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BABTŲ SENIŪNIJOS APRAŠYMAS 
 

Kairiajame Nevėžio krante, 24 km į šiaurę nuo Kauno, prie greitkelio Kaunas–Klaipėda, įsikūrusi viena 

seniausių gyvenviečių ne tik rajone, bet ir šalyje – Babtai. Apie 3 tūkst. metų prieš Kristų, naujajame 

akmens amžiuje čia gražios upės slėnyje apsistojo viena iš klajojančių po žemę žmonių genčių. Apie tai 

byloja Babtų apylinkėse rasti akmeniniai darbo įrankiai ir ginklai, kuriais naudojosi žmonės.  

 

1386 m. Kryžiuočių ordino kelių aprašymuose minima „Baptindorf“ vietovė. 1394 m. tuose pačiuose 

šaltiniuose jau plačiau aprašomas Babtų kiemas kairiajame Nevėžio krante. Šios dvi datos laikomos 

Babtų istorijos pradžia.  

 

Babtų apylinkėse yra du padavimais apipinti piliakalniai. Vienas jų – Piepalių piliakalnis. 

Archeologiniai duomenys rodo, kad piliakalniu daugiausiai naudojamasi buvo pirmajame 

tūkstantmetyje. Apie 2,5 km į šiaurę nuo Panevėžiuko kaimo, Aluonos dešiniajame krante, yra Vikūnų 

piliakalnis. Tai – vienas mažiausių piliakalnių Lietuvoje. 

 

Prie kelio iš Babtų į Labūnavą yra valstybinės reikšmės archeologijos paminklas - Pakapių kaimo 

kapinynas. Dešiniajame Nevėžio krante, už dviejų kilometrų nuo Babtų, yra senas Babtyno dvaras 

(dabar vadinamas Žemaitkiemiu). Dvaro rūmai pastatyti XVIII a. Nuo Stabaunyčios kalno atsiveria 

kvapą gniaužianti panorama: Nevėžio užliejamos lankos, Žemaitkiemio dvaras, Piepalių piliakalnis. 

Čia taip pat pastatytas paminklas legendiniams lakūnams – Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. 

 

Sitkūnų gyvenvietėje 1936 m. pradėta projektuoti ir tik 1950 m. baigta statyti galinga radijo stotis, kuri 

1991-ųjų Sausio 13-ąją, sovietų kariams užėmus Vilniaus televizijos bokštą, tapo svarbiausiu 

informacijos kanalu Lietuvoje. 

 

Babtuose veikia Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas, 

kurio užimame maždaug 400 ha plote auginami vaisiai ir daržovės. Sezono metu institutas į darbą 

priima apie pusšimtį babtiškių. Didžiausia įstaiga seniūnijoje daro įtaką ir gyventojų verslui. Nemažai 

jų verčiasi daržovių ir sodinukų auginimu, puoselėja gražias sodybas. Didelius žemės ūkius šioje 

seniūnijoje valdo 13 ūkininkų, kurie rūpinasi ne tik savimi – jie prisideda ir prie krašto gerovės: skiria 

lėšų žvyrkeliams tvarkyti, žiemą valo kelius. 

 

Svarbus šio krašto istorijos židinys – Kauno rajono muziejaus filialas – Babtų krašto muziejus. 

 

Jaunieji babtiškiai mokosi Babtų gimnazijoje, gyventojų sveikata rūpinasi miestelio centre įsikūrusi 

ambulatorija ir Babtų šeimos medicinos centras. 

Babtų seniūnija apima daugiau kaip 14 tūkst. ha. 73 proc. seniūnijos ploto užima žemės ūkio 

naudmenos, 5,7 proc. miškai, 2,4 proc. vandenys. Seniūnijoje gyvena beveik 5 tūkst. gyventojų. 

Didžiausios gyvenvietės – Babtai - 1745 gyventojų, Panevėžiukas - 745 gyventojų, Pagynė - 605 

gyventojų, Muniškiai, Piepaliai, Sitkūnai ir 40 kaimų. 

