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Nuotrauka:  Saulius Žiūra 

Egidijų Steponavičių

Per prabėgusius 15 metų pateikta daug 
iniciatyvų, atlikta labai daug darbų, juos 
nudirbo didelis būrys savanorių – mūsų 
kaimynų. Būtų labai sunku viską įvardyti 
ir visus paminėti. Tuos, kurie mūsų 
gerovei negaili savo pastangų, visada 
prisiminsime ir būsime dėkingi už 
„Balsius – vietą, kurioje gera gyventi“. 
Labai AČIŪ bendruomenės bendra-
žygiams, su kuriais keliavome šiuos metus 
ir galime drauge džiaugtis savo laimė-
jimais. Kviečiu jaunąją kartą ir naujai 
besikuriančius kaimynus įsijungti į 
bendruomenės gyvenimą, būti ne stebė-
tojais, bet pokyčių iniciatoriais ir įgyven-
dintojais. Tapkime savo rajono tikraisiais 
šeimininkais, tikrąja vietos savivalda. 
15-os metų patirtis parodė, jog tai –
efektyviausias būdas siekiant vidinės 
harmonijos, savirealizacijos, pilietiškumo 
ugdymo ir subalansuotos plėtros.
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Balsių bendruomenės tarybos narė Ana JENKINIENĖ 

Nuotrauka:  Saulius Žiūra 



Prekybos centras „Žali “
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Nuotrauka:  PC “Žali“

Brangūs Balsių mikrorajono gyventojai! 

8 611 39993

 

Nuotrauka:  PC “Žali“

Ilgai planuotas ir lauktas projektas – Balsių prekybos centras žaliuojančiu stogu –
įsibėgėja. Paskelbus apie PPC „ŽALI“ statybų pradžią, rangovai atskleidžia daugiau 
projekto detalių, pasakoja, kaip jau dabar prekybos centras tampa Balsių gyvenimo 
dalimi.
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Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, dr. Jolanta RADŽIŪNIENĖ

termokarstiniai ežerai

nenuotakių ir periodiškai nuo-
takių ežerų tipui

        Nuolatiniai Ežerėlių komplekso 
teritorijos lankytojai tikrai yra vaikščioję 
išdžiūvusio Also ežero dugnu ir jau po 
kelerių metų maloniai pliuškenosi to 
paties ežero gausiuose vandenyse.
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Bevardis ežeras Ežerėlių geomorfologiniame draustinyje, Verkių regioniniame parke.
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Daphneme-
zereum

paprastasis žalčialunkis yra vienas nuo-
dingiausių Lietuvos augalų

Nuotrauka: Adonė Markienė ir Neringa Mačiulienė

10 - 12 raudonų uogų vaikui yra 
mirtina dozė.
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Balsių seniūnaitė Adonė MARKIENĖ, 

Balsių bendruomenės tarybos narė Neringa MAČIULIENĖ

Trečiadieniais bibliotekėlė dirba iki 
21 val. (prieš atvykstant prašytume susi-
siekti).

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, dr. Jolanta RADŽIŪNIENĖ



Balsių progimnazijos tarybos pirmininkė Neringa KLENIAUSKIENĖ

Nuotrauka: Iš paukščio skrydžio 
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SAULĖ

Balsių progimnazijos administracija ir mokytojai

Flash 
mob

Pilietinės ir socialinės akcijos
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