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Balsių bendruomenės tarybos pirmininkės pavaduotoja   Ana JENKINIENĖ

Gyvenimas nesibaigiančio augimo, 

kasdieninių naujienų ir pokyčių ratas. 

Beprotišku tempu besikeičiantis pasaulis 

verčia keistis kartu su juo. Norėdamas 

išgyventi, kurti ir judėti pirmyn, privalai 

priimti nuolatinės kaitos iššūkius. 

SVEIKINAME Neringą su naujomis 

pareigomis ir linkime neišblėstančio ryžto 

vardan Balsių bendruomenės. 

Primename, kad kiekvienas norintis 

susipažinti su naująja  pirmininke visada yra 

laukiamas Balsių bendruomenės centre, Balsių 

progimnazijoje 203 kab. arba gali  skambinti 

telefonu 866000700. 

traukė į šiek tiek nuosaikesnę, bendruomenės 

tarybos nario, poziciją. „Pajutau, kad reikia 

pokyčių ne tik man, bet ir Balsių bendruomenei“-

sakė Rimantas Micka. 

Balsių bendruomenės tarybos nariai 

nusprendė, jog Rimantas Micka, nepaisant savo 

atsistatydinimo, visada liks Balsių bendruomenės 

siela. Manome, kad mažų mažiausiai ką galime 

padaryti pagerbdami jo neįkainojamą už indėlį 

bendruomenei – suteikti Balsių bendruomenės 

garbės pirmininko statusą. Balsiai – akivaizdus 

įrodymas, kiek energijos, kiek idėjų gali 

įgyvendinti žmogus, beprotiškai tikintis 

bendruomeniškumo jėga ir nenuilsdamas einantis 

ir kuriantis visiems.

Naujo Balsių bendruomenės pirmininko 

rinkimai organizuoti netrukus. Juk bendruomenė 

nuolat besikeičiantis ir gyvas organizmas, 

kuriame visada yra spręstinų klausimų. Tad   

gegužės 9 d. iš dviejų kandidačių buvo išrinkta 

nauja pirmininkė Neringa Kleniauskienė. 

Tai energinga, veržli ir linksma moteris.

Nuotrauka:  Neringa Kleniauskienė
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Ar kas prisimena kaip atrodė Balsių 

mitologinio parko vietovė? Naujakurių  

atmintyje išliko tas dykvietės vaizdas.  Pati 

pradžia - tuščias smėliuotas laukas. 

Pokyčių metas apsilankė ir Balsių 

bendruomenėje.  Gegužės 2 d. iš Balsių 

bendruomenės pirmininko pareigų atsistatydino 

Rimantas Micka. Šešiolika metų kūręs, 

puoselėjęs, kovojęs dėl kiekvieno balsiečio 

gerovės, ilgametis bendruomenės lyderis pasi-

Nuotrauka: Rimantas Micka

Nuotrauka iš paukščio skrydžio: Balsių Mitologinio 
parko vieta 

Atrodytų  10 metų, tiek nedaug? Ta-

čiau per šį dešimtmetį žingsnis po  žingsnio 

buvo puoselėjamas ir gražinamas parkas. 

Balsių bendruomenė kartu su gyven-

tojais prisidėdavo darbais - vieni sėdami žolę, 

kiti sodindami gėles, treti akmenuką po 

akmenuko nešiodami. Džiugina širdį, kai į 

pavasarinę talką, susiburia nemažas būrys 

savanorių, kurie šiais metais atnaujino 

medines skulptūras, riterio šalmą, šiukšlines.

 Tariame kiekvienam prisidėjusiam:  

NUOŠIRDŲ AČIŪ. 

Nuo 2008 metų Balsių bendruomenė 

ėmėsi puikios iniciatyvos ir unikalaus 

projekto, Balsių mitologinio parko įkūrimo 

įgyvendinimo. Plikame lauke ėmė pamažu 

gražėti aplinka, o po kurio laiko menininkų 

darbų dėka atsirado viena po kitos mitolo-

ginės skulptūros. 
Nuotrauka: P. Mažeikis. Alkas, 2008 m., skulptorius 

Kęstutis Musteikis

Parkas tai istorija, kuri pasakoja anų 

laikų pradą. Galime tik džiaugtis, jog visi 

kuriame aplinką sau ir savo vaikams. Balsių 

mitologinis parkas - tai atvira vieta, kur 

balsiečiai būriuojasi cikliškai metams 

besikeičiant. Kiekviena didžioji šventė 

vyksta jame, o tai įrodymas jog bendruo-

menė vienijasi.  Ne veltui baltų mitologija 

atsispindi net tik mūsų skulptūrose, bet ir 

gatvių pavadinimuose. 

Tai kas sukurta yra paveldas mūsų 

jaunajai kartai, todėl svarbu skiepyti nuo 

mažumos puoselėjimą ir tausojimą. Galime 

džiaugtis matydami per talkas mamas su 

mažais vaikais, kurie trokšta prisidėti prie 

aplinkos gražinimo. 

Parkas tapo mūsų vizitine kortele, 

apie kurią spaudoje buvo ne vienas  

straipsnis.

Keturių vaikų mama. Asmenybė nebi-

janti iššūkių ir tikinti, kad ieškant sprendimo 

būdų, galima rast išeitį ir iš kebliausios situ-

acijos.
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Jau keletą metų balsiečius ir miesto 

gyventojus džiugina vis atsinaujinantis Balsio 

ežero paplūdimys.  Kas pasekmėje  pritraukė 

begalę poilsiautojų. 

Jame mūsų promočių ir probobučių 

legendos, mūsų šaknys, mūsų savasties 

slėpiniai.

Nuotrauka:  Saulius Žiūra 

Džiugu matyti pokyčius, bet kaip 

visiems puikiai žinoma, yra likę nesutvarkytų 

darbų. Kadangi  mums, balsiečiams, tai aktua-

li tema, aš nusprendžiau kreiptis į tiesioginį 

prižiūrėtoją  UAB „Grinda“, kad jų rinko-

daros ir komunikacijos specialistė Dovilė 

Lisauskaitė suteiktų platesnės informacijos 

rūpimais klausimais. 

Kokios yra naujienos dėl žaliųjų ežerų 

paplūdimio? Kokie darbai planuojami ar yra 

nuveikti šiam momentui?

Koks galimas galutinis sprendimas 

su viešuoju tualetu, juk jis neatitinka visų 

šiuolaikinių higienos normų? Gal numa-

tytos lėšos jo rekonstrukcijai?

