
pradėjome laukti šeimos pagausėjimo. Tad abu 

sūnūs čia gimė ir užaugo.

Kažkokių didelių lūkesčių neturėjome, ir 

taip buvome laimingi, kad čia gims vaikai, bus 

daug vietos, savas kiemas, miela kaimynystė.

Kuo labiausiai džiaugiausi – tai ramybe. 

Atsikraustėme iš bendrabučio, kur reta naktis 

būdavo rami, be kaimynų balių. Tad čia nega-

lėjau atsigėrėti tyla ir absoliučia ramybe. Ko 

trūksta Balsiuose? Man – absoliučiai nieko. 

Man čia gyventi nepaprastai gera!

Balsiečiams labiausiai palinkėčiau ben-

druomeniškumo. Pamatyti, kad šalia gyvena kiti 

žmonės, kad jo teritorija nesibaigia ties jo tvora. 

Ne tik reikalauti kažko, bet ir prisidėti prie Bal-

sių gerbūvio kūrimo. 

Linkiu  sveikintis, šypsotis, pagelbėti, 

pakalbinti. Būti saviems vieni kitiems.
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 Balsiai kuriasi 30 metų
Balsių bendruomenės pirmininkė  Neringa KLENIAUSKIENĖ

Balsiai, tai šiaurinėje Vilniaus m. Verkių 

seniūnijos dalyje įsikūręs individualių 

gyvenamųjų namų mikrorajonas su gretimai 

esančiais kaimais (Kryžiokų, Krakiškių, 

Ožkinių, Naujanerių, Pagubės, Sakališkių, 

Birelių,  Naujųjų Verkių gyvenviete ir gausia 

(apie 40-ties)  sodų bendrijų bendruomene. 

Didžiulė teritorija tarsi įrėminta: iš pietų supa 

Verkių regioninis parkas, vakaruose – 

nuostabiai žalias Balsio ežeras, rytuose – Neries 

vingiai, šiaurėje – baigiasi ties Vilniaus m. riba. 

Milda, Balsiuose gyvena 20 metų

BALSIŲ BALSAS

Buvome vieni iš pirmųjų pradėjusių čia 

statybas. Kelių nebuvo. Sustodavom ant kelio 

prie sodų, apsiaudavome guminius ir eidavom 

prie savo statybų per molynus. Kartais batas 

įstrigdavo į molį, vos ištrauki. Kai pradėjo 

statytis daugiau, susidėjome ir užvežėme žvyrą, 

kad galima būtų privažiuoti. Elektra tai buvo, tai 

dingdavo, kai kas nors pasijungia galingesnį 

įrenginį. Tada skambinam ieškom elektriko, kad 

įjungtų. Labai anksti, čia besistatančių namus 

dujininkų dėka,  pajungė dujas. Bet nebuvo 

vandens. Vėl jungėmės ir savo lėšomis darėme 

gręžinį. 1998 m. jau apsigyvenome Balsiuose. 

Balsiečių aktyvistų dėka buvo išasfaltuoti keliai,  

1990 metais pradėjo kurtis gyvenamųjų 

namų mikrorajonas. Prabėgo 30 metų, bet 

Balsiai vis dar kuriasi, vis dar statosi. 

Kiekvienais metais gyventojų vis daugėja. Šiai 

dienai šioje nuostabioje teritorijoje gyvena apie 

14 tūkst. gyventojų.

dabar jau ir vandentiekis ir kanalizacija apie ką

tada galėjom tik pasvajoti. Bendruomenė pradėjo 

žygius dėl mokyklos. Ėjome per Balsius ir re-

gistravome vaikus. Jau tada jų buvo tikrai daug. 

Tarybos nariai buvo pasiskirstę gatves, su kurių 

gyventojais bendravo visais klausimais. Manau 

tai visai neblogai, kai pažįsti žmogų, o jis tave.

Manau Balsiai pasikeitė neatpažįstamai. Sunku 

net lyginti. Išasfaltuoti keliai, vandentiekis, kana-

lizacija, elektros tiekimas. Pirmosios tarybos 

pradėtas ir įkurtas mitologinis parkas, par-

duotuvės, mokykla. Tapome šauniu gyvena-

muoju rajonu.

Dabar jau trūksta tik balsiečių aktyvumo, 

draugiškumo, bendravimo. Pradžioje pažinojome 

visus savo ir gretimų gatvių gyventojus, nes mus 

vienijo bendros problemos. Dabar visai susve-

timėjome, kaip ir visa Lietuva. Nebesilaikome 

tvarkos, švaros, ypač vedžiojant  augintinius. 

Manau, kad reikia naujų idėjų, renginių ben-

dravimui sustiprinti, sudominti ir įtraukti į bendrą 

darbą. Reikia entuziastų, kurie sugebėtų išjudinti, 

sudominti balsiečius.

Na ir palinkėjimai tokie, kad balsiečiai 

jaustųsi savo rajono šeimininkais, o ne svečiais. 

Kad visiems būtų gera, įdomu ir malonu būti 

tikru Balsių rajono gyventoju.

Balsius matėme, kaip  Vilniaus pakraš-

čio gana ramų rajoną, tačiau jau prieš 14 metų 

veikiančią stiprią bendruomenę, siekiančią ge-

rinti gyvenimo kokybę, statyti mokyklą, kt. 

Infrastruktūra rajone nebuvo gera, neramino 

darželių trūkumas. Tačiau tikėjome, kad tai bus 

nuostabi vieta gyventi mūsų šeimai, rajonas plė-

sis, apsigyvens daugiau šeimų su vaikais. Bals-

iams palinkėčiau būti gražia, išpuoselėta vieta.

Kokius matė Balsius pirmieji pradėję čia 

kurtis? Kokie Balsiai yra dabar? Kokių lūkesčių 

turi gyventojai? Geriausiai į visus klausimus 

gali atsakyti čia gyvenantys, čia kuriantys, čia 

besikuriantys ir auginantys vaikus.

Irena, Balsiuose gyvena 30 metų

 

Laura, Balsių apylinkėse gyvena 14 

metų 

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo

Milda, Balsiuose gyvena 20 metų

 Į Balsius atsikraustėme 2000 m. spalio 

21 dieną, rūškaną rudenį. Čia buvo tiek erdvės! 

Tiek lauke, tiek namuose, kaimynai atrodo taip 

toli, net už tvoros! Buvo net kiek nejauku nuo tos 

erdvės. Šie kraštai buvo pažįstami iš seniai, nes 

čia turėjome sodą, o ir namą statėmės patys gana 

ilgai. Tad naujokai nebuvome.

 Nauji namai man visada asocijuojasi su 

nauja gyvybe – po mėnesio, kai čia atsikraustėme 

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo
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Diana, Balsiuose gyvena 5 metus

Specialiai nestrategavome kilometrų iki 

mokyklos, parduotuvės ar stotelės, kaip daro 

žmonės besirinkdami gyvenamą vietą. Tiesiog 

atvykus į sklypą drugeliai pilve choru rėkė 

 namai!!! . Taip ir įsišaknijom. Smagu, kad 

ežeras šalia, kad miesto smogo nėra, miškas, 

soduose ramu. O jeigu nori miesto – prašom – 

pravažiuok pro mišką ir turi. Panašioj vietoj 

užaugau, tai man čia priminė namus. Čia upė, 

prūdas, malka, grybas miške, darbštūs žemę 

mylintys kaimynai (soduose).

Platus žodis Balsiai. Apima tiek teritoriją, 

tiek gyventojus  Iš asmeninės pusės – mums 

trūksta šaligatvio/dviračių tako, jungiančio 

Naujanerių žiedą su autobusų žiedu (prie 

parduotuvės  Čia ), kad vaikai saugiai galėtų 

vykti į mokyklą dviračiu. Trūksta dar vienos auto-

arterijos miesto link – kalbu apie tiltą į kitą Neries 

pusę. Trūksta degalinės. 

Palinkėčiau supratimo, kad visi esam 

skirtingi ir su skirtingais poreikiais, kurie kinta 

gyvenimo eigoje. Tiems, kuriems viskas čia 

nepatinka – nepatiks ir gyvenant ne Balsiuose. 