 

Informacijos šaltiniai: 

https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/babtai/aprasymas/ 

http://www.babtai.eu/ 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Babt%C5%B3_seni%C5%ABnija 

https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/babtai/aprasymas/
http://www.babtai.eu/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Babt%C5%B3_seni%C5%ABnija
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A. VIETOS IŠTEKLIŲ IR VIETOVĖS EKOSISTEMOS BŪKLĖS, VIETOS 

BENDRUOMENĖS POREIKIŲ IR PRIORITETŲ ANALIZĖ 

 

Nors 73 proc. Babtų seniūnijos ploto užima žemės ūkio naudmenos, seniūnijos gyventojai didžiuojasi ir 

esama miškų bei žaliųjų plotų gausa (čia įsteigta Natura 2000 teritorija kurioje aptinkamos tokios 

saugotinos rūšys kaip griežlė ir auksavabalis), teka Nevėžio, Gynios ir Striūnos upės, nešienaujamose 

pievose auga vaistažolės ir reti augalai.  

Seniūnija turtinga turistiniais ir gamtiniais lankytinais objektais, gražus kraštovaizdis ir natūrali 

gamtinė aplinka daro ją patrauklią gyventojams ir verslui. Tačiau trūksta įrengtų turistinių takų ir 

sutvarkytų viešųjų rekreacinių erdvių. 

Tvarkomos seniūnijos gyvenvietės. Rekonstruojamas gatvių apšvietimas įrengiant energiją tausojančius 

šviestuvus. Didesnėse gyvenvietėse diegiama centralizuota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo 

sistema, tačiau mažesnių gyvenviečių gyventojai skundžiasi prasta geriamo vandens kokybe ir nuotekų 

surinkimo sistemos nebuvimu. Gyvenvietėse nėra viešųjų tualetų, neįrengta lietaus nuotekų surinkimo 

sistema. Dalis seniūnijos vandens telkinių užteršti, neprižiūrimi esami melioracijos įrenginiai. Nėra 

įrengto viešo paplūdimio prie Nevėžio upės. 

Seniūnijos teritorijoje išplėtota konteinerinė atliekų surinkimo ir rūšiavimo sistema, gyventojai 

aprūpinti antrinių žaliavų rūšiavimo priemonėmis, bet trūksta tekstilės atliekų rūšiavimo konteinerių, 

nėra taromatų, per retai organizuojamas stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimas, gyventojai 

neturi kur dėti žaliąsias atliekas. Pasigendama ir antrinio daiktų panaudojimo iniciatyvų. 

Esant nepakankamai išvystytai infrastruktūrai (neįrengti dviračių takai, nėra šaligatvių pėstiesiems), 

gyventojai nesijaučia saugūs keliaudami pėsčiomis ar kitomis darniomis transporto priemonėmis ir 

renkasi keliones automobiliu, kas įtakoja didesnę oro taršą.  

Seniūnijoje plačiai diegiamos atsinaujinančios energijos priemonės (saulės, vėjo jėgainės, etc.), Babtų 

katilinė kūrenama biokuru, tačiau nėra parengtos atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos.  

Nors seniūnija yra strategiškai patogioje geografinėje padėtyje, gyventojai turi gerą ir patogų 

susisiekimą su Kauno miestu, netoliese esantis greitkelis Vilnius-Klaipėda yra didžiulis triukšmo ir 

taršos šaltinis. Didelį poveikį aplinkos taršai daro ir seniūnijoje vystoma intensyvi žemdirbystė - 

aplinka teršiama įvairiais chemikalais (trąšomis, pesticidais ir kt.). Šaltuoju metų laiku oro taršą įtakoja 

kūrenimas kietuoju kuru. 

Gyventojai myli ir puoselėja savo gyvenamąją aplinką, augina daržoves, vaisius, prieskonius, vaistinius 

augalus bei juos parduoda iš namų. 