„Savivaldybės Miesto ūkio ir 

transporto departamentas jau užsakė 

parengti viešųjų automatinių ar kanalizuotų 

(antžeminių) tualetų įrengimo Vilniaus 

miesto centrinėje dalyje projektinius 

pasiūlymus (pritaikytus neįgaliesiems ir 

mamos su kūdikiais).

Planuojama juos įrengti Žirmūnų, 

Valakupių I, Valakupių II paplūdimiuose. 

Projektiniai pasiūlymai rengiami. 

Tolimesniuose planuose - Žaliųjų ežerų 

paplūdimio viešųjų tualetų modernizavimas 

ir pritaikymas pagal poreikius“ - atsakė 

komunikacijos specialistė Dovilė Lisaus-

kaitė. 

Norisi tikėti, kad tolimesnieji planai 

greitu metu taps planuojamais, kad taip 

ilgai  laukiami palankesni sprendimai 

materializuosis greičiau. 

Nuotrauka:  Neringa Kleniauskienė
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„Pasiruošimas šių metų maudynių 

sezono pradžiai jau prasidėjo.

 Kaip ir kiekvienais metais iki birželio 

1-os dienos bus suremontuoti ir perdažyti 

suoliukai, staliukai ir kitas poilsiui pritaikytas 

inventorius, atvežta smėlio“ - paaiškino 

rinkodaros ir komunikacijos specialistė 

Dovilė Lisauskaitė.

Kokioje stadijoje gelbėjimo stoties 

pastato įgyvendinimas? Ar numatyta data, 

kada planuojama statyti?

Anot to paties šaltinio: „Gelbėjimo 

stotį planuojama statyti šiais metais“. Norisi 

tikėti, kad tai bus įgyvendinta. 

Nuotrauka:  Saulius Žiūra 
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Mūsų Balsių mitologinis parkas tai 

socialinės išraiškos vieta, kuri kviečia burtis, 

tai traukos ir puoselėjimo centras bei istorinis 

meno lopinėlis.

Nuotrauka:  P. Mažeikio Ragė (ragana), 2009m., 
skulptorius Girts Burvis (LV) 

Č

Brangūs Balsių mikrorajono gyventojai! 
Kviečiame į savo būrį! Tapkite veiklios ir visuomeniškos bendruomenės nariais. 
Prisijungę prie mūsų, ne tik gausite galybę mūsų partnerių siūlomų nuolaidų ir 
dalyvausite bendruomenės veikloje, – Jūs patys kursite geresnę ir saugesnę Balsių 
mikrorajono gyvenamąją aplinką, įgyvendinsite plėtros planus, priimsite visai 
bendruomenei svarbius sprendimus. Balsiai laukia Jūsų – įgyvendinkite savo 
svajones! Nedvejokite ir nedelskite, tapkite bendruomenės nariais šiandien! 
Kiekvienas Jūsų mums itin svarbus! 

Daugiau informacijos tel.: 8 660 00700, El. paštas: info@balsiai.org

 

Nuotrauka: Saulius Žiūra

Nuotrauka: Saulius Žiūra
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Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, dr. Jolanta RADŽIŪNIENĖ

Svetimžemių augalų plėtimasis 

naujose teritorijose – viena iš didžiausių 

biologinės įvairovės nykimo priežasčių. 

Tokie augalai dažniausiai atsitiktinai arba 

tikslingai įvežti į vietovę, kurioje jie anksčiau 

niekada neaugo. Šiems augalams palankias 

sąlygas įsikurti ir plisti naujose teritorijose 

sudaro aplinkos tarša, augalų buveinių 

naikinimas (dažniausiai tai būna jau pažeistos 

teritorijos) ir globalus klimato šilimas. Kai 

kurie svetimžemiai tampa invaziniais –

rūšimis, kurios sparčiai plisdamos už savo 

natūralaus arealo ribų, daro žalą vietinėms 

ekosistemoms, kraštovaizdžiui. Šiuo metu 

Lietuvos invazinių augalų sąraše yra 18 rūšių. 

Invazinės rūšys išnaikina ne tik retas, 

nykstančias, tačiau ir dažnas rūšis. Pavilnių ir 

Verkių regioniniai parkai taip pat nėra išimtis. 

Šiuose regioniniuose parkuose dėl invazinių 

augalų nyksta retieji augalai, tokie kaip:

aukštoji gegūnė (Dactylorhiza fuchsii),

melsvasis gencionas (Gentiana cruciata), 

plačialapė klumpaitė (Cypripedium 

calceolus). Kai kurie invaziniai augalai 

kenkia žmogaus sveikatai. Be jau minėtų 

priežasčių taip pat yra ir ekonominė žala, kai 

invazinių augalų naikinimui yra reikalingos 

didelės lėšos, kad būtų sustabdytas arba 

kontroliuojamas jų plitimas į naujas 

teritorijas. Deja, daugelis žmonių nežino apie 

invazinius augalus, jų daroma žalą gamtai ir 

žmogui bei kaip reikėtų naikinti šias rūšis.

Invaziniai augalai – didelė grėsmė aplinkai

Norėdami turėti gražesnę aplinką, 

žmonės iš kitų šalių parsiveža įvairių augalų, 

sėklų nepagalvodami apie tai, kokios 

pasekmės gali laukti vėliau. Kol augalai auga 

jiems skirtose vietose ir yra prižiūrimi, 

žmonėms jie teikia naudą – galima grožėtis 

savo sukurta aplinka. Tačiau augalai patekę į 

aplinką, kuri yra palanki jų augimui, gali 

pradėti plisti. Jų sėklas išnešioja vėjas, 

vanduo, gyvūnai. Prie invazinių augalų 

plitimo neretai prisideda ir pats žmogus –

gausiai prisiveisusius augalus arba jų dalis  

Uosialapis klevas (Acer negundo) –

viena agresyviausių invazinių rūšių, kuri 

kelia didelį pavojų vietinėms rūšims. 

