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Balsių bendruomenės tarybos narė   Kristina PAULIKĖ

Bendruomeniškumas lydi žmogų 

nuo pat jo atsiradimo žemėje pradžios. 

Žmogus iš prigimties yra socialus, jam 

būdingas aiškiai išreikštas bendrystės su 

kitais poreikis. 

Pasitikrinkime, ar esame sėkminga 

bendruomenė

Vis dėlto surasti bendrus tikslus ir 

gėrio vardiklį nėra lengva, tad įvairūs 

žmonių susibūrimai kuriasi, dėl įvairių 

priežasčių išyra,  iš naujo jungiasi. Grupių 

psichologai, mokslininkai pastebėjo, kad 

kiekvienas organizuotas žmonių susitel-

kimas per savo egzistavimo laikotarpį 

pereina kelias stadijas:

I-oji stadija. Ką tik draugėn suėję 

žmonės paprastai jaučiasi vieningi, daug 

tikisi iš bendro projekto, viliasi išspręsti  

visas savo problemas, stengiasi būti drau-

giški, malonūs, geranoriški kitų atžvilgiu, 

pilni entuziazmo.

II-je stadijoje išryškėja skirtingi 

narių interesai, skirtingas požiūris į 

susibūrimo tikslą ir iškylančių problemų 

Būti kartu – iššūkis

sprendimą. Žmonėms nukrenta socialinės 

kaukės, atskleidžia vieni kitiems ne vien 

savo privalumus, bet ir trūkumus. Šioje 

stadijoje  neišvengiami nesutarimai.

III-jie stadija. Po pirmųjų dviejų 

bendruomenės nariai  išgyvena vienokius ar 

kitokius konfliktus, kurie lemia grupės 

baigtį (visi išsivaikščioja) arba tęstinumą 

(įveikia kliūtis ir juda toliau).  Pastarasis 

sprendimas grupę sutvirtina kaip visumą, o 

jos dalyviams suteikia ne tik pasitikėjimo 

savo jėgomis, bet ir vilties, kad susibūrusi 

bendruomenė ir ateityje deramai sutiks jai 

iškilsiančius iššūkius.

Egzistuoja įvairios žmonių bendruo-

menės, grupės: bendrijos, draugijos, poli-

tinės partijos, klubai, organizacijos ir t.t. 

Tokios grupės turi bendrus tikslus, siekius, 

idėjas, temas, poreikius, veiklas. Įrodyta, 

kad  bendruomenės veiklos gerina žmonių  

gyvenimo kokybę, sudaro sąlygas dalyvauti 

valdyme bei  įgalina daryti didesnį poveikį 

vietos valdžios sprendimams. 

Daugelis tyrėjų bei praktikų sėkminga 

ir funkcionalia vietos bendruomene įvardija 

tą, kurioje yra:

lyderis, aktyvi piliečių grupė (formalus 

bendruomenės centras), kuri sistemingai 

renkasi ir formuluoja bendruomenės porei-

kius; 

veikia bent viena nevyriausybinė orga-

nizacija (bendruomenė, viešoji įtaiga, aso-

ciacija ar kt.); 

veikia komunikacinė sistema (socia-

liniai tinklai, tiesioginiai ryšiai, sklaida 

interneto svetainėje, stenduose, įstaigose ir 

kt.); 

puoselėjamos dvasinės vertybės, etno-

kultūra, todėl sukuriama palanki terpė bend-

ruomenės nariui augti ir tobulėti;  

vyksta  aktyvi įvairių kartų grupių, kai-

mynų, organizacijų tarpusavio sąveika 

(susitikimai, diskusijos, žygiai, išvykos, 

šventės ir kt.); 

bendruomenės nariai pasitiki savimi ir 

savo kaimynais, vyrauja pagarba vienas 

kitam, tolerancija, empatija;

sprendimai priimami skaidriai, tarian-

tis, vykdomos apklausos, viešinami spren-

dimai, finansinės ir veiklų ataskaitos, 

posėdžiai ir t.t.  

vyrauja socialinė tvarka (bendruo-

menės nariai laikosi susitarimų, taisyklių ir 

kt.) ; 

bendruomenės nariai aktyvūs ne tik 

žodžiais, bet ir  darbais;

bendruomenės atstovai aktyviai daly-

vauja sprendimų priėmime valdžios insti-

tucijose (įvairiose darbo grupėse, 

komisijose, pasitarimuose, NVO ir kitose 

tarybose).

Bendruomeniškumas – tai lyg 

socialiniai klijai, sutelkiantys didesnio 

tikslo link, o bendrumo jausmas pažadina  

žmones drauge pasiekti neįtikėtinų dalykų. 

Ir labai svarbu suprasti, kad ne visada už 

tai, ką darai, turi tikėtis piniginio atlygio. 

Turi atsirasti ir tikėjimas, kad atsidūrus 

sunkioje situacijoje galėsi sulaukti 

pagalbos.

Tokia į bendrąjį gėrį nukreipta 

nuoširdi ir neatlygintina iniciatyva ne tik 

stiprina visuomenės narių tarpusavio saitus, 

bet ir įgalina bendruomenės narius spręsti 

problemas, kurių pavieniui įveikti nepajėg-

tume. 

Visi šie veikiančios bendruomenės 

kriterijai atskleidžia, kad funkcionali vietos 

bendruomenė yra svarbiausias pilietinės 

visuomenės elementas. Ir nepamirškime, 

kad bendruomeniški suaugę žmonės rodo 

pavyzdį jaunajai kartai.
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Šaulys  Rimantas VASILIAUSKAS   

Balsių šaulių būrys: jei pasibelsime į 

jūsų duris, ar atidarysite?

Įsivaizduokite, atėjo diena X. 

Ilsėdamiesi savo terasoje ar besikapstydami 

numylėtame gėlyne, tolumoje, iš Vilniaus 

centro pusės, girdite sirenas bei matote 

rūkstančius dūmus. Ką darote? Perkate 

lėktuvo bilietus? Ne, oro erdvė jau uždaryta. 

Sėdate į mašiną ir patraukiate Lenkijos link? 

Atsiprašome, bet ten jau savo koridorių 

pasistačiusi kita valstybė. Skambinate 

draugui iš saugumo tarnybų? Šiuo metu 

abonentas užimtas. Tai gal einate pas 

kaimyną tartis, ką toliau daryti? Tiksliai! Bet 

pas kurį kaimyną dabar eiti? 

