaldyb÷s sutarties su 
Žv÷ryno golfo klubu nutraukimo. 
 



2003-04-26 Pilait÷s gyventojų talka miške. 
 
2003-05-24 Poezijos pavasario švent÷ Pilait÷s miške. Dalyvavo poetai: Aldona Veščiūnait÷, Gintautas Iešmantas, Domantas Razauskas, Ingrida 
Narbutait÷, Julius Ž÷kas, Buivydiškių folklorinis ansamblis „Verden÷“, literat÷ ir skaitov÷ iš Vilniaus Martyno Mažvydo mokyklos Aist÷ Sereičikait÷. 
Smuiku griež÷ Balio Dvariono muzikos mokyklos mokin÷s: Giedr÷ Nesenait÷ ir Milda Meškauskait÷ (vadov÷ – Jurga Nemanien÷). 
 
2003-05-30 Bendruomen÷s ir Lietuvos žaliųjų Vilniaus klubo atstovų susitikimas su UAB „Švarus miestas“ direktoriumi Robertu Notkumi. Aptariamas 
tolesnis bendradarbiavimas rūšiuojant antrines žaliavas. 
 
2003-05-13 Paskelbiamas Apeliacinio teismo sprendimas golfo aikštynų steigimo teis÷tumo klausimu. 
 
2003-06-02 UAB „Švarus miestas“ pastato konteinerius šiukšl÷ms surinkti prie Gilužio ežero ir Pilait÷s miške prie šunų išvedžiojimo aikštel÷s. 
 
2003 m. birželio 5,6 ir 9 d. Vilniaus Martyno Mažvydo mokyklos 6-ųjų ir 7- ųjų klasių mokiniai talkina tvarkant mišką ir Salot÷s ežero pakrantes. 
 
2003-06-09 Lietuvos žaliųjų Vilniaus klubo iniciatyva UAB „Švarus miestas“ pastato antrinių žaliavų konteinerius prie Salot÷s ežero esančio kalniuko.  
 
2003-06-11 Administraciniame apygardos teisme nagrin÷jama byla d÷l neteis÷to golfo aikštyno Pilait÷s miške detalaus plano patvirtinimo, kur Pilait÷s 
bendruomen÷ – ieškovai, savivaldyb÷ – atsakovai. 
 
2003-06-23 Lietuvos žaliųjų jud÷jimas Pilait÷s miškui dovanoja 5 vnt. 200 l. talpos statines ir 100 vnt. tos pačios talpos maišų. Juos atveža ir įteikia 
Pilait÷s seniūnui, tarpininkaujant Pilait÷s bendruomen÷s atstovams. 
 
2003-06-23 Lietuvos žaliųjų jud÷jimo projekto l÷šomis išleista dr. Angel÷s Šarlauskien÷s knyga „Pilait÷: praeitis, dabartis, ateitis“. Joje apžvelgta 
Pilait÷s praeitis, apibendrinta dabartis, paviešintos šio naujausio Vilniaus daugiabučio rajono artimiausios pl÷tros gair÷s.  
 
2003-06-23 Vilniaus administracinio teismo sprendimu panaikinimas golfo aikštyno įkūrimo Pilait÷s miške detalusis planas, tačiau Vilniaus miesto 
savivaldyb÷ nepatenkinta tokiu Teismo sprendimu. Jį apskundžia Vyriausiajam administraciniam teismui. 
 
2003-07-10 Vieša protesto akcija kartu su Lietuvos žaliaisiais prie dienraščio „Lietuvos rytas“ redakcijos d÷l melagingos informacijos šiame laikraštyje. 
 
2003-08-11 Bendruomen÷ kreipiasi į Ekscelenciją Prezidentą, STT, Seimo antikorupcinę komisiją d÷l Gilužio ežero rekreacin÷s zonos privatizavimo. Iš 
Ekscelencijos Prezidento gautas atsakymas, kuriame pažadama išsiaiškinti d÷l šio ežero pakrančių išdalijimo, nepaliekant gyventojams pri÷jimo prie 
ežero, teis÷tumo. 
 
2003-08-21 Dalyvavimas su Vilniaus Viršuliškių daugiabučių rajono gyventojais viešame detaliojo plano svarstyme d÷l Narbuto gatv÷s, Laisv÷s 
prospekto teritorijoje esančio miško. 
 
2003-08-21 Kartu su Lietuvos žaliaisiais dalyvauta pri÷mime pas Ekscelenciją Prezidentą. Kalb÷ta d÷l D-6, Pilait÷s, Viršuliškių miškų, Gilužio ir Salot÷s 
ežerų. 
 
2003-09-16 Vakaron÷, kurios metu pristatyta dr. A. Šarlauskien÷s knyga „Pilait÷ praeitis, dabartis ir ateitis“. Vakaron÷je dalyvavo pianistas Arūnas 
Stoškus, aktorius Ferdinandas Jakšys, dainuojamąją poeziją pagal savo sukurtas eiles atliko poetas-bardas Albertas Antanavičius. 
 