Rugsėjo–spalio mėnesiais sunoksta sėklos 

(atlikto tyrimo duomenimis, vidutiniškai 

vienas uosialapis klevas subrandina apie 

70 tūkst. sėklų), kurios nuo medžio krenta 

iki pavasario. Dėl tokio ilgo kritimo 

periodo sėkloms susidaro palankios 

sąlygos plisti įvairiomis kryptimis. Tačiau 

vėjo padaroma įtaka platinant sėklas yra 

mažesnė nei upės. Kadangi Pavilnių ir 

Verkių regioniniuose parkuose yra upelių, 

be to, teka viena didžiausių Lietuvos 

upių – Nėris, tai palanki terpė sklisti 

uosialapio klevo sėkloms. Uosialapiai 

klevai augdami šalia upių ir tapę 

vyraujančiais medžiais pakeičia bendrijų 

struktūrą ir po truputį išstumia vietinius 

augalus – dažniausiai tai būna karklai. 

Užsienyje atliktų tyrimų duomenimis, 

vėjas uosialapių klevų sėklas nuneša apie 

100 metrų nuo motininio augalo, tačiau 

joms patekus į upes gali nukeliauti žymiai 

didesnius atstumus ir įsikurti naujose 

teritorijose.  

Nereikia pamiršti, kad sėkloms 

padeda plisti ne tik vėjas ar vanduo, tačiau 

ir žmonės bei gyvūnai.

Ž
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Pavyzdžiui, gausialapiai lubinai 

(Lupinus polyphyllus) daugeliui žmonių labai 

gražūs augalai, tačiau negalima nekreipti 

dėmesio į tai, kad pievose, pamiškėse, 

miškuose jie auga labai gausiai. Atlikus 

tyrimą apie gausialapio lubino sėklas 

nustatyta, kad 50-yje žiedynstiebių subręsta 

6095 sėklos (jos buvo skaičiuojamos 30-yje 

ankščių nuo kiekvieno žiedynstiebio, tačiau 

viename žiedynstiebyje buvo daugiau nei 30 

ankščių). Taigi vienas  žiedynstiebis gali 

potencialiai subrandinti apie 120 sėklų, 

kurios palankiomis sąlygomis gali sudygti ir 

greitai išplisti aplinkinėse teritorijose. Tai 

kelia rimtą pavojų Pavilnių ir Verkių 

regioninių parkų biologinei įvairovei. Dėl 

gausialapių lubinų pakinta pievų ir smėlynų 

bendrijos, išnyksta konkurencijai neatsparūs 

vietiniai augalai. Be to, gausialapis lubinas 

sudarydamas simbiozę su azotą 

fiksuojančiomis bakterijomis pakeičia 

maistinių medžiagų kiekį, praturtina 

dirvožemį azotu. Dėl to sąžalynuose suveši 

azotą mėgstantys augalai – usnys, dilgėlės, 

kiečiai. Tokia augalijos kaita turi įtakos 

biologinės įvairovės nykimui Pavilnių ir 

Verkių regioniniuose parkuose. 

Gausialapiai lubinai įprastai naikinami 

mechaniniu būdu. Lubinų augimvietes pata-

išmeta į komposto dėžes. Tada iš šaknų, 

šakniastiebių, sėklų išauga nauji individai,

kurie vėliau gali laisvai daugintis ir plisti 

naujose teritorijose. Lietuvoje žmonės dar per 

mažai žino apie invazinius augalus, jų daromą 

žalą ir kaip reikėtų juos naikinti. Daugeliui 

žmonių invaziniai augalai yra gražūs ir jų 

teigimu, naikinti šių augalų nereikia. 

Nuotrauka: Lubinai Nuotrauka: Uosialapis klevas 

riama šienauti iš karto po žydėjimo, kad 

augalai nesubrandintų sėklų. Pavienius 

augalus geriausia iškasti vasaros pradžioje, 

kai išauga žiedynai. Šiuo būdu gausia-

lapius lubinus geriausia naikinti pievose ir 

ganyklose. 
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Jeigu sultys nuryjamos, tai galimas gleivinės 

dirginimas, seilėtekis bei virškinamojo trakto 

pažeidimas.

Geriausias būdas kontroliuoti 

Sosnovskio barščio populiacijas – neleisti 

subrandinti sėklų. Todėl per vegetacijos 

sezoną reikia 3–4 kartus nupjauti, neleisti 

jiems užaugti didesniems nei iki pusės metro 

dydžio. Naikinama ir uždengiant agro arba 

polietilenine plėvele.  Sosnovskio barščio 

sėklos daigios keletą metų, todėl reikėtų 

laikyti uždengus plėvele tol, kol yra daigios 

sėklos, kad išdygę Sosnovskio barščiai žūtų. 

Tačiau tokiu būdu išnaikinamas ne tik 

Sosnovskio barštis, tačiau ir kiti augalai, 

kurie nuo per didelio karščio žūva. Kadangi 

šiuo būdu naikinant žūva ir kiti augalai, tai 

toks būdas naudojamas retai. Purškimas 

herbicidais – taip pat vienas iš naikinimo 

būdų, tačiau jis gana sudėtingas, kadangi 

reikia purkšti tada, kai augalas yra tam tikro 

dydžio, nes vėliau gali būti per vėlu. Be to, 

sudygsta skirtingu laiku, tad reikėtų nuolat 

purkšti teritorijas, kuriose auga Sosnovskio 

barštis.  

Prevencinės priemonės, kontrolė ir kova 

su invazinėmis rūšimis

Pagrindinis prevencijos tikslas turėtų būti 

neleisti tikslingai įvežti, dauginti ir platinti 

augalų, kurie kitose šalyse jau yra invaziniai. 

Be to, nuolat ieškoma veiksmingesnių kovos 

su invaziniais augalais būdų. Vienas 

svarbiausių tikslų – sukurti tokias invazinių 

organizmų naikinimo priemones, kad jos 

veiktų tik naikinamos rūšies organizmus ir 

kuo mažiau kenktų aplinkai. 

Norint išvengti neigiamo invazinių augalų 

poveikio (biologinės įvairovės nykimo, žalos 

ekonomikai, žmonių sveikatai), šiuos augalus 

reikia naikinti. Naikinimas pats 

sudėtingiausias ir brangiausias kovos būdas 

su invaziniais augalais. Kartais visko 

išnaikinti neįmanoma. Tada imama 

kontroliuoti populiacijas, kad būtų padaryta 

kuo mažesnė žala biologinei įvairovei. 

Mechaniškai naikinant invaziniai augalai yra 

pjaunami, iškasami, kertami. Galima naikinti 

ir biologiškai, kai yra specialiai padaromos 

sąlygos, jog invaziniams augalams nebūtų 

palanku augti. 

 Neišimtis Pavilnių ir Verkių 

regioniniai parkai, kuriuose Sosnovskio 

barščiai labai pakeičia buveinių sąlygas, nes 

yra stiprūs vietinių augalų konkurentai. 