Turime jums gerų žinių. Jūs jau turite 

kaimynus, pas kuriuos, atėjus dienai X, 

galima drąsiai užsukti į svečius. Tai – Balsių 

šaulių būrys. 

Kas per... Balsių šauliai? 

Ne, mes nesame testosterono pertekę 

žaliūkai, mėgstantys žaisti karą. Tiesą sakant, 

mes net nenorime to karo. Mes visiškai tokie 

patys patriotiški bendruomenės gyventojai, 

kaip ir jūs. Turime šeimas, dirbame, augina-

me vaikus, mokame mokesčius. Būryje 

turime ir verslininką, ir vertėją, ir chemiką, ir 

programuotoją, ir vadybininką, ir apdailos 

meistrą, ir vaizdo montažo profesionalą. 

Žodžiu, profesijų puokštė. Tiesa, jei 

paklaustumėte mūsų, ką reiškia priklausyti 

Balsių šaulių būriui, atsakytume vienodai. 

Tai buvimas su seserimis ir broliais, kuriems 

svarbi mūsų valstybės praeitis, dabartis ir 

ateitis.  Tai jausmas, kad yra gera gyventi ir 

auginti vaikus saugioje aplinkoje, kur meilė 

tėvynei nėra per prievartą skiepijama,o ji 

tiesiog jau yra mūsų ir mūsų vaikų kraujyje. 

Kaip matote, nieko apie karą. Tačiau 

tai nereiškia, kad mes tam nesiruošiame. 

Tai ar bus karas?

 Citata: „Atgrasymu siekiama įtikinti poten-

cialų agresorių, kad jo kariniai veiksmai 

prieš Lietuvą patirs neabejotiną nesėkmę ir 

jis turės didelių nuostolių, kurie privers 

gailėtis dėl įvykdyto agresijos akto“

Šauliai įsilieja į šią strategiją, nes 

viena iš pagrindinių šaulių pareigų agresijos 

atveju yra organizuoti pilietinį pasiprie-

šinimą. Jūs turbūt nustebsite, bet pilietinis 

pasipriešinimas yra vienas svarbiausių per-

galės faktorių bet kuriame kare. Kodėl? 

Sakykime, teorinis priešas užpuola 

mūsų valstybę. Jis tikrai bus apskaičiavęs 

kiek karių, tankų ar lėktuvų yra šalyje. Ir kur 

jie yra. Ir kaip juos atakuoti. Tačiau, jokių 

galimybių tiksliai įvertinti, kiek patriotiškai  

nusiteikusių piliečių yra pasiryžusių ginti 

Lietuvą. Kol kas paskutinės apklausos rodo, 

kad tokių yra 47 proc. Beveik pusė šalies 

gyventojų. Nėra blogai, bet pasistengti yra 

kur. Tai ar bus karas? Atsakymas – ne, karo 

nebus. Jei mes visi to panorėsime ir kitiems 

tą norą sukelsime. 

Sakot, šauliai. Reiškia, daug 

šaudot?

Prisipažinsime, pašaudome, ir neretai. 

Tiesa, dauguma iš mūsų pirmą kartą ginklą 

paėmė į rankas tik būdami šauliais. 

Svarbiausiai, kad šaudymo treniruotės 

kiekvienam padeda nebijoti ginklo, jei 

netyčia teks jį pakelti dieną X. Taip pat mes 

ir miškuose palakstome, ir mokomės 

maskuotis, ir treniruojamės tyliai prisėlinti, 

ir suteikti pirmąją pagalbą. Tai yra šaulių 

karinio rengimo dalis, bet mūsų veikla yra 

žymiai platesnė. 

O ką Balsių gyventojai šįvakar

Šįvakar miegokite ramiai. Mes 

greičiausiai šiandien taip pat kepėme 

šašlyką. Bet jei ateis diena X... Dar 

tarpukario karinėse doktrinose buvo 

pažymėta, kad karo atveju šauliai 

pirmiausiai turi veikti savo gyvenamoje, 

gerai pažįstamoje teritorijoje. Ir, 

organizuojant partizaninį pasipriešinimą, 

labai svarbus bus vietos gyventojų 

palaikymas. Mes tuo tikime. Ir tikimės, 

kad jūs patikėsite. Nes Balsių šaulių būrys 

yra Balsių bendruomenės dalis. 

Jei pasibelsime į jūsų duris, ar atidarysite? 

www.facebook.com/balsiuburys

balsiuburys@gmail.com

Jei netyčia per pirmąją rugsėjo 

savaitę prie mokyklos perėjos pastebėjote 

uniformuotus pareigūnus – taip, ten mes. 

Jei tuos pačius pareigūnus sutinkate 

patruliuojančius Balsių gatvėmis ar 

saugančius bendruomenės renginius – taip, 

mums rūpi mūsų visų saugumas. Jei jūsų 

atžala grįžo iš mokyklos entuziastingai 

pasakodamas, kaip su kariais ėjo į mišką ir 

valgė sausą davinį – taip, mes siekiame, 

kad jūsų vaikai užaugtų Lietuvos 

patriotais. Galiausiai, jei per bendruomenės 

šventę Mitologiniame parke matote 

sukrautą didelį laužą, prie mokyklos 

pastatytą Kalėdų eglę ar sukastą gėlyną –

na, turime keletą stiprių vyrukų. 

Visa Lietuvos gynybos sistema su 

NATO pagalba yra sudėliota taip, kad karo 

nebūtų. Yra tokia Lietuvos karinė strategija, 

ir joje yra toks žodis – atgrasymas.

Nuotrauka: iš Balsių būrio archyvo
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Gyvenimas atneša iššūkius ir kaitą, tą 

patyrė ir Verkių seniūnija.  Taip jau įvyko, 

jog pasibaigė buvusio seniūno V. Gulbinovič  

kadencijos laikas. Dėkojame jam už jo triūsą 

ir atliktus darbus.

Dabar atėjo laikas pokyčiams, nes 

Verkių seniūnijoje naujas, stropus, 

rūpestingas seniūnas, Rasius Virbalas. 

Sveikiname su naujomis pareigomis ir 

norime jums pristatyti šį nuostabų žmogų, 

šiame trumpame interviu. 

