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2018 metais reikalingi atlikti infrastruktūros remonto darbai 
 

2018-01-23 
 

Darbų rūšis Adresas Orientacinis 

kiekis 

Pastabos 

Šaligatvių įrengimas: 

Šaligatvio atkarpos  įrengimas 

Balsių gatvėje nuo Bubilo g. iki 

Ragučio g. 

Balsių g.  ~225 m Dalis šaligatvio jau įrengta 

gyventojų lėšomis 

Automobilių aikštelių įrengimas 

Esamos parkavimo aikštelės 

(P&R) asfaltavimas šalia Ragučio 

autobusų stotelės ir Balsių šeimos 

medicinos centro. 

Ties Žaliųjų ežerų 

g. 158 

~3 a Palijus nuolat stovi didelės 

balos,  sudėtinga išlipti iš 

automobilio atvažiavus pas 

gydytoją.  

Apšvietimas (viešos vietos) 

Apšvietimo įrengimas 

„Mitologiniame parke“ I dalyje 

šalia esančio trinkelėmis kloto 

tako, vaikų žaidimų aikštelės ir 

take esančiame už pylimo.  

Balsių g. -  

Apšvietimo įrengimas 

„Mitologiniame parke“ II dalyje 

šalia naujos krepšinio aikštelės, 

vaikų žaidimų aikštelės ir 

treniruoklių. 

Balsių g. - Alko g. -  

Šviestuvų įrengimas galinėse 

autobusų stotelėse Pagubėje, 

Bireliuose ir Naujanerių žiede. 

 Min. 3 Prašymas jau pateiktas 

savivaldybei 2017 -12-05. 

Prašymo Nr. A337-371/17 

Balsio ežero paplūdimio ir 

privažiavimo prie jo Žaliųjų ežerų 

g. apšvietimas 

 -  

Apšvietimas (gatvės) 

Ragučio g. apšvietimas Ragučio g.  - Viena judriausių Balsių 

mikrorajono gatvių apie 1 km. 

atkarpa nuo Visalaukio g. iki 

Balsių g. nesaugi pėstiesiems ir 

dviratininkams nes nėra 

kelkraščio ir tam skirto tako. 

Tinkamai apšviestos tik ten 

esančios 2 perėjos. (situacija 

nepatenkinama ir pavojinga) 

Balsių g. apšvietimas nuo 

Balsių stotelės iki Romuvos 

g. 

Balsių g.  - 4-5 atramos 

Kryžiokų sodų 7-osios g. 

apšvietimo 

 projektavimas 

Kryžiokų sodų 7-oji 

g. 

 

- 
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Kryžiokų g. galo ( nuokalnės) 

sandūroje su Grūšiakalnio g. 

apšvietimas 

Ties  Kryžiokų  g. 

512 

~ 4 vnt. Verkių seniūnaitis A. P. 

Pumputis jau pateikęs prašymą į 

savivaldybę dėl šios nuokalnės 

ir Grūšiakalnio g. apšvietimo  

Dviračių takai 

Dviračių tako nuo Balsių g. link 

Naujanerių projektavimas ir 

įrengimas. 

Žaliųjų ežerų g. 1,86 km  

Dviračių tako greta Ragučio g. 

įrengimas nuo Visalaukio g. iki 

Balsių g. 

Ragučio g. 915 m  

Dviračių tako jungties įrengimas 

nuo esamo tako šalia Žaliųjų ež. 

g., Balsių žiedo iki Mitologinio 

parko (182,5 m. X 1,5 m.) toliau 

jis  jungsis prie pradinės mokyklos 

projekte numatytos 

infrastruktūros.  

Balsių g. ~327 m  

Kiti darbai: 

Šalikelės stačioje nuokalnėje 

Kryžiokų g. gale suformavimas ar 

laiptukų įrengimas 

Kryžiokų g. 512 47,3 m Nuokalnė stati ir nesaugi. Daug 

vaikų ja eina į mokyklą. 

Vaikų žaidimų aikštelių 

Mitologiniame parke ( I ir II 

dalyje) pagrindų atnaujinimas.  

Balsių g., Balsių -

Alko g. 

- Eksploatuota be atnaujinimo virš 

10 metų. 

Tvirto pagrindo įrengimas šalia 

treniruoklių (5 aikštelės 3X3 m) 

Balsių -Alko g. -  

Krepšinio aikštelės linijų 

nubrėžimas ir aplinkos 

sutvarkymas 

Balsių g. -Alko g. -  

 

 

 

 

Balsių seniūnaitė, 

Balsių bendruomenės tarybos narė Adonė Markienė 
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