DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS
ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO STRATEGIJA

Strategijos rengėjai:

Kauno r. Domeikavos seniūnija, 2022
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KUR DABAR MES ESAME?
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DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS APRAŠYMAS
Domeikavos seniūnijoje iš viso yra 13 kaimų (Audėjų k., Eigirgalos k., Kumpių k., Radikių k., Ražių
k., Romaškių k., Salių k., Smiltynų I k., Šakių k., Varluvos k., Vytėnų k., Voškonių k., Žemaitkiemio
k.). Domeikavos kaimas yra didžiausio kaimo statusą turintis Lietuvos kaimas, kuriame 2022-01-03
duomenims deklaruota 5800 gyventojai, o iš viso Domeikavos seniūnijoje deklaruotų 10648 gyventojų.
Domeikavos seniūnija įsikūrusi dešiniojo Neries upės kranto kalvagūbryje, iškilusiame 70–80 m virš
jūros lygio, pavadinimą gavo iš kadaise čia gyvenusių bajorų Domeikų.
Rytuose jos žemės krantus skalauja Neris, pietuose teritorija remiasi į greitkelį Vilnius–Kaunas–
Klaipėda, vakaruose – į Varluvos–Babtų ir Veiveriškių miškus, šiaurėje – į Lapių seniūnijos žemes.
Teritorijos plotas – 5 787,5 ha, jo 57,2 procento sudaro žemės ūkio naudmenos, 39,1 procento – miškai,
0,1 procento – vandenys, 3,6 procento – kitos paskirties plotai. 2022-01-03 duomenimis, Domeikavos
seniūnijoje deklaruotų gyventojų skaičius siekia 10648 gyventojus.
Sovietmečiu Domeikavoje įsikūrus sąjunginės priklausomybės Mašinų išbandymo stočiai (MIS) ir
pagalbiniam ūkiui, gyvenvietė sparčiai plėtėsi, todėl nuo 1979 m. ji tapo seniūnijos centru.
Domeikavos seniūnijos teritorijoje stūkso įspūdingų matmenų Lentainių piliakalnis – šio krašto istorinę
praeitį menantis paminklas ir kraštovaizdžio puošmena, 1972 m. įtraukta į kultūros vertybių sąrašus.
Piliakalnį iš trijų pusių juosia nemažos daubos. Pasakojama legenda, esą senovėje ant piliakalnio
stovėjusi pagonių bažnyčia, o viršūnėje žiojėjusi labai gili ertmė.
Domeikavos praeitį mena dar vienas archeologijos paminklas – plokščiasis Kabulkų kapinynas.
Archeologų tvirtinimu, čia žmonės laidoti V–VI amžiuje.
Ne tokią seną praeitį šiandien primena Domeikavoje įkurta pogrindinė „ab“ spaustuvė. Nelegalios
spaudos židinys, sovietmečiu įkurtas dviejų patriotų – Vytauto Andziulio ir Juozo Bacevičiaus,
nesusektas Salių kaime veikė 10 metų. Iš šios katakombų spaustuvės nuo 1981 m. iki tautinio atgimimo
laikų sklido laisvas lietuviškas žodis. Dabar ši spaustuvė – Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys,
jame su istorija susipažinti gali kiekvienas norintysis.
Seniūnijoje veikia Domeikavos gimnazija, Domeikavos lopšelis-darželis, Domeikavos lopšelis-darželis
„Luknė“,Eigirgalos lopšelis-darželis, privatus vaikų darželis „Pipirai“, įsteigti pirmieji šalyje šeimos
darželiai, Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyrius, paštas , Kauno rajono
Ramučių kultūros centro Domeikavos laisvalaikio salė, Kauno rajono Ramučių kultūros centro
Voškonių laisvalaikio salė. Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Domeikavos ir Eigirgalos
filialai. Domeikavos Lietuvos kankinių parapija. VŠĮ Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras
Domeikavos ambulatorija, INMEDICA klinika Domeikavos padalinys, 3 odontologijos kabinetai,
keletas kavinių, restoranų. Vandenlenčių parkas „Vanduo marse“, kuriame įrengta 17 UNIT Parktech
figūrų. Lankytinos vietos Lietuvos kankinių skulptūrų parkas, Lentainių piliakalnis, didžiausias
Lietuvoje pusiaujinis lankinis saulės laikrodis, kuris yra patekęs į Lietuvos rekordus.Kauno tvirtovės
tarpinės kareivinės, Kauno tvirtovės fortų liekanos, šis objektas pritaikytas aktyviam laisvalaikio
praleidimo būdui ir įkurtas 18 krepšių tarptautinius standartus atitinkantis diskgolfo parkas,
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Veikia šios visuomeninės organizacijos: Domeikavos kaimo bendruomenės centras, Domeikavos
seniūnijos bendruomenės centrai, Voškonių bendruomenė, Radikių bendruomenė, Caritas, Domeikavos
vaikų ir jaunimo centras „NERIS“.
A. VIETOS IŠTEKLIŲ IR VIETOVĖS EKOSISTEMOS BŪKLĖS, VIETOS
BENDRUOMENĖS POREIKIŲ IR PRIORITETŲ ANALIZĖ
Domeikavos seniūnijos teritorijos 39,1 procento užima miškai. Gyventojai džiaugiasi sutvarkytu
visuomenei prieinamu piliakalniu, dviem parkais, iš kurių vienas - 18 krepšių tarptautinius standartus
atitinkantis diskgolfo parkas. Jis baigtas įrengtas 2021 metų gegužę sutelkus Domeikavos kaimo
bendruomenės centro ir Kauno rajono savivaldybės administracijos Domeikavos seniūnijos jėgas. Kad
būtų įrengtas parkas, bendruomenė dalyvavo ne vienam projekte, kad gautų finansavimą, ieško rėmėjų.
Seniūnija iš savo pusės ėmėsi aplinkos sutvarkymo darbų iniciatyvos. Parkas jau tampa traukos vieta –
šios sporto šakos entuziastai čia atvyksta žaisti ne tik iš Kauno miesto, rajono, bet ir iš kitų Lietuvos
vietovių. Seniūnijoje įrengtos treniruoklių ir žaidimų aikštelės, neseniai atidarytas didžiausias Europoje
vandenlenčių parkas. Tačiau dar trūksta viešųjų erdvių, vaikų žaidimo aikštelių.
Nors pačioje Domeikavoje įrengti dviračių takai, jie nėra sujungti su kitais dviračių takais, todėl
judėjimais dviračiais ar paspirtukais yra ribotas.
Dauguma seniūnijos gyventojų aprūpinti antrinių žaliavų rūšiavimo priemonėmis, į netoliese esančią
stambiagabaričių atliekų aikštelę yra patogu nuvežti tiek didžiąsias, tiek buityje susidarančias
pavojingas atliekas. Tačiau yra dalis gyventojų, kuri atliekų surinkimo ir rūšiavimo konteinerių neturi.
Pastebima, kad kiemuose deginamos buitinės atliekos, šlaitai užteršti buitinėmis atliekomis ir
padangomis. Trūksta šiukšliadėžių, konteinerių viešose erdvėse. Nors yra įrengtos šunų ekskrementų
surinkimo dėžės, ne visi gyvūnų augintojai yra atsakingi ir jomis naudojasi - aplinka užteršta šunų
ekskrementais.
Didesnė dalis seniūnijos gyventojų turi centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą, tačiau tam
tikrose seniūnijos vietose tiekiamo geriamo vandens kokybė yra prasta.
Seniūnijoje populiarėja alternatyvių energijos šaltinių naudojimas, yra suplanuotas saulės jėgainių
komplekso statyba. Tačiau dalis gyventojų vis dar šildymui naudoja kietąjį kurą, dėl ko smarkiai
teršiama aplinka. Gyventojų švietimas apie aplinkos taršą, atsinaujinančius energijos išteklius, klimato
kaitą ir kitas aplinkosaugines temas yra nepakankamas.
Gyventojai puoselėja savo gyvenamąją aplinką ir seniūnijos teritoriją. Aktyvios bendruomenės dėka
organizuojamos aplinkos tvarkymo akcijos, iniciatyvos ir projektai, Domeikavos sodybos pelno
gražiausios sodybos Kauno rajone apdovanojimus. Gyventojai augina ne tik gėles, bet ir daržoves,
daugėja vietinių ūkininkų, iš kurių perkami produktai, kuriami vietos produktų pardavimo socialiniai
tinklai.
1. Domeikavos seniūnijos klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo SSGG analizė
Stiprybės
•