O man čia Sanatorija! Ir kol taip galvosiu 

– taip ir bus. Gyvenimas tik gerėja! Vienais 

metais atsiranda prekybcentris, kitais, Naujanerių 

MAXIMA (mums pasiekiama pėsčiomis), pačiu 

Jurgita, Balsiuose gyvena 7 metus

Pasirenkant Balsius pagrindinis 

stimulas buvo mokykla. Taip pat labai svarbu 

buvo visos esančios komunikacijos ir infra-

struktūra.

Mačiau gražų sutvarkytą rajoną, kur 

gamta šauniai derėjo su miestu, masino šalia 

esantis ežeras. Tikėjomės ramaus ir kom-

fortiško gyvenimo!

Šiuo metu Balsiams labai trūksta 

bendros erdvės – kultūros centro ar ben-

druomenės namų. Trūksta šaligatvių ir dviračių 

takų, apšvietimo kai kur.

Balsiams linkiu neprarasti savo veido! 

O balsiečiams linkiu vienybės ir aktyvumo! O 

jeigu nepavyksta būti aktyviems – bent jau 

nebūkime abejingi!

Mes iš pradžių gyvenome Ožkiniuose, tai 

Balsius traktavome kaip atskirą parapiją ir 

kažkiek pavydėjom erdvės, kurią turi Balsiai, nes 

gyvenome soduose. Atvažiavus iš Balsių, 

jausdavaisi atvažiavęs iš gyvenvietės į sodus. 

Persikėlę į "tikruosius" Balsius, pradėjom labiau 

išnaudoti gamtos teikiamus privalumus: mišką ir 

ežerą. Manau, kad šiuo metu infrastruktūros ir 

gyvenimo patogumo požiūriu tikrai reikia 

normalaus sveikatos priežiūros centro, nes 

gyventojų daug, su mažais vaikais į tolimesnius 

rajonus trenktis nesinori, nes dažnu atveju 

namuose reikia palikti kitą vaiką, kuris yra 

sveikas.

Mano supratimu, karantinas parodė, kad 

užtikrinti sergančių / karščiuojančių ir sveikų, 

kuriems reikia įvairių paslaugų (įskaitant med. 

pažymas) atskyrimo tiesiog fiziškai neįmanoma. 

    KVIEČIAME PRISIJUNGTI 

Diana, Balsių apylinkėse gyvena 10 

metų

Balsiai mus pasirinko. Sakyčiau 

LIKIMAS. Aš tiesiog turėjau svajonę rasti švarų 

sklypą, dėjau skelbimą internete kad ieškom, ir 

paskambino agentėlis – atvažiuokit apžiūrėti, gera 

kaina. Tuo metu labiau dairėmės Kairėnuose dar 

variantų, bet ten buvo sodų bendrija, mažesnis 

sklypas ir pijokų landynė, šabakštynas... 

Tikėjausi, kad bus faini kaimynai – taip ir 

yra – visi bendraamžiai, vaikai draugauja. 

 laiku atidaromas valstybinis darželis Popieriaus 

g., dar kitais – išklojamas asfaltas palei sklypą ir 

nebeturim žvyrkelio dulkių – fantastika! Svarbu 

pasirinkti teisingą požiūrio tašką. Šito irgi linkiu 

balsiečiams. 

Ir žinoma, didelio valstybinio darželio 

klausimas, nes esantys du tikrai neužtikrina 

paklausos.

O palinkėti norisi bendruomeniškumo ir 

aktyvesnio dalyvavimo įvairiose veiklose, 

kurios yra organizuojamos. O turint idėjų, 

galbūt net ir prisidėti kuriant naujas tradicijas.

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

Tinklapis: http://www.balsiai.org

Facebook: www.facebook.com/Balsiubendruomene/

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo
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Vilnius – sparčiai auganti Lietuvos 

sostinė, turinti unikalią struktūrą – didžiules 

periferines zonas. Vienur miegamieji rajonai 

kuriami nuo nulio, kitur sodų bendrijos tampa 

ištisais gyvenamaisiais kvartalais. Ne išimtis ir 

Balsių mikrorajonas, kuriame susijungia šie du 

reiškiniai. Plečiantis miestui kartu su jo plėtra 

mažais žingsniais link nutolusių nuo centro 

mikrorajonų juda infrastruktūra. Vienais atvejais 

ji palengvina kasdieninę mūsų buitį, kitais 

atvejais – padeda tapti mums judresniems ir 

rinktis alternatyvias, netaršias transporto 

priemones. Tam,  kad žmogus jaustųsi laimingas,  

jį supanti aplinka turi būti darni, atitikti 

šiuolaikinio žmogaus poreikius, kelti emocinį 

pasitenkinimą.

Vilniaus miesto periferinės zonos buvo ir 

dar yra kuriamos ganėtinai chaotiškai. Nebuvimas 

aiškaus planavimo, trumparegiškas požiūris į 

visumą įsibėgant XXI a. reikalauja esminių 

pokyčių, kurie ne visada emociškai lengvai 

pakeliami.

Kalbant apie želdinius Vilniaus mieste 

daug kur stebimi teigiami pokyčiai. Želdiniais 

apsodinamos tos zonos, kuriose plytėdavo 

išdegusios vejos plotai. Kuriami nedideli skverai 

su augmenija, į naujų kvartalų statybą drąsiai 

įkomponuojamos daugiasluoksnės augmenijos 

oazės. Tačiau nereikėtų pamiršti, jog miestas – tai 

vienas didžiulis organas, kur ypatingai svarbus 

planavimas ir nuoseklumas. Norint pasodinti 

medį ar įrengti želdyną vien noro nepakanka. 

 savivaldybės želdynų skyriumi ir Nacionaline 

žemės tarnyba. Tik gavus leidimus galima drąsiai 

imtis darbo. Valstybinė žemė nėra skirta 

privačiuose sklypuose neįtikusių augalų 

sodinimui ar taupant savo sklypo erdvę žaliąsias 

zonas įkūrus pakelėse. Chaotiškas sodinimas 

maišant augalų rūšis tinkamas sodinimui viešose 

erdvėse su rūšimis labiau tinkamomis 

privačiuose sklypuose priveda prie didžiulio 

vizualinio triukšmo ir nepasitenkinimo jausmo. 

Nuosekliai kuriant miesto žaliąjį veidą galime 

pasiekti harmoningą ir tvarią visumą.

Tačiau prieš tai turime aiškiai suvokti, 

kad padarytas klaidas teks taisyti. Išsivalyti nuo 

šabakštynais virtusių erdvių, grąžinti į privačias 

teritorijas gyvatvores, kurios,  deja, tenkina tik 

vieno sklypo poreikius, bet ne visuomenės, 

atsisakyti ar perkelti savavališkai pasodintus 

želdinius nuo infrastuktūrai numatytų zonų. 

Numatyti naujų želdynų vietas su daugiasluoksne 

struktūra (medžiai, krūmai, daugiamečiai 

augalai). Nuolat stebėti, valdyti ir neplatinti 

invazinių augalų (sosnovskio barštis, uosialapis 

klevas, varpinė medlieva, baltažiedė robinija, 

muilinė guboja, raukšlėtalapis erškėtis, 

dygliavaisis virkštenis, gausialapis lubinas, bitinė 

sprigė, kanadinė rykštenė, vėlyvoji ieva, šluotinis 

sausakrūmis ir kt.), nes jie negrįžtamai keičia 

ekosistemų savybes ir tipą, taip pat mūsų 

kraštovaizdį.

Vengti sodinti raudonąjį ąžuolą, kuris 

geba daug greičiau augti ir daugintis nei  

paprastasis ąžuolas.

Projektuodami ir planuodami, veikdami 

kartu, bet ne  individuliai, siekdami visuo-

meninio pasitenkinimo, o ne asmeninės naudos, 

galime sukurti tvarų ir ilgaamžį žaliąjį Vilnių.

    SMAGIAI GIEDOSIME

Balsių HIMNAS

Balsių gyventojas 
Eitautas BARTUŠKEVIČIUS 

Pačioj Lietuvos širdy,

Šiaurinėje Vilniaus daly,

Tarp vingių Neries ir Žalių ežerų,

Balsiai Įkurti šalia parko Verkių! 

Kur Balsiai?

Ten kur Žali ežerai!

Kodėl čia gerai?