Susidariusiuose sąžalynuose labai sumažėja 

rūšių įvairovė, todėl susidaro palankios 

sąlygos Sosnovskio barščiams plisti į naujas 

teritorijas. Jie dažnai auga ir miesto 

teritorijoje, todėl yra didelis pavojus 

žmonėms, o ypač vaikams, kurie mėgsta 

slapstytis jų sąžalynuose. Sosnovskio 

barščio sultys, patekusios ant odos ir 

paveiktos saulės spindulių, sukelia odos 

nudegimus, kurie prilygsta 1–3 laipsnio 

nudegimams verdančiu vandeniu. Plyšus 

susidariusioms pūslėms, jos tampa ilgai 

negyjančiomis žaizdomis ir palieka žymes 

keletui metų. Sosnovskio barščio sultims 

patekus į akis, galimas laikinas ar ilgalaikis 

aklumas. 
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Pavyzdžiui, šviesomėgius invazinius augalus 

gali sunaikinti ūksmę sudarantys medžiai ir 

krūmai. Saugiausias biologinis kovos 

būdas – gyvulių ganymas pievose, kurį 

dabar dažnai renkasi regioniniai parkai. 

Invazinius augalus galima naikinti ir su 

cheminėmis priemonėmis (pesticidais). 

Naudojant chemines priemones gali 

būti sunaikinami ne tik invaziniai augalai, 

bet ir kiti vietiniai organizmai, kas turės 

įtakos biologinės įvairovės kaitai. Cheminių 

priemonių naudoti negalima, jeigu netoliese 

yra vandens telkinys, nes tai gali sukelti 

vandens ekosistemų pakitimus. 

Invazinius augalus, atsiradusius 

naujoje teritorijoje, reikia fiksuoti, kad 

vėliau būtų galima kontroliuoti jų patekimą į 

saugomas teritorijas ir imtis naikinimo 

priemonių. Iki šiol galima naudotis dviejų 

Latvijos nevyriausybinių organizacijų 

sukurta internetine svetaine gamtos 

stebėjimams fiksuoti, kurioje žmonės gali 

žymėti invazinius augalus bei saugomas 

rūšis, aptiktas ne tik Latvijos teritorijoje, bet 

ir Lietuvoje. Tačiau stebėjimai šioje 

svetainėje nėra aktyvūs. Greitu metu 

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija 

paleis programėlę, kurios dėka žmonės galės 

žymėti su savo išmaniaisiais telefonais, kur 

aptiko invazinius organizmus. Tai padės 

geriau supažindinti visuomenę su esama 

invazinių organizmų problema (žmonės 

matys, kaip gausiai yra paplitusios invazinių 

augalų rūšys) bei stebėti invazinių augalų 

plitimą teritorijose. Naudojantis programėle 

bus matoma invazinių augalų plėtimosi į 

naujas teritorijas sparta. O pasitelkus šiuos 

duomenis bus galima kontroliuoti invazinių 

augalų plitimą. 

Ž

Nuotrauka: Sosnovskio barštis 

Grėsmė ne tik aplinkai, tačiau ir žmogui

Augalai ne tik suteikia malonumą 

žmogui, iš jų gaunama nauda, tačiau gali 

sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Vienas iš 

pavojingiausių žmonių sveikatai invazinių 

augalų – Sosnovskio barštis (Heracleum 

sosnowskyi). Kai kuriose teritorijose jis 

labai dažnas ir sudaro didelius sąžalynus.

Norint užkirsti kelią uosialapių klevų 

plitimui nereikia jų sodinti želdynuose. Jau 

susidariusius sąžalynus reikia naikinti. 

Naikinti pirmiausia reikėtų moteriškuosius 

individus. Taip bus greičiau užkirstas kelias 

sėklų plitimui. Kadangi uosialapiai klevai 

labai gajūs, tai kirsti reikėtų tik cheminėmis 

priemonėmis nudžiovintus medžius, kad 

neišaugintų naujų atžalų. Dar vienas 

būdas – kelmus patepti koncentruotais 

herbicidais.



Piešinys: Emilija Belian, 6c; Jonas, 4e

Žmogus jaučia ne tik fizinį, bet ir 

dvasinį alkį. Jam kyla noras visur pabūti, 

viską pajusti, apglėbti, suprasti, patirti. 

Dažnai nesusimąstome ir neatpažįstame, 

kad šis ilgesys išties yra tobulumo, pilnatvės 

– Dievo – ilgesys, Jo paties įdiegtas į 

kiekvieno žmogaus širdį. Mums palikta 

laisvė rinktis, kokiu keliu eiti per gyvenimą, 

ką sukurti, pastatyti, kuo rūpintis... 

Balsių mikrorajonas sparčiai auga ir 

gražėja. Čia gyvena daug kūrybingų ir veik-
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Į Jeruzalėje esančią bažnyčią būna 

sunku net patekti ne tik per didžiąsias 

tikėjimo šventes, bet ir į sekmadienines 

Šventąsias Mišias. Jeigu daugelis vis 

važinėsime į kitas Vilniaus bažnyčias, gali 

būti, kad taip ir netapsime tikra vieni kitus 

remiančia ir palaikančia bendruomene,  bet 

liksime tarsi amžini turistai, neturintys savo 

namų.

Džiugu, kad po truputį pildosi  

daugumos balsiečių noras, šiemet išreikštas 

bendruomenės visuotinio susirinkimo metu, 

turėti savo gyvenvietėje bažnyčią. Jam 

pritaria ir Vilniaus arkivyskupija. 

Dar labiau norėtųsi, kad mūsų 

gyvenamame rajone augtų ir plėstųsi ta 

tikroji Bažnyčia, kuri yra ne vien pastatas, 

bet pirmiausia tikinčiųjų ir pakrikštytųjų 

bendruomenė, burianti aplink save ir visus 

tuos, kurie nuoširdžiai dar vis ieško Dievo. 

 lių žmonių, daug vaikų ir jaunimo. 

Svarbiausias jaunimo traukos centras, Balsių 

progimnazija, ištisus mokslo metus dūzgia 

kaip bičių avilys: čia mokosi 1129 vaikai, po 

pamokų vyksta įvairūs užsiėmimai, vakarais 

buriasi ir suaugusieji.