Aktyvūs seniūnijos gyventojai buriasi į bendruomenines organizacijas, kartu vykdo aplinkos tvarkymo 

akcijas ir projektus, kuria švarią ir patrauklią gyvenimui aplinką. 
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1. Babtų seniūnijos klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo SSGG analizė  

 

Stiprybės Silpnybės 

 

• Gausu vandens išteklių, tinkamų 

rekreacijai (Nevėžis, Gynia, Striūna, 

užtvankos) 

• Seniūnija turtinga turistiniais ir gamtiniais 

lankytinais objektais 

• Seniūnijoje rekonstruojamas gatvių 

apšvietimas energiją tausojančiais 

šviestuvais 

• Aktyvūs žmonės, bendruomenės, stebi 

aplinką, reaguoja į taršą 

• Gyvenvietės aprūpintos atliekų rūšiavimo 

konteineriais 

• Seniūnijoje gausu medžiotojų būrelių, 

reguliuojama gyvūnų populiacija 

• Plačiai diegiamos atsinaujinančios 

energijos priemonės (saulės, vėjo jėgainės, 

kt.), Babtų katilinė kūrenama biokuru 

• Seniūnijoje gausu miškų, žaliųjų plotų, 

Natura 2000 teritorija, saugotinos rūšys 

(griežlė, auksavabalis) 

• Babtų sodininkystės-daržininkystės 

institutas, mokslininkai kuriantys 

inovacijas 

• Dalyje teritorijos diegiama centralizuota 

nuotekų surinkimo sistema 

• Žmonės rūšiuoja atliekas, kompostuoja 

• Gyventojai augina daržoves, vaisius, 

prieskonius, vaistinius augalus, vykdo 

daržovių pardavimus iš namų 

• Išplėtota infrastruktūra, patogus 

susisiekimas su miestu 

 

 

 

 

 

• Netoliese esantis greitkelis Vilnius-

Klaipėda yra didžiulis triukšmo ir taršos 

šaltinis 

• Trūksta šaligatvių, nėra dviračių takų, 

todėl gyventojai renkasi automobilius, 

nesaugu pėstiesiems 

• Gyvenvietėse nėra viešųjų tualetų 

• Nėra įrengto viešo paplūdimio prie 

Nevėžio 

• Prasta vandens kokybė, kietas vanduo 

• Seniūnijoje nėra atsinaujinančių energijos 

išteklių plėtros strategijos 

• Nėra tekstilės surinkimo konteinerių, retai 

surenkamos stambiagabaritės atliekos, 

trūksta taromato, žaliųjų atliekų surinkimo 

sistemos, nėra mainų bei antrinio daiktų 

panaudojimo tradicijų 

• Seniūnijoje vystoma intensyvi 

žemdirbystė, aplinka teršiama įvairiais 

chemikalais (trąšos, pesticidai, kt.) 

• Miestelio centre esanti aukštos įtampos 

linija kelia elektromagnetinę taršą 

• Neprižiūrimi melioracijos įrenginiai, 

pakilęs vanduo semia rūsius 

• Planuojama asfaltbetonio gamyklos 

statyba 

• Nepakankamas gyventojų švietimas 

aplinkosaugos klausimais 

• Nėra lietaus nuotekų surinkimo sistemos 

• Neprižiūrima dalis privačių žemės plotų, 

nešienaujama, plinta erkės 

• Didelė oro tarša kūrenimo sezono metu, 

kūrenama kietu kuru 

• Dalis vandens telkinių užteršti 

• Dalis miestelio neturi centralizuotos 

nuotekų surinkimo sistemos 

• Nėra viešųjų erdvių visuomenės 

poreikiams (visur privati teritorija), trūksta 

turistinių takų 

• Nėra turgavietės  
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Galimybės Grėsmės 

Politinės. Didėjantys ES įsipareigojimai iki 

2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą, 

transformuoti Europos visuomenę ir ekonomiką, 

kuri turės būti ekonomiškai efektyvi, teisinga ir 

socialiniu požiūriu subalansuota. 

Ekonominės. Europos Žaliasis kursas, Kaimo 

plėtros programos priemonės paskatins 

atsinaujinančių energijos išteklių ir ekologinių 

ūkių plėtrą, ekonomika bus grindžiama 

investicijomis į ekologiškas technologijas, tvarius 

sprendimus ir naujas įmones. 

Socialinės. Stiprėjanti partnerystė tarp Kaunas – 

Europos kultūros sostinė 2022, didėjančios 

galimybės pritraukti turistus. 

Technologinės. Europoje esama gerų galimybių 

plačiau taikyti naujausias energetikos, transporto 

ir medžiagų panaudojimo technologijas. Europos 

įmonės ypač stiprios atsinaujinančios energijos 

gamybos ir atliekų tvarkymo bei perdirbimo 

srityse, užima atitinkamai 40 proc. ir 50 proc. 

pasaulio rinkos. 

Teisinės. Aplinkos apsauga yra būtinoji  

pagrindinių teisių laikymosi sąlyga. Atsiranda 

naujos žmogaus teisės – teisės į sveiką, saugią ir 

tvarią aplinką, pareiga ir pagarba gamtai. 

Aplinkos. Auga žaliosios infrastruktūros gerosios 

praktikos pavyzdžių skaičius („Žaliasis namas“, 

vertikalioji žemdirbystė, vandenį tausojantys 

augalai) Lietuvoje. 

Lygybės. Sparčiai besikeičiančios žmonių 

nuostatos, elgsena ir vartojimo įpročiai daro didelę 

įtaką aplinkos tvarumui.  Siekiant darnaus 

vystymosi, auga iniciatyvų ir projektų skaičius 

padedantys formuoti įvairių visuomenės grupių  

aplinkosauginių problemų suvokimą ir keisti 

kasdienio elgesio praktikas. 

Politinės. Šalyje, regioniniame ir vietos 

lygmenyje Europos aplinkos politika grindžiama 

atsargumo, prevencijos, žalos aplinkai ištaisymo 

ten, kur yra jos šaltinis, ir „teršėjas moka“ 

principais, nėra vietos, regioninės ir nacionalinės 

politikos formavimo centre.   

Ekonominės. Dėl geopolitinės situacijos, 

pandemijos, sparčios klimato kaitos šalies 

ekonomika gali pereiti į nuosmukį, o tai gali 

sukliudyti atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai 

regione. 

Socialinės. Augantis atotrūkis tarp visuomenės 

grupių ir teritorinių vienetų išsivystymo. Didėjanti 

atskirtis tarp aukštas pajamas gaunančių, didesnio 

išsimokslinimo ir mažas pajamas gaunančių ir 

žemesnio išsimokslinimo visuomenės narių. 

Technologinės. Kylančios naftos kainos ir 

didėjantis anglies dvideginio kiekis toliau kenkia 

Žemės klimatui ir ekosistemoms, sudėtingas 

aplinkosauginių technologijų, siekiant darniau 

plėtoti ekonomiką, diegimas ir valdymas.   

Teisinės. Klimato kaita ir aplinkos būklės 

blogėjimas daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį 

įvairioms tarptautiniu ir Europos lygmeniu 

užtikrinamoms pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, 

teisei į gyvybę, teisei į sveikatą, teisei į švietimą ir 

teisei į privatų ir šeimos gyvenimą. 

Aplinkos. Klimato kaita ir aplinkos būklės 

blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę Europai ir 

pasauliui. Klimato nulemti pokyčiai žemėje 

vyksta greičiau nei buvo manoma, intensyvi 

verslo plėtra gali padidinti aplinkos taršą. 

Lygybės. Europos Žaliasis kursas gali būti 

nepakankamai suprastas visuomenės ir netapti 

nauja augimo strategija dėl nevienodo 

aplinkosauginių problemų suvokimo, 

nelygiaverčio visų suinteresuotųjų šalių 

dalyvavimo, įsipareigojimų prisiėmimo ir 

vykdymo.  

Klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo 

poveikis ypač neproporcingai didelis 

besivystančiose teritorijose ir dėl jo didėja esama 

socialinė ir ekonominė nelygybė, todėl labiau 

nukenčia pažeidžiamos grupės (moterys, vaikai, 

seni žmonės, neįgalieji ir pabėgėliai). 
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KUR MES NORIME PATEKTI?  
 

 

  
 

 

 
  

 

VIZIJA -  BABTAI 2030 

 

••  BBaabbttaaii  aappssaauuggoottii  nnuuoo  ggrreeiittkkeelliioo  kkeelliiaammoo  ttrriiuukkššmmoo  iirr  ttaarrššooss  

••  RReekkrreeaacciinnėėss  vviieettooss  sseenniiūūnniijjooss  ggyyvveennttoojjaammss  

••  DDvviirraaččiiųų  iirr  ppėėssččiiųųjjųų  ttaakkųų  iinnffrraassttrruukkttūūrraa  jjuunnggiiaa  ggyyvveennvviieetteess  iirr  rreekkrreeaacciinneess  eerrddvveess    

••  CCeennttrraalliizzuuoottaa  ggeerriiaammoo  vvaannddeennss  ttiieekkiimmoo  iirr  nnuuootteekkųų  ssuurriinnkkiimmoo  ssiisstteemmaa    

••  SSttrraatteeggiišškkaaii  pplleeččiiaammaass  aattssiinnaauujjiinnaannččiiųų  eenneerrggiijjooss  ššaallttiinniiųų  ddiieeggiimmaass  iirr  nnaauuddoojjiimmaass  

••  Racionalesnis vartojimas, sukurta daiktų dalinimosi ir perdirbimo/antrinio panaudojimo  kultūra 

••  Draugiška gamtai (ir tarpusavyje), sportuojanti ir fiziškai aktyvi  bendruomenė 

 

  

BABTŲ MISIJA - siekti poveikio klimatui neutralumo  ir aplinkos kokybės  ugdant seniūnijos 

gyventojų, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkosauginį sąmoningumą ir tvaraus 

gyvenimo būdo vertybes. 
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Pagrindinė klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo problema, kurią pasiryžusi spręsti 

bendruomenė 

 

• Babtų seniūnijos gyventojų žinios apie aplinkosaugą ir klimato kaitą nėra nuolat atnaujinamos, 

gamtos ištekliai tausojami nepakankamai, trūksta asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės ir 

veiksmų klimato ir aplinkos srityje. 

• Aplinkos kokybės gerinimo ir klimato kaitos švelninimo bus siekiama ugdant bendruomenės 

sąmoningumą, gebėjimus, kuriant infrastruktūrą ir diegiant tvarumo principus seniūnijoje 

 

2 lentelė. Pagrindinių suinteresuotųjų, kurie gali prisidėti ar prisideda prie klimato švelninimo ir 

aplinkos gerinimo, analizė 

 

 

Vietos plėtros 

veikėjai 

Gebėjimai / motyvacija 

spręsti problemą 

Kuo gali prisidėti prie problemos 

sprendimo 

Babtų seniūnija Motyvacija vidutinė / 

gebėjimai vidutiniai 

Rengti ir įgyvendinti visuomenės švietimo 

projektus, inicijuoti infrastruktūros plėtros 

projektų rengimą  

Babtų seniūnijos 

verslininkai 

Motyvacija vidutinė / 

gebėjimai maži 

Prisidėti prie aplinkai draugiškų technologijų 

kūrimo ir diegimo bendradarbiaujant su 

savivaldybe,  seniūnija ir bendruomene; 

