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Balsių 
mikrorajono 
teritorijos plotas 
1330 ha., 
neįskaitant 
želdynų, miškų. 



	  	  

....o kur gi pradžia? 



	  	  

§  Sovietmečio teritorinės plėtros 
palikimas: 

§  Sodininkų bendrijos pradėjo kurtis 
1980 m. joms skirta per 7000 
sklypelių po 6 arus. 

§  Senosios gyvenvietės ir kaimai: 
Naujieji Verkiai, Verkių Riešė, 
Naujaneriai, Staviškių km., Ožkinių 
km., Kryžiokų km., Pagubė, ir kt.  



	  	  

Bendras Balsių vaizdas 



	  	  

Balsių gyvenamųjų namų kvartalas 
apie 900 sklypų po 10 arų išskirstytas 
1989 m. 



	  	  

Sutikti iššūkiai: 
§ Skirtingo laikmečio ir interesų grupės: vietos senbuviai, 
sodininkai ir naujakuriai. 
§ Nėra arba nusenusios komunikacijos nepajėgios 
patenkinti poreikių (silpnas el. tinklas, nėra centralizuoto 
vandentiekio, nuotekų , telefono ir interneto ryšio tinklų  
§ Neišvystyta socialinė infrastruktūra: nėra mokyklos, 
darželio, poliklinikos, gyventojų ir ypač jaunimo kultūrinių 
poreikių, laisvalaikio, sporto, užimtumo organizavimo. 
§ Neveikia vietos savivalda. 
§ Mikrorajone vos 100 darbo vietų, nesikuria verslai. 
§ Prastai organizuotas  susisiekimas su centru, o daugelis 
vietos gatvių  žvyrkeliai be apšvietimo.    



	  	  

Balsių vizija 2004 m.  



	  	  

Vizija be veiksmo yra fantazavimas, 
 

o veiksmas be vizijos yra košmaras.  



	  	  

2002 m. suburta gyventojų bendruomenė esamoms problemoms 
spręsti: 
§        2004 m. surengta gyventojų apklausa surašymas, identifikuotos 
problemos, nustatyti prioritetai ir veiklos gairės bei demografinės 
prognozės. 
§       2003 m. pateikėme poreikius ir prognozes vandentiekio ir 
nuotekų tinklo įrengimui (įgyvendinta 2010 m.) 



	  	  
2008 m. Vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtra 



	  	  



	  	  

§  2004 m. suformuoti visuomeninės paskirties sklypai (mokyklai, 
darželiui, daugiafunkciniam centrui, Mitologiniam parkui. 

§        2004- 2005 m. įrengtas gatvių apšvietimas virš 13 km. gatvių 
(50x50 su savivaldybe) 

§        2005 m. įkurtas Šeimos medicinos centras ( prisijungė verslas) 
§        2006 m. parengtas mokyklos projektas ir įgyvendintas 2011 m. 

(PPP proj. Koncesija) 
§        2008 m. pradėtas kurti Mitologinis parkas (gyventojų, 

bendruomenės, savivaldybės ir KRF lėšos) 



	  	  
Balsių „Mitologinis parkas“ 



	  	  

Balsių mokykla 



	  	  

Balsių gatvių tinklas 



	  	  

§  per 10 metų išasfaltuota per 20 km. gatvių (50X50 su 
savivaldybe). 

§  2009 m. pradėtas “Saugūs Balsiai” projektas 
sėkmingai veikia. 



	  	  



	  	  

Projektai laukiantys sprendimo: 
§ vyksta prekybos ir paslaugų centro projektavimas 
(įgyvendinamas 2015 m.) 
§ 2013 m. teikėme iniciatyvą dėl vaikų darželio statybos 
dalyvaujant privačiam investuotojui (projektas užstrigo 
dėl žemės sklypo naudojimo teisės pakeitimo) 
§ Parengta daugiafunkcinio bendruomenės centro vizija. 



	  	  

Prekybos centro projektas 



	  	  
Ikimokyklinio amžiaus vaikai registruoti Balsių šeimos 

medicinos centre 
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Amžius, 
metais	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

iki 1 m.	   61	   57	   88	   98	   84	   70	   71	   61	   52	  
1–4 m.	   184	   223	   247	   273	   336	   328	   369	   379	   332	  
5–6 m.	   72	   85	   90	   88	   103	   121	   143	   146	   182	  

viso	   317	   365	   425	   458	   524	   519	   583	   586	   566	  



	  	  

Vaikų darželio proj. (2013 m. vasaris) 
Privalumai: greitai pastatomos; kokybė už prieinamą kainą; plėtros galimybės. 
Darželis įrengtas moduliniame laikiname statinyje atitiks visus higienos 

reikalavimus, priešgaisrinius reikalavimus ir kt. 
Darželį sudarys 5 savarankiški pastatai - moduliai, apie 280 kv.m. kiekvienas. 
Vienas modulis – 2 grupės po 20 vaikų. 
Preliminari viso projekto vertė – 3 000 000 Lt. 



	  	  

Vaiko priežiūra (abonentinis mokestis) 600 Lt. 
Pusės dienos abonentinis mokestis 450 Lt (iki 13 val.). 
Maitinimas 5 kartus per dieną – 12 Lt/diena. 
Vienkartinis stojamasis mokestis – 1000 Lt. 
Papildoma priežiūra savaitgaliais (pagal poreikį) – 10-20 Lt/val. 

Preliminarūs įkainiai 



	  	  

Demografiniai pokyčiai per 10 m. 2004-2014  
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Balsių daugiafuncinis 
centras 



Trikampių koncepsija 

•  Pirmasis trikampis: socialinė veikla, užimtumas, 
kūrybinis laisvalaikis 

•  Antrasis trikampis: seniūnija, bendruomenės 
centras,  dvasingumas 

•  Trečiasis trikampis: sveikata, aktyvus 
laisvalaikis, verslumas 

	  	  



	  	  

§  Dviračių takų tinklas saugiam vietos gyventojų ir 
vaikų judrumui. 

§  Visuomeninio transporto naujų maršrutų įdiegimas. 
§  Žaliųjų ežerų poilsiavietės renovacija 
§  Šunų dresūros aikštelė ir kinologų bendruomenės 

subūrimas. 
§  Savaitgalinio ūkininkų turgelio įkūrimas 

KAIP TAI ĮGYVENDINTI? 



	  	  



	  	  



	  	  



	  	  



	  	  



	  	  



	  	  

Ačiū, už Dėmesį! 
Asociacija  V. O.  „Balsių bendruomenė“ 

Adresas: Bubilo g. 8, Vilnius, LT-08444 

Tel. nr. +37068737695, +37066000700 

El. paštas: balsiai@gmail.com, info@balsiai.org  

Juridinio asmens kodas: 125791751 

AB SEB bankas 

Banko kodas: 70440 

Sąskaitos nr. LT037044060000432664 

www.balsiai.org, www.balsiai.org/forumas  