Tačiau mūsų kaimynystėje gyvena 

nemažai vienišų, vyresnio amžiaus žmonių, 

kurie dėl silpnesnės sveikatos ar drovumo 

beveik niekur nepasirodo, o pagalbos, 

bendravimo ir paramos jiems labai reikia.

Nors mokykloje per tikybos pamo-

kas, kurias lanko 729 mokiniai, dažnai ir 

daug kalbama  apie artimo meilę, gerumo 

darbus, tačiau pačioje mokykloje plėtoti 

karitatyvinę veiklą nėra galimybių.

Mūsų mikrorajonas priklauso 

Vilniaus Švento Kryžiaus Atradimo

(Kalvarijų) parapijai, kurioje yra apie 95 

tūkst. tikinčiųjų. 

2018-05-01 Balsių mokykloje įvyko 

pirmoji BALSIŲ BENDRUOMENĖS 

katalikų šventė - BALSIŲ GEGUŽINĖS 

2018. Iškilmes pradėjo ir Šventąsias Mišias 

aukojo BENDRUOMENĘ globojantis J.E. 

vyskupas Darius Trijonis. 

Mišiose taip pat dalyvavo parapijos 

klebonas kun. Ruslan Vilkel ir apie 300-350 

Balsių katalikų. Balsiečiai pasveikino J.E. 

vyskupą su praėjusiu (45-uoju)  gimtadieniu 

ir padovanojo simbolišką ”BALSIEČIŲ 

ŠIRDŽIŲ KATEDROS” raktą.

Po Šv. Mišių vyko AGAPĖ, kur da-

Nuotrauka: Balsių progimnazija

Nuotrauka: Balsių iniciatyvinė grupė

 2018-05-13 Balsių g. 24 (kur planuojama 

statyti katalikų bažnyčią) įvyko Gegužinės 

pamaldos. Pamaldų dalyviai simboliškai 

atsinešė po akmenį iš kurių sudėliojo 

KRYŽIŲ. Dabar kiekvieną dieną 19h 

maldos grupelė renkasi būsimos bažnyčios 

vietoje bendrai maldai. Kviečiame 

prisijungti!

2018-05-17 Vilniaus miesto meras, 

Remigijus Šimašius, priėmęs balsiečius, 

žodžiu patvirtino, kad palaiko iniciatyvą dėl 

katalikų bažnyčios statybų Balsiuose. Meras 

išreiškė viltį/palaikymą, kad arkivyskupija 

suformuos centrinę Balsių aikštę, pastatys 

parapijos/bendruomenės namus ir varpinės 

bokštą. 

Stiprus Balsių katalikų noras ir 

tikėjimas, turėti savo bendruomenės/

parapijos bažnyčią, artėja prie gražios 

realybės.

Balsių bendruomenės iniciatyvinės bažnyčios statybos grupės narys Juozas

lyviai vaišinosi susineštinėmis vaišėmis, 

bendravo su Ganytoju. Iškilmes vainikavo 

koncertas, kurio pradžioje po kūrinį 

fortepijonu atliko Balsių progimnazijos

atstovai Rapolas ir Melisa. Po jų sekė 

pradinukų vokalinio ansamblio pasirodymas 

su kūriniu “Svingas” ir Liudo Mikalausko 

gyvo garso koncertas. 

Nuotrauka: Balsių iniciatyvinė grupė
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Labai džiaugiamės gausiu Balsių

katalikų dalyvavimu ir neapsakomai pakylėta 

šventine atmosfera,  kuri pranoko mūsų

lūkesčius, o gandas po Vilnių sklinda iki šiol.



 PPC „ŽALI“ vystytojas „Baltisches Haus“

Prieš pradedant „ŽALI“ projektą, jo 

autoriai itin didelį dėmesį skyrė pažinčiai su 

Balsiais, jų bendruomene. Siekis suprasti 

vietos gyventojų poreikius bei lūkesčius 

padėjo sukurti tokį „ŽALI“, kuris taptų ir 

draugiška apsipirkimo vieta, ir 

bendruomenės narių laisvalaikio praleidimo 

centru. Jaunimo ir vaikų užimtumas, 

dėmesys ekologijai, inovatyvūs sprendimai –

visa tai skirta tam, kad „ŽALI“ natūraliai 

įsilietų į balsiečio kasdienybę.  

Velotrasa sužaliuos

Nors „ŽALI“ velotrasa (angl. Pump 

track) kasdien pritraukia gausų būrį 

dviratininkų, vystytojai ketina dar ją gražinti 

ir pasirūpinti didesniu jos saugumu. Šiuo 

metu visu velotrasos perimetru pasodinti 

tujų sodinukai – tvora, kuri vizualiai skiria 

trasą nuo pėsčiųjų takų ir aiškiau žymi 

įvažiavimus į ją. Papildomai pati velotrasa 

bus apželdinta veja – tai padės išryškinti jos 

reljefą. Taip pat norima trasoje esančius 

šviestuvų stulpus dekoruoti specialiais 

paminkštinimais, kurie atkreiptų vingiais 

riedančių dėmesį, o kartu apsaugotų nuo 

stipresnio susidūrimo.

Greta šių darbų bus ir pramogų. 

Birželio 9 d. PPC „ŽALI“ kviečia balsiečius 

susirinkti ir kartu oficialiai atidaryti 

velotrasą. Renginio metu MTB sporto 

profesionalai atskleis daugiau pump track‘o 

paslapčių, papasakos, kaip saugiai elgtis ir 

teisingai judėti trasoje. 

 Jiems ir šikšnosparniams iškelta iš viso 50 

inkilų, sukrautos kelios akmenų krūvos, 

kuriose tikimasi, kad apsigyvens kūltupiai ir 

dūminės raudonuodegės.

Beje, didžiąją dalį inkilų padėjo 

pagaminti būtent Balsių progimnazijos 

moksleiviai. Čia pagerintos netgi vabzdžių 

gyvenimo sąlygos – jiems sukurti specialūs 

ir jaukūs nameliai, kuriuos galima bet kada 

apžiūrėti gyvai. 

Daugelis laukia, kada „ŽALI“ iš 

tiesų sužaliuos, nes tai taps išskirtiniu 

pastato bruožu. Pasodintus vijoklius jau 

galima pastebėti, prisiartinus prie fasado, 

kur įtempti metaliniai trosai. 
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Ateities centras  „ŽALI“ jau  tampo Balsių dabartimi ir daugeliui pavyko ne tik susipažint, bet ir išbandyti šio prekybos centro 
naujoves. Vystytojas „Baltisches Haus“ atskleidžia – tai dar ne pabaiga, todėl dalinasi naujienomi bei įdomybėmis, kurios galbūt 
prasprūdo pro akis. 

Ž
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„ŽALI“ vaikų žaidimo aikštelė 

ypatinga ir tuo, kad yra itin žalia. Visi 

žaidimai sukurti iš nužievinto vikmedžio, 

kuris išsaugojo jam gamtos duotas spalvas, 

formas ir stiprybes. Šis medis kantriai 

atlaikys vaikų žaidimus ir jiems suteiks 

gamtiškos energijos.

Skambant muzikai, jie atliks ir savo 

pasirodymą su įvairiais triukais, o norintys 

išbandyti savo jėgas galės dalyvauti 

skirtingose velotrasos varžybose.  Dvira-

tininkų saugumu rūpinsis policijos 

pareigūnai, kurie čia pat žymės dviračius 

tam, kad vagystės atveju pavyktų juos 

apsaugoti ir susigrąžinti. Po renginio 

velotrasa bus uždaryta iki Joninių – vyks 

suplanuoti apželdinimo darbai.

Vystytojai atkreipia dėmesį ir prašo 

supratimo šiuo laikotarpiu, nes vejai reikia 

laiko, kad žolė tinkamai prigytų ir po to 

galėtų atlaikyti entuziastų lakstymą trasos 

ribose.

Atidaryta vaikų žaidimo aikštelė

Nuo gegužės mėnesio prekybos ir 

paslaugų centre „ŽALI“ pradėjo veikti 

saulėta vaikų žaidimo aikštelė, skirta 3-12 

metų amžiaus vaikams. Čia jų laukia margas 

nuotykių pasaulis, kur smagu suptis, laipioti, 

karstytis ir žaisti įvairiausius žaidimus. 

Specialus lauko žaidimų kompleksas 

atkeliavo iš Vokietijos, o jo gamintojai 

„Eibe“ garantuoja ne tik saugumą pagal 

tarptautinio TUV saugumo standarto 

reikalavimus, bet ir žada vaikams smagų, 

lavinantį laiką. 

„ŽALI“ rūpi gamta

Siekiant išsaugoti vertingus PPC 

„ŽALI“ supančios gamtos komponentus, 

buvo atlikti botaniniai ir biologiniai 

tyrimai. Pagal tyrimų išvadas, prekybos 

centro teritorija dabar apsodinta augalais, 

krūmais, medžiais, kurių vaisiai bei uogos 

yra tinkami maitintis paukščiams.

Nuotrauka:  PPC „ŽALI“ vystytojas „Baltisches Haus““



Skulptūrų parkas

Balsiai garsėja savo Mitologiniu parku 

bei jo skulptūromis, todėl „ŽALI“ vystytojai 

nusprendė prisidėti prie šios tradicijos ir 

sukurti simbolinius žalios, darnios vietovės 

bei jos gyventojų vartus. Taip „ŽALI“ logo-

tipas, jo šriftas persikėlė į skulptūrinę 

kompoziciją pievoje, kviečiančia prieiti ir iš 

arčiau apžiūrėti jos ornamentinius žaidimus. 

Iš tiesų kiekviena „ŽALI“ raidė turi savą 

motyvą, kuriuos jungia gamtos tema. Į 

keturias raides sudėtas Balsių vietovės 

savitumas – žydinčios gėlės, ežeras, paukš-

čiai, miškas. Dieną šie ornamentai matosi 

kaip nerūdijančio plieno monolitą šildantis 

ažūras, o vakare jaukiai nušvinta. Šios 

skulptūros dar stebins balsiečius, nes apšvie-

timo galimybės leis pasakoti vis naujas 

istorijas.

Kita ryški naujovė – priešais centrinį 

įėjimą nupiešta 3D pėsčiųjų perėja, kuri 

atrodo tarsi pakilusi virš gatvės. Ji atkreipia 

vairuotojų dėmesį bei verčia juos pristabdyti. 

Geriausiai erdvinis efektas matosi nuo 

automobilio vairuotojo sėdynės, važiuojant 

pirmąja  eismo juosta, tačiau pėstiesiems ja 

eiti irgi smagu, o svarbiausia – saugu. 
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Stogo apželdinimo darbai taip pat pradėti – iki 

Joninių prekybos centro stogą padengs pagal 

užsakymą pagamintas 3620 kv. metrų ploto 

šilokų kilimas. Tai sudėtingas inžinerinis 

įrenginys, prisidėsiantis prie aplinkai 

draugiškos pastato eksploatacijos. Jame bus 

integruota šilumos ir vandens izoliacija, vejos 

laistymo bei vandens nuvedimo sistemos. 

Vystytojai tikisi, kad greitu metu bus galima 

organizuoti ir ekskursijas po „ŽALI“ 

asmeninę pievą. 

Patogūs ir išmanūs „ŽALI“ sprendimai

Ar teko išbandyti PPC „ŽALI“ 

prieškasio zonoje esančią informacinę 

planšetę? Čia galima sužinoti visas naujienas, 

įdomius faktus apie pastatą, susirasti norimą 

paslaugą ar parduotuvę. Lankytojų patogumui 

šis infocentras gali padėti ir susiplanuoti 

kelionę viešuoju transportu iš Žaliojo 

Visalaukio stotelės, kadangi realiu metu rodo 

atvykstančius autobusus. Beje, prieš kelionę 

dar galima pasikrauti savo išmaniuosius 

prietaisus daiktų saugojimo zonoje.  

Vystytojų „Baltisches Haus“ norą 

pastatyti bendraujantį prekybos centrą įrodo ir 

mobilioji programėlė „ŽALI“. Lietuvoje ji 

tokia pirmoji, nes sukurta išskirtinai 

balsiečiui, kur šalia naudingų pasiūlymų 

galima rasti Balsių bendruomenės naujienas, 

interaktyviai stebėti pastato būklę ar žaisti 

žaidimus. Programėlės kūrėjai žada ją taip pat 

tobulinti ir pristatyti daugiau patogių funkcijų. 