prisidėti prie aplinkosauginio švietimo akcijų 

Babtų seniūnijos  

bendruomenė 

Motyvacija didelė / gebėjimai 

vidutiniai 

Bendradarbiaujant su savivaldybe, seniūnija 

ir kitomis suinteresuotomis grupėmis rengti 

ir įgyvendinti aplinkosauginio švietimo 

projektus, akcijas, skatinti aplinkai 

draugiškos infrastruktūros plėtrą, ugdyti 

atsakingus ir sąmoningus bendruomenės 

narius 

Babtų gimnazija, 

Babtų gimnazijos 

Panevėžiuko 

skyrius ir Trečiojo 

amžiaus 

universitetas 

Motyvacija vidutinė / 

gebėjimai vidutiniai 

Bendradarbiaujant su kitomis grupėmis 

vykdyti aplinkosauginio švietimo veiklas ir 

akcijas 

Babtų kultūros 

centras 

Motyvacija vidutinė / 

gebėjimai dideli 

Inicijuoti aplinkosauginio švietimo veiklas ir 

akcijas bendradarbiaujant su kitomis 

suinteresuotomis grupėmis 

Namų ūkiai Motyvacija žema / gebėjimai 

vidutiniai 

Dalyvauti akcijose, talkose, šviečiamojoje 

veikloje, prisidėti prie apželdinimo projektų 

įgyvendinimo, diegti namų ūkiuose 

atsinaujinančios energijos šaltinius; 

atsakingai vartoti ir tvarkyti atliekas; esant 

galimybei, jungtis prie centralizuotų nuotekų 

tinklų  
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Kauno r. 

priešgaisrinės 

saugos tarnyba, 

Babtų ugniagesių 

komanda 

Motyvacija vidutinė / 

gebėjimai vidutiniai 

Šviesti visuomenę oro taršos klausimais 

 

 

 

 

 

B. VIETOVĖS  VYSTYMOSI POTENCIALO, SIEKIANT KLIMATO KAITOS 

ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO, PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ 

NUSTATYMAS 

 

Babtų seniūnijos VIZIJA klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo kontekste  

 

 

• Apie kokią (kokiais požymiais pasižyminčią) aplinkai ir žmogui draugišką vietovę galvojame 

šiandien?  

Vietovė, kurioje gamtos ištekliai tausojami, saugomi ir pritaikomi saugiam ir patogiam 

gyvenimui ir rekreacijai; 

• Ką jums reiškia Jūsų gyvenamoji vietovė, kuri geba taikyti klimato kaitos švelninimo ir 

aplinkos gerinimo priemones ? 

• Saugi ir sveika gyvenamoji aplinka, stipri, palaikanti vieni kitus ir tausojanti aplinką 

bendruomenė. 

• Kuria linkme judėsime, švelninsime klimato kaitą ir gerinsime aplinką per artimiausius 10 

metų?  

Šviesti gyventojus, bendradarbiauti su verslu kuriant bendras aplinkos gerinimo iniciatyvas, 

ieškoti bendrų sąlyčio taškų su Kauno rajono savivaldybe, rodyti bendruomenės iniciatyvą. 

 

 

Pagrindinis strategijos tikslas : 

Ugdyti seniūnijos gyventojų, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkosauginį sąmoningumą 

ir socialinę atsakomybę. 

 

Papildantys tikslai 

Nuolat informuoti, konsultuoti ir įtraukti gyventojus į aplinkos gerinimo ir klimato kaitos švelninimo 

priemonių diegimą, bendradarbiauti su verslu kuriant bendras aplinkos gerinimo iniciatyvas 

(projektus), ieškoti bendrų sąlyčio taškų su Kauno rajono savivaldybe, rodyti bendruomenės iniciatyvą. 

 

Uždavinys 1. Mažinti vandens, oro ir gamtos aplinkos taršą Babtų seniūnijoje plečiant centralizuotą 

vandens tiekimą ir nuotekų, įskaitant lietaus nuotekas, surinkimą bei didinant atsinaujinančių energijos 

šaltinių naudojimą.  
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Uždavinys 2 Mažinti transporto keliamą taršą ir triukšmą plečiant pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą su 

priklausančia infrastruktūra. 

Uždavinys 3 Formuoti patrauklų Babtų seniūnijos įvaizdį tvarkant, įrengiat ir visuomenės poreikiams 

pritaikant rekreacines erdves.  