Nes čia gyvenam smagiai!

Bireliai, Ožkiniai, Naujieji Verkiai

Kryžiokai Babiniai ir Naujaneriai,

Darniai sugyvena vilniečiai čionai,

Tai sodų bendrijos - tai irgi Balsiai!

Kur Balsiai?

Ten kur Žali ežerai!

Kodėl čia gerai?

Nes čia dainuojam linksmai!

Bendruomenę turim įkurtą visų,

Kurie susibūrę dėl mūsų Balsių!

Ir dirbam ir švenčiam šventes mes kartu,

Čia talentų turim, dainuojam balsu!

Kur Balsiai?

Ten kur Žali ežerai!

Kodėl čia gerai?

Nes čia jauties pakiliai!

Kiekvienas norimas įgyvendinti žaliasis 

projektas turi būti suderintas su Vilniaus miesto
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DARBO ATMOSFERA

Verkių seniūnijos teritorijoje esančių gamtinių objektų 
inventorizacijos sąrašas (Balsiams)

Verkių seniūnijos KOLEKTYVAS 

Kas tokie yra Verkiai

Pasakys kas man tiksliai.

Kur prasideda jie, baigias -

Jų riba trapi kaip snaigės.

Yra tik vienas darinys

Rodos sienas beturys

Seniūnija tai Verkių –

Ji iš tūkstančio vardų.

Trinapolis, Kalvarijos, Visoriai

Kasdien čia vaikščiojam mes oriai.

Jaruzalė, Skersinė, Baltupiai

Ir čia seniai jau atrasti takai.

Santariškės lig miško dar liko

Visa kita už jo jau paplito.

Vanaginė, Prašiškės, Dvariškiai

Iki šiol čia dar prabėga kiškiai.

Didieji ir Mažieji Gulbinai

Visi jie labai svarbūs kaimynai.

Dar Gulbinėliai ir Verkiai

Kur randas pastarieji taip ir nežinai.

Taip pamažu artėjam prie Balsių

Prieš tai pavardinkim dar keletą kaimų

Verkius Naujuosius, Turniškes, 

Kremplius, Verkių dar Riešę,

Staviškes ir Ožkinius.

Netoli prie Balsių dar glaudžiasi 

Babiniai

Čia tarpsta sodai išskirtiniai.

Kitoje pusėje Naujaneriai, Kryžiokai

Ir Krakiškių gyventojai čia ne 

naujokai.

Belieka paminėti tolimus kraštus

Šilinę, Pagubę ir Birelius.

Ustronę, , Sakališkes, Rojų –

Taip ir pastatėm kaimų sąrašą ant kojų.

Kerta tvenkinius, tiltus

Pasikaso į meldus.

Taip pro  Dačnykų  namus

Paliečia Neries krantus.

Baltupių upelis šventas

Iš Jaruzalės jis atgabentas

Kryžiaus kelio puošmena,

Maldininkams tai meka.

Aukštupy jis suvaržytas

Bet kai teka pro koplyčias

Basas kojas jis skalauja

Maldininkai atgailauja.

Verkė gal kiek nuskriausta

Ir į mišką įkišta.

Užtvankom keliom raminta

Prie malūno Nerin krinta.

Neries vingiai ko verti

Daug kam jie neatverti.

Nors nuo kelio nesimato

Juos atrast nereikia blato.

Verkių rūmai jau seniai

Žinomi visuomenei plačiai.

Paslaptingi ir didingi

Šiandien jie uždirbt netingi.

Čia vestuvės ir krikštynos

Išleistuvės ir vardynos.

Režisieriai čia jau kaunas

Pas kurį geriau kas gaunas.

Sąrašas čia ne baigtinis

Šiandien tiktai galutinis.

Kitais metais kas svarbu 

Įrašysim mes kartu.

O Akies dar ežerėlis

  Rojaus  vardą čia pasėjęs.

Kiek esu čia kartų ėjęs

Yra jis man pamirksėjęs.

Tvenkinių vardai tik trys

Vienas jų Cedrono aukštupy.

Sklinda kalbos, kad čia karpiai

Nakty gaudo antis tankiai.

Tvenkinys Jaruzalės rajone

Ne pačiam dar Vilniaus miesto šone.

Valdžia parką čia tvarkys

Šiandien projektui dar dėmesys.

Turniškių upelio tvenkiniai

Jų dalis čia jungia rentiniai.

Jei anksčiau augino čia žuvis

Tai dabar žolių čia apgultis.

Atviro vandens mažai čia pamatysi

Vieną kitą nuoskaudą dėl to gal būt prarysi.

Nieko tokio – teks pritarti srovei

Kuri duoda kelią bioįvairovei.

Ir upelių Verkiuose gausu

Grožis jų tuoj sužavi visus

Tik kiek gaila, kad betonas

Daug kur jiems paraižo šonus.

Riešės nuostabus upelis

Toks sraunus, smagus jo kelias.

Rangosi jis pro namus

Bebrų ir žmonių ręstus.

Riešės užtvanka upely

Gimdo nuostabų vaikelį.

Riešėj Turniškių (-ės) pradžia

Tai stebuklas ne mada.

Turniškių (ės) upelis vienas

Įveikia gamyklos sienas.

Pasimaudo ežerėly

Dar įveikia eglynėlį.

Ežerų Verkiuos ne vienas.

Kviečia žmones jie kiekvienas

Pakeliauti, iškylauti

Su gamta gražiai draugauti.

Štai Žalieji Ežerai

Verkių siela jie tikrai.

Balsys žavi skaidrumu

Nuostabia spalva ir gilumu.

Gulbinas šiek tiek kitoks

Vargšas jis būt be salos

Be piliakalnio kalvos

Riešės deltos be klampios.

O Mažasis Gulbinų

Jis nerodo raumenų

Bangos čia retai pakyla

Miškas garantuoja tylą.

Netoliese dar Raistelis

Ežerėlis kaip lašelis.

Šalia jo yra balų,

Tik be vardo, varganų.

Sausas slepiasi miškuos,

Vandens niekam jis neduos.

Įteka į jį upelis

Ir pradingsta čia vargšelis.

Be vardų aplink penki

Ežerėliai laikini.

Ir tik Alsą pavadino 

Protėviai - nepagadino.

Kiek bevardžių dar balų

Numestų miške Verkių.

Kiek dar sklypuos iškastų

Ne visad net legalių.

Ežeras Verkių Naujųjų

Reguliuotas protingųjų.

Nuo gamyklos jau laikų

Pašlifuotų jis krantų.
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           BENDRUOMENIŠKUMAS 

Nuotrauka: Balsių progimnazija

Viena iš Bendruomenės veiklos sričių – 

socialinės atskirties mažinimas. Jau porą metų 

buvo brandinama idėja ir ieškoma būdų, kaip 

per savo veiklas mes galime padėti mūsų 

gyventojams. Teisingai sakoma – kas ieško, tas 

randa. 

Tad štai nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio 

draugaudami su  Maisto banku  kiekvieną 

penktadienį kartu su seniūnaite Ana Jenkiniene 

išvežiojame maistą tiems, kam šiandien jo 

reikia. Iš pradžių buvo nedaug stokojančių, apie 

10. Po truputėlį, po truputėlį mūsų išvežiojimo 

ratas vis plėtėsi. Kiekvieną penktadienį, apie 10 

val., važiuojame į Riešės IKI parduotuvę paimti

Tą dieną susukame apie 50 kilometrų pris-

tatinėdamos produktus. Penktadienio pusdienis 

– ir darbas baigtas. Smagu matyti, kad žmonės 

laukia, kad gali bent šiek tiek padėti, kad gali 

bent šiek tiek palengvinti kasdienybę 70-čiai 

balsiečių.

 produktų. Kartais nelengvas dėžes tenka kilnoti, 

nešioti, kartais liūdesys apima, nes matai, kad 

visiems produktų neužteks. Tačiau sukame 

penktadienio ratą. Produktus išdėliojame savo  

globojamiems senoliams, šeimoms, vienišiems 

žmonėms ir pradedame kelionę aplink Balsius. 

          KARANTINO NAUJIENOS 

Ilgai lauktos šunų aikštelės

Balsiai pasižymi savo grožiu ir 

savitumu. Augant, didėjant gyventojų skaičiui 

sulaukiame vienokių ar kitokių nuogąstavimų 

dėl to, kad trūksta vietų poilsiui, sulaukiame ir 

šunų mylėtojų išreikštų pageidavimų, jog 

Balsiuose reikalinga šunų aikštelė. 

Pamenu tą dieną, kai atėjo Neringa į 

tarybą ir atvyko šunų dresuotojas dėl aikštelės. 

Tuomet be jokių baimių ji ryžosi bendra-

darbiauti ir kuruoti šį klausimą. 

Tikėjau, jog jos ryžtas ir būdas atvers 

visas duris. Taip, kelias iki realių darbų 

pasirodė ilgas, vingiuotas ir su sunkumais, bet 

Neringa nenuleido rankų, raštas po rašto, ilgos 

žemės lopinėlio paieškos ir lyg matoma 

prošvaistė: atsirado vieta šalia Popieriaus g.

Vėl raštai į Vilniaus miesto savivaldybę, į 

Nacionalinę žemės tarnybą, derinimo etapas su 

Verkių regioniniu parku ir gera naujiena – šunų 

aikštelė BUS!!! Toji naujiena pradžiugino 

daugelį, tačiau biurokratinis procesas šiek tiek 

užtruko. Vertėjo tiek laukti... Pagaliau !! 

Popieriaus g. šunų aikštelė kyla ir gražėja. 

Kadangi ne sykį su savivaldybe buvo 

kalbėta, jog Balsiuose yra daug šunų ir tikrai 

reikia tų aikštelių, kur šunys būtų dresuojami,  

socializuojami, nesitikėjom tokio atsako: besi-

žvalgydama po savivaldybės planus aptikau, jog 

planuojama šunų aikštelė ir Ragučio gatvėje. 

Džiaugsmui nebuvo ribų. Tikslas pasiektas, nors 

kelias buvo nelengvas. 

 

Šiandien abi aikštelės yra įrenginėjamos. 

Laukiama pilno pridavimo ir netrukus jos bus 

eksploatuojamos pagal paskirtį. 

Noriu padėkoti Neringai, jog visada, 

nepaisant sunkumų, einama į priekį ir 

nepasiduodama. Aplinka kuriama, puoselėjama 

ir turime nepamiršti - Balsiuose gera gyventi!

Balsių bendruomenės pirmininkė   Neringa KLENIAUSKIENĖ

                                    Balsių seniūnaitė Ana JENKINIENĖ

           DAINUOJANTYS BALSIAI

Balsių choras 
                                    Balsių benduomenės narė  Diana  PERTROVIENĖ

 Balsių bendruomenės iniciatyva choras gavo 

patalpas repeticijoms, o jam  vadovauti ėmėsi 

profesionali chorvedė Gabrielė Pintukaitė-  

Pocienė. Vos lapkritį pradėjęs repetuoti Balsių 

choras, jau gruodžio pabaigoje koncertavo 

Kalėdiniame Balsių bendruomenės renginyje. 

Prisijungus akomponiatorei Kristinai Paulikei, 

choras įgijo sodresnį skambesį ir platesnio 

repertuaro galimybes. 

Tad  kovo 11-osios  minėjimo renginyje 

Balsiai – pats pavadini-

mas diktuoja – čia 

turėtų gyventi balsingi 

ir dainuoti mėgstantys 

gyventojai!

Ko gero, taip ir yra. Nes į kvietimą  susiburti 

dainuoti  entuziastingai reagavo nemažas būre-

lis balsiečių ir vos per kelias savaites ši graži 

idėja tapo realybe – susikūrė šaunus moterų 

choras, kuris vienija virš 20 dainininkių.

 choro atliekamos dainos skambėjo dar drąsiau 

ir skambiau! Nors karantinas laikinai sustabdė 

repeticijas, bet  nesumažino moterų noro 

dainuoti! Ateityje choras tikrai linksmins 

balsiečius savo pasirodymais! O kad galėtume 

drąsiai teigti, kad Balsiai vieningai dainuojantis 

rajonas – labai laukiame vyrų ir jaunųjų 

balsiečių. Juk taip išdidžiai skambėtų:  Dainą 

atliks mišrus Balsių visų kartų choras!  

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo



Balsių šeimų žygis vasario 16-ajai paminėti
Balsių bendruomenės narė Deiminta NOREIKIENĖ

Balsių bendruomenės tarybos narė Valerija DAUKŠIENĖ

Balsių balsas  2020 m. Nr.1 (8)

6

JUDĖJIMAS - MŪSŲ SVEIKATA 

Nuotrauka:   iš Deimintos Noreikienės asmeninio archyvo

Didžiuojamės kiekvienu žygio dalyviu ir 

tikimės vėl susitikti vasario 16-osios proga 

kitąmet. Tačiau linkime, kad tradicija taptų 

nebūtinai šis žygis, o bendruomenės iniciatyvos. 

Siūlykite, kvieskite, dalinkitės, tikrai atsiras 

norinčių prisijungti bendraminčių, o mūsų 

Balsiai taps dar draugiškesne vieta gyventi 

kasdien.

Elena, 77 metai

 Labai patiko gražus Ežerėlių miškas ir 

puiki kompanija, o nustebino kapas, kur 

palaidota žmogaus sąžinė. 

Paulina, 14 metų

 Man patiko. Manau, yra svarbu 

visiems kartu paminėti įsimintinas datas, 

daugiau apie jas sužinoti, labiau įprasminti. 

Smagu, kai kelios kartos bendruomenės narių 

veikia kartu. 

Meda, 7 metai

 Man labai patiko mažiausias žygio 

dalyvis, kuris visą laiką sėdėjo vaikiškame 

vežimėlyje. Patiko pertraukos metu su vaikais 

žaisti ežero pakrantėje. O labiausiai įsiminė ta 

vieta, kur palaidota žmogaus sąžinė. 

Ąžuolas, 5 m.

 Norėčiau daugiau žygių su žemėlapiu. 

Labai įsiminė akmuo su ypatingu užrašu .

Vytautas, 74 metų

 Man labai patiko, kad Balsių  Bočiai  

gausiai dalyvavo šiame žygyje. Visi džiaugėsi ir 

dėkojo organizatoriams. Neseniai apsigyvenę 

Balsiuose, šiose vietovėse lankėsi pirmą kartą ir 

net nežinojo, kad čia pat yra tokių nuostabių 

vietų. 

Airida, 44 metai

 Labai patiko visa žygio organizacija ir 

tai, kad teko iš arčiau pabendrauti ir susipažinti 

su balsiečiais. 

Liutauras, 16 metų

 Žygis buvo labai įdomus. Smagu, kad 

kelios kartos susibūrė ir veikė kartu. Tai yra 

puikus  būdas pabendrauti su įvairiais žmonėmis,

 gal net susirasti draugų, taip pat pasportuoti, 

pajudėti. 

           REKLAMA

Nuotrauka:   iš Deimintos Noreikienės asmeninio archyvo

Ar žinot, kas nutinka, kai susitinka geros 

idėjos, energija ir teisingi žmonės? Kukli kelių 

šeimų pasivaikščiojimo idėja gali išaugti, tapti 

bendruomenės žygiu! 

Žygį pradėjome Lietuvos himnu. 

Mažiausieji dalyviai įveikti maršrutą išskubėjo 

mojuodami trispalvėmis. Įveikti kliūtis, skubėti 

atrasti, o kartais – stabtelėti,  palaukti žygio 

draugo – išgyvenimai, kurie mus išmokė 

pajausti šventę savyje. Ir mažus, ir didelius 

labiausiai nustebino vieta, kur palaidota 

žmogaus sąžinė. Gal reikėtų šią vietą aplankyti 

dažniau?

Nuotrauka:   iš Deimintos Noreikienės asmeninio archyvo

Nuotrauka:   iš Deimintos Noreikienės asmeninio archyvo

Žygio dalyvių atsiliepimai:

Ugnius, 4 metai 

 Švęsime Lietuvos gimtadienį! 

Adomas, 17 metų

 Smagu, nes taip parodomas įvykių 

svarbumas ir sentimentalumas. Didžiųjų įvykių 

įprasminimas įvairiais veiksmais ir užsiėmimais 

parodo asmens rūpestingumą. Malonu, kuomet 

kelios kartos bendradarbiauja kartu. 
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Balsių mokykloje dūzgė bitės

                                                                                       Balsių progimnazijos administracija ir mokytojai

Šiais, 2019-2020, mokslo metais Balsių 

progimnazijos bendruomenė dūzgė kaip bičių 

avilys, nes pasirinko veiklos metų simbolį – bitę. 

Jau Rugsėjo 1-ąją mokiniai, jų tėveliai, mokytojai 

buvo aplankyti bičiulių – bičių augintojų, kurie 

pradžiugino saldžiomis dovanomis, kad galėtų 

kiekvienas su naujomis jėgomis kibti į darbus.

Olimpiados, konkursai, festivaliai

Nuolat vyko įvairių dalykų olimpiados, 

konkursai, festivaliai. Pradinių ir 5-8 klasių 

mokiniai savo meilę poezijai atskleidė mokyklos, 

o laimėtojai ir Vilniaus miesto meninio skaitymo 

konkursuose. Savo žinias parodė istorijos 

konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas , geografijos 

,,Adventur-2020 , kuriame 8B klasės mokinė 

Austėja Bartkutė užėmė trečią vietą, matematikos 

,,Olympis , ,,Kengūra , ,,Pangea  olimpiadose, 

informacinių technologijų olimpiadoje ,,Bebras , 

pasaulio pažinimo olimpiadoje ,,Gaublys , anglų, 

prancūzų kalbų mokyklos ir Vilniaus miesto 

konkursuose, tarptautiniame pradinių klasių 

mokinių dailės darbų konkurse ,,Žemė – mano 

planeta . Kaune vyko Lietuvos vaikų ir 

moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 

konkursas ,,Tramtatulis . Jame dalyvavo 3H 

klasės dainininkas Jokūbas Matuzonis.

Kalėdiniame Balsių atviruko konkurse ,,Kalėdų 

rytą..." laimėtoja tapo 5F klasės mokinė Augustė 

Kašėtaitė. Ypač veiklus buvo mokyklos folkloro 

ansamblis  Bitinėlis , kuris dalyvavo lietuvių 

tautosakos festivalyje vaikams  Atrask ir pažink 

vaikystės tautosakos sodą  Vilniaus lopšelyje-

darželyje ,,Jurginėlis , vėliau - VIII respublikinio 

vaikų ir jaunimo liaudies kūrybos atlikėjų 

konkurse ,,Tradicijų paveldėtojai", kurį 

organizavo Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir 

etnografijos centras Šv. Kotrynos bažnyčioje, 

gegužės mėnesį dalyvavo 47-ajame 

tarptautiniame festivalyje ,,Skamba skamba 

kankliai", vaikų šventėje ,,Saulytė 2019" 

Bernardinų sode. Konkurse ,,Leliumoj" 

folklorinio ansamblio ,,Bitinėlis  vyresniųjų 

mergaičių grupė tapo diplomantais.

Projektai

Mokykla dalyvavo tarptautiniuose, 

respublikiniuose projektuose. Kai kuriuos kūrė 

savo aplinkoje. Dirbta su Erasmus projektu ,,Nos 

differences font nos richesses , tarptautiniu 

projektu ,,Cultural Heritage: Cherishing the Past, 

Building the Future", kurio metu mūsų mokiniai 

bendravo ir mokėsi, o mokytojai vedė įvairių 

dalykų pamokas iš Italijos atvykusiems 

svečiams. Vasario mėnesį Vienos universitete 

įvyko trečiasis ERASMUS+ projekto  Ugdymo 

proceso transformavimo skirtinguose 

edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant 

įtraukiojo ugdymo strategijas  narių susitikimas 

bei jį lydėjusi konferencija  Bendraujant 

įvairovėje  (Communicating with Diversity), 

kurioje dalyvavo bei pranešimą skaitė Vilniaus 

Balsių progimnazijos l.e.p. direktorė Virginija 

Giršvildienė, anglų kalbos mokytoja Asta 

Antulienė bei lietuvių kalbos mokytoja Giedrė 

Vaišnoraitė.  Projekto trukmė 2019 rugsėjis – 

2021 rugpjūtis. Mokytojos Nijolės Jucienės 

iniciatyva mūsų mokykla dalyvauja 

nacionaliniame projekte  Bendrojo ugdymo 

tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: 

mokinių pasiekimų vertinimas  veikloje 

 Individualios mokinių pasiekimų stebėsenos 

sistemos vystymas ir instrumentų kaupiamojo 

vertinimo diegimui kūrimas . Gamtamokslinių 

klasių mokiniai kūrė projektą ,,Žolynų 

akademija" - kiekvieną mėnesį atliko įvairias 

užduotis, susijusias su vaistažolėmis.

Nuotrauka: iš Balsių progimnazijos archyvo

Renginiai

Tikrai reikalingi mokykloje tradiciniai 

ir nauji renginiai, šventės, kurios suburia 

įvairaus amžiaus mokinius į prasmingą veiklą, 

įtraukia jų tėvelius ir senelius, kviečia 

bendradarbiauti Balsių bendruomenę. Mokslo 

metų pradžioje tradiciškai užsienio kalbų 

mokytojos su mokiniais paminėjo Europos 

kalbų dieną. Žiemos pradžioje, kaip kasmet,  

renginyje ,,Etnokultūra šiandien / Ama-

tų diena" mokiniai susipažino su įvairiausiais 

amatais per pamokas arba edukacinėse 

išvykose. Gruodžio mėnesį organizuota 

Kalėdinė šventė ,,Pasveikinkim vieni kitus , 

kurioje skirtingų klasių mokiniai kūrybiškai 

sveikino kitų klasių mokinius. Taip pat Balsių 

progimnazijoje vyko berniukų chorų, 

ansamblių ir solistų festivalis ,,Skambėk, 

dainele". Į jį sugužėjo septyni kolektyvai iš 

įvairių bendrojo ugdymo ir muzikos mokyklų. 

Atlikėjai dainavo po dvi dainas. Dainuojančių 

berniukų balsų galybė sklandė po visą 

mokyklą. 

Šių metų kovo 12 dieną mokykloje 

buvo organizuotas koncertas ,,Daina Lietuvai . 

5-8 klasių mokiniai paruošė patriotines ir su 

bičiulystės tema susietas dainas. Anot renginio 

koordinatoriaus muzikos mokytojo Svajūno 

Mackevičiaus, kasmet renginys įgauna vis 

svaresnę prasmę mokyklos gyvenime. Mokiniai 

įdeda daug darbo rinkdamiesi dainas, kurdami 

pasirodymus, choreografiją. Šiemet koncertas 

pasižymėjo solistų gausa, mokiniai 

stengėsi savarankiškai muzikuoti, grojo 

įvairiais instrumentais. 

Labai aktyvi mokyklos kūno kultūros 

mokytojų komanda. Todėl mokiniai dalyvavo 

mokyklos, Vilniaus miesto ir visos Lietuvos 

mergaičių ir berniukų kvadrato varžybose,  

Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, 

vikrūs  estafečių  tarpzoninėse  varžybose. 

MOKYKLOS VEIKLA

Nuotraukos: iš Balsių progimnazijos archyvo
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PUIKI ŽINIA

MOKYKLOS VEIKLA TĘSINYS

Netradicinės edukacinės pamokos

Mokytojai vedė netradicines pamokas, 

parodydami kuo įvairesnes erdves, įdomias 

asmenybes, plėsdami mokinių akiratį ir 

supratimą apie pasaulį bei žmogaus vietą jame. 

Mokytojų dienos proga mokyklos pedagogai 

mokėsi įvairių šokių. 1A, 3B, 4A, 4B klasių 

mokiniai su folkloro ansambliu ,,Bitinėlis" 

paruošė šventinę pamoką Lietuvai Vasario 16-

osios proga. Tikybos pamokos buvo 

organizuojamos norint plačiau ir giliau 

supažindinti mokinius su Bažnyčios misija, 

todėl į svečius atvyko italų kilmės kunigas - 

misionierius, Popiežiškųjų Misijų draugijų 

nacionalinis direktorius Alessandro Barelli. 