Nuotrauka:  PPC „ŽALI“ vystytojas „Baltisches Haus““
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Balsių grožio studija
kviečia pasigražinti

Plataus profilio kirpėjos
+37061267338 Sandra 
(porinės mėn. dienos)

+37062020099 Irina
 (neporinės mėn. dienos)

Manikiūras, pedikiūras
+37067161822 Estera

Ilgalaikis makiažas, antakių 
dažymas, korekcija, blakstienų 

laminavimas, makiažas, proginės 
šukuosenos, mokymai
+37060510771 Justina

Kosmetologės paslaugos: 
veido procedūros, masažai, 

depiliacijos, Purebau Fibroblast
+37061412510 Jurgita

Blakstienų priauginimas, 
antakių dažymas, korekcija

+37068420903 Rita

Žaliųjų ežerų g. 168, Vilnius

htpps://www.facebook.com/balsiugroziostudija/



Sausio 12 dieną, kaip ir kiekvienais 

metais, iš degančių žvakučių mokiniai ir 

mokytojai išdėliojo žodžius:.......................

ATSAKOMYBĖ UŽ LIETUVĄ. 
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Vienas svarbiausių ir reikšmingiausių 

įvykių tiek visoje Lietuvoje, tiek mokykloje 

– Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis. 

Visi metų renginiai ir akcijos buvo skirtos 

šiai progai paminėti.

Pilietinės ir socialinės akcijos 

Baigiantis adventui dalinomės savo 

gerumu dalyvaudami akcijoje „Gerojo 

lašelio diena“. Kurios metu buvo aukojami 

pinigai onkohematologijos centro Santaros 

klinikose (Vilnius) laisvalaikio zonos 

įrengimui. Akcijos metu mokykloje buvo 

surinkta 1534 eurai. Už surinktus pinigus 

bus sukurta jauki erdvė pabūti, pakalbėti ir 

pailsėti vaikams ir tėveliams, ilgai 

besigydantiems ligoninėje.

Nuotrauka: Balsių progimnazija

Dar vienas pavasario pranašas 

mokykloje buvo Kaziuko mugė, kurios metu 

vyko akcija ir buvo aukojami pinigai 

beglobiams gyvūnams. Akcijos metu buvo 

surinkta apie 200 eurų.

Kovo 19-23 dienomis mokykla 

prisijungė prie nacionalinės iniciatyvos 

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Buvo 

organizuojama „Draugystės Savaitė“, kurios 

pagrindinis tikslas – paskatinti deramą ir 

pagarbų vaikų bendravimą.

Gamtininkai ir Etno

Balsių progimnazijoje aktyviai 

vykdomas gamtinis ir etnokultūrinis 

ugdymas. Didelė  dalis pradinių klasių 

mokinių prisijungė arba pratęsė dalyvavimą 

8
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Šių mokslo metų Balsių pro-

gimnazijos simbolis paukštis. 

Rugsėjo 1-osios šventė pasipuošė 

tautiniais raštais, o mokyklos kolektyvas 

įvairių Lietuvos regionų tautiniais 

drabužiais. 

Nuotrauka: Balsių progimnazija

Pirmąsias dvi vasario mėnesio 

savaites mokykloje vyko įvairių pilietinių 

akcijų maratonas, kuris buvo skirtas 

paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šimtmetį. Pirmų antrų klasių 

mokiniai gamino tautinius paukščius, 

trečiokai rašė šimtmečio knygą „Kas man 

yra Lietuva?“, o ketvirtokai kūrė eilėraščius 

tema „Lietuva – šalis gimtoji“.

 Sena tradicija mokykloje tapęs 

konkursas „Šimtmečio daina Lietuvai“ buvo 

skirtas paminėti Kovo 11-ajai. Šiais metais 

konkursas vyko tarp 3-4 klasių ir 5-8. 

Vyresniųjų koncerte varžėsi net aštuoniolika 

klasių. „Auksinį mikrofoną“iškovojo 7B 

klasė. Trys klasės džiaugėsi laimėjusios 

„Muzikaliausios“, „Artistiškiausios“ ir 

„Kūrybiškiausios“ klasės nominacijas. 

Šventės viešnia buvo dainininkė Irena 

Starošaitė, kuri buvo ne tik komisijos narė, 

bet ir padovanojo keletą muzikinių kurinių.
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Tradicijos puoselėjamos mokykloje 

ir už jos ribų. Ansamblis „Bitinėlis“ 

dalyvavo tarptautiniame renginyje skirtame 

Lietuvos šimtmečiui paminėti.

Projektai

2-4 gamtamokslinės klasės dalyvauja 

tarptautiniame projekte “PhenoloGIT”.  Tai 

projektas apie  vietovės duomenų analizę ir 

mobilųjį mokymąsi mokyklose. Jis 

orientuotas į fenologiją, t.y. periodiško 

augalų ir gyvūnų gyvavimo ciklo įvykių 

stebėjimą ir tyrimus, skirtingose geogra-

finėse vietovėse.

Išaušus pavasariui miesto mastu vyko 

viktorina-konkursas „Žemė – mūsų namai“.

Etnokultūrinės klasės aktyviai 

puoselėje tradicijas ir papročius rengdamos 

ir pačios dalyvaudamos renginiuose: Amatų 

diena, Advento vakaronė, Užgavėnės, 

Kaziuko mugė ir Iš senolių lobyno.

 projekte „Miško mokykla“.

Mokslo metų pradžioje buvo atidarytas 

Balsių botaninis – pažintinis takas. 

1-4 gamtamokslinės klasės vykdė 

sveikatingumo akciją „Augu sveikas“, 

kurios metu viso mėnesio eigoje prieš 

pamokas darė mankštą ir įgijo sveiko 

gyvenimo įgūdžių.
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Balsių progimnazijoje vykdomas 

nacionalinis projektas „Mokinių akademinių 

gebėjimų atpažinimas ir jų ugdymo kokybės 

plėtra“. Šio projekto tikslas kurta ir plėtoti 

mokinių gebėjimų akademinėje srityje 

atpažinimą ir vystymą.

Mokykloje šiais metais startavo nauja 

socialinių emocinių įgūdžių ugdymo „Studija 

EI“. Tikslas - bendrauti ir bendradarbiauti, 

žaidžiant kalbėtis apie jausmus, emocijas, 

 dirbtuvių veiklą.

Mokiniai aktyviai dalyvauja 

įvairiose veiklose, mėgsta netradicinio 

ugdymo dienas ir džiaugiasi galėdami 

mokytis kitaip. Per visus mokslo metus 

vykstame į daugybę edukacinių pamokų ir 

išvykų, organizuojame susitikimus ir 

pamokas su rašytojais, poetais, 

gamtininkais ir kitais žymiais žmonėmis.

 išmokti įvardinti sunkumus ir 

pasirinkti priimtiną problemos sprendimo 

būdą.

Labai džiaugiamės turėdami inovacijų 

ir kūrybinių dirbtuvių erdvę Fab Lab. Šių 

naujų techninių ir kūrybinių erdvių 

sukūrimas skatina inovatyvius mokymo 

metodus, skirtingų mokslinių sričių 

integraciją ir bendradarbiavimą, sudaro 

galimybę  įsigyti modernią įrangą bei išplėsti

Ų Ė

Balsių bendruomenės tarybos pirmininkė Neringa KLENIAUSKIENĖ

2017 metų rudenį Balsių bendruomenė 

įgyvendino projektą „Balsiuose gyventi 

gera!”, remiamą socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos. Per gana trumpą laikotarpį, buvo 

nuveikta nemažai darbų, kurie buvo ne tik 

smagūs balsiečiams, bet ir naudingi bei 

turintys išliekamąją vertę.

Bendromis jėgomis  atnaujinome 

Mitologinio parko takelius, apgenėjome 

medžius, įrengėme dviračių stovus parke ir 

sporto aikštyne. Projekto dėka įsigijome 

reikalingų priemonių parko atnaujinimui ir  

pavasarį toliau tęsėme pradėtus darbus. 

Balsiečiai pavasarį galėjo pasidžiaugti 

Romuvos kalvele pasipuošusia tulpių žiedais. 

Akį džiugino atkurtos Lietuvos 

šimtmečiui pražydę elegantiškieji krokai šalia 

Norberto vėliaus laiško. Siekdami įamžinti 

atkurtos Lietuvos šimtmetį, nes dar negreit 

užaugs toji karta, kuri išgyvens tokią 

nuostabią valstybės sukaktį, artimiausiu metu

šimtuką apsodinsime nuostabiausiom 

lanksvelėm, kad dar ilgai jos džiugintų akį ir 

kiekvienam  balsiečiui primintų – gyvename

Balsių “Mitologinis parkas” – mūsų 

pasididžiavimas, tad artėjant jo dešimtmečiui 

išleistas lankstinukas, leisiantis parką pažinti 

ne tik vilniečiams, bet ir miesto svečiams. 

Organizuotas Kalėdinio atviruko konkursas ir 

pasveikinti  2000 Balsių mikrorajono gyven-

tojų, tai akivaizdus bendruomeniškumo, 

bendradarbiavimo, kūrybiškumo pavyzdys. Į 

šį konkursą įtraukiama visa Balsių 

progimnazijos mokyklos bendruomenė. 

Panašu, kad šiais metais reikės gaminti 

daugiau sveikinimo atvirukų, nes rajonas 

sparčiai auga.

Tikimės, kad šiais metais Balsių 

bendruomenei pavyks sudalyvauti ir laimėti 

konkursą, o balsiečiai dar aktyviau, su dar 

didesniu entuziazmu prisidės ir padės 

įgyvendinti veiklas.

 nuostabiose apylinkėse tarp nuostabių 

žmonių.

Suorganizuoti seminarai parodė, 

kaip svarbu gyventojams sužinoti apie savo 

gyvenamą aplinką, kaip ja pasirūpinti. 

Pamatėme, kad gyventojams rūpi jų pačių 

tobulėjimas bei sveikatinimasis. Tėvams –

svarbu pabūti su vaikais ir kartu 

pasigaminti Kalėdinį žaisliuką ar kokią 

namų dekoraciją, taip atskleidžiant tiek 

vaiko, tiek savo kūrybiškumą.

Įrengtas „Knygų namelis“ džiugina 

balsiečius, o besilankantys parke, ypač 

tokiu nuostabiu oru, gali paskaityti prisėdę 

po pušim.
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Nors oficialiai tokio teritorinio 

vieneto „Balsių mikrorajonas“  nėra. Visgi, 

manome, kad  jis yra. Tad atrinkome 243-ių  

Balsių mikrorajonui priklausančių gatvių 

duomenis. Į šią statistiką įtrauktos šios 

Balsių dalys: Balsiai, Babiniai, Bireliai, 

Krakiškės, Krempliai/Naujieji Verkiai/

Staviškės, Kryžiokai, Naujaneriai, Ožkiniai, 

Pagubė, Sakališkės. 

Turbūt kiekvienas pastebime, kad 

mūsų rajonas nuolat auga, tad nusprendėme 

išsiaiškinti, jo augimo „greitį“. Atsakymas –

nuo  2006  iki 2018 metų Balsiai paaugo 

55,7% arba 3 679 gyventojais. Įdomu 

pastebėti, kad bendrai viso Vilniaus miesto 

gyventojų skaičius yra beveik nepakitęs per 

pastaruosius 5-erius  metus, t.y.  nuo 2014 

iki 2018 padidėjo vos 1%, o Balsiai per tą 

patį laikotarpį paaugo 15,5%.

Kitas dažnai kylantis klausimas – kurioje Balsių dalyje gyvena daugiausia gyventojų? Atsakymas pateiktas skritulinėje diagramoje. 

Akivaizdu, kad daugiausia gyventojų gyvena mikrorajono centre bei arčiausiai mokyklose esančiose sodų benndrijose.  Čia rykiuojasi – Balsiai 

(34%), Kryžiokai (20%), Ožkiniai (12%). Šiose trijose didžiausiose Balsių dalyse viso gyvena 66% Balsių mikrorajono gyventojų. Mažiausiai 

gyventojų turime Pagubėje (1%), Sakališkėse (2%) ir Bireliuose (3%).
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Trečias gal kiek netikėtas rakursas  – „jei Balsiai būtų atskiras miestas“, tai tarp kurių miestų jis atsidurtų 

statistikoje pagal gyventojų skaičių?

Atsakymas – Balsiai rikiuotųsi maždaug 28 vietoje, tarp Biržų ir Lentvario ir visai nedaug atsiliktų nuo tokių miestų 

kaip Druskininkai ir Rokiškis. 

Šiam straipsniui panaudota statistika iš Lietuvos Statistikos departamento (https://osp.stat.gov.lt/) bei atvirųjų 

Vilniaus gyventojų duomenų bazių https://github.com/vilnius/atviras-vilnius-content (2018 metų sausio mėn. duomenys). 

Į statistiką buvo įtraukos 243 Balsių gatvės išskyrus Verkių ir Žaliųjų ežerų gatves, nes jos priklauso ne tik 

Balsiams ir nėra techninių galimybių atskirti tik Balsiams priklausančių duomenų. 
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