Sutvarkyti 2 parkai, iš jų, diskgolfo
parkas- vienintelis Kauno regione ir
prieinamas nemokamai visuomenei

Silpnybės
•
•

Vandžiogalos plentas apkrautas transportu,
išmetama daug teršalų, tame tarpe ir CO2
Naujų namų statybai išduodamos techn.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yra treniruoklių ir žaidimų aikštelės
Sutvarkytas piliakalnis, prieinamas
visuomenei
Saulės laikrodis-išskirtinis objektas
Lietuvoje, forto liekanos- kultūros
paveldas, pogrindžio spaustuvė – turistinis
objektas
Stipri bendruomenė, telkiasi bendriems
darbams, tvarko aplinką („Darom“)
Masiškai keičiami šiferiniai stogai
Elektromobilių pakrovimo aikštelės
projektas
Šunų ekskrementų surinkimo dėžės
Sodinama daug gėlių
Atliekų surinkimas ir rūšiavimas, netoli
yra stambiagabaričių atliekų surinkimo
aikštelė- patogu atvežti
Suplanuotas saulės jėgainių kompleksas
Yra vietinių ūkininkų, iš kurių perkami
produktai, veikia vietos produktų
pardavimo socialiniai tinklai
Didesnė dalis seniūnijos gyventojų turi
centralizuotą vandens tiekimą ir nuotekų
surinkimą
Domeikavos sodybos pelno gražiausios
sodybos Kauno rajone apdovanojimus
Didžiausias Europoje vandenlenčių parkas
Daugėja gyventojų, naudojančių
atsinaujinančios energijos šaltinius
Pastatytas modernus, draugiškas aplinkai
vaikų darželis
Dviračių takas Domeikavos viduje
Gatvės biblioteka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sąlygos, tačiau infrastruktūra nepritaikyta
tokiam namų skaičiui
Trūksta viešųjų erdvių, vaikų žaidimo
aikštelių, vaikai žaidžia gatvėse
Bendruomenė susiskaldžiusi, (senieji VS
naujieji gyventojai)
Prasta geriamojo vandens kokybė
Dalis stogų- seni šiferiniai
Trūksta švietimo apie atsinaujinančius
energijos išteklius, ekologiją, trūksta
konsultacijų
Kūrenama kietu kuru, teršiama aplinka
Visuomenei neprieinami vandens telkiniai
Dviračių takai nesujungti su kitais takais,
takas neapželdintas
Kai kurie namų ūkiai neturi buitinių
atliekų surinkimo konteinerių, šlaitai
užteršti buitinėmis atliekomis ir
padangomis, kiemuose deginamos buitinės
atliekos, trūksta šiukšliadėžių, konteinerių
viešose erdvėse, nedrausmingi vaikai
šiukšlina
Neatsakingi gyvūnų augintojai,
nedraugiški aplinkai, aplinka užteršta šunų
ekskrementais
Šaligatviai nepritaikyti žmonėms su
negalia
Prastas susisiekimas su miestu viešuoju
transportu
Netvarkoma dalis biomasės (žolė, lapai,
šakos), ji prapuola
Trūksta informacijos apie Domeikavos
pažintinius, lankytinus objektus

Galimybės
Grėsmės
• Politinės. Didėjantys ES įsipareigojimai
• Politinės Šalyje, regioniniame ir vietos
iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui
lygmenyje Europos aplinkos politika
neutralumą,
transformuoti
Europos
grindžiama atsargumo, prevencijos, žalos
visuomenę ir ekonomiką, kuri turės būti
aplinkai ištaisymo ten, kur yra jos šaltinis,
ekonomiškai efektyvi, teisinga ir socialiniu
ir „teršėjas moka“ principais, nėra vietos,
požiūriu subalansuota
regioninės ir nacionalinės politikos
formavimo centre. .
• Ekonominės. Europos Žaliasis kursas,
• Ekonominės Dėl geopolitinės situacijos,
Kaimo plėtros programos priemonės
paskatins atsinaujinančių energijos išteklių
pandemijos, sparčios klimato kaitos šalies
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•
•
•
•

•

•

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. Galimybės plačiau taikyti
naujausias
atsinaujinančios
energijos
gamybos technologijas..
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.