Pokalbis su juo leido vaikams geriau suprasti, 

kodėl misionieriškasis veikimas yra svarbus 

Europos Sąjungos šalyse.

Parodos

Mokyklos koridoriai, kabinetai buvo 

sąmoningesniais piliečiais, padėti stoko-

jantiems. Kadangi Balsiuose daugelis keliauja 

dviračiais, suorganizuota eismo dviračiais 

akcija ,,Važiuodamas dviračiu nepa-

miršk šalmo!". Prieš Kalėdas įvyko tradicinė, 

jau aštuntoji,  adventinės paramos skurstantiems 

akcija ,,Stebuklo matematika". Visa surinkta 

parama atiduota Kalvarijų parapijos ,,Caritas  

grupės žinion ir išdalinta vargingiausiai 

besiverčiantiems mūsų parapijos žmonėms.

Taip po darbą, kūrinėlį, išradimą 

bendradarbiaujantieji lipdė į mokyklos korį. 

Tiesa, tas korys būtų gerokai didesnis ir 

saldesnis, jeigu klastingasis virusas nebūtų 

mūsų uždaręs namuose. Bet esame jaunatviški, 

energingi, kūrybingi, todėl ir sudėtingoje 

situacijoje neprarandame vilties ateičiai ir 

viliamės greitai vėl susiburti draugėn.

Geros naujienos Balsių Bendruomenei – 
mokykla planuoja atverti duris jau šį rugsėjį 

Laikinai einanti direktorės pareigas  Virginija  GIRŠVILDIENĖ

Nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos 

planuoja duris atverti Vilniaus Balsių 

progimnazijos pradinis ugdymo skyrius adresu 

Balsių g. 20, kuriame mokysis I-III klasių 

mokiniai, iš viso apie 550 vaikų, tai sudaro 19 

klasių komplektų. 

Džiaugiamės, kad šiais mokslais metais  

priėmimas į pirmas klases įvyko sklandžiai, 

suformuotos 7 pirmos klasės, priimti visi 

mokiniai, pareiškę norą mokytis mūsų 

mokykloje. Gaila, bet kitose klasėse negalėjome 

priimti visų norinčių, nes klasių komplektų 

skaičius nebuvo didinamas.

Naujai statomo pradinio ugdymo 

skyriaus bendras plotas 4905 kv.m.. Mokyklos 

projektinis pajėgumas 606 mokiniai. Į naują 

ugdymo skyrių iš pagrindinio pastato pereina 24 

mokytojai, 3 pagalbos specialistai ir 2 

administracijos darbuotai.    Senajame pastate  

lieka mokytis IV-VIII klasės, tai sudaro 30  

klasių komplektų. 

Pirmame mokyklos aukšte įrengta 17 

kabinetų, įskaitant pagalbos specialistų bei 

mokytojų metodinius kabinetus, antrame aukšte 

– 16 kabinetų, įskaitant mokytojų kambarį, 

užklasinės veiklos ir administracijos kabinetus.

Mokiniai naujojoje mokykloje turės 

galimybę sportuoti ir aktyviai leisti laisvalaikį 

erdvioje sporto salėje, mokyklos teritorijoje 

esančiose lauko žaidimų aikštelėse ir jaukiai 

įrengtoje skaitykloje bei vidiniuose kiemeliuose.

Pradinių klasių mokinių maitinimas 

naujame mokyklos filiale bus organizuojamas 

šiuolaikiškai įrengtoje valgykloje, maistą pris-

tatant iš pagrindinio Balsių progimnazijos pastato. 

Mokykloje veiks bufetas.

Už ugdymosi sąlygų pagerinimą, įgy-

vendinus naujo filialo statybų projektą, esame 

dėkingi Vilniaus miesto savivaldybei ir Balsių 

bendruomenės aktyviems ir iniciatyviems na-

riams, visų pirma mokyklos tarybos pirmininkei ir 

Balsių bendruomenės pirmininkei Neringai 

Kleniauskienei. Labai ačiū Balsių progimnazijos 

tarybos komandai ir tėveliams Eglei Vileikienei, 

Rimantui Dumčiui, Linai Vilkaitienei.  Žmonių, 

tikėjusių, kad šis projektas gali būti įgyvendintas, 

intensyvaus darbo ir aktyvumo dėka mokykla 

atvers duris. Ačiū Vilniaus miesto tarybos nariui 

Vincui Jurgučiui ir buvusiai mokyklos direktorei 

Loretai Kačiušytei – Skramtai.

nuolat puošiami mokinių ir mokytojų kūry-

biniais darbais, skirtais pasirinktai metų temai 

apie bites, minint įžymių žmonių jubiliejus ar 

svarbius mūsų valstybei įvykius. Penktų klasių 

mokiniai surengė parodas ,,Šiltos ir šaltos 

spalvos", ,,Monotipija . Įvairių klasių mokiniai 

mokyklos erdves puošė adventiniais vainikais, 

Kalėdiniais darbeliais. Per užsienio kalbų 

pamokas buvo sukurti atvirukai, sveikinimai, 

eilėraščiai šv. Valendino dienai.

6D klasės mokinės Arnetė Ambotaitė, 

Kamilė Burokaitė, Vanesa Jarmolovič, Mikaja 

Ilzė  Maciukas savo kūrybinius darbus pristatė 

švietimo ir globos įstaigų respublikinėje 

Kalėdinėje kūrybinių darbų parodoje 

 Linksmieji nykštukėliai , kuri vyko Vilniaus 

Verkių mokykloje – daugiafunkciniame centre. 

Akcijos

Progimnazijos bendruomenės nariai 

nuolat dalyvauja akcijose,  siekdami tapti vis

Nuotraukos: iš Balsių bendruomenės archyvo

  Titaniškų pastangų prireikė, kad būtent 

šį rudenį mokykloje suklegėtų vaikų juokas. Už 

tai esame dėkingi dabartinei mokyklos admini-

stracijai.

Oficialus Vilniaus Balsių progimnazijos 

naujojo ugdymo skyriaus atidarymas pla-

nuojamas š. m. rugsėjo 1 dieną. Detalesnė 

informacija bus skelbiama mokyklos inter-

netinėje svetainėje.
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  BALSIŲ BENDRUOMENĖS INICIATYVOS 

SENJORAI 

30 Gerų darbų Lietuvai ir Balsiams!

                                    Balsių  bendruomenės narė Milda  MITRIKEVIČIENĖ

O paskui – paskui buvo dainos, šokiai, 

estrada! Susitiko dviejų sostinių Bočiai – 

Lietuvos ir Žemaitijos. Sutiko mus kaip 

garbingiausius svečius – su vaišėmis ir net Gervės 

pienu! 

O dabar nenuvirskite nuo kėdžių – 

nakvynei įsikūrėme Telšių Kunigų seminarijoje! 

Ramu, švaru, gražu, o šeimininkės mus dar ir 

pamaitino skaniai. Nors ramybė ir susikaupimas 

tvyrojo ore tokiame didingame pastate, tačiau 

vakare visi susirinkome viename kambaryje ir 

skaniai aptarėme dienos įvykius. 

Kelionė su Balsių Bočiais

 Gražios sukakties proga Balsių bendruomenėje 

gimė idėja – organizuoti akciją:  30 gerų darbų 

Lietuvai ir Balsiams! 

 Akcija turi dvi misijas. Pirmoji – suburti 

balsiečius vieningoms, gražioms veikloms, 

skatinti vienybę, kūrybiškumą, norą daryti gerą. 

Antroji – gerais darbais prisidėti prie gražesnės

daiktų. Tokiu būdu pavyko prisidėti prie 

planetos saugojimo, mažinti vartotojiškumą ir 

padėti kai kurioms balsiečių šeimoms. 

Tikimės, kad  Atiduotuvės  taps tradiciniu 

progimnazijos renginiu.  

3. Vasario mėnesį pakvietėme balsiečius padėti 

vienišai daugiavaikei mamai – rinkome dra-

bužius 12-mečiui. Reikia pasidžiaugti, kad į šį 

prašymą atsiliepė didelis būrys rajono gyven-

tojų. Surinkome viską, ko gali prireikti paaug-

liui. Maža to – pradžiuginti liko ir kiti šeimos 

nariai. Balsiečiai dalinosi žaislais, maisto pro-

duktais, daiktais, skirtais turiningam laisva-

laikiui ir maloniomis smulkmenomis  

pamalonino šeimos mergaites.

Kitą dieną laukė kelionė į Šaltojo karo 

muziejų, įsikūrusį netoli Plungės, Plokščiuose. 

Sunku suvokti, kad mums beveik panosėje 

vyko tokie dalykai. Karinėje bazėje buvo 

įkurdintos net 4 vidutinio nuotolio branduolinės 

raketos, kurių būtų pakakę sunaikinti Europai. 

Šiurpai ėjo kūnu ne tik nuo vaizdų po žeme, 

kur buvo paslėptos raketos, bet ir nuo 

pasakojimų apie beprotiškus mūsų valdžios 

sprendimus. Toliau – kultūrinė programa, 

linksmesnė negu Šaltojo karo muziejus – 

Plungės Oginskių rūmai. Iš naujo atstatyti 

rūmai ir nuostabus parkas su savo istorijomis. 

Galėjome įsivaizduoti, kaip čia su savo žmona 

vaikštinėja Čiurlionis, kaip ponai vyksta į 

medžioklę ar vakarais klausosi koncertų.

Taigi, mielieji Balsių gyventojai, 

nenurašykite Bočių – jie dar pilni parako ir dar 

ruošiasi kitoms įdomioms kelionėms!

Nuotrauka: iš Balsių bendruomenės archyvo

                                    Balsių benduomenės narė  Diana  PERTROVIENĖ

Ar žinojote, kad Roma, imdama pavyzdį 

iš Telšių, įsikūrė ant 7 kalvų? Ir kad Adomas ir 

Ieva buvo ne kas kitas – o ŽEMAIČIAI! Daug 

svarbių dalykų davė pasauliui Žemaitija.

Visa tai garbingieji Balsių Bočiai pamatė 

ir sužinojo kelionės į Žemaitiją metu 2019 m. 

rugpjūčio 10-11 d.

Kelionė smagiai prasidėjo autobuse, kurį 

parūpino ir apmokėjo Balsių bendruomenė. 

Traukėme dainą, apkalbinėjome kaimynus, 

dalinomės konservavimo receptais – kelionė 

neprailgo. 

Pirmiausia – pažintis su žavingaisiais 

Telšiais, Žemaitijos sostine. Miesto paslaptis 

mums atvėrė gidė (tiesiog aktorė) Aistė. 

Nepaprasto vyriausiojo Telšių architekto dėka 

Telšiai turi tiek daug stebuklingų vietų, kur 

patrynus, pasukus ar patrepsėjus įvyksta 

stebuklai, menininkų kūrinių, nuostabią Masčio 

ežero pakrantę ir dar daug visko, ko nepapasakosi 

– reikia pačiam pamatyti. 

Nuotraukos: iš Balsių bendruomenės archyvo

savo gyvenvietės ir šalies ateities, padėti sunkiau 

besiverčiančioms ar jautresnėms socialinėms 

grupėms, kurti gražesnę Balsių aplinką.

1. Gerų darbų maratoną pradėjo  Šeimų žygis , 

skirtas vasario 16-osios šventei paminėti. Apie šį 

žygį rasite atskirą straipsnį šiame leidinyje. 

 2. Netrukus buvo surengtos  Atiduotuvės , 

kurių metu kvietėme visus norinčius pasidalinti 

daiktais iš Balsių progimnazijos radinių skyrelio. 

Kiekvieną semestrą progimnazijos radinių 

skyriuje susikaupia  didelis kalnas vaikų pamestų 

daiktų, kurie niekaip neranda savo savininkų ir 

galiausiai visi iškeliauja į šiukšlyną. Per 

atiduotuves naujus namus rado didžioji dalis

   Šiemet mūsų šalis 

švenčia Nepriklausomy-

bės atkūrimo 30-metį! Ši 

šventė Balsiams – 

dviguba, nes prieš 30 

metų pradėjo kurtis ir 

Balsių rajonas.
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30 GERŲ DARBŲ LIETUVAI IR BALSIAMS TĘSINYS 

Surinkti daiktai vos tilpo į didelį automobilį. 

Kai parama pasiekė šeimą, atskriejo tokia vaikų 

padėkos žinutė:  Labai, labai ačiū už visą 

gerumą! Mamyte, kai turėsime pinigų, ar 

galėsime nupirkti pačio skaniausio šokolado 

visoms tetoms ir dėdėms!  

4. Artėjant kovo 11-ajai, Balsių bendruomenę ir 

Balsių progimnazijos moksleivius kvietėme 

pinti tautinę juostelę. Kovo 11-osios išvakarėse 

visą progimnazijos teritoriją apjuosėme 

trispalve! Ši graži akcija itin pradžiugino 

vaikus. Pradinukai, kurie noriai pynė juosteles 

ir mokykloje, ir namuose, su džiaugsmu bandė 

surasti savąją bendroje pynėje. Šia akcija 

siekėme ir užfiksuoti Lietuvos rekordą. Šis 

siekis nebuvo pasiektas, pritrūkome metrų, bet 

mokyklos tvorą lig šiol puošia mūsų tautinė 

simbolika!

5. Skambiai paminėjome Lietuvos valsty-

bingumo atkūrimo 30-metį. Balsių pro-

gimnazijos salėje skambėjo dainos Tėvynei, 

kurias atliko mokyklos etno ansamblis 

 Bitinėlis , Balsių moterų choras, svečių choras 

 Dobilio , solistė  Miglė Gaigalaitė . 

Saksofonu jautriai grojo balsietis Tomas 

Gelažanskas. Skambėjo eilės ir palinkėjimai 

Lietuvai ir balsiečiams. Renginį jautriai ir 

gražiai vedė bendruomenės narė Kristina 

Paulikė. Po renginio laukusiomis vaišėmis itin 

džiaugėsi mažieji šventės dalyviai!

6. Įgyvendinta ir balsietės Vitalijos Seme-

tovaitės pasiūlyta idėja  Būk matomas, 

kaimyne!  Vitalija atkreipė dėmesį, jog 

Balsiuose, kur daugelyje gatvių dar nėra 

šaligatvių, kelkraščiu einančius ir atšvaito 

nedėvinčius kaimynus itin sunku pastebėti 

vairuotojams. Balsių seniūnaitė Ana Jenkinienė 

ir Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato 

pareigūnė Liliana Malinovskaja ėmėsi šios 

idėjos įgyvendinimo ir padalino balsiečiams 

atšvaitus, primindamos jų dėvėjimo svarbą 

tamsiu paros metu. Atšvaitus balsiečiams 

dovanojo Vilniaus miesto 1-asis policijos 

komisariatas ir Balsių bendruomenės narys 

Algirdas Sysas.  Akciją planuojama pakartoti 

rudenį. O mes visi būkime sąmoningi, 

dėvėkime atšvaitus ir saugokime save – būkime 

matomi!  Įvestas karantinas nesustabdė gerų 

darbų maratono.

 7. Kovo 20-oji – Žemės diena. Minėdami šią 

šventę pasirūpinome paukščiais. Balsių 

apylinkėse buvo iškelta 20 naujų inkilų, kuriuos 

padovanojo Verkių girininkijos girininkė Milda 

Dambrauskaitė. Inkilų iškėlimu pasirūpino trys 

nenuilstančios Balsių bendruomenės tarybos 

narės:  Ana Jenkinienė, Jolita Deresevičienė ir 

Neringa Kleniauskienė.

 8. Balsiečių su meile kurti šv. Velykų 

atvirukai, skirti vienišiems seneliams, atlikus 

būtinus dezinfekcinius veiksmus ir bendruo-

menės pirmininkės Neringos iniciatyva 

suasmeninti, pasiekė Kapčiamiesčio globos 

namų globojamus senolius. Iškalbingiau už 

visus žodžius yra šis padėkos laiškas atskriejęs 

iš minėtos įstaigos:  Dėkojame Jums už paro-

dytą inciatyvą, skirtą laiką rašant, gaminant, 

kuriant velykinius sveikinimus mūsų gy-

ventojams. Kiek jaudulio ir gerų emocijų buvo, 

kai skaitėme kiekvienam asmeniškai skirtą 

sveikinimą. Siunčiame linkėjimus visai 

bendruomenei. Jūsų sveikinimus nufoto-

grafavome ir įdėjome į vaizdo pasveikinimą, 

kurį rasite globos namų FB puslapyje .