2003-09-22 Piketas prie Savivaldyb÷s, reikalaujant Pilait÷s ir Viršuliškių miškams suteikti miškų parkų statusą. Pilait÷s Tolminkiemio gatv÷s 



municipalinių namų (Nr.17,19) gyventojai reikalavo socialin÷s teisyb÷s: objektyviai pagrįstų nuomos kainų socialiai remtinoms šeimoms, asmenims. 
 
2003-09-23 Vyriausiame administraciniame teisme Pilait÷s golfo aikštynų detalusis planas pripažintas negaliojančiu. 
 
2003-10-11 Talka Pilait÷s miške. 
 
2003-10-28 Kartu su Lietuvos žaliųjų jud÷jimo Vilniaus klubu surengtas seminaras apie teritorijų planavimą. Į seminarą buvo pakviesti ir 
bendruomenių atstovai. 
 
2003-11-14 Lietuvos žaliųjų jud÷jimo suvažiavime Verkių rūmuose Pilait÷s bendruomenei už gamtosauginę veiklą įteikiamas šio jud÷jimo įsteigtas 
apdovanojimas Žaliasis angelas – skulptūr÷l÷ iš balto marmuro. 
 
2003 lapkričio m÷n. 28, 29 d. Bendruomen÷ dalyvavo „Paramos centras Amerikos ir Lietuvos iniciatyvos“ surengtoje akcijoje „Maisto bankas“. Akcijos 
metu, talkinant Lietuvos žaliųjų jud÷jimo Vilniaus klubo studentams, Pilait÷je esančioje „RIMI“ parduotuv÷je iš gyventojų buvo surinkti produktai. Jais 
paremta 21 mažas pajamas turinti šeima. 
 
2003-12-03 Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo svarstymas Aplinkos ministerijoje ir Seimo aplinkos apsaugos komitete. Bendruomen÷ svarsto 
kaip visuomen÷ gal÷tų svariau dalyvauti priimant sprendimus teritorijų planavime ir teikia konkrečius pasiūlymus šio įstatymo pataisoms. 
 
2003-12-09 Prieškal÷din÷ vakaron÷. Jos metu susirinkusieji supažindinami su Lietuvos žaliųjų jud÷jimo apdovanojimu – Žaliuoju angelu. Vakaro metu 
savo kūrybos dainas atlieka Pilait÷s gyventojai: Vanda Sakalauskien÷ (mama) ir Jonas Sakalauskas (sūnus, dabartinis vokalin÷s grup÷s El fuego 
solistas). 
 
2003 gruodžio m÷n. išleista dr. A. Šarlauskien÷s knyga, talkinant J. Gadliauskienei ir V. Pelakauskui, „Teis÷ gyventi ekologiškai darnioje ir 
demokratin÷je aplinkoje“. 
 
2002 metai 

 
2002-04-25 Aktyvus Pilait÷ gyventojų dalyvavimas Aplinkosaugos ir pl÷tros komisijos prie Vilniaus miesto tarybos pos÷džiuose svarstant Pilait÷s 
miško, turinčio visuomeninę rekreacinę paskirtį, tolesnį likimą. 
 
2002-05-01 Miško tvarkymo talka.  
 
2002-05-02 Surengtas Pilait÷s gyventojų susitikimas Pilait÷s vidurin÷ mokyklos aktų sal÷je su aplinkosaugos specialistais, Žv÷ryno golfo klubo 
atstovais ir politikais. Susitikimo metu gyventojai aktyviai išreišk÷ savo protestą d÷l planuojamo Pilait÷s miško 120 ha iškirtimo ir golfo aikštyno jame 
įrengimo.  
 
2002-05-15 Gausi Žaliųjų jud÷jimo organizuota Pilait÷s, Karoliniškių gyventojų protesto akcija Vilniaus savivaldyb÷s aikšt÷je prieš Vyriausyb÷s ir 
Savivaldyb÷s administracijos nutarimus, įtakojančius Pilait÷s gyventojams nepriimtinus sprendimus d÷l Pilait÷s miško likimo. 
 
2002-05-27 Piketas aikšt÷je prie Prezidentūros, siekiant atkreipti jo Ekscelencijos Prezidento d÷mesį į Pilait÷s miškui gresiantį pavojų. 
 
2002-06-06 Koncertas Pilait÷je, Suderv÷l÷s upelio sl÷nyje, skirtas Pilait÷s miško išsaugojimui. Ši bendra Pilait÷s, Karoliniškių gyventojų protesto akcija 
buvo gausiai paremta sostin÷s menininkų, poetų, inteligentų. Žiniasklaida šį koncertą pavadino Dainuojančia revoliucija, buvo tikimasi Lietuvoje 
antrosios Sąjūdžio bangos. Koncertas suvienijo žmones siekti visiems gerov÷s savo krašte. 



 
2002-06-18 Pilait÷s bendruomen÷ dalyvauja LRT kanalo R. Paleckio laidoje „Prašau žodžio“. Laidos dalyviai sutartinai gina viešą interesą, tuo tarpu 
Pilait÷s savivaldos atstovas - seniūnas A. Šniras - palaik÷ Vilniaus merijos ir Žv÷ryno golfo klubo pusę: iškirsti rekreacin÷s paskirties Pilait÷s mišką, 
iškirstoje vietoje įsteigti golfo aikštyną su jam būtina infrastruktūra ir tai nuo daugumos piliečių aptverti tvora.  
 
2002-06-19 Pilait÷s gyventojai apsiginklavę plakatais šturmuoja Vilniaus miesto Tarybos pos÷džio salę ir joje išskleisdami plakatus pakartotinai išsako 
savo poziciją d÷l Pilait÷s miško: miškas Pilait÷s ir viso Vilniaus gyventojams kaip rekreacin÷ zona. Tokia pilietiškumo forma precedento netur÷jęs 
įvykis, kurią v÷liau, siekdamas r÷m÷jų palaikymo, s÷kmingai pasinaudojo Vilniaus miesto eksmeras A. Zuokas.  
 
2002-06-25 Piketas prie Žem÷s ūkio ministerijos, kurioje Vyriausyb÷s komisija svarst÷ Pilait÷s rekreacinio miško perdavimo valdyti Vilniaus Žv÷ryno 
golfo klubui aplinkybes. 
 
2002-06-29 Dalyvavimas Vilniaus savivaldyb÷s organizuotoje kelion÷je į Latvijos Rygos golfo aikštynus. Vilniaus savivaldyb÷s administracija nor÷jo 
įteigti, kad Pilaitiškiams aikštynai patiko ir jie nebeprieštarauja. Tačiau bendruomen÷ per Vilniaus TV paviešino visai priešingą nuomonę, kuri sulauk÷ 
Vilniaus TV darbuotojų palaikymo. Iki šiol Pilait÷s bendruomen÷ negali pamiršti tokio savalaikio palaikymo ir yra už tai d÷kinga..  
 
2002-07-03 Aktyvus protestas Vilniaus tarybos pos÷džio metu, kuomet buvo rengiamasi patvirtinti golfo laukų Pilait÷s miškuose raidos programą. 
Savivaldyb÷s pastato apsaugos darbuotojai blokavo visus pra÷jimus į pastatą, trukd÷ į jį patekti su plakatais. Plakatus įneš÷ tuometinis Vilniaus miesto 
Tarybos ir Seimo narys Eduardas Šablinskas. D÷l tokio savo pilietiško poelgio šis politikas patyr÷ didelį spaudimą.  
 
2002-09-24 Apygardos teismas byloje pagal Generalin÷s prokuratūros ieškinį d÷l sandorio tarp Vilniaus miesto savivaldyb÷s ir Žv÷ryno golfo klubo 
teis÷tumo. Pilait÷s bendruomenei leidžiama dalyvauti trečiuoju asmeniu. 
 
2002-10-01 Dalyvavimas bendrame Lietuvos žaliųjų jud÷jimo ir Pilait÷s bendruomen÷s aplinkosauginiame projekte.  
 
2002-10-03 Vakaron÷ Vilniaus Martyno Mažvydo mokykloje. Jos metu rodytas aktoriaus ir režisieriaus Ferdinando Jakšio monospektaklis „Vaižgantas“ 
pagal K. Ostrausko pjesę. 
 
2002 m. spalio m÷nuo - medelių sodinimo talka Pilait÷je, į kurią aktyviai įsijung÷ į Pilait÷s bendruomen÷ nariai. 
 
2002-10-29 Vakaron÷ Vilniaus Martyno Mažvydo mokykloje. Jos metu rodytas Vilniaus senjorų teatro spektaklis „Prieš srovę“ (apie ekskomunikuotą 
giesmininką kunigą Antaną Strazdą arba kaip jį malonybiniai liaudis vadino Strazdeliu). Spektaklio metu vaidino folklorinis ansamblis „Jor÷“. 
 
2002-11-20 Piketas prie Vyriausyb÷s, siekiant užkirsti kelią mero inicijuotoms Vyriausyb÷s nutarimo pataisoms, kurios būtų leidusios Pilait÷s mišką 
perduoti Vilniaus savivaldybei patik÷jimo teise. 
 
2002-12-16 Prieškal÷din÷ vakaron÷ su giesm÷mis, eil÷raščiais ir dainomis. Joje dalyvavo aktorius Ferdinandas. Jakšys, daininink÷s: Irena Braž÷nait÷, 
Vida Valuckien÷. 
 
Nuo 2002-12-01 iki 2003-01-31 Pilait÷s gyventojų apklausa aplinkosaugos, miško išsaugojimo, gyventojų socialin÷s raidos vystymo klausimais. 

 
 

Pareng÷ Pilait÷s bendruomen÷s pirminink÷ Janina Gadliauskien÷ 