•

•

•

•

•

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. Kyla naftos kainos ir
didėja 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 ir
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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VIZIJA: DOMEIKAVA 2030
•
•
•
•
•

EKOLOGINIS EUROPOS CENTRAS SU DAUG ŽALUMOS IR GRYNU ORU
VIENINGA, SĄMONINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ SUTELKTA GERINTI
APLINKĄ DOMEIKAVOJE
SUTVARKYTOS VIEŠOS ERDVĖS PRITAIKYTOS REKREACIJAI
IŠPLĖTOTAS PATOGUS DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLAS
VIENINGAS MIESTAS IR KAIMAS

DOMEIKAVOS MISIJA – per tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimą siekti aplinkos kokybės
ir poveikio klimatui neutralumo, ugdyti seniūnijos gyventojų, privataus ir viešojo sektoriaus
organizacijų aplinkosauginį samoningumą ir tvaraus gyvenimo būdo vertybes.
Pagrindinė klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo problema, kurią pasiryžusi spręsti
bendruomenė
Domeikavos seniūnijoje aplinkos kokybės gerinimo ir klimato kaitos švelninimo bus siekiama ugdant
bendruomenės sąmoningumą, gebėjimus ir bendradarbiavimą, kuriant infrastruktūrą ir skatinant
tvarumo principus.
2 lentelė. Pagrindinių suinteresuotųjų, kurie gali prisidėti ar prisideda prie klimato švelninimo ir
aplinkos gerinimo, analizė
Vietos plėtros
veikėjai
Domeikavos
seniūnija
Verslas

Gebėjimai/motyvacija
spręsti problemą
Motyvacija
vidutinė/gebėjimai
vidutiniai
Motyvacija
vidutinė/gebėjimai maži

Bendruomenė

Motyvacija
didelė/gebėjimai
vidutiniai

Gimnazija ir
Trečiojo amžiaus
universitetas
Namų ūkiai

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai
vidutiniai
Motyvacija
žema/gebėjimai vidutiniai

Kuo gali prisidėti prie problemos sprendimo
Rengti ir įgyvendinti visuomenės švietimo
projektus, inicijuoti infrastruktūros plėtros
projektų rengimą
Prisidėti prie aplinkai draugiškų technologijų
kūrimo ir diegimo bendradarbiaujant su
savivaldybe, seniūnija ir bendruomene; prisidėti
prie aplinkosauginio švietimo ir aplinkos
gerinimo akcijų
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
Bendradarbiaujant su kitomis grupėmis vykdyti
aplinkosauginio švietimo veiklas ir aplinkos
gerinimo akcijas
Dalyvauti akcijose, talkose, šviečiamojoje
veikloje, diegti namų ūkiuose atsinaujinančios
en. šaltinius; atsakingai vartoti ir atsakingai
tvarkyti atliekas;
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B. VIETOVĖS VYSTYMOSI POTENCIALO, SIEKIANT KLIMATO KAITOS
ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO, PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ
NUSTATYMAS
3. Domeikavos seniūnijos VIZIJA klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo kontekste
•

•
•

Apie kokią (kokias 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, sąmoninga, stipri 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 :
Siekti aplinkos kokybės gerėjimo ir klimato kaitos švelninimo, ugdyti gyventojų, privataus ir viešojo
sektoriaus organizacijų aplinkosauginį samoningumą, asmeninę ir kolektyvinę atsakomybę.
Papildantys tikslai
Nuolat informuoti, konsultuoti ir įtraukti gyventojus į aplinkos gerinimo ir klimato kaitos švelninimo
priemonių diegimą, bendradarbiauti su verslu kuriant bendrus aplinkos gerinimo objektus bei
iniciatyvas, ieškoti bendrų sąlyčio taškų su Kauno rajono savivaldybe, telkti bendruomenę veikloms.
Uždavinys 1. Mažinti oro, vandens ir gamtos aplinkos taršą Domeikavos seniūnijoje.
Uždavinys 2 Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą su tam priklausančia infrastruktūra.
Uždavinys 3 Plėsti ir vystyti rekreacinius objektus.
Uždavinys 4 Sutelkti ir ugdyti ekologines vertybes puoselėjančią bendruomenę.
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C. DOMEIKAVOS SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS
GERINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO NUMATYMAS
UŽDAVINYS/TIKSLAS VEIKSMŲ GAIRĖS
1