 

 

 

 

 

 

C. BABTŲ SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ GAIRĖS 

 

 

Klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo strategijos įgyvendinimo veiksmų planas 

 

 UŽDAVINYS/TIKSLAS VEIKSMŲ GAIRĖS POTENCIALŪS 

VYKDYTOJAI 

1 Mažinti vandens, oro ir 

gamtos aplinkos taršą 

Babtų seniūnijoje 

plečiant centralizuotą 

vandens tiekimą ir 

nuotekų, įskaitant 

lietaus nuotekas, 

surinkimą bei didinant 

atsinaujinančių 

energijos šaltinių 

naudojimą. 

Plėsti centralizuotą vandens tiekimo ir 

nuotekų, tame tarpe ir lietaus nuotekų 

surinkimo sistemą 

Savivaldybė, UAB 

„Giraitės vandenys“, 

seniūnija, 

namų ūkiai 

Matuoti, analizuoti ir informuoti gyventojus 

ir organizacijas apie oro, vandens ir gamtos 

aplinkos užterštumą seniūnijoje 

Savivaldybė, seniūnija 

Parengti seniūnijos atsinaujinančių energijos 

šaltinių plėtros strategiją 

Seniūnija, 

bendruomenės 

Informuoti ir skatinti namų ūkius, verslo ir 

viešojo sektoriaus organizacijas diegti 

naujausias energetikos, transporto ir 

medžiagų panaudojimo technologijas 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

bendruomenės,  

verslas 

Populiarinti ir skatinti namų ūkius pereiti 

prie atsinaujinančių energijos šaltinių, diegti 

technologinius sprendimus, kurie padėtų 

mažinti taršą iš kaminų 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

priešgaisrinės saugos 

tarnyba, 

verslas  

2 Mažinti transporto 

keliamą taršą ir 

triukšmą, plėsti 

pėsčiųjų ir dviračių 

takų tinklą su 

priklausančia 

infrastruktūra. 

 

Siekti apsauginės garso ir taršos sienelės nuo 

autostrados Kaunas – Klaipėda įrengimo 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

bendruomenės,  

Parengti Babtų seniūnijos pėsčiųjų ir dviračių 

takų plėtros projektą 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

bendruomenės, verslas  

 

Parengti pažintinių ir turistinių takų 

maršrutus ir jų žemėlapį  

Savivaldybė, 

seniūnija, 
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bendruomenė,  

verslas  

Rengti projektus/akcijas Babtų seniūnijoje, 

skatinančias bevariklio transporto vartojimą 

ir propaguojančias aktyvaus judėjimo naudą 

gyventojams 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

bendruomenės, Babtų 

gimnazija, Trečiojo 

amžiaus universitetas, 

Kultūros centras,  

verslas 

3 Formuoti patrauklų 

Babtų seniūnijos 

įvaizdį tvarkant, 

įrengiat ir visuomenės 

poreikiams pritaikant 

rekreacines erdves.  

 

Parengti Babtų seniūnijos rekreacinių erdvių 

planą 

Savivaldybė, 

seniūnija, 

bendruomenės 

Įrengti viešą paplūdimį prie Nevėžio upės Seniūnija, 

bendruomenės 

Sutvarkyti ir įrengti rekreacines erdves prie 

Gynios ir Striūnos upių  

Seniūnija, 

bendruomenės 

Parengti Babtų tvenkinio sutvarkymo planą Savivaldybė, seniūnija 
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KAIP MES ČIA ATSIDŪRĖME? 

 

 

Strategijos rengimo susitikimas Babtuose 2021  

 



13 

 

KAIP MES SUŽINOSIME, KAD EINAME TEN KUR REIKIA? 

 

 
 

 

KAIP VALDYSIME KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ? 

 
 

Strategijos įgyvendinimas ir atnaujinimas bus įgyvendinamas subūrus darbo grupę, kurią sudarytų 4 

bendruomenių pirmininkai, seniūnas, ugdymo ir kultūros įstaigos vadovai/pavaduotojai, instituto 

atstovas ir verslo atstovas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                
Strategija parengta įgyvendinant  projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos 

srityje“ www.apf.lt 

http://www.apf.lt/