1. Esate Balsių apylinkių gyventojas. 

Kiek metų čia gyvenate? Ir ką galėtumėte 

pasakyti apie gyvenimą Balsiuose?

Balsių mikrorajono apylinkėse gyvenu 

nuo 2001 metų.   Tuo metu tai buvo pakan-

kamai ramus, mažai gyvenamas mikro-

rajonas su nuostabia apylinkių gamta. Ji 

išliko tokia ir iki šiol. Tikriausi tai mane ir 

suviliojo čia įsikurti. Kaip žinote, Lietuvos 

Respublikos Seimo įstatymu  1996 m. 

balandžio mėn. pakeitė Vilniaus miesto 

savivaldybės ribas, dėl ko Verkių seniūnijos 

teritorija padidėjo 15 kv. km, t.y. visi 

aplinkiniai Balsių mikrorajonai (dar palyginti 

neseniai) buvo prijungti prie miesto terito-

rijos. Trūko visko ir visuomeninio transporto 

ir asfaltuotų gatvių, jų apšvietimo, nekalbant 

apie mokyklas, darželius, parduotuves ir pan. 

Tačiau nežiūrint tai daugelis dabartinių 

gyventojų susiviliojo čia apsistoti, įsikurti.  

Per tą laiką labai daug kas pasikeitė ir tai 

supranta tik  viską pergyvenę balsiečiai ir 

apylinkių gyventojai.  Manau tai visų mūsų 

gyventojų ir bendruomenės nuopelnas, nes 

daug kur reikėjo prisidėti ir savo darbais, 

organizavimu ar lėšomis. Atvirai, esu 

patenkintas, kad gyvenu būtent čia.

2. Kaip sekasi tvarkytis bene didžiausioje 

seniūnijoje?

Iš ties seniūnijos teritorija yra trečia 

pagal dydį Vilniaus mieste, o pagal 

gyventojus, kurių yra jau 50 tūkstančių,  

pirmaujame mieste. 

Negaliu tvirtinti, kad tai yra labai 

lengva ar paprasta spėti išgirsti 17 skirtingų 

mikrorajonų gyventojų lūkesčius, bet turimo 

kolektyvo - komandos dėka, stengiamės 

išgirsti kiekvieną.  Daugelį klausimų pa-

vyksta  išspręsti  ir bendradarbiaujant su 

kitais savivaldybės padaliniais, seniūnai-

čiais, bet žinoma yra ir tokių klausimų, kurių 

sprendimų dar tenka laukti.   

3. Kokios problemos būdingos Balsių 

teritorijai?

Aktualūs visi augančiai bendruo-

menei rūpimi klausimai. Nemanau, kad čia 

yra problemos. Manau tai labiau spręstini 

klausimai, kurie spendžiami tik suprantama 

norisi kad tai vyktų sparčiau. Balsių mikro-

rajonas ir aplinkinės teritorijos sodininkų 

bendrijų masyvuose turi šiek tiek  skirtingų 

lūkesčių. Tačiau bendrąja prasme bendruo-

menę labiausiai neramina susisiekimo ir 

komunikacijų klausimai (gatvių, šaligatvių 

įrengimas, gatvių apšvietimas, dviračių takų  

trūkumas, vandentiekio ir nuotekų tinklų 

plėtros klausimai ir kt.).  

4.  Kokios jūsų mintys apie Balsių seniū-

nijos įkūrimą? Ar būtų prasmingas šis 

žingsnis?

Todėl gyventojai turėtų atsakyti ar jie 

gauna seniūnijos kokybiškas teikiamas 

paslaugas ar nauja seniūnija prisidės prie 

geresnio paslaugų teikimo?  Šiuo metu gal 

būt aktualiausias seniūnijos administracijos 

dislokacijos vietos klausimas, kad gyven-

tojui būtų patogiau ją pasiekti, bet nuolat tai 

analizuojame ir ieškome sprendimų. Be to, 

daugelis paslaugų jau prieinama elektroniniu 

būdu, kai dažnai jau net nereikia vykti į 

seniūniją.  

5.  O pabaigai šiek tiek apie save - ką 

mėgstate? Koks hobis? Kokia slapta 

svajonė?  Koks gyvenimo moto?

Kadangi pasirinkau gyvenimą 

sodininkų bendrijų  teritorijose, esu 

pradedantis sodininkas, kartais tenka 

eksperimentuoti norint atnaujinti sodą -

skiepyti medelius. Šiaip mano hobis ir 

viskas patinka kas susiję su gamta  - tai ir 

poilsiavimas gamtoje, plaukimas baida-

rėmis, važinėjimas dviračiais ir pan.   Mano nuomone tai turi būti aktualu 

gyventojams ir jie turėtų spręsti - ji reikalin-

ga ar ne. Tai neturi būti skubotas, neapgal-

votas sprendimas. Kaip žinote, kaimo ir 

miesto seniūnijos skiriasi pagal funkcijas, 

sprendžiamus klausimus, teikiamas paslau-

gas.  
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Verkių seniūnijos KOLEKTYVAS 

Santariškės, Gulbinai, Balsiai.

Krakiškės, Kryžiokai 

Ir  Verkiai.Babiniai, 

Ustronė, Rojus.

Visa tai Verkių seniūno rojus.

Nardo jis kaip vandeny

Popierių giliam šusny.

Viską kiša į Excelius,

Kad išeit puikus kisielius.

Kad galėtų kai prireiks

Duot atsakymą kam reiks.

Ir vadovams ir žmonėms

Seniūnijoj sutiktiems.

Juos prisimena vardais

Ir jų nuveiktais darbais -

Kas gal skundės, kas padėjo,

O kas žodžio negailėjo.

O gyventojai jau žino

Rasius jiems paveiks likimą.

Jei sportuoti neprivers

Šiukšlėm apsileist neleis.

Excelį kaip nori karpo

Tam neturi jokio saiko.

Apie objektus galvoja,

Sutvarkyti juos planuoja:

Apie suolus, aikšteles

Treniruoklius, jų erdves.

Apie duobes ir laiptus

Ir turėklus ir vartus.

