EŽERĖLIO SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS
ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO STRATEGIJA

Strategijos rengėjai
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Kauno r. Ežerėlio seniūnija, 2022
KUR DABAR MES ESAME?
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EŽERĖLIO SENIŪNIJOS APRAŠYMAS
Ežerėlis – vienas iš trijų Kauno rajono miestų – įsikūręs apie 27 km į vakarus nuo Kauno.
Miesto plotas – 225,8 ha, iš jų 22% užima žemės ūkio naudmenos, 0,9 % – miškai, 76,9% – užstatyti ir
kitos paskirties plotai.
Ežerėlio gyvenvietė pradėjo kurtis Pirmojo pasaulinio karo metais, kai vokiečiai šiame plote ėmė
sausinti durpyną ir kasti durpes, kurias vežė prie Nemuno ir baržomis gabeno į Vokietiją. Vėliau
durpyną valdė švedai, Kauno verslininkas Jasaitis, Kauno miesto savivaldybė, leidusi durpyno
darbininkams nukastuose durpyno žemės plotuose statytis gyvenamuosius namus.
1956 m. Ežerėliui suteiktas miesto statusas.
1994 m. įkurta Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio parapija, pradėjo veikti bažnyčia.
Ežerėlyje gyvena apie 1850 gyventojų.
Seniūnijoje yra pagrindinė mokykla, vaikų lopšelis-darželis, kultūros centras, biblioteka, paštas,
girininkija, priešgaisrinės saugos tarnybos ugniagesių komanda, bendruomenės namai. Gyventojams
sveikatos apsaugos paslaugas siūlo ambulatorija, vaistinė, slaugos namai, odontologijos klinika.
Seniūnijoje įsikūrę verslo įmonės: UAB „Klasmann Deilmann Ežerėlis“, UAB „Erelitos baldai“, UAB
„Ežerėlio vaivorykštė“, UAB „Kilminė“, UAB „Vinapack“, veikia 6 parduotuvės, kirpykla.
Veikia visuomeninės organizacijos: pramogų ir sporto klubas „Ežerietis“, Neįgaliųjų draugijos skyrius,
Ežerėlio bendruomenės centras, Jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo centras, pradėjo veikti šunų sporto
klubas “Crazy foxes”.
2006 m., Ežerėlio miestui minint 50 metų sukaktį, patvirtintas Ežerėlio miesto herbas ir vėliava
(dailininkas Rolandas Rimkūnas) ir pastatyta ąžuolo skulptūra „Ežerėlio miestui – 50“ (skulptūros
autorius Algimantas Sakalauskas).
Herbo sidabriniame fone pavaizduotos trys spanguolių šakelės. Sidabras – tai vandens, skaistumo,
teisingumo simbolis, spanguolės – tai pelkių uoga, simbolizuojanti pelkėtą mūsų kraštą, ežerėliečių
stiprybę, nes uogų raudona spalva simbolizuoja drąsą ir meilę, žalia šakelių spalva – laisvę, grožį,
džiaugsmą, sveikatą ir viltį.
2015 m. paminėta Ežerėlio durpyno 100 metų sukaktis, įrengta nauja aikštė, pastatyta skulptūra
„Ežerėlio durpynui – 100” (skulptūros autorius Pijus Česiūnas).
Parengta pagal knygą „Pakaunės dešimtmečiai“ (Sudarytojas Petras Garnys)

3

A. VIETOS IŠTEKLIŲ IR VIETOVĖS EKOSISTEMOS BŪKLĖS, VIETOS
BENDRUOMENĖS POREIKIŲ IR PRIORITETŲ ANALIZĖ
Kalbant apie Ežerėlio privalumