
 

BALSIŲ BENDRUOMENĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2016 metus. 
 

2017 m. kovo mėn. 18 d. 
 

Vilnius 
 

2016 m. kadencijos Balsių Bendruomenės Tarybos nariai kuravo šias sritis: 

 

Tarybos pirmininkas: Rimantas Micka –  Viešasis administravimas ir vietos savivaldos vizija, Mikrorajono 

plėtra ir vystymosi strategija, švietimo įstaigų įkūrimas ir plėtra, transporto žiedo įrengimo iniciatorius ir 

kuratorius, (BDC, PC, susisiekimas) bendruomenės pasiūlymai Vilniaus m. BP iki 2030 m. Balsių 

„Mitologinių skulptūrų parko“ tolimesnis vystymas, Pėsčiųjų takų įrengimas link mokyklos (Šiukštulių g., 

Alko g. Balsių g. jungtis su Ožkiniais),  Balsių „Mitologinio skulptūrų parko“ gidas – leidinys. Etnokultūrinių, 

pilietiškumo ir savimonės ugdymo renginių organizavimas, talkų organizavimas. Atstovavimas bendruomenių 

organizacijų struktūrose: VBA ir LVBOS pirmininko pavaduotojas. Vilniaus m. darnaus judumo plano 

komiteto narys, Vilniaus m Mero visuomeninis patarėjas bendruomenių klausimais. 

 

Pavaduotojas: Julius Krupelis – Pėsčiųjų takų įrengimas link mokyklos (Šiukštulių g., Alko g. Balsių g)., 

Dviračių takai, Susisiekimo tinklas, Viešasis transportas, Ūkio dalis ir jos priežiūra, Lietaus kanalizacijos, 

Tvarkingiausios gatvės, bendrijos ir gražiausios sodybos konkursas, Teritorijos plėtra, planavimas, Talkų 

organizavimas, Pagalba organizuojant renginius. 

 

Pavaduotoja: Adonė Markienė  – Balsių seniūnaitijos seniūnaitė,  Kultūrinai renginiai ir jų 

organizavimas, Balsių turgelio administravimas, Balsių viešosios bibliotekos veikla, Kalėdinio renginio 

mažiesiems ir pradinukams organizavimas, Pagalba organizuojant renginius, Informacijos sklaida, 

Bendravimas su sodininkų bendrijomis, Juridika ir teisė, Tarptautinis bendradarbiavimo vystymas, Projektų 

vykdymas, Susisiekimo tinklo vystymas Balsiuose. 
 

Mindaugas Akelis – Susisiekimo tinklo vystymas Balsių mikrorajone, Susisiekimo sistema,Viešasis transportas, 

Dviračių ir pėsčiųjų takai, Projektai jų paieška, rašymas administravimas, įgyvendinimas, Talkų organizavimas, 

Teritorijos plėtra, planavimas. 

 

Violeta Baltušytė – Skelbimų ir kvietimų tekstų redagavimas, Padėkų rašymas, Balsių viešosios bibliotekos veikla, 

Balsių balso straipsnių redagavimas, Laikraštis Balsių balsas. 

 

Eitautas Bartuškevičius – Blusų/mainų turgelis,  Viešieji ryšiai, Balsių bendruomenės veiklos viešinimas 

žiniasklaidoje ir media, Balsių bendruomenės atstovas spaudai,  Šviesolaidinio interneto tinklo įrengimas, 

Susirinkimų ir renginių vedimas, Marketingas, Balsių „Šaulių būrio“ atstovavimas, pilietiškumo ir savimonės 

ugdymo renginių organizavimas. 

 

Lina Blaževič – Juridika ir teisė, Informacijos sklaida Sakališkėse, Pagubėje, Kalėdinė amatų mugė. 

 

Vaidas Braziulis – Suaugusiųjų sporto klubas, Sporto renginių organizavimas, Suaugusiųjų aktyvaus ir kūrybingo 

laisvalaikio organizavimas, Balsių bendruomenės sporto komandų subūrimas,Vilniaus Bendruomenių krepšinio 

turnyras 3x3, Sporto grupės vadovas, Pagalba organizuojant renginius. 

 

Roma Čepulevičiūtė –  Informacijos sklaida, Socialiniai projektai, Sporto renginių organizavimas, Gyventojų 

aktyvaus ir kūrybingo laisvalaikio organizavimas, Informacijos sklaida Bireliuose, Pagalba organizuojant 

renginius. 

 

Ana Jenkinienė – Viešieji ryšiai, Balsių bendruomenės veiklos viešinimas žiniasklaidoje ir media. 

 

Asta Kerulytė – Reys –  Socialinio verslo vystymo galimybė, Balsių bendruomenės vaikų darželio įkūrimas, 

Kultūrinių renginiai ir jų organizavimas, Socialinė veikla ir projektai, Kalėdinio renginio mažiesiems ir 

pradinukams organizavimas. 

 

Ieva Kriaučiūnienė – Kvietimų, skelbimų parengimas, maketavimas, Internetinio tinklapio, svetainės tobulinimas 

ir atnaujinimas, Laikraščio „Balsių balso“ maketavimas.(vaiko priežiūros atostogose). 



 

 

Svajūnas Mackevičius – Sporto renginių organizavimas, Suaugusiųjų aktyvaus ir kūrybingo 

laisvalaikio organizavimas, Pagalba organizuojant renginius. 

 

Neringa Mačiulienė – Kultūrinių renginių organizavimas, Kultūrinė veikla, Balsių turgelio administravimas, 

Informacijos sklaida Ožkiniuose, Staviškėse, Naujuosiuos Verkiuose, Krempliuose, Ožkinių gatvių gyventojų 

aktyvaus ir kūrybingo laisvalaikio organizavimas, Pagalba organizuojant renginius, Balsių viešosios bibliotekos 

veikla. 

 

Rimantas Ramanauskas  – Saugos projektai, jų rašymas, administravimas, įgyvendinimas, Projekto „Saugūs 

Balsiai“ vykdymas, Viešojo saugumo klausimai,  Viešasis administravimas ir savivalda vizija, Balsių 

bendruomenės narių mini konferencija. 

 

Aida Slavickaitė – Sporto renginių organizavimas, Suaugusiųjų aktyvaus ir kūrybingo laisvalaikio organizavimas, 

Pagalba organizuojant renginius. 

 

Margarita Straznickienė – Vaikų ir jaunimo užimtumas,  Dienos centras vaikams, Renginiai vaikams ir 

jaunimui, ir jų organizavimas, Pagalba organizuojant renginius. 

 

Vytautas Zalieckas  – Pagyvenusių žmonių „Balsių Bočiai“ organizavimas, Tvarkingiausios gatvės, bendrijos ir 

gražiausios sodybos konkursas, Senjorų veiklos aktyvinimas. 

 

Visi tarybos nariai – Švenčių remėjų paieška.  

 

Darbuotojai: 

Tarybos pirmininkas: Rimantas Micka 

Vyr. Buhalterė: Deimantė Mackevičienė  

Administratorius: Rimvydas Lisauskas 

 

Neetatiniai darbuotojai, savanoriai: 

Revizorė: Rita Augulienė 

Metraštininkas: Augustas Petras Mažeikis, Rytas Jonas Belevičius, Tomas Striaukas ir kiti geros valios 

žmonės prisidėje prie bendruomeninės veiklos kaip savanoriai. Dėkojame jiems už atliktus darbus ir 

iniciatyvą. 
 

 

1. 2016–01–13 d. Balsių progimnazijoje vyko 1991-01-13 d. Laisvės Gynėjų dienos minėjimas. Buvo iš 

žvakučių sudėliotas užrašas LAISVĖ, apsilankė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pabendravo 

su mokyklos mokiniais ir mokytojais (organizatoriai: Balsių progimnazija, istorijos mokytoja Vilma 

Martinkėnienė ir mokinių savivalda, fotoreportažą parengė Augustas  Petras Mažeikis). 

2. 2016–01–17 d. Ant Balsio ežero buvo įrengta Čiuožykla. (organizatoriai: Rimantas Micka, Julius 

Krupelis). 

3. 2016–01–29 d.  Įvyko Lietuvos ryto televizijos laidos „Ar tiki“ filmavimas Balsių progimnazijos renginių 

salėje Balsių gyventojams ir mokyklos administracijai svarbiais klausimais, (organizatoriai: Rimantas 

Micka, Lietuvos ryto TV). 

4. 2016–02–02–03 d. Tęsiama tradicija Balsių progimnazijos renginių salėje didžiajame ekrane, buvo rodomi 

Užgavėnių šventės Balsių „Mitologiniame parke“ 20 min. filmukai. (filmų autoriai: Augustas Petras 

Mažeikis, Rimvydas Lisauskas, transliaciją organizavo Rimvydas Lisauskas ir technologijų mokytojas 

Arūnas Žala). 

5.  2016–02–07 d. Surengta tradicinė Užgavėnių šventė Balsių „Mitologiniame parke“. Ji organizuota drauge 

su Balsių progimnazijos bendruomene ir folkloro ansambliu „Aušrinė“. Nuotraukos iš jos patalpintos 

Balsių nuotraukų galerijoje (Facebook puslapyje), Filmuota medžiaga patalpinta Balsių video galerijoje 

„Balsių bendruomenės vaizdo reportažai“. (organizatoriai: Rimantas Micka, Adonė Markienė Julius 

Krupelis, Vaidas Braziulis, Rytis Daukšys, Augustas Petras Mažeikis). 

6. 2016–03–16 d. Balsių bendruomenės centre lankėsi savivaldybių darbuotojų delegacija iš Kazachstano 

(organizatoriai: MRU Dėstytojas Saulius Nefas, Rimantas Micka). 



 

7. 2016–03–31 d. Balsių g. pradėtas tiesti pėsčiųjų šaligatvis iki Balsių ir Bubilo g. sankirtos. 

(organizatoriai: Julius Krupelis ir Rimantas Micka). 

8. 2016-04-02 d. Trečiąjį sezoną pradėjo „Balsių ūkininkų turgelis“. (sklype ties Balsių, Bubilo 

ir Ragučio g.) (organizatorės: Adonė Markienė, Daiva Dabkevičienė, Neringa Mačiulienė). 

9. 2016-04-06 d. Įvyko Balsių bendruomenės pakartotinis ataskaitinis susirinkimas, naujai papildyta taryba, 

kurioje yra 19 narių. (organizatoriai: Visa taryba). 

10. 2016–04–13 d. Balsių progimnazijos renginių salėje 7–8 kl. mokiniams vyko prevencinė paskaita „Saugus 

važiavimas dviračiu“. (organizatoriai: Rimantas Micka, Gintarė Jurgaitė, Autoeksternas). 

11. 2016-04-23 d. Balsių turgelyje vyko dviračių žymėjimo akcija (organizatoriai: Adonė Markienė ir 

Vilniaus 1-asis policijos komisariatas) 

12. 2016–05–03–05 d. Prie Balsių progimnazijos vyko prevencinis projektas „Kelias į mokyklą – ne lenktynių 

trasa“. (organizatoriai: Vilniaus Balsių progimnazija, Gintarė Jurgaitienė, Vilniaus 1-asis policijos 

komisariatas, Rimantas Micka, Vytautas Zalieckas ir Balsių bočiai – savanoriai, Adonė Markienė). 

13. 2016–05–20 d. Vyko tradicinė pavasario socialine mainų akcija  „Balsių blusos. Blusų turguje gyventojai 

galėjo prekiauti, keistis ir dalintis bei dovanoti savo namuose susikaupusiais nenaudojamais daiktais. Šis 

renginys tapo tradiciniu. (organizatoriai: Eitautas ir Giedrė Bartuškevičiai, Rimvydas Lisauskas). 

14. 2016-04; 06 mėn. Vyko gyventojų apklausa dėl vaikų dienos centro įkūrimo ir paslaugų vaikams poreikio 

(organizatorės: Margarita Straznickienė). 

15. 2016–06–04 d. Išleistas ketvirtasis laikraščio „Balsių balsas“ numeris (organizatorės: Violeta Baltušytė 

Ramūnė Žukauskienė, Adonė Markienė). 

16. 2016–06–04 d. Prieš tradicinį bėgimą Balsių gatvėmis vyko masinė sporto mankšta Balsių 

„Mitologiniame parke“ (organizatorė: Roma Čepulevičiūtė). Tradiciniu „Bėgimu Balsių gatvėmis“ šventė 

startavo gausiu bėgikų būriu. 3,3 km. distancijoje bėgo 78 dalvyiai. (organizatoriai: Augustas Petras 

Mažeikis, Rimantas Micka, Julius Krupelis ir Balsių progimnazijos kūno kultūros mokytojai Vitalijus 

Rindeika, Virginija Giršvildienė). 

17. 2016–06–04 d. Kaip ir kasmet birželio mėnesio pradžioje Balsius sudrebino tradicinė Balsių 

bendruomenės šventė. Šį kartą jos šūkis buvo „Kad vaikystės paukštis pakiltų“, ji buvo skirta paminėti 

vaikų gynimo dieną. Renginio metu, kultūrinėje programos dalyje, pasirodė Vilniaus Balsių progimnazijos 

mokiniai, būrelių ugdytiniai, vadovai, pedagogai. Palapinėse savo paslaugas pristatė: Labdaros ir paramos 

fondas „Rugutė“, jaunieji šventės dalyviai dalyvavo Protų mūšyje, kitose palapinėse vyko meno 

dirbtuvėlės. Prekybos centro „Žali Balsiai“ palapinėje rinkome naujos autobusų stotelės pavadinimą. 

Daugiausiai balsų gavo „Žaliojo Visalaukio“ pavadinimas (pasiūlytas Anos Jenkinienės). Visą dieną 

palapinėje buvo vystytojų atstovas ir projekto vadovai bei architektai, kurie išsamiai atsakinėjo į gyventojų 

klausimus dėl naujo transporto žiedo, būsimos parduotuvės ir jos aplinkos. Pagaliau atsirado pirma proga 

susipažinti su būsimais PC nuomininkais jie pristatė savo paslaugas ir produktus, kepė picas, vaišino 

sultymis. Sporto mėgėjus subūrė įspūdingas tinklinio ir krepšinio turnyrai, kurie vyko Balsių 

progimnazijos tinklinio ir krepšinio aikštelėse. Šventėje dalyvavo, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

narys Vincas Jurgutis, Šaulių sąjungos nariai, Nacionalinis kraujo centras, NVO organizacijos, Policijos 

pareigūnų sporto komanda.... (organizatoriai: Visa taryba). 

18.  Vaikų darželio sklype Vyko lankinio turnyras – žaidimas su lankais ir strėlėmis (nuo 10 m.). 

(organizatorius: Eitautas Bartuškevičius). 

19.  Mokyklos stadione Vyko futbolo turnyras, ikimokyklinukų judriosios estafetės, vaikų žaidimininė joga, 

žolės riedulys, (organizatorė: Roma Čepulevičiūtė). Šventės metu vyko, jau ketvirta, dviračių žymėjimo 

akcija, gražiausios sodybos konkursas, Šventę vainikavo koncertas, „Asmenybės ugdymo studijos Motus“ 

šokiai ir tradicinis laužas. (organizatoriai: Visa taryba). 

20. 2016–06–01–13 d. Kryžiokų gyventojai rinko parašus dėl 76 maršruto autobuso važiavimo pro Balsių 

progimnaziją. Naujas, reguliarus maršrutas jau sulaukė gerų atsiliepimų ir padėkos. (organizatoriai: 

Kryžiokų gyvenojai, Adonė Markienė). 

21. 2016–06–21–30 d.  Pagaliau buvome išklausyti ir mūsų dar 2011 m. teiktas  pasiūlymas įgyvendintas. Prie 

Balsių progimnazijos jau sužymėtos gatvių linijos ir sustatyti kelio ženklai bei įrengta žiedinė sankryža su 

autobuso stotele. (organizatoriai: Vilniaus Balsių progimnazija, Gintarė Jurgaitienė, Vilniaus 1-asis 

policijos komisariatas, Rimantas Micka, Adonė Markienė,Vytautas Zalieckas ir Balsių bočiai – 

savanoriai). 

22. 2016–07–04 d. Vilniaus Balsių progimnazijos sporto aikštyne vyko Žolės riedulio stovykla. (organizatorė: 

Roma Čepulevičiūtė). 



 

23. 2016–07–08 d. Pradėta Žaliųjų ežerų ir Visalaukio g. bei Visalaukio ir Ragučio g., sankryžų 

rekonstrukcijos į žiedines sankryžas (organizatoriai: UAB „Baltisches Haus, rangovas  UAB 

„Fegda“). 

24. 2016-08 mėn. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Optikos pasaulis.“ Tikriesiems 

bendruomenės nariams taikomos ypač geros nuolaidos. (organizatorė: Adonė Markienė). 

25. 2016–09–03 d. Visas Lietuvos bendruomenes ir sostinės gyventojus į LITEXPO parodų centrą pakvietė 

pirmoji „Bendruomenių mugė“. Šiame didžiausiame „Bendruomenių metų 2016“ renginyje, vilniečių 

stende, pristatėme Balsių bendruomenės veiklas bei pasiekimus,  (organizatoriai: Vilniaus bendruomenių 

asociacija, Rimantas Micka). 

26. 2016–09–26 d. Ilgai laukto pėsčiųjų šaligatvio Balsių gatvėje atidarymas įvyko rugsėjo 26 d. Galime 

pasidžiaugti juo ir Vilniaus m. savivaldybės pastangomis. Gaila, bet nepavyko įtikinti Balsių g. gyventojų 

prisidėti ir savo lėšomis išgrįsti įvažiavimus į nuosavus kiemus, todėl pritrūko lėšų šaligatvio įrengimui iki 

Ragučio gatvės. Po šaligatvio atidarymo vyko gyventojų susitikimas su Vilniaus miesto meru Remigijumi 

Šimašiumi. Vilniaus Balsių progimnazijos salėje vyko diskusija rūpimais klausimais. (organizatoriai: 

Eitautas Bartuškevičius, Rimantas Micka, Adonė Markienė). 

27. 2016–10–03 d. Rengiantis LR Seimo rinkimams Balsių progimnazijos salėje surengėme Antakalnio 

rinkiminės apylinkės  kandidatų į LR Seimą debatus ir preliminarų balsavimą. Mūsų balsavimo rezultatai 

buvo stebėtinai tikslūs ir pranašiški. Seimo nare buvo išrinkta Ingrida Šimonytė.  (organizatoriai: Rimantas 

Micka, Adonė Markienė). 

28. 2016–10–24–2016–12–23 d. Šiemet  į Kalėdinio atviruko „Vežu vaikystės rogėse saulutė dovanų“ 

piešinio ir linkėjimo sukūrimo procesą aktyviai įsijungė Balsių mokyklos mokiniai. Piešinių konkurse 

sudalyvavo 56 mokiniai. 2C klasės mokinio Gabrieliaus Reys piešinys buvo pripažintas geriausiu. 

Atviruko linkėjimų konkurse sudalyvavo 136 mokiniai. 5C klasės mokinio Martyno Vikingo Samušio  

linkėjimas buvo pripažintas geriausiu ir mokinių savanorių pagalba buvo įteiktas net 1500 šeimų  

(organizatoriai: Balsių bendruomenės taryba, Balsių progimnazijos direktoriaus pavaduotojas 

neformaliajam ugdymui Ramūnas Sinkevičius, mokyklos pedagogai ir mokinių savivalda). 

29. 2016–11–14 d. Suorganizuotas Balsių bendruomenės centre seminaras su VŠĮ „SOTAS“ apie įvaikinimą 

ir globą. (organizatorė: Ana Jenkinienė). 

30. 2016–12–07 d. Pasirašytos sutartys su būreliais dėl 20% nuolaidos Balsių bendruomenės narių vaikams 

(organizatorė: Adonė Markienė). 

31. 2016–12–09 d. Kalėdinį laikotarpį pradėjome Balsių progimnazijos „Amatų diena“. Vakarop ji peraugo į 

Kalėdinę amatų mugę (organizatorė: Lina Blaževič). Renginio metu priešais Balsių progimnaziją, buvo 

įžiebta Balsių kalėdinė eglė (ją padovanojo Vidmantas Dubauskas iš Žilvino g., o atvežė, pastatė ir 

papuošė Rimantas Micka, Adonė Markienė, Rimvydas Lisauskas, Mindaugas Akelis, Jonas Jučas, Rytas 

Jonas Belevičius, Jonas Tomkus, Augustas Petras Mažeikis). Girliandas mums padovanojo UAB 

Baltisches Haus, o žaisliukus pagamino mokyklos auklėtiniai. 

Po eglės įžiebimo Balsių progimnazijos renginių salėje vyko kalėdinis renginys – koncertas „Vežu 

vaikystės rogėse saulutę dovanų“ mažiesiems ir pradinukams (organizatoriai: Adonė Markienė, Neringa 

Mačiulienė, Ana Jenkinienė, Asta Kerulytė – Rey ir Balsiuose veikiantys privatūs vaikų darželiai 

„Balseliai“, Nijolės darželis – mokyklėlė „Pasakaitė“, „Balsių darželis“, UAB „Regnium“ darželis 

„Mažoji karalystė“ ir Balsių progimnazija). 

32. 2016–12–09 d. Pradėjo veikti Balsių bendruomenės viešoji biblioteka (jos iniciatorės Adonė Markienė, 

Neringa Mačiulienė). Sporto šventė: Balsių progimnazijos didžiojoje sporto salėje vyko tradicinis 

Vilniaus bendruomenių krepšinio turnyras „Balsių taurei“ laimėti. Dalyvavo 6 bendruomenių komandos. 

Šiemet taurė sugrįžo į Balsių bendruomenės komandos rankas. (organizatoriai: Rytis Daukšys, Vaidas 

Braziulis, turnyrą remią „Ekskomisarų biuras“). 

33. 2016–12–21 d. Saulėgrįžai ir metų virsmui pažymėti, gruodžio 21 d.  buvo surengta „Blukio“ sudeginimo 

šventė. Šia etnografinę tradiciją  jau puoselėjame penktus metus ir tikimės, kad ji pelnytai užims savo vietą 

mūsų bendruomenės švenčių ir renginių kalendoriuje. (organizatoriai: Rimantas Micka, Rytas Jonas 

Belevičius, Tomas Striaukas). 

34. Nuolat atnaujinama svetainė www.balsiai.org. Facebook socialinis profilis Balsių bendruomenė puslapis ir 

grupė, jaunimo grupė Balsiai & Co, Paslaugos Balsiuose, Balsių blusos. Balsių bendruomenės centre 

eksponuojami detalūs planai, projektų vizijos, konkursų medžiaga.  Bendruomenės centras veikia 202, 203 

kab. ir visų renginių įgarsinimu rūpinasi Bendruomenės centro administratorius Rimvydas Lisauskas. 

http://www.balsiai.org/


 

35. Balsių tarybos posėdžiai vyko kiekvieną trečiadienį nuo 18:50 val. iki 20:50 val. (per metus 

jų įvyko 23), kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį vyksta atviras Balsių tarybos posėdis, 

surengti 7 posėdžiai,  juose apsilankė per 15 interesantų ir svečių. 

36. Esame Lietuvos Vietos Bendruomenių Organizacijų Sąjungos (LVBOS) tarybos sudėtyje ir Vilniaus 

Bendruomenių Asociacijos (VBA)  nariai. Vykome į pažintines – dalykines keliones, dalyvavome 

surengtuose seminaruose, konferencijose ir mokymuose (18 renginių).  (Rimantas Micka, Adonė 

Markienė). 

37. Per 2016 m. suorganizuota 11 įvairaus masto renginių, tačiau įgyvendintas tik 1 projektas, likusieji 

projektai nebuvo finansuoti, todėl visas veiklas vykdėme iš Balsių bendruomenės biudžeto lėšų. Toliau 

plėtojamas „Saugūs Balsiai“ projektas (partneriai Ekskomisarų biuras). 
 

 Visą veiklos ataskaitą rasite www.balsiai.org ir nuotraukų galerijoje  http://www.balsiai.org/foto-galerija ir  

https://www.facebook.com/pg/Balsiubendruomene/photos/?tab=albums  

 

 

Ataskaitą parengė 

 

 Balsių bendruomenės tarybos pirmininkas       Rimantas Micka 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas 

Projektui 

įgyvendinti 

reikalinga 

suma Eur. 

Prašyta 

suma 

Eur. 

Gauta 

suma Eur. 

Institucijos skyrusios / 

neskyrusios finansavimą 

projektui pavadinimas 

1. Sportuojame kartu 2500,00 2000,00 531,00 
Kūno kultūros ir sporto 

departamentas 

2. Bendraujantys Balsiai 25356,3 12000,00 0 
LR Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija 

3. Balsingi Balsiai 3350,00 3000,00 0 
Vilniaus miesto 

savivaldybė 

4. Sveikatos dūzgės 4520,00 2500,00 0 LR Sveikatos ministerija 

http://www.balsiai.org/
http://www.balsiai.org/foto-galerija
https://www.facebook.com/pg/Balsiubendruomene/photos/?tab=albums