Ė

Balsių gyventoja Zofija BABICKIENĖ 

Biografijos faktai iš dukters 

Aldonos žodžių. Eleonora 

Pelakauskaitė - Stakauskienė 

gimė 1919 metais gegužės 25 

dieną Pavadokšnės kaime, tada 

Kuktiškių valsčiuje. 1939 m. 

birželio 18 d. susituokė su 

miškininku Albinu Degučiu 

gyveno Poviliškio kaime. 

Paskui persikėlė gyventi į 

Uteną, vėliau - į Saldutiškį, 

1 - dokumentų valdymo informacinė sistema

Apie šiukšles ir sausuolius

Barščių net Sosnovskio guolius.

Kelio ženklus, apšvietimą

Kurgi pastatyt mašiną.

Su žemėlapiais kai dirba

Jis iš laimės rodos spirga.

Žino viską adresais, 

Ne tik gatvėm - numeriais.

“Avily”1 jisai žinovas

Gliaudo diegiamas naujoves.

Užduotis mikliai formuoja,

Vykdymui jų diriguoja.

Net kai “Opelį” vairuoja

Aplinką akim fiksuoja.

“Skaipą”, “Vaiberį” naudoja

Taip rangovus atakuoja.

Visa tai tik dabartis.

O kokia gi ateitis?

Seniūnija kur keliaus,

Kai jai Rasius vadovaus?

Jam kontakto su žmonėm 

Niekada nebus “perdėm”

Pagarba vadovams bus

Kokius jie bekelt planus.

Ir dirbtinis intelektas

Seniūnijoj duos efektą.

Jam seniūnas vadovaus

Daug iš jo išspaus medaus.

ŽĖ

Balsių bendruomenės tarybos  narė Kristina PAULIKĖ 

Įsigaliojęs naujas įstatymas 

– paskata bendruomenėms. 

Nuo šių metų kovo įsigaliojo LR 

Bendruomenių plėtros įstatymas, kuriame 

numatyta Nacionalinė bendruomenių 

taryba ir Vietos bendruomeninių organiza-

cijų taryba. Pastaroji bus sudaroma savival-

dybės tarybos sprendimu 3 metų kadenci-

jai. Ne daugiau kaip pusę šios tarybos narių 

sudarytų savivaldybės institucijų ir įstaigų 

 atstovai ir ne mažiau kaip pusę tarybos 

narių – vietos bendruomeninių organizacijų, 

veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. 

Taryba teiktų pasiūlymus savival-

dybių institucijoms ir išplėstinėms 

seniūnaičių sueigoms dėl savivaldybės 

teritorijoje veikiančių vietos bendruo-

meninių organizacijų veiklos skatinimo, 

iniciatyvų finansavimo tikslingumo, viešųjų 

paslaugų teikimo,  atstovų delegavimo daly-

vauti savivaldybių institucijų sudaromų 

komitetų, darbo grupių, komisijų darbe, 

vietos verslumo skatinimo ir kitų 

savivaldybės gyventojams svarbių reikalų 

bei viešųjų poreikių. Tikėkimės, kad ilgai 

lauktas įstatymas netaps tik deklaracijų 

rinkiniu, o savivaldybėms  bendruomenių 

balsas iš tiesų bus svarbus.

SVEIKINAME sulaukus                  !!!

- ten 1942 m. rugsėjo 12 d.   žuvo jos vyras. Eleonora, likusi 

su dviejų metų dukra Aldona ir besilaukianti dar vieno 

kūdikio, grįžo gyventi pas savo tėvus į Poviliškį. 

Susilaukusi antros dukters, kuri teišgyveno tik 11 

mėnesių, karo metais ji viena liko gyventi pas tėvus su 

Aldona. 

Su tėvais kartu dar gyveno vienas jos brolis su šeima. 

Eleonora visą gyvenimą dirbo sezonine miško darbininkė. 

Po 15 našlystės metų 1957 m. ištekėjo vėl už 

miškininko Juozo Stakausko ir gyveno Žvaigždikalnio km. 

Molėtų raj. Gyvenimą su antru vyru pradėjo dūminėje 

gryčioje, bet buvo užsibrėžusi sau tikslą – pastatyti naujus 

namus, - tai padarė 1961 m. Su J. Stakausku pragyveno iki 

2009 m., bet paskutinius 11 metų Eleonora gyvena pas dukrą 

Aldoną Černiauskienę Sodų bendrijoje „Pakalnutė“
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Nuotrauka: Balsių progimnazija

Glaudesniam bendruomenių ryšiui – naujas projektas: „Bendruomenė – bendruomenei“

Balsių bendruomenė šiais metais 

pradėjo įgyvendinti nuolatinį projektą 

„Bendruomenė – bendruomenei“, kurio 

tikslas: bendradarbiauti su miestų ir kaimų 

bendruomenėmis. Projektu siekiama dalin-

tis gerąja patirtis švietimo, sveikatos, socia-

linės, aplinkosaugos, kultūros, atstovavimo 

bei kitose srityse. Veiklose numatyti susi-

tikimai, mokymai, žygiai, renginiai bei 

kasmetinė bendruomenių konferencija, kuri 

vyks kiekvieną rudenį. 

 bendrus projektus, būsimą bendrą rudens 

konferenciją. 

Kasmetinėje Balsių bendruomenės 

šventėje dalyvaus mūsų draugai iš Vievio 

bendruomenės „Aktėvystė“, kurie organi-

zuos du renginius: Burbuliatorių ir Medaus 

bei vaško edukacinius užsiėmimus. 

Vasarą apsilankysime kitose 

bendruomenėse bei lauksime jų svečiuose. 

2019 m. gegužę susitikome su 

Žemaitijos bendruomenėmis (Aleksandra-

vo, Narvaišių, Stanelių). Aptarėme bendras 

veiklas, galimybes teikti paslaugas,  

bendruomenių finansavimo mechanizmus,

Naujųjų Verkių bendruomenės pirmininkė  Rasa KAVALIAUSKAITĖ 

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 

pateikė projektinę paraišką „Fizinio ir 

psichinio sveikatinimo programa vaikams 

ir jaunuoliams „Atostogos kitaip“ ir gavo 

finansavimą įvairiom, jaunimui ir vaikams 

patrauklioms veikloms organizuoti. Vienas 

iš projekto partnerių - Balsių bendruomenė. 

Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

 Šio projekto tikslas – bendradar-

biaujant su bendruomenėmis ir nevyriau-

sybinėmis organizacijomis, sudaryti sąly-

gas vaikams ir jaunuoliams iki 18 m. 

amžiaus aktyviai ir prasmingai leisti 

laisvalaikį, skatinti jų sveiką gyvenimo 

būdą ir tokiu būdu siekti mažinti socialinę 

atskirtį ir skurdą. Numatytose veiklose 

dalyvaus 330 vaikų ir jaunuolių iki 18 metų 

iš 6 savivaldybių: po 50 asm. - iš 

Šalčininkų raj., Vilniaus m., Elektrėnų sav., 

Ukmergės raj. ir Molėtų raj., 80 asm. - iš 

Vilniaus raj.  Tikimės aktyvaus vaikų bei 

jaunuolių,  turinčių tam tikrų specialiųjų 

 poreikių įtraukties ir dalyvavimo šiame 

projekte. 55 įvairaus pobūdžio psichinę ir 

fizinę sveikatą skatinančias veiklas padės 

įgyvendinti 8 partneriai : Butrimonių pagrin-

dinė mokykla (Šalčininkų raj. sav.), 

bendruomenė "Bukiškėnai", Riešės bendruo-

menė (Vilniaus raj., sav.), Naujųjų Verkių 

bendruomenė, Balsių bendruomenė (Vil-

niaus m. sav.), Ukmergės krašto neįgaliųjų 

sąjunga (Ukmergės raj., sav.), Elektrėnų 

krašto neįgaliųjų sąjunga (Elektrėnų sav.) ir 

Molėtų krašto žmonių su negalia sąjunga 

(Molėtų raj. sav.). 

O veiklos nusimato įvairios ir 

įdomios:  bus organizuotos kūrybinio 

užimtumo dienos stovyklos, kino stovyklas 

"Kinometras",  aktyvaus užimtumo dienos 

stovyklos, plaukimai baidarėmis, sukarintos 

stovyklos paaugliams ir jaunuoliams 

"Ežiukai miške", naktiniai žygiai "Mėnulio 

keliais", vaikų poilsio stovyklos prie jūros,  

stacionari stovykla jaunuoliams "Asmenybės

ugdymo ir komandos formavimo mokymai" 

bei didelė sporto šventė.

  Organizuojant šias priemones, bus 

taikomi įvairūs metodai: meno terapijos 

užsiėmimai, komandinės, kūrybinės, svei-

kos gyvensenos ir intelektinės užduotys, 

aktyvi fizinė veikla, pažintinė veikla, 

žygiai, žaidimai ir kt. Manome, kad šios 

priemonės motyvuos vaikus ir jaunimą 

užsiimti planuojamomis veiklomis, padės 

gerinti jų psichinę ir fizinę būklę.

Projekto veiklos startuoja jau šią 

vasarą.

Nuotraukos: iš  Narvaišių bendruomenės archyvo 

Nuotraukos: iš Vievio bendruomenės „Aktėvystė“ archyvo 



Balsių bendruomenės tarybos narė Valerija Daukšienė

Tai – 14-a balsiečių šeimų, kurios 

panoro kartu aktyviai praleisti laisvalaikį 

gamtoje, pasiorientuoti, pasivaržyti. Šios 

šeimos lenktyniavo 5-iuose etapuose. Aki-

vaizdžia turo nugalėtoja, surinkusi 610 

taškų, tapo gausiausia ir geriausiai besio-

rientuojanti komanda „Super mergaitės ir 

Mantas“. Komanda „Žaibas“ surinko 460 

taškų, komanda „Žiogas ir varlytė“ - 450 

taškų, o komanda „Barbani“ - 430 taškų. 

2019 m. Nr.1 (7)

6

Praėjusių metų rudenį organizavome 

orientavimosi sporto renginį „Balsių lobiai“ 

ir atradome tikrą lobį.

Nuotrauka:  Valerijos Daukšienės

Orientavimosi sportas (OS) - tai yra 

miško trasų su kontroliniais punktais kuo 

greitesnis įveikimas, naudojantis sportiniais 

žemėlapiais, kompasu ir sportident‘ais.  

Vyresniuosius kviečiame treniruotis 

ir tobulėti, dalyvaujant Vilniaus miesto 

masinėse OS varžybose, kurios vyksta 

antradieniais, trečiadieniais ir ketvirta-

dieniais nuo 16 val. Iki susitikimų 

žaliosiose trasose! Daugiau informacijos: 

www.antradieniai.lt; www.foreststadiums.lt

Nuotrauka:  iš Valerijos Daukšienės asmeninio archyvo

Nuotrauka:  iš Valerijos Daukšienės asmeninio archyvo

Nuotrauka:  iš Valerijos Daukšienės asmeninio archyvo

Kitos komandos dalyvavo ne visuose 

etapuose ar tik po vieną kartą, tad jų 

rezultatai – kuklesni.

Kodėl norisi šias komandas vadinti 

tikrais Balsių lobiais? Ogi todėl, kad jie 

aktyvūs, atkaklūs, draugiški ir linksmi. 

Komandoje „Super mergaitės ir Mantas“ 

yra net 5 mergaitės iki 10 metų, kurios ne 

tik bėgo vaikiškas trasas, bet ir linksmai 

žaidė judrius žaidimus. Dvimetis berniukas 

iš komandos „Žiogas ir varlytė“ išmoko 

frazę „surasti punktą“ ir surasdavo kontro-

linius punktus, sėdėdamas mamai ar tėčiui 

ant pečių. 

Komandos „Žaibas“, „Super mergai-

tės ir Mantas“, „Barbani“ ir „Voverytės/

Vikingai“ ne tik dalyvavo varžybose, bet ir 

padėjo, kiek galėjo, organizatoriams. Labai 

ačiū jiems visiems!

Šiais metais „Balsių lobiai“ organi-

zuojami mažiesiems mūsų orientacinin-

kams  iki 10 metų. Jiems paruošiamos 

nužymėtos trasos arba jie bėga su palyda.

Nuotrauka:  iš Valerijos Daukšienės asmeninio archyvo

Įvairaus ilgio ir sudėtingumo trasų 

kontroliniai punktai (baltai / raudonos priz-

mės) yra statomi tik ant konkrečių vietovės 

orientyrų ir turi savo legendą.
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Balsių progimnazijos administracija ir mokytojai

2018-2019 mokslo metai Balsių 

progimnazijoje skirti medžio temai. Todėl 

mokiniai ir mokytojai stengėsi pražysti, 

užaugti ir duoti vaisių įvairiausia naudinga ir 

prasminga veikla.