Mažinti oro, vandens ir
gamtos aplinkos taršą
Domeikavos
seniūnijoje.

Populiarinti ir skatinti namų ūkius pereiti
prie atsinaujinančių energijos šaltinių, diegti
technologinius sprendimus, kurie padėtų
mažinti taršą iš kaminų
Siekti geresnės geriamo vandens kokybės
įrengiant reikiamą infrastruktūrą
Siekti taršos asbestu mažinimo skatinant
gyventojus keisti šiferio stogus aplinkai
palankesnėmis alternatyvomis
Matuoti, analizuoti ir informuoti gyventojus
ir organizacijas apie oro, vandens ir gamtos
aplinkos užterštumą seniūnijoje
Plėsti atliekų surinkimo paslaugas ir
infrastruktūrą privačiose valdose ir viešose
erdvėse.
Ugdyti gyventojų sąmoningumą mažinant
aplinkos taršą atliekomis ir diegti
atgrąsančias nuo netinkamo atsikratymo
atliekomis priemones

2

Plėsti pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklą su
tam priklausančia
infrastruktūra

Parengti Domeikavos seniūnijos pėsčiųjų ir
dviračių takų, kurie jungtųsi į vieningą tinklą
plėtros projektą, atsižvelgiant ir į neįgaliųjų
poreikius
Rengti projektus/akcijas Domeikavoje
skatinančias bevariklio transporto vartojimą
ir propaguojančias aktyvaus judėjimo naudą
gyventojams

3

Plėsti ir vystyti
rekreacinius objektus

Parengti informacinę medžiagą apie
Domeikavos pažintinius, lankytinus
objektus; dviračių takų ir pažintinių objektų
žemėlapį
Parengti sporto ir vaikų žaidimo aikštelių
plėtros projektą

POTENCIALŪS
VYKDYTOJAI
Savivaldybė,
Seniūnija,
Verslas
Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė
Savivaldybė,
Seniūnija
Namų ūkiai
Savivaldybė,
Seniūnija,
Savivaldybė,
Seniūnija,
Verslas,
Bendruomenė,
Namų ūkiai
Savivaldybė,
Seniūnija,
Verslas,
Bendruomenė,
Namų ūkiai
Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė,
Verslas
Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė,
Trečiojo amžiaus
universitetas,
Gimnazija,
Verslas
Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė,
Verslas
Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė
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4

Sutelkti ir ugdyti
ekologines vertybes
puoselėjančią ir
bendradarbiaujančią
bendruomenę

Organizuoti tvaraus gyvenimo būdo
šviečiamąsias veiklas ir akcijas, kurios
pritrauktų ir Domeikavos, ir Kauno miesto
gyventojus

Savivaldybė,
Seniūnija,
Bendruomenė,
Gimnazija ir Trečiojo
amžiaus universitetas,
Verslas

KAIP MES ČIA ATSIDŪRĖME?
Strategijos rengimo susitikimas Domeikavoje 2021
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KAIP MES SUŽINOSIME, KAD EINAME TEN KUR REIKIA?

KAIP VALDYSIME KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ?
Domeikavos kaimo bendruomenės centras imsis pagal savo kompetenciją įgyvendinimo ir priežiūros
veiksmų, kad būtų galima įgyvendinti numatytą Domeikavos seniūnijos klimato kaitos švelnimo ir
aplinkos gerinimo strategiją, Domeikavos kaimo bendruomenės centras prie savo veiklų įsitrauks
vykdyti veiklas, kurios padėtų įgyvendinti strategiją. Dalyvaus projektuose, kurie yra susiję su
aplinkosauga.
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