9. Stiklainių  Maisto bankui  rinkimas. 

Balsiečiai noriai tuštino sandėliukus ir 

dovanojo stiklainius. Surinkti stiklainiai saugiai 

pasiekė  Maisto banką  ir į juos jau išpilstyti 

pagardai, mišrainės ir kiti skanėstai.

10. Pavyko sukurti ir Balsių himną. Iš 3-ų 

pateiktų variantų balsiečiai pasirinko labiausiai 

patikusį, kuriam bus kuriama muzika. Ir jau 

netrukus galėsime jį išdidžiai giedoti. 

11. Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių 

namams labai trūko lavinimosi priemonių, 

kvietėme balsiečius prisidėti jas nuperkant. 

Vaikučius pasiekė krūvelė  nupirktų sąsiuvinių 

ir Balsių bendruomenės narės Jolitos 

Deresevičienės sukurta ir pagaminta lavinamoji 

žaidimų lenta.

12. Visą vasarą Balsiuose vyksta puiki 

iniciatyva tema  Sportuojantys Balsiai . 

Nuoširdžiai dėkojame visiems treneriams, kurie 

sutiko vesti užsiėmimus. Vaikai ir suaugę 

puikiai šokio ritmu sportuoja su trenere Mažena 

 Zumba  treniruotėse.  Moterys smagiai 

mankštinasi ir atsipalaiduoja  Nia   treniruo-

tėse su vadove Ernesta, kalanetika mėgaujasi su 

trenere Ieva, funkcines treniruotes šauniai veda 

Aida. Ypatingai dėkojame Karolinai Razvi-

navičiūtei ir Kęstučiui Kazukauskui 

dovanojantiems balsiečiams nemokamus 

užsiėmimus!

13. Vasarą Balsiuose šurmuliuoja  projektas 

 Menuojantys Balsiai . Prasidėjęs puikiais 

spektakliais projektas  Nojaus laivo atrakcionų 

parkas   mažuosius balsiečius džiugins ir rank-

darbių dirbtuvėlėmis, akustiniais koncertais, 

susitikimu su rašytojais ir kitomis veiklomis. 

Artimiausiu metu planuojamos 

atlikti šios iniciatyvos:

14. Sveikatingumo ir švaros žygis aplink Balsio 

ežerą, kurio metu ne tik šauniai pasi-

vaikščiosime, bet ir surinksime pakeliui rastas 

šiukšles.

15. Labdaros paramos fondas  Rugutė  padeda 

vaikams, sergantiems onkologinėmis ligomis. 

O balsiečiai padės šiam fondui kurdami mo-

lines žvakidėles.

16. Kviečiame padovanoti naujai atidaromos 

 Balsių pradinės mokyklos skaityklai Jums 

jau nereikalingas 7-10 metų amžiaus vaikams 

skirtas knygas.

17. Renkame lauko žaislus, kurių reikia mūsų 

vaikams, lankantiems prailgintos dienos 

grupes.

18. Siekdami užtikrinti kuo švaresnę aplinką 

Balsiuose, organizuosime maišelių, skirtų 

šunų išmatoms,  rinkimą. Šia akcija raginsime 

visus suvokti ir prisiminti, kodėl labai svarbu 

susirinkti šunų išmatas ir kokios pasekmės 

laukia to nedarančių.

19. Teiksime  paramą gyvūnų prieglaudoms. 

Skatinsime ne tik prisidėti daiktais ir kita 

parama, bet ir padėti surasti gyvūnui namus.

20. Gaminsime lauko suoliukus viešoms Bal-

sių gyvenvietės erdvėms.

21. Organizuosime vakaronę Balsių senjo-

rams. 

22. Rinksime arbatžoles senoliams, gyvenan-

tiems slaugos ir globos namuose.

23. Sukursime pamestų pirštinių medį. Turė-

sime vietą rajone, kur galėsime atnešti rastas 

ir paieškoti savo prarastų pirštinių. 

24. Gaminsime ėdžias žvėreliams.

25. Virsime kaimynų sriubą, kviesdami au-

koti  Maltiečių sriubai .

26. Gaminsime lesyklėles paukščiams.

27. Kviesime į paskaitą tema  Taško istorija , 

skirtą susipažinti su Brailio raštu. Skatinsime 

aukoti aklųjų knygoms. 

28. Organizuosime kino seansą ant žolės, 

kviesdami aukoti vaikų su negalia fondui.

29. Rengsime balsiečių talką, rinksime šiukš-

les, gražinsime parką ir kitas viešas erdves.

30. Kviesime padėti vienišiems Balsių seno-

liams atlikti  įvairius darbus ar tiesiog 

pabendrauti su jais.

Šis ilgas darbų sąrašas gali būti 

įgyvendintas tik prisidedant gausiam 

balsiečių būriui. Visus norinčius, galinčius, 

tikinčius, sugebančius – kviečiame aktyviai 

jungtis prie patikusių veiklų.  Visus turinčius 

gerų idėjų ir norinčius jas realizuoti – 

kviečiame susisiekti su Balsių bendruomene. 

Juk gerų darbų niekada nebus per daug! 

Kviečiame visus prisijungti, juk gerą daryti 

nepaprastai gera!

Visą informaciją apie gerus darbus 

rasite: www.balsiai.org arba Facebook 

grupėse – Balsių Bendruomenė 

arba Balsių grupė.
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          STATISTIKA, SVARBU ŽINOTI

Balsių bendruomenės narė Neringa MAČIULIENĖ
Balsių bendruomenės administratorius Rimvydas LISAUSKAS

 Bendruomenės veikla skaičiais  

Deja, nėra narių statistikos duomenų nuo pat Balsių bendruomenės įkūrimo, bet įdomu pastebėti, kad net 11 narių priklauso 

Balsių bendruomenei nuo 2002 metų.

Toliau pereikime prie finansinių klausimų. Balsių bendruomenės, kaip ir kiekvienos visuomeninės organizacijos, veiklai  

labai svarbi parama. Paramą dažniausiai gauna 3 būdais: 

1. Gyventojų skirta 2%  pajamų mokesčio  parama. 

2. Įvairi parama iš juridinių bei fizinių asmenų. 

3. Finansavimas parengtų projektų vykdymui. 

Labai svarbią, tačiau mažiausią dalį 2018 metais sudaro parama, gauta iš 2% gyventojų pajamų mokesčio. Didžiausia 

suma buvo gauta už 2016 metus. Nuo to laiko ji kasmet šiek tiek mažėja. Bet per šį 10-ies  metų laikotarpį iš viso buvo gauta 

72 300 Eur suma, už kurią Balsių  Bendruomenė taria nuoširdų ačiū visiems, deja, neįvardintiems geradariams. 

 Už 2019-uosius gaunama suma kol kas dar nežinoma, ji bus gauta  tik 2020 metų rudenį. 

Norėtume Jums trumpai pristatyti Balsių bendruomenės veiklą skaičių kalba . Pradėsime nuo narių kiekio – per paskutinį 

dešimtmetį narių skaičius išliko gana pastovus. Didžiausia bendruomenė buvo 2014 metais – iš viso 146 nariai. Vėliau narių 

kiekis sumažėjo iki 101 nario, o nuo 2017 metų kasmet didėja. 
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Antra svarbi paramos dalis – iš fizinių ir juridinių asmenų. Didžiausia parama buvo gauta 2009-aisiais (30 520 Eur) ir 2013-aisiais 

(15 767 Eur) – tais laikotarpiais gauta parama buvo panaudota įrengiant Mitologinį parką, informacinį stendą ir garsinimo įrangą. 

 Iš viso per 11 metų laikotarpį gauta paramos už 109 723 Eur.

2019 metais didžiausią dalį visos gautos paramos sudarė finansavimas projektų vykdymui (12 080 Eur). Tai didžiausia projektinio 

finansavimo suma per pastaruosius 10 metų. Už gautas lėšas buvo įgyvendinti šie projektai:  Balsiuose gyventi smagu , 

 Gyvenkime aktyviai ,  Balsių vasaros šventė  ir  Pyragų vakaras .
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