Mokiniai dalyvavo savo mokyklos, 

Vilniaus miesto bei nacionaliniuose konkur-

suose, festivaliuose.  Tradiciškai buvo su-

rengtas patriotinės dainos konkursas „Daina 

Lietuvai“ Mokytojai, pirmus metus dirbantys 

mokykloje, džiaugėsi, kad analogo niekur 

nėra matę – mokiniai motyvuoti ir siekia 

gerai pasirodyti. 

Choras ,,Balsiukai” dalyvavo festiva-

lyje ,,Virš vaivorykštės”, kuris skirtas N. 

Lapinskaitės kūrybai. Mokyklos teatriukai 

vaidino Nacionaliniame moksleivių teatrų 

festivalyje ,,Žodžiai", kuriame parodė 

spektaklį ,,Laukinės vištelės". Kalendorinius 

metus pradėjo du Meninio skaitymo 

konkursai: pradinukų ,,Eilės iš vaiko širdies” 

ir 5-8 klasių mokinių „Dvi nepriklauso-

mybės“, leidęs palyginti  tarpukario ir šiuo-

laikinės Lietuvos autorių kūrybą, bei Vinco 

Kudirkos 160-ajam gimtadieniui skirta 

paroda. Meninio skaitymo konkursas turėjo 

tęsinį: jo dalyviai panoro prisidėti ir vykdant 

projektą „Liepa 2“, kurio iniciatorius –

Vilniaus universitetas, kuris siekia „prakal-

binti“ skaitmenines technologijas lietuviškai.

 Kovą 6 ir 8 klasių mokiniai varžėsi 

lietuvių kalbos olimpiados mokykliniuose 

turuose ir vėliau keturi geriausieji atstovavo 

Balsių progimnazijai Vilniaus mieste. Taip 

pat vyko 5 klasių diktanto „Auksinė 

plunksna“ mokyklinis turas. 

Mokykloje vyko katalikų tikybos 

konkursas „Pažįstu savo tikėjimą“. Vaikai 

dalyvavo konkurse ,,Pasaulio valgiai", kur 

laimėjo dalyvavimą kūrybinėse laborato-

rijose – seminare, taip pat respublikiniame 

konkurse ,,Skraidantys automobiliai”. 

Pradinukai džiaugiasi Vilniaus mero 

R. Šimašiaus padėka už mokyklos folkloro 

ansamblio ,,Bitinėlis" paruošimą ir 

dalyvavimą Lietuvos šimtmečio dainų 

šventėje ,,Vardan tos..." ir Lietuvos 

šimtmečio dainų šventės 2018 medaliu. 

Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo

Smagu, kad daug mokinių įsitraukė į 

projektus. Be jau minėto projekto „Liepa 2”, 

6 c ir 6 d klasių mokiniai sukūrė mokymo 

priemonę Vilniaus darželio „Kodėlčiukas“ 

mažyliams. 

Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo

Visi 6 klasių mokiniai dalyvavo 

lietuvių k., dailės ir IT integruotame projekte 

„Mano sakmės knyga“. Šio projekto 

rezultatą – vaikų sukurtas sakmių knygutes –

dabar galima pamatyti mokyklos skaitykloje. 

Mokykloje įkurta 8 klasių mokomoji 

bendruomenė MMB. Ji gamina įvairius 

gaminius, naudodama skaitmenizuotą 

technologinę įrangą, ir tais gaminiais 

prekiauja. 

Kaziuko mugės metu mokiniai 

pristatinėjo savo gaminius ir veiklą, vėliau 

tai padarė Vilniaus mieste. Balandį 

mokykloje buvo paminėta tarptautinė šokio 

diena. Vyko keli koncertai, kuriuos 

dovanojo ,,Motus” šokio mokykla bei T. 

Petreikio šokio studija. Gamtininkai 

pavasarį kėlė inkilus paukščiams, rūpinosi 

Mitologiniu parku. Per mokslo metus visa  

bendruomenė vyko į amatų dirbtuves, 

aplankė filmus ir spektaklius, keliavo po 

kitus Lietuvos miestus, šurmuliavo Amatų 

šventėje, Kaziuko mugėje, Užgavėnių 

parade. Pradinukai parengė meninį 

projektą pagal K. K. Čiurlionio kūrybą 

,,Karalių pasaka”. Vilniaus Balsių 

progimnazija kartu su Vytauto Didžiojo 

universiteto bei Suomijos, Austrijos ir 

Lenkijos mokslininkais ir pedagogais 

įsitraukė į Europos Komisijos 

finansuojamą ERAZMUS+ projektą 

„Ugdymo proceso transformavimo 

skirtinguose edukaciniuose kontekstuose 

prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo 

strategijas“.

Teatro studija dalyvavo rengiant

susitikimą su B.Vanagu, kuris drauge 

iškėlė istorinę vėliavą Balsiuose, 

suorganizavo Kalėdų eglutės įžiebimą su 

teatralizuotu mokinių pasirodymu. 

Mokiniai propagavo sveiką gyvenseną 

kvadrato, estafečių ir kitose varžybose, 

Vilniaus miesto žaidynėse ,,Drąsūs. 

Stiprūs. Vikrūs”. Paskutinę balandžio 

dieną paskyrė aplinkos tvarkymui.

Šiemet taip pat suorganizuota 

gerumo maisto akcija Kalvarijų Carito 

globojamoms šeimoms „Stebuklo 

matematika“ . Pavasarį mokykloje vyko 

gegužinės pamaldos su vyskupu Dariumi 

Trijoniu. 6, 7, 8 klasių mokinių atstovai 

vyskupui įteikė graikišką riešuto medį, 

teigdami, kad riešutas – tai naujos pradžios 

simbolis, proto bei gebėjimo spręsti 

užduotis ženklas. 

Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo
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Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo

Čia suminėjome tikrai ne visus 

darbus mūsų mokykloje. Jų yra daug 

daugiau.  Bendruomenė labai džiaugiasi

savo mokiniais, jų tėveliais ir mokytojais, 

nes esame visi kartu, kuriame mažą, o 

drauge didelį pasaulį, kuriame gera gyventi.

Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo

Brangūs Balsių mikrorajono gyventojai! 

