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alsių gyvenamųjų namų kvartalas pradėtas formuoti dar paskutiniais sovietmečio
metais. 1989 m. Lenino rajono Vykdomojo komiteto sprendimu buvo išskirstyti sklypai gamykloms ir biudžetinėms įstaigoms. Taip buvo pradėti A ir B masyvų įsisavinimo
ir užstatymo darbai. 1993 m. likusieji C ir D masyvuose esantys žemės sklypai buvo
išdalinti kultūros ir meno darbuotojams.
ado galimybė vaikams lankyti mokyklą, veikia
šeimos medicinos centras, parduotuvės, kavinė
„Balsių dvarelis”, nuolat plečiamas paslaugų
tinklas. Balsių bendruomenė ir Balsių mokykla
vykdo projektus, skatina kultūrinį gyvenimą,
organizuoja sporto renginius, paskaitas, susitikimus su įdomiais žmonėmis.
Balsių ateities vizija
Netrukus prasidės modernaus prekybos ir
paslaugų centro ir degalinės statybos, planuojamas vaikų darželio projektas, tikimasi rasti
investuotojų į Balsių daugiafunkcinį centrą.
Jame įsikurtų šeimos medicinos centras, laisvalaikio ir sporto kompleksas, kavinė, koplyčia,
bendruomenės dienos centras, socialinis darbuotojas, seniūnija, pašto skyrius, saugos
tarnybos postas su vaizdo stebėjimo kamerom
ir komunalinių paslaugų įmonė.
Įgyvendinus šiuos projektus bus sukurta
virš 200 darbo vietų, paslaugos gyventojams
taps kokybiškesnės, įvairesnės ir greičiau
pasiekiamos. Įrengus dviračių ir pėsčiųjų takų
tinklą pasiekiamumas taptų labai patogus ir
ekologiškas. Šiuo metu pradėtas rengti Vilniaus
Dabar Balsiai - tai teritorija, kuri iš pietų ir miesto dviračių takų specialusis planas, kuriam
vakarų ribojasi su Verkių regioniniu parku, iš savo pasiūlymus, susijusius su mūsų rajono
rytų apjuosta Neries, o šiaurėje baigiasi ties teritorija, ketiname pateikti.
Atlikome gyventojų apklausą dėl visuomeVilniaus miesto riba. Čia patenka ir senosios
ninio
transporto maršrutų ir susisiekimo su
gyvenvietės Naujieji Verkiai, Verkių Riešė,
miesto
centru. Išvadas ir siūlymus pateiksime
Staviškės, Ožkiniai, Babiniai, Kryžiokai, NaujanVilniaus
miesto savivaldybei, sieksime, kad
eriai, Krakiškės, Pagubė, Bireliai ir ten esančios
būtu
atsižvelgta
į gyventojų poreikius.
sodų bendrijos. Taigi, teritorija gana didžiulė,
Jau
šiemet
bus
paklotas šviesolaidinis tinsuvienijo ją Balsių mokykla, nes tik jos gyvenklas,
kuris
atvers
naujas
galimybes ir pasiūlys
tojams ji priskirta. Be to, Balsių bendruomenės
žymiai
aukštesne
interneto
bei kitu modernių
nariais yra tapę daugelio sodų bendrijų gyvenpaslaugų
kokybe.
tojai.
Mes esame Balsiai
Pastaruoju metu vis aktyviau vyksta sodų
Kiekvienas
iš mūsų savo darbu sukūrėme
konversija į gyvenamą būstą. 1980 m. buvusių
tvirtą
pamatą
ir tik nuo mūsų pastangų ir
Gulbinų Tarybinio ūkio laukuose buvo suforateityje
priklausys,
kaip atrodys mūsų rajomuota apie 7 tūkstančiai sodo sklypelių, todėl
nas,
kokie
žmonės
jame
gyvens, kokia bus jo
konversijos mąstai nusimato didžiuliai. Vyssocialinė,
kriminogeninė
ir
ekonominė padėtis,
tantis Balsiams ir šalia esančiuose soduose vis
patrauklumas
ir
galimybės
investicijoms.
daugiau šeimų gyvena ištisus metus, nes atsirBalsių žemėlapis

Vaikų darželis Balsiuose

3psl.

Interviu

Balsių mokykla – besimokančios ateities
mokyklos pavyzdys
5psl.

Renginiai

Balsių blusos ir kaimynų diena

6psl.

Išrinkti 2013–2014 m. septintosios
Balsių bendruomenės tarybos nariai
1. Eitautas Bartuškevičius
2. Liudmila Beržanskienė
3. Vaidas Braziulis
4. Inga Černajienė
5. Aistė Čirvinskienė
6. Rytis Daukšys
7. Virginijus Daukšys
8. Jolita Deresevičienė
9. Olga Dovydėnienė
10. Danguolė Janonienė
11. Kastytis Kiseliovas
12. Julius Krupelis
13. Adonė Markienė
14. Rimantas Micka
15. Sandra Vilimaitė
16. Vytautas Zalieckas
Jolanda Petkuvienė – revizorė
Rasutė Mačionienė – iždininkė
Rimvydas Lisauskas – administratorius
Petras Mažeikis – fotometraštininkas

2

Redakcijos skiltis

N aujienos/ A ktualijos

Gyvenimas Balsiuose - privilegija
Sandra Vilimaitė, „Balsių Balso” redaktorė

Pasikeitimai Vilniaus
viešajame transporte
Julius Krupelis, tarybos narys

Sandra Vilimaitė

R

ašydama vedamąjį sėdžiu terasoje, geriu
kavą ir ieškau įkvėpimo žvelgdama į
žydrą dangų ir priešais mano namą augančius
medžius, vakarais čia čiulba lakštingalos. Už
akių užkliūna straipsnis, kuriame rašoma apie
prestižą gyventi centre. Susimąstau, o kuo ten
gyventi geriau?
Arčiau važiuoti į darbą? Priklauso nuo to, kur
dirbi. Daugiau mokyklų ir darželių? Balsiai turi
moderniausią ir naujausią mokyklą ne tik Lietuvoje, bet ir regione ir du privačius darželius.
Valstybiniai darželiai mažiau kerta per piniginę,
bet juose dirbantys auklėtojai dažniausiai
mažiau suinteresuoti dirbti su vaikais, vyresnio
amžiaus auklėtojai atsiduoda sovietiniu palikimu, o vaikai susirenka iš įvairiausių sluoksnių,
kas iš esmės praturtina bendravimą, bet tuo
pačiu prideda keiksmažodžių prieskonį ir neretai ne vaikiškų žinių.
Teatrai, kavinės, restoranai, galerijos,
vakarėliai ir naktinis gyvenimas verda pačiame
centre, bet niekas nesakė, kad nuolat virti jame
malonu. Be to, po vakarėlio tie patys girti veidai šiukšlėmis nupuošia ir apvemia senamiesčio
gatves, kol paryčiais išsiskirsto į savo nuomojamus kambarius, kuriuose gyvena po 5 su viena
vonia ir tualetu.
Gyvenimas Balsiuose iš manęs neatima
miesto privalumų. Aš visada galiu nuvažiuoti
ir pasinerti į kultūrinį bei naktinį gyvenimą
miesto centre, vėliau grįžti namo ir džiaugtis
mus supančių miškų ir ežerų ramybe. Ir man
taksi išsikviesti lengviau, nes vežti mane reikia
toliau ir pinigų uždirbama daugiau. Tiesa, aš
jų išleidžiu taip pat daugiau nei gyvendami
centre, bet gyvenantys mieste gali turėti tik
vieną - miesto gyvenimą, o aš galiu turėti abu
kada tik panorėjusi.
Tiesa, miesto gyventojai karštomis vasaromis
dienomis veržte veržiasi prie mūsų ežero.

Ežero negaila. Gaila, kad daugelis iš miesto
atvažiavusių it parazitai teršia ir šiukšlina
aplinką, sukelia muštynes ar vagiliauja.
Galvojant apie gyvenimą mieste prisimenu,
kad man velniškai nepatinka, svečiuojantis
pas bičiulius mieste, girdėti, kaip jų kaimynė
skambina pianinu tą patį kūrinį šimtus kartų
nė nemokėdama jo dorai atlikti. Ir aš privalau
to klausytis, nes dabar ne „ramybės” valandos.
O kai ateina tos „ramybės” valandos tampa dar
labiau nesuprantama, kai kaimynė ar kaimynas
ateina grasinti policija, nes veikiantis televizorius neleidžia užmigti jų vaikui, o dar labiau
erzina, kai tas pats jų vaikas pabudęs klykia
nenustodamas. Tik jam iškviesti policiją būtų
morališkai nepadoru, nes čia juk vaikas.
Gyvenant Balsiuose man policija negrasinama ir galiu klausytis muzikos tokiu garsu,
kokiu noriu. Dar labiau man patinka, kad
niekada negirdžiu kalbančių kaimynų už
sienos, jų muzikos, kuri ne mano skonio, jų
barnių ar prausimosi duše. O už vis labiausiai
man patinka, kad nereikia kasdien užuosti
nemalonių daugiabučių laiptinių kvapų, naudotis bendrais sandėliukais, ar nervintis dėl kieme nuorūkas mėtančių paauglių. Aš apskritai
nuosavą kiemą turiu, turiu ir garažą, todėl
aš net nesusimąstau, kad kieme gali nebūti
vietos automobiliui, ar jį kas nors apibraižys ar
įlenks, bandydamas išsisukti iš kiemo skirto 15
automobilių, bet kuriame susigrūdę 25.
Nuosavo namo privalumai yra nenuginčijami,
tačiau gyvenamųjų namų kvartalas kvartalui
nelygu. Žmonės investuojantys į nekilnojamąjį
turtą visada labiausiai atsižvelgia į svarbiausią
faktorių - vietą, bendruomenę ir saugumą.
Dažnas vilnietis susižavėjęs naujų individualių
namų kvartalais greitai nusivilia, nes juose
privatumo tiek pat, kiek daugiabučio mašinų
stovėjimo aikštelėje. Naujai statomi namai
itin sugrūsti, dažnai chaotiškai išdėstyti ir su
skurdžia aplinka. Arba tokie namų kvartalai,
kurie turi erdvės, tačiau visiškai neišvystyta
infrastruktūra, pavyzdžiui, Tarandė, o Valakampiai sunkiai įkandami.
Balsiai yra ta vieta, kur gyventi yra gera.
Gyvename prabangiame miškų ir ežerų prieglobstyje, rajone, kur net kiekvienas gatvių pavadinimas turi prasmę ir jos visos gražiai susipina į dievų ir kitokių mitinių būtybių naratyvą.
Čia švenčiame kaimynų dieną ir Balsių šventę,
rengiame „Balsių Blusas”, turime draugiškus
kaimynus ir gyvename daug saugiau nei
daugelis kitų Vilniaus miesto rajonų.
Gyventi Balsiuose yra privilegija ir tuo mes
turime džiaugtis.

Vilniaus miesto savivaldybėje š.m.
balandžio mėn. 4 d. buvo pristatytas
Vilniaus miesto viešojo transporto optimizavimo projektas, kurio sprendimai turės
įtakos ir Balsių rajono gyventojams.
Įsigaliojus naujai tvarkai vilniečiai ir miesto
svečiai nuo š.m. liepos mėn. 1d. stotelėse
autobusų ir troleibusų lauks iki 6 kartų trumpiau, o viešasis transportas važiuos iki 5 kartų
dažniau.
Siūlomi nauji maršrutai (nuo liepos 1d.):
36 autobusų maršrutas (Pagubė – Naujaneriai – Balsiai – Žalgirio g., bei Naujaneriai – Balsiai
– Žalgirio g.) keičiamas į Pagubė – Naujaneriai –
Balsiai – Fabijoniškės bei Naujaneriai – Balsiai
– Fabijoniškės nuo Jeruzalės st. Važiuos Ateities
g. iki stotelės Kaimelio žiedas.
35 autobusų maršrutas (Ožkiniai – Naujieji
Verkiai – Žalgirio g.), keičiamas į Ožkiniai –
Naujieji Verkiai – Fabijoniškės bei Ožkiniai
– Žalgirio g., bei Ožkiniai – Fabijoniškės nuo
Jeruzalės st. Važiuos Ateities g. iki stotelės Kaimelio žiedas.
76 autobusų maršrutas (Bireliai – Sakališkės –
Naujaneriai – Balsiai – Ateities), keičiamas į Bireliai – Sakališkės – Naujaneriai – Naujieji Verkiai
– Ožkiniai, šio maršruto autobusai neužvažiuos
į Pagubę ir nevažiuos iki Ateities stotelės.
35A maršrutas bus panaikintas.
Atsiras privežamieji maršrutai (iki Balsių st.),
kuriais važiuojantys mažos talpos autobusai
leis atvykti iš atokesnių vietovių.Optimizavimas
vykdomas remiantis Vilniaus miesto strateginiu
2014 – 2020 metų planu.
Tačiau šie planuojami pakeitimai neatitinka
gyventojų poreikių. Atlikus gyventojų apklausą,
gauti tokie rezultatai :
Į centrą važiuoja 324 gyventojai; Į Žalgirio st. –
321; Į Stotį – 131; Į Antakalnį 92; Į Žirmūnus – 84;
Į Fabijoniškes – 31; Į Pašilaičius - 25; Į Lazdynus
- 14; Į Pilaitę – 11; Į kitus rajonus važiuoja iki 10
žmonių.
Į siūlomo maršruto galinę stotelę važiuotų 9
asmenys.
norintys gauti papildomą informaciją registruokitės mūsų naujienlaiškiui adresu:
info@balsiai.org
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Vaikų darželis Balsiuose
Aistė Čirvinskienė, tarybos narė

B

alsiai - sparčiai augantis miesto rajonas, vidutinė statistinė balsiečių šeima augina tris ir daugiau vaikų, todėl jau nuo 2005 m.
Balsiuose labai aktuali darželio steigimo problema.

Balsių darželio projekto maketas

planuojama statyti modulinį bendruomenės
darželį. Darželį sudarys penki pastatai po
280 kv.m. kiekvienas. Pastatų kompleksas
primins mažą gyvenvietę, sukurs jaukumo,
šeimyniškumo atmosferą, papildys ir įsilies
į kraštovaizdį. Įgyvendinus projektą darželį
galės lankyti 200 vaikų, bus sukurta apie 40
darbo vietų.
2013 - 2014 m. planuojama pastatyti pirmą
korpusą, darželį galės lankyti 40 vaikų. 2015
-2018 m. projekto vystymas bus tęsiamas,
bus statomi dar 4 pastatai, talpinsiantys 160
vaikų.
Darželio pastate bus vaikų žaidimui, miegui,
Darželio projekto įgyvendinimas
2013 m. bus pradedamas įgyvendinti vaikų higienai skirtos patalpos, taip pat patalpos
darželio steigimo Balsiuose projektas. Sklype, personalui, virtuvėlė, techninės - inžinerinės
apribotame Balsių g. - Žalčių g. - Žilvino g., patalpos. Pradiniame projekto vystymo etape
Vaikai - neatsiejama bendruomenės dalis, todėl labai svarbu, kad atitolusiuose nuo
miesto centro mikrorajonuose būtų darželiai,
mokyklos, vaikų dienos centrai. Taip ne tik
taupomas gyventojų laikas, bet ir užtikrinamas
vaikų ugdymas, saugumas bei užimtumas.
Kovo mėnesį Vilniaus miesto merui Artūrui
Zuokui buvo pristatytas Balsių bendruomenės
darželio projektas. Meras pritarė idėjoms savivaldybė pasirengusi skirti šalia Balsių mitologinio parko esantį žemės sklypą darželio
reikmėms.

planuojama maitinimo paslaugą pirkti iš maitinimo paslaugas teikiančios įmonės, ateityje
išaugus vaikų skaičiui ir atsiradus poreikiui būtų steigiama darželio valgykla.
Pirmenybė lankyti darželį bus teikiama Balsių
bendruomenės nariams, kuriems darželio
mėnesio ugdymo kaina bus apie 550-650 Lt
(su maitinimu), ne bendruomenės nariams
darželis kainuos apie 900 Lt (su maitinimu).
Išsamesnę informaciją apie registraciją į
darželį bei kitas naujienas galite rasti Balsių
bendruomenės tinklapyje: www.balsiai.org
Meras pritarė idėjoms - savivaldybė
pasirengusi skirti šalia Balsių
mitologinio parko esantį žemės
sklypą darželio reikmėms.

Kasmetinė talka tapo tradicija
Julius Krupelis, tarybos narys

2013 metų balandžio 27 dieną ir gegužės 11 dieną vyko kasmetinė talka. Joje buvo dirbama įvairiose vietose. Mitologiniame
parke be bendro aplinkos tvarkymo buvo įrengtas alpinariumas.

skelbimas

Balsių ir sodininkų bendrijų
gyventojų dėmesiui
Šiuo metu yra organizuojamas ūkininkų turgelis
Balsiuose, Ragučio g. - Balsių g. - Bubilo g. sankirtoje.
Turgelis planuojamas šeštadieniais nuo ryto.
Visus norinčius ir galinčius pardavinėti įvairią
žemės ūkio produkciją (daržovės, vaisiai, uogos, pienas ir jo produktai, kiaušiniai, mėsa ir
jos gaminiai, žuvis, medus, duonos ir pyrago
gaminiai ir t.t.), taip pat sodinukus ar amatininkų
dirbinius prašome kreiptis:
tel. 8 610 16804 arba el. paštu turgus@balsiai.org
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Balsių talkos dalyviai

Alpinariumo darbams vadovavo Jolita
Daresevičienė. Žemę alpinariumui padovanojo ir nuosava technika suformavo
kalnelį su akmenimis Alvydas Šlepikas. Liudmila Beržanskienė padovanojo pagrindinius
alpinariumo augalus.

Dalis gyventojų darbavosi Balsių ir
Ragučio gatvių sankryžoje, kur iškils Balsių
Bendruomenės Centras. Rimanto Mickos
vadovaujami retino ir genėjo medžių šakas,
šalia Balsių ir Alko gatvių sodino medelius. Talkai pasibaigus darbinės nuotaikos
apimtas Algirdas Sysas su pjūkleliu rankose
nuskubėjo genėti pušaičių. Vaidas Braziulis
su kaimynais iš Laimos, Numėjos ir Laumių
gatvių tvarkė aplinką. Čia susirinko net keturios šeimos su atžalomis. Jau kelinti metai
palei Žaliųjų Ežerų gatvę buvo tęsiamas
medelių sodinimas bei aplinkos tvarkymas.
Čia į talką atvyko net trijų kartų atstovai :
senelis Rimgaudas, Rasius Malskaitis ir trys
dukros. Palengvinti medelių pervežimą su

automobiliu ir priekaba atvyko Gintaras
Ališauskas. Kasmetinės talkos nepraleidžia
Janina Baublienė ir Liucija Miakonkich bei
Egidijus Vakarinas. Masonų šeima darbavosi
Romuvos ir Senolių gatvės sankirtos skverelyje, kuris buvo dalinai suniokotas įrengiant
nutekamuosius vandenis. Teko atsėti žolę.
Gegužės 11 dieną Balsių Mokyklos vyresnieji
moksleiviai sodino medelius, jaunesniejitvarkė aplinką mokyklos prieigose. Jiems
vadovavo Laura Stepanauskienė.
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Balsių mokykla – besimokančios ateities mokyklos pavyzdys

Pagoniškos dievybės ir bendruomeniškumo jausmas
Kristina Stančienė, „7 meno dienos”

Sandra Vilimaitė, „Balsių Balso” redaktorė

B

endruomenė, pilietiškumas - populiarios frazės, vis dažniau puošia oficialias valdininkų kalbas. Šias idėjas kartais mėginama įgyvendinti
socialinėje aplinkoje („saugios kaimynystės“ samprata), kartais - kultūros sferose, tačiau idealams artimų pavyzdžių reta.

Gal todėl įpratusius prie sostinės gyvenimo „mainstream’o“ - smirdančių troleibusų,
apšnerkštų daugiabučių laiptinių, prestižinėse
miesto vietose riogsančių šiukšlių krūvų ar
aktyviai praeivius reketuojančių valkatų, o ir
anaiptol ne paties kruopščiausio viešųjų erdvių
tvarkymo ir formavimo, kitoks vaizdas stebina.
Naujas Mitologinių skulptūrų parkas Balsiuose
kaip tik ir pagrįstas bendruomenišku gyvenimu. Kultūrinės poilsio zonos idėja nebuvo
nuleista „iš viršaus“; patys Balsių gyventojai
tapo parko mecenatais, aukodami ne tokias jau
mažas (turint omenyje praktiniu požiūriu gana
efemerišką lėšų panaudojimą) pinigų sumas,
svariai prisidėdami prie pagrindinio projekto
finansavimo. Todėl socialiniai šio parko kūrimo
aspektai ne mažiau įdomūs nei skulptūrų
meniškumas, teritorijos planavimas, struktūra.

Ko gero, ne per daug skambu šį rajoną vadinti
prestižiniu, patraukliu. Tai liudija nekilnojamojo
turto kainos ir daugmaž nusistovėjusi prielanki
vilniečių nuomonė.
Svarbu ir tai, kad Mitologinių skulptūrų parkas ne tik, skambiais žodžiais tariant, atliepia
„darnios urbanistinės plėtros“ principus, bet ir
tarsi atiduoda duoklę itin„skulptūriškai“ kultūros,
istorinių paminklų gausa išsiskiriančiai Vilniaus
ir jo priemiesčių zonai, pradedant miškuose
išsibarsčiusiomis Kalvarijų koplyčiomis, tiesiai Nerin žvelgiančiais Trinapolio vienuolyno
bažnyčios bokštais, Verkių rūmų ir parko komBalsiai - prestižinis rajonas
Dabartiniai Balsiai - eklektiškas architektūros pleksu, Jeruzalės skulptūrų sodu, baigiant Eurostilių margumynas - nuo negausių minimalistinių pos parku. O juk vykstant į pastarąjį, paprastai
statinių iki improvizuotų bokštų, pilių, tvirtovių. važiuojama pro Balsius. Tad skirtingo kalibro ir
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-Kokia ta sistema?
alsių mokyklai jau trečius metus vadovauja Loreta Kačiušytė – Skramtai. Mokyklos
-Stebime mokinių pažangumą, socialinę veiklą
direktorė kartu ir priešmokyklinių klasių muzikos mokytoja. Su ja kalbamės apie
ir lankomumą. Ir po kiekvieno trimestro vyksta
naujovišką požiūrį į mokslą ir nuolat besimokančios mokyklos strategiją.
apdovanojimai. Apdovanojama pažangiausia,
bendruomeniškiausia ir atsakingiau klasė. Tėveliai
remia prizais. Atskiri vaikai tose pačiose nominacijose laimi padėkas. Metų gale renkama „super“
klasė ir pažangiausias mokinys iš įvairiausių sričių.
Mokykla finansuoja ekskursiją laimėtojams.
-Kiek mokykloje mokosi mokinių?
Šiuo metu mokykloje mokosi 770 mokinių
su dviem piešmokyklinėm grupėm. Mokykloje
mokoma iki 10 klasės, po 8 klasių vaikai eina į
gimnazijas, būna eina ir nuo trečios gimnazijos
klasės, tik tie vaikai paprastai jau būna silpnesni.
Pernai išėjo apie 20 vaikų ir visi išėjo į gimnazijas.
Kai išeina stipresni vaikai silpniesiems nėra į ką
lygiuoti, nebūna kur pasitempti.
-Ar nėra planuojama šios mokyklos paversti
gimnazija?
-Dabar tikrai ne, nes mes dabar turim tokį
priaugantį mažų mokinių skaičių, kad mes netelpam ir gali būti, kad kitaiws metais išeisim į antrą
pamainą.

Pagoniškų dievybių rajonas
Pagoniškų baltų dievybių vardais Balsius prieš
keletą dešimtmečių „pakrikštijo“ Norbertas
Vėlius. Šiame Vilniaus pakraštyje įsikūrusiame rajone jų aptiktume aibę - tai Žilvino, Austėjos, Bubilo, Kaukų, Laimos, Aitvarų, Ugnies bei daugelio
kitų mitologinių būtybių ir reiškinių pavadinimų
gatvės. Šiandien etimologinės aplinkybės ir
keletas iniciatyvių vietos žmonių čia formuoja
autentišką viešąją erdvę, įprasminančią ir senosios, baltiškos pasaulėvokos simbolius.
Trumpa parko istorija
2008 m. pavasarį menininkai viešai pakviesti dalyvauti tarptautiniame Balsių granito
skulptūrų simpoziume; tų pačių metų rudenį
parkas įšventinamas ritualu, kurį atliko vyriausias Lietuvos krivis Jonas Trinkūnas ir baltų
etnokultūros puoselėtojai. Renginio metu
pristatytos pirmosios parko skulptūros - Sauliaus Širvinsko „Žilvinas“, Kęstučio Musteikio
„Alkas“ ir latvio Karlio Ile’s „Austėja“.
Daugiau nei 2 hektarų ploto Balsių viešąją
poilsio-kultūros zoną projektavusio architekto
Eduardo Lozuraičio sumanymu čia pritaikytas
peizažinio parko principas. Atsisakant griežtos
simetrijos, siekiama parko lankytojams ne tik
suteikti progą maloniai pasivaikščioti, pramogauti, žaisti, bet ir netikėtai „atrasti“ laisvai
išdėstytas skulptūras, simbolizuojančias vieną
ar kitą pagonišką dievybę.
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Balsių mokyklos vidus

Mitologinio parko skulptūra

paskirties skulptūrų „telkiniai“ galbūt ilgainiui
taps patraukliu pažintiniu turistiniu maršrutu.
Skulptūrų kompleksas vis atnaujinamas
Ateityje organizuojant simpoziumus viešosios
erdvės akcentų turėtų atsirasti ir daugiau, o pati
teritorija taps gražesnė, dailiau apželdinta.
Gerai, kad vietinių žmonių bendruomenėje
gyvas noras puoselėti savo aplinką, kurti
demokratišką erdvę. Gerai, kad tai itin
vilnietiškas meno darinys, žymintis vietos
specifiką, besisiejantis su aplinkiniais kultūros,
istorijos paminklais, kartu - aliuzija į planingą
urbanistiką, humaniškus architektūrinius sprendimus.

-Balsių mokykla neretai vadinama ateities
mokykla, kokie išskirtiniai bruožai? Kuo ši
mokykla skiriasi nuo kitų mokyklų?
-Visų pirma, kad ji nauja. Ji dėl naujumo, modernumo, patalpų jaukumu pritraukia daug dėmesio
iš tėvų ir iš mokinių. Čia toks kaip traukos centras.
Viskas nauja, daug stiklo, labai šviesu. Nors mes
vertiname kitus dalykus, bet iš šono tikrai atrodo
labai moderniai.
Mes šiuo metu mokykloje siekiame sukurti šiek
tiek kitokią kultūrą negu kitose mokyklose. Turime
tokią galimybę, nes surinkome mokytojus, kurie
linkę į naujoves, linkę keistis, linkę naujus metodus diegti arba naujas mokymo formas. Kartais
nusvylam, kartais pasiteisina nauji metodai, tačiau
mes visi kartu mokomės. Mūsų mokyklos strategija yra sukurti besimokančios mokyklos kultūrą,
kur mokytojai ir mokiniai mokosi kartu, daro
išvadas, koreguoja savo veiklą, kuri remdamasi
duomenimis kuria ateities metodus. Stebime
mokinių pažangą. Kitos mokyklos deklaruoja
tokius dalykus, o mes jau pradėjome daryti.
-Kalbate apie kitokią sistemą, ar renkant
mokytojus buvo taikoma ypatinga atranka?
-Negaliu pasakyti ypatinga. Tuo metu buvau
viena, startinį mokytojų dešimtuką atrinkinėjau
pati ir svarbiausias man dalykas buvo ne tik, kad
mokytojas būtų puikus savo dalyko specialistas,
bet kad būtų linkęs keistis, galėtų priimti naujoves,
nebijotų iššūkių.

-O mokinių noras, motyvacija mokytis
didesnė modernioje, naujoje mokykloje?
-Nemanau, kad pati aplinka privers mokinius
mokytis. Čia labiau nuo mokytojo priklauso.
Galbūt čia keičiasi požiūris. Mokiniai tapo
tvarkingesni, atsakingesni. Jie čia susirinko iš 30
skirtingų mokyklų, reikėjo laiko, kad suprastų ir
išmoktų bet kur šiukšlių nemėtyti, nes čia juos bara
dėl to ir dėl keiksmažodžių bara ir dėl muštynių.

-Kuo pasižymi naujoviškas požiūris?
-Nauji metodai, technologijos, kompiuteriai.
Darom visokius eksperimentus, turime srautinį
mokymą, t.y. gabieji eina pas vieną mokytoją,
viduriniai pas kitą, silpnesni pas trečią. Dabar
stebim, kas bus. Siekiame ugdyti vaikų verslumą,
devintokai registruoja bendrovę, parduoda akci-Ar daug vaikų iš kitų rajonų čia mokosi,
jas, paskirsto pelną, o vėliau uždaro bendrovę.
pavyzdžiui, Jeruzalės ar Fabijoniškių?
Tačiau vaikai nelabai tuo domisi.
-Apie 50, visi kiti iš Balsių ir rajono apylinkių.
-Kokios ypatingos technologinės naujovės
-Ar yra būrelių popamokinių užsiėmimų?
įdiegtos šioje mokykloje?
-Būrelių labai daug, beveik 50. Pusė iš jų yra
-Šviesa vos įėjus į klasę pati įsijungia, išėjus
– išsijungia, tačiau kai žiūrime ką nors per mokami, pusė nemokami. Mokami būreliai renprojektorių reikia prašyti vaikų nejudėti (juokia- kami pagal poreikius, ko patys mokiniai nori. Į
si). Taip pat valandos tikslumu galima nustatyti mokamus būrelius gali ateiti ir vaikai, kuri nesšildymą, mokykloje daug tualetų, jų 60 ir visi jie imoko šioje mokykloje, tačiau mes stengiamės
individualūs. Ūkio klausimas puikiai išspręstas, to nepraktikuoti labai, nes ir taip čia daug vaikų.
Ir dėl saugumo savų vaikų.
mokykla yra ekologiška.
Čia yra Vilniaus krepšinio mokykla, futbolas,
įvairūs šokiai. Mokykla labiau finansuoja menin-O kokios mokyklos vertybės ir siekiai?
-Siekiame kreipti dėmesį į skirtingų poreikių mo- ius būrelius, pavyzdžiui chorą, nes patys tėvai
kinius, specialiuosius poreikius, į gabiuosius. Čia nemokės pinigų už tokį būrelį, bet choras yra
kuriama besimokanti mokyklos bendruomenė. šalies tradicija. Taip pat teatras.
Vertybės: pilietiškumas, etnokultūros ir gam-Mokykla yra stebima vaizdo kameromis?
tosaugos tradicijos, bendruomeniškumas ir
-Taip, mokykla filmuojama. Jos turi prevencinę
savanorystė.
funkciją, vaikai žino, kad yra filmuojami. Taip pat
lengviau išaiškinti kažkokius nusikaltimus ar
-Kokioje srityje savanorystė?
-Visur. Visuomenei naudinga veikla. įvykius. Bet vis tiek kameros nuo nelaimių neSkaičiuojamos socialinės valandos, pagal ugdymo apsaugo.Vis tiek turi būti žmonės, kurie budi ir
planą reikia surinkti 5 valandas. Mokykloje tokia prižiūri vaikus, nes tu jiems neuždrausi, pavyzdžiui,
sistema, kuria skatinama daugiau rinkti valandų. bėgioti.
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R enginiai

P rojektai

Gegužę Balsiuose šurmuliavo „Balsių blusos“ ir „Kaimynų diena“
Eitautas Bartuškevičius, tarybos narys

P

ernai užgimęs kaimynų turgus „Balsių blusos” sulaukė Balsių gyventojų palaikymo. Antrą kart organizuojamas ir vis didesnio
susidomėjimo sulaukiantis kaimynu tarpusavio pagalbos renginys vyko gegužės 27 dieną, rajono gyventojų pamėgtame Balsių
mitologiniame parke.

Apie projektą „Balsių blusos”
Projekto tikslas - sukurti erdvę kaimynų bendravimui, kur Balsių ir apylinkių gyventojai ne
tik geriau pažintų vieni kitus, bet ir pagerintų
savo buitį – vieni atsisakytų perteklinių daiktų,
kiti gi įsigytų palankiomis sąlygomis ar tiesiog
gautų dovanų tai, ko jiems trūksta buityje.
„Tokia kaimynų turgaus „Balsių blusos“ idėja
gimė kartą besitvarkant namuose, pamačius
kiek iš tiesų turime gerų daiktų, kurių jau
nenaudojame metus ar daugiau, o didžioji
jų dalis tikrai gali būti labai naudingi kitų
žmonių buityje“, - pasakoja projektą inicijavusi
bendruomenės narė Giedrė Bartuškevičienė.
“Skatindami kaimynų bendravimą, ragindami geriau pažinti vieni kitus, padėdami vieni
kitiems, ugdome bendruomeniškumą, kuris
yra būtinas kuriant pilietišką visuomenę”, – iniciatyvos svarba tiki bendruomenės pirmininBendruomenė sutelktumo egzaminą išlaikė
kas Rimantas Micka.
– žinia apie pasikeitusią datą sklido akimirksniu
ir sekmadienį didžioji dalis užsiregistravusių
Gamta iškrėtė pokštą
dalyvių šurmuliavo parke nuo ankstyvo ryto, o
Renginys pradžioje buvo planuotas įdienojus parkas jau buvo pilnas žmonių.
šeštadienį, tačiau gamta iškrėtė pokštą
norėdama išbandyti bendruomenės
Sujungtos dvi šventės
sutelktumą. Dėl nepertraukiamo lietaus teko
Šįmet nutarta sujungti dvi progas ir puikų
skubiai keisti planus – tiek Balsių blusas, sekmadienio rytą pradėję Balsių blusose, popitiek Europos kaimynų dienos šventimą teko et smagiai paminėta ir Europos kaimynų diena
perkelti iš šeštadienio į sekmadienį.
– balsiečiai parke rinkosi su savo vaišėmis ir

Balsių šventė

Birželio 8 d.
10.00-10.50 Registruosime norinčius
Danguolė Janonienė, tarybos narė
išbandyti jėgas bėgime Balsių gatvėmis.
11.00 Tradicinis Bėgimas Balsių gatvėmis –
„Gera kaimynystė brangiau už giminystę!
distancija 3,3 km.
Bendraukime“
11.00-13.00 Estafetės Jauniems ir
Tradicinės Balsių šventės metu Balsių
jaunučiams (iki 6-12 m.).
bendruomenė mielai kviečia Jus
11.30 Nugalėtojų apdovanojimas, bendra
į glaudų kaimynų sambūrį.
bėgimo
dalyvių nuotrauka.
Šventė vyks birželio 7 d. Balsių
12.00
Šventės atidarymas „Šlovės valanda“
mokykloje,
12.00 Balsiečių – kaimynų verslų ir amatų
birželio 8 d. Balsių „Mitologiniame
paroda mugė
parke“,
13.00-14.00 Balsių mokyklos moksleivių ir
birželio 9 d. prie Balsio ežero.
būrelių auklėtinių.
14.00 svečių iš Punsko kolektyvo „Jotva“
koncertas
Preliminari renginio programa
14.00-14.50 Registracija į krepšinio, tinklinio
ir
kitas
varžybas.
Birželio 7 d.
15.00-17.20
Varžybos įsteigtoms taurėms
12.00 Kolektyvo iš Punsko „Jotva“ koncertas
laimėti:
Balsių mokyklos aktų salėje.
tinklinio varžybos (nuo 16 m.), krepšinio
Po koncerto laukia smagi popietė: viktorina,
varžybos (nuo 16 m.),
šokiai, dainos.

Renginys: Balsių blusos ir Kaimynų diena

kepsninėmis. Gamta šįkart jau pokšto neiškrėtė
ir leido smagiai atšvęsti abi progas.
Pasibaigus kaimynų turgui, vaišinantis
ir bendraujant balsiečiai vieni kitų ėmė
klausinėti kada gi sekančios Balsių blusos –
labai jau reiktų rudeniop, būtų puiki proga vėl
iš pagrindų apsitvarkyti namuose ir apsikeisti
nebenaudojamais daiktais su kaimynais.

virvės traukimo, rankų lenkimo varžybos
pagal amžiaus grupes.
(3*3, baudos, tritaškiai – Rėmėjai ekskomisarų
biuras),
17.45 Juditos Leitaitės pasirodymas.
18.00 ŠVENTĖS KULMINACIJA. Nugalėtojų
apdovanojimai.
„Gražiausios sodybos ir tvarkingiausios sodų
bendrijos“ konkurso nugalėtojų paskelbimas.
Dalyvius sveikins Vilniaus m. ir Verkių
seniūnijos vadovai ir kiti svečiai.
18.30 Saviveiklininkų „BALSINGI BALSIAI“ ir
svečių koncertas.
20.30 Ingos Valinskienės pasirodymas
21.00 Projekto „X – faktorius“ finalininko,
grupės RSP nario Dominyko Latvaičio pasirodymas. Linksmybės ir šokiai.
23.00 Šventės pabaiga
Birželio 9 d.
9.00 MTB mėgėjų taurės dviračių varžybos,
aplink Balsio ežerą.
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Į Jūsų namus - internetas šviesos greičiu
(reklaminis straipsnis)

Balsiuose pradėtas tiesti naujos kartos TEO
šviesolaidinio interneto tinklas. Sparčiausia interneto ryšio technologija tituluojamas šviesolaidis
netrukus bus prieinamas visai bendruomenei.
Jau šiomis dienomis šviesolaidinio interneto tinklo plėtros darbai prasideda namų kvartaluose,
kuriuos riboja Balsių, Kryžiokų Sodų 7-oji gatvės,
taip pat Aitvarų, Austėjos gatvėse. Netrukus rangovai pradės statybas ir Jundos, Ragučio gatvių
apylinkėse. Iki metų pabaigos planuojama, kad
moderniausia naujos kartos šviesolaidinio interneto technologija bus pasiekiama visiems
balsiškiams.
Išmaniosios televizijos galimybės
Pasak šviesolaidžio tinklą tiesiančios
telekomunikacijų bendrovės TEO Vilniaus regiono
direktoriaus Gintaro Bilevičiaus, šviesolaidis namuose suteikia daugiau galimybių patogiai gyventi,
nei daugelis įsivaizduoja.
„Šviesolaidinis internetas ypatingas tuo, kad ne
tik garantuoja didesnę greitaveiką, bet ir galimybę
teikti išmaniąją televiziją „Interaktyvioji GALA“. Ji
leidžia matyti išskirtinės kokybės raiškiuosius
(HDTV) ir netgi 3D televizijos kanalus“, – sako

G.Bilevičius.
Pašnekovo teigimu, vienas svarbiausių interaktyviosios televizijos privalumų – nebūtina derintis prie televizijos programos. „Ko gero, galima
išvardyti daugybę situacijų, kai praleidžiame
svarbius televizijos transliacijų momentus.
Užtrunkame darbe ir nepamatome pirmųjų
žinių reportažų arba dar blogiau, tik kelioms
sekundėms pasitraukiame nuo ekrano, ir lyg
tyčia – įmuštas įvartis... Mūsų klientai vertina, kad
nepraleisti svarbių akimirkų leidžia„Interaktyvioji
GALA“ siūloma paslauga „Žiūrėti nuo pradžių“ “, apie išmaniosios televizijos privalumus pasakoja
G.Bilevičius.
Su išmaniąja televizija „Interaktyvioji GALA“
mėgstamas laidas galima įsirašyti ir žiūrėti pasirinktu laiku. Yra galimybė naudotis video nuoma,
klausytis radijo, sužinoti orų prognozę, skaityti
horoskopus, žaisti žaidimus, skaityti portalų naujienas TV ekrane. Žodžiu, viskas, ko reikia patogiam gyvenimui“, – teigia TEO Vilniaus regiono
direktorius Gintaras Bilevičius.
Ne tik internetas
Šviesolaidinio interneto vartotojai turi galimybę
užsisakyti papildomų paslaugų – saugiai failus

„Saugūs Balsiai“-

laikyti internete leidžiančią„Saugykla“ ir specialiai
tėvams sukurtą funkciją „Laiko kontrolė“.
Paslauga „Saugykla“ suteikia ramybės – net ir
sugedus kompiuteriui svarbiausios šeimos akimirkos ir vaizdai įrašai, svarbūs darbo dokumentai
yra saugūs - failų kopijos TEO saugomos keliose
skirtingose vietose. „Virtualioje duomenų saugykloje vietos užtektų patalpinti daugiau kaip 10
tūkst. nuotraukų arba daugiau kaip 20 valandų
filmuotos medžiagos. Tai puikus sprendimas keliaujantiems – virtualus albumas prieinamas visur,
kur tik yra internetas, tereikia nepamiršti savo asmeninio slaptažodžio“, - sako G.Bilevičius.
Tėvai, kuriems rūpi, kad jų vaikai internete
naršytų tik tam tikromis valandomis, o likusį
laiką skirtų namų darbams ar žaidimams kieme
su draugais, renkasi paslaugą „Laiko kontrolė“.
Paslaugą lengva valdyti, nes visus nustatymus
galima patogiai keisti tiesiog prisijungus prie
savitarnos svetainės „Mano TEO“.
Daugiau informacijos apie naujos kartos TEO
šviesolaidinį internetą ir tinklo plėtrą Balsiuose
galite teirautis elektroniniu paštu bendruomenems@teo.lt.

specialus projektas, kad
Balsiuose būtų saugiau

Rytis Daukšys, tarybos narys

A

r esate ramūs dėl savo, namų, ir turto
saugumo? Ar žinote kaip apsisaugoti
nuo vagių? Nors Balsiai, iš pirmo žvilgsnio,
- rami Vilniaus dalis, tačiau nemažai
nusikaltimų padaroma ir čia. Ypač jų
padaugėja vasarą, kai prie Žaliųjų ežerų ir
į sodus atvyksta daug poilsiautojų.
Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, vien
per pastaruosius pusantro mėnesio Balsiuose
įvykdyta 11 vagysčių, 6 nesunkūs sveikatos
sutrikdymai, taip pat užfiksuota turto sunaikinimo, sukčiavimo atvejų ir kitų nusikaltimų. Iš
viso – daugiau kaip 20 nusikalstamų veikų.
Kaip apsisaugoti nuo vagysčių ir kitų
nusikaltimų? Saugos specialistai sako, kad
nepakanka namuose tik įsirengti signalizaciją
ar kitą apsaugos sistemą. Ji turi būti prijungta
prie saugos tarnybos centrinio stebėjimo pulto,
kad suveikus signalizacijai į jūsų namus visuomet žaibiškai atvyktų saugos tarnybos ekipažas.
Be to, kai nusikaltėliai žino, kad objektą saugo
profesionalai, dažniausiai jau vien dėl to vengia
brautis į jį.
Saugos tarnyba„Ekskomisarų biuras“ jau ne pirmus metus vykdo projektą „Saugūs Balsiai“. Prie
šio projekto jau yra prisijungę apie 150 dalyvių
(namų ūkių). Pakalbinti Balsių gyventojai sako,
kad dalyvaudami projekte „Saugi gyvenvietė“,
visų pirma, jaučiasi saugūs, nes žino, kad prirei-

kus pagalbos, visuomet jos sulauks, o profesionali saugos tarnyba namų saugumu pasirūpins
net ir išvykus į darbą ar poilsiauti. Pavyzdžiui, per
minėtus pusantro mėnesio, kai Balsiuose buvo
įvykdyta daugiau kaip 20 nusikalstamų veikų,
nebuvo apvogtas nė vienas gyventojas, kurį
saugo „Ekskomisarų biuras“ ir kuris dalyvauja
projekte„Saugūs Balsiai“. Per tą laiką signalizacija
saugomuose objektuose buvo suveikusi apie
100 kartų, tačiau „Ekskomisarų biuro“ ekipažas
atskubėdavo laiku ir gyventojų turtui žalos
nebuvo padaryta.
Apie projektą „Saugūs Balsiai“
Saugos tarnyba „Ekskomisarų biuras“ vykdydama šį projektą Balsių rajono apsaugai skiria
specialiai paruoštą, uniformuotą, radijo ryšio
ir specialiosiomis priemonėmis aprūpintą,
ginkluotą apsaugos ekipažą.„Ekskomisarų biuro“
ekipažas jau 12 valandų per parą budi numatytose strateginėse Balsių vietose ir periodiškai
patruliuoja, palaiko viešąją tvarką, nedelsiant
reaguoja į gyventojų signalizacijos aliarmo, pavojaus mygtuko ar SOS skambučio signalus.
„Mūsų apsaugos darbuotojai yra gerai paruošti
įvairioms ekstremalioms situacijoms ir prireikus
imsis visų būtinų priemonių, suteiks pirmąją
pagalbą, iškvies specialiąsias tarnybas: gaisrinę,
medikus, policiją. Pastebėjus pavojų ar kilus
įtarimui dėl galimų grėsmių, gyventojai bet kuriuo paros metu gali susisiekti su budinčiu ekipažu

ir išsikviesti pagalbą“, – sako„Ekskomisarų biuro“
elektroninės saugos skyriaus direktorius Justinas
Drėgva.
Kai prie projekto „Saugūs Balsiai“ prisijungs
reikiamas - 250 dalyvių skaičius,„Ekskomisarų biuro“ ekipažas ne tik budės Balsiuose ir periodiškai
patruliuos visą parą, bet ir teiks socialines paslaugas. Juk kasdieniame gyvenime situacijų būna
įvairiausių: pavyzdžiui, kilo įtarimas, ar išeidami iš
namų uždarėte langus, išjungėte vejos laistytuvą,
o galbūt vaikas vienas paliktas namuose ir nekelia ragelio? Tokiu atveju gali padėti apsaugos darbuotojai, jie patikrins namų teritoriją ir bus patikimi pagalbininkai kitose skubiose situacijose.
Visi projekto „Saugūs Balsiai“ dalyviai jau
gali nemokamai naudotis „Ekskomisarų biuro“
savitarnos svetaine, kurioje yra nauja galimybė
– matyti realią būsto apsaugos sistemos būklę
išmaniajame telefone visur, kur yra interneto
ryšys. Tai nepaprastai patogu, nes vos pažvelgę
į telefono ekraną, galėsite matyti ar apsaugos
sistema yra aktyvuota, taip pat gauti signalus
apie apsaugos sistemos įjungimą/išjungimą.
Tad kviečiame prisijungti prie projekto„Saugūs
Balsiai“ arba asmeniškai pasirūpinti savo namų
saugumu. Daugiau informacijos telefonu
suteiks:
„Saugūs Balsiai“ projekto vadybininkas Tomas
Trombačikas 8 616 00259
„Balsių bendruomenės“ Tarybos narys Rytis
Daukšys 8 685 28595
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Prekybos ir paslaugų centras
Sandra Vilimaitė, „Balsių Balso” redaktorė

Š

iandien Balsiai yra sparčiai auganti Vilniaus miesto gyvenamoji dalis ir jos infrastruktūros poreikiai yra neišpildyti. Šiuo metu
rengiamas Visalaukio, Ragučio ir Žaliųjų ežerų gatvių sankryžų su prieigomis detalusis planas su tikslu suformuoti reprezentatyvius ir funkcionalius „Vartus“ į Balsių rajoną.

Prekybos centro projekto maketas

Siekdami suformuoti patrauklią aplinką gyventojams ir naudingą vystytojams, Balsių tarybos nariai ėmėsi atsakingos iniciatyvos plėtojant
infrastruktūrą. Vadinamieji „Vartai“ į Balsius išpręs Ragučio ir Žaliųjų
ežerų gatvių sankryžos problemą. Atlikus transporto srautų ir aplinkos
taršos skaičiavimus siūloma projektuoti žiedinę sankryžą, kuri ženkliai
sumažintų automobilių srautų stovėjimą esamoje sankryžoje ir aplinkos
taršą bei triukšmą. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į dviračių takų bei
pėsčiųjų infrastruktūros plėtrą.
Pirmas „žalios architektūros“ projektas Lietuvoje
“LT kabutės Nuo nepriklausomybės atkūrimo pradžios Balsiai – tai
pavyzdys Lietuvos periferijos vystyme. Balsių bendruomenė aktyvi,
inovatyvi ir besiveržianti į priekį, aktyvių jos narių idėjos ir pasiekimai
dažniausiai tampa kelrodžiu kitoms bendruomenėms. Todėl vystydami
prekybinės paskirties mazgą žiūrime į tai atsakingai ir novatoriškai,
t.y. siekiame vystyti objektą darnų, draugišką aplinkai, subalansuotą,
„žalios architektūros“, - sako Balsių tarybos nariai.
Šis prekybos ir paslaugų centras - pirmas komercinės paskirties
projektas Lietuvoje, kuris atitiks Europos sąjungos direktyvas,
reglamentuojančias žaliąją architektūrą (Direktyva 2010/31/ES). Be to,
siekiama Balsių energetinio naudingumo, nekenksmingumo aplinkai,
ekonominio efektyvumo, draugiškumo vartotojui sprendiniai atitiktų
sertifikuotų auditorių keliamus reikalavimus (LEED, BREEAM, EU GREEN,
DGNV, MINERGIE).

Prekybos ir paslaugų centro funkcijos
Naujai formuojamoje teritorijoje įkurtas komercinis centras turėtų
patenkinti visas būtiniausias funkcijas, reikalingas vietos gyventojams.
Šioje vietoje bus:
Automatinis degalų užpylimo taškas; t taškus keisti kitais ženklais, vizualiai netinkamas sprendimas.
A lygio “Iki” (Lt kabutės) maisto prekių parduotuvė;
Sodo ir daržo bei smulkių ūkinių prekių parduotuvė;
Sveikatingumo ir sporto klubas;
Grožio procedūrų centras;
Gamybinė vaistinė;
Lietuvos pašto skyrius;
Veterinarijos klinika;
Siuvykla;
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