Kviečiame į savo būrį! Tapkite veiklios ir visuomeniškos bendruomenės nariais. Prisijunkite prie mūsų ir dalyvaukite 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
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Balsių seniūnaitė Ana JENKINIENĖ

Balsių  bendruomenės tarybos pirmininkė Neringa KLENIAUSKIENĖ

Balsių bendruomenės veik-

loje nuolatos kunkuliuoji 

tarp informacijos srauto, ir 

vykdomų darbų. 

Jolitos Deresevičienės, susodinome 700 

augalų. Dėliodamos augalų projektą, vis 

pasvarstydavome, kad vis tik geriausiai būtų, 

dar prieš apželdinant žiedą – išsikelti vėliavą. 

Juk taip smagu, taip gražu būtų, jeigu ties 

įvažiavimu į Balsius – prie Balsių vartų –

plevėsuotų vėliava. 

Vėl dėliojame, ieškome kokį čia 

projektą parašius, kur čia finansavimo 

paprašius. Ir atėjo viena diena, lyg iš giedro 

dangaus, sulaukiau skambučio iš sūnaus 

klasioko mamos. Violeta Baranauskienė 

pasidomėjo, gal aš žinau ar Balsiuose kur 

nors galima pastatyti stiebą su vėliava. Tą 

akimirką buvau lyg žado netekusi. Jau keli 

mėnesiai apie tai vis mintys sukosi, vis 

laužiau galvą, kaip būtų galima įgyvendinti 

šią svajonę. 

Drąsiai ir atsakingai galiu pareikšti –

svajonės pildosi! Balsiuose, 2018 m. spalio 5 

dieną suplevėsavo Lietuvos istorinė vėliava -

Vytis.  Šią vėliavą konkurse laimėjo ir mums 

visiems padovanojo Violeta Baranauskienė. 

Darganotą rudens dieną pats Benediktas 

Vanagas atvyko į vėliavos pakėlimo 

ceremoniją. Tai buvo nepamirštama, graži ir 

prasminga akimirka. 

Vilniaus apšvietimo tinklai jau 

pradėjo vėliavos apšvietimo darbus. Tad 

mūsų Balsių vartai bus nušviesti ir matomi 

kiekvienam svečiui ir namo grįžtančiam 

balsiečiui.

Esu dėkinga žmonėms padėjusiems 

svajonę paversti realybe. Ačiū Violetai 

Baranauskienei, kad mus pasitinka 

plevėsuojanti vėliava. Ačiū Jolitai 

Deresevičienei, kad žiedas sužydo. 

Balsių bendruomenės narys, LPS “Bočiai“ Balsių skyriaus pirmininkas  Vytautas ZALIECKAS 

Šiuo metu LPS "Bočiai Lietuvoje 

vienija apie 50000 žmonių. LPS "Bočiai 

įsikūrę visuose miestuose ir rajonuose ir turi 

savo struktūrinius padalinius. Jie atstovauja 

savo narių ekonominius, socialinius ir 

kultūrinius interesus, plėtoja solidarumą ir 

bendradarbiavimą tarp įvairių amžiaus kartų.

LPS Vilniaus miesto bendriją sudaro 

apie 1200 narių. Prie visų seniūnijų yra 

sukurti "Bočių" skyriai. Kaip taisyklė visi 

skyriai naudojasi seniūnijų patalpomis ir 

įranga.

  Kai kurios seniūnijos turi repeticijų 

kambarius su muzikos instrumentais, todėl 

yra galimybė kurtis meno saviveiklos 

kolektyvams.. Mūsų skyrius buvo įkurtas 

2013 metais. Šiuo metu skyriuje yra 26 

nariai. Būtų galimybė narių skaičių gerokai 

padidinti, tačiau mūsų galimybes riboja 

patalpų stygius. Todėl su nekantrumu 

laukiame daugiafunkcinio centro statybos 

pradžios, apie kurį kalbama jau daugelį 

metų. Išnaudodami savo turimas galimybes 

laikas nuo laiko susitinkame, aptariame įvai-

rias problemas, rūpesčius mūsų pačių, 

vaikų ir anūkų.. Galiu drąsiai pasakyti, nors 

prieš šešerius metus mes vienas kito 

nepažinojome - šiandieną mes tapome 

artimi ir bendraminčiai.

Jau tapo tradicija, kad vasarą sutin-

kame pas Antaną ir Liudmilą Beržanskus. 

Pas juos atžymime Kalėdų ir Naujųjų Metų 

šventes. Užgavėnes visada sutinkame pas 

Algirdą ir Adelę Norkus. Tik pas juos gali 

paskanauti firminės žirnių košės 

su ypatingai skaniai paruoštomis kiaulių

Su pirmininke Neringa nekartą 

sėdėdavome ir diskutuodavome, kaip 

pagražinti Balsius. 

Vieną dieną Neringa Kleniauskienė 

prasitarė: „Būtų visai smagu, jei pas mus 

žiede plevėsuotų vėliava, o paskui tą žiedą 

apželdinti…“. Taip buvo išsakyta maža 

svajonė...

Bėgant laikui vis svarstėme, kaip 

įgyvendinti sumanymą, pradėjome ieškoti 

rėmėjų. Neringa Kleniauskienė su Jolita 

Deresevičienė, ėmėsi apželdinimo projekto. 

Rašė projektą, kad gautų finansavimą augalų 

pirkimui. Derino ne vieną mėnesį su 

savivaldybe, kad leistų įgyvendinti suma-

nymą. Pagaliau gavo patvirtinimą, jog Balsių 

bendruomenė gali apželdinti transporto žiedą. 

Liko sulaukti, kad būtų patvirtintas augalų 

pirkimo finansavimas. Ir valio, valio –

gavome pinigus! Užsakėme augalus ir šį 

pavasarį, su nepakartojama balsiečių  

komanda, vadovaujami mūsų nuostabiosios Nuotraukos: iš Balsių bendruomenės archyvo
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 kojomis. Joninės švenčiamos pas vienintelį 

Joną Jurgilą.

Balsiuose gyvena įvairių sričių 

žinovų. Tačiau vyndarių, kurie turėtų 

senelių ir prosenelių išpuoselės tradicijas 

Balsiuose, matomai nėra daug. O pas mus 

yra. Tai Algimantas Ščefanavičius. Jam ir 

kilo idėja praėjusių metų rudenį organizuoti 

jauno vyno degustaciją ir jo įvertinimą. 

Šiam "konkursui" jis pateikė penkių rūšių  

vynus. Keturias rūšis pristatė taip patyręs 

vyndarys Algirdas Norkus. Buvo ir tokių, 

kurie vyną iš savo produkcijos gamino 

pirmą kartą, todėl jų kolekcijos buvo 

kuklesnės. Po degustacijos, vieni gyrė gyrė 

Algimanto svaraininį, kiti avietinį. Dauge-

liui patiko Algirdo serbentinis o kai kam 

vynuoginis. Geriausiu nebuvo pripažintas 

nei vienas vynas. Nugalėtojo teks palaukti 

keletą metų, kol pilnai vynas subręs.

- Mes esame neskaitlingas skyrius, 

todėl daugelis renginių ir priemonių vyksta 

bendradarbiaujant su kitais skyriais. 

Nemažai jų organizuoja ir Vilniaus miesto 

bendrija. Kiekvieną antradienį senjorus į 

paskaitas ir susitikimus kviečia "Žinijos 

"draugija. Vilniaus miesto savivaldybė 

rengia paskaitas ir seminarus sveikos gy-

vensenos klausimais, kur mūsų sky-

riaus nariai taip pat laukiami.

LPS "Bočių" Vilniaus miesto 

bendrija prie baltojo tilto organizavo 

"Baltąjį pikniką" senjorams miesto mastu. 

Todėl ir šioje šventėje galėjo dalyvauti visi 

norintys skyriaus nariai Vasarą norintys 

vyko į Gižycką Lenkijoje. Kad pasiekti 

Gižycką turėjome pravažiuoti senąsias Rytų 

Prūsijos žemes, kadaise apgyvendintas 

mums giminingų jotvingių. Šiame nuosta-

biame tūkstančio ežerų krašte, vien tik 

Gižycko apylinkėse yra apie 100 ežerų, 

kurie supa miestą iš visų pusių. Čia ir 

galėjome grožėtis nuostabia gamta ir miesto 

įžymybėmis. Norintys galėjo aplankyti 

Boyeno tvirtovę. Trokštantys patirti 

stipresnių emocijų galėjo nuvykti į 

netoliese esantį Hitlerio bunkerį, kuriame 

1944 metais įvyko pasikėsinimas į fiurerį.. 

Na o vakare mes tapome dainuojančiais,  

grojančiais besiklausančiais ir besilinks-

minančiais bočiais.

 Kartu su mūsų delegacija dalyvavo 

broliai latviai ir estai, o taip pat ir vietiniai 

lenkų bočiai. Tai buvo bendra šventė, 

pažymint Baltijos valstybių atkūrimo šimt-

metį. Šiais metais birželio mėnesį panašus 

susitikimas Baltijos šalių ir lenkų bočiais 

įvyks Piarnų mieste Estijoje. Kita grupė 

keliavo po Lenkijos teritoriją ir pietinę Lie-

tuvos dalį. Prieš metus, lankydamiesi 

Gardine, plaukiojome Augustavo kanalu. 

Dabar tuo pačiu kanalu teko praplaukti 

Lenkijos teritorijoje. Keturias valan-

das plaukdami kanalu, kuris sieja Vyslos ir 

Nemuno baseinus grožėjomės Augustavo, 

Mėtos, Saino ir Studzienos ežerynais, 

Augustavo giria. Buvo aplankytas ir Vygrių 

vienuolynas. Lankydamiesi Vygrių vienuo-

lyne pamatėme ne tik nuostabų šį 

architektūrinį ansamblį, bet ir patalpas, 

kuriose lankėsi Popiežius Jonas Paulius II. 

Čia jis kurį laiką gyveno, meldėsi ir ilsėjosi. 

Jau kitą dieną pabuvojome Druskininkuose, 

aplankėme Snow areną ir Antano Česnulio 

skulptūrų parką. Taip pat apžiūrėjome 

Merkinės piramidę.

Tie, kurie negalėjo ar nenorėjo 

keliauti, turėjo galimybę įgauti žinių ir 

turiningai pailsėti Palangos sveikatos ir 

poilsio stovykloje. Čia buvo klausomasi 

paskaitų apie vegetarišką mitybą, kurias 

skaitė gydytojas Voldemaras Anužis. 

Viceralinės terapijos specialistas 

pateikė nežinomų dalykų Vilhelmas 

Džiugelis, Palangos sveikatinimo centro 

įkūrėjas Aleksas Patapavičius. Naujausias 

Nuotraukos: iš Balsių bočių archyvo 

Kitos akimirkos iš Balsių bočių 

kelionių:

Popiežiaus apartamentai:

Na, o visiems balsiečiams patys 

geriausi linkėjimai šiems metams.

Nuotraukos: iš Balsių bočių archyvo 

žinias apie imunitetą, įvairias ligas ir jų 

prevenciją suteikė jogos trenerė Laima 

Pečeliūnienė. Kiekviena diena prasidėdavo 

rytine mankšta ir maudynėmis jūroje na o 

vakarais linksmindavomės, tai patvirtino čia 

pabuvojusi Onutė.

Šiais metais mūsų bočiai planuoja 

išvyką į Žemaitiją ir Taujėnų dvarą, Tad 

kviečiame prisijungti Balsių bendruomenės 

narius, jų vaikus ir anūkus. Numatę išvyką 

dviračiais į Liubavo dvarą kur būsite irgi 

laukiami. 
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Balsių bendruomenės tarybos  nariai 

Šių metų Vilniaus miesto savivaldybės numatyti darbai Balsiuose. 
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Giedrius Janarauskas
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bendruomenės 
tarybos narys
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Balsių bendruomenės 
tarybos pirmininkės 
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Balsių bendruomenės 
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pavaduotoja, 
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Tel.: 8 612 32280
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Tel.: 8 615 99334
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El. paštas: aitvare@gmail.com
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El. paštas: valerija.dauksiene@gmail.com

Valentina Bruzgienė

El. paštas: walensistv@gmail.com

Balsių bendruomenės 
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Balsių bendruomenės 
tarybos pirmininkė,
Vilniaus Balsių 
progimnazijos tarybos 
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El. paštas: neringa.balsiai@gmail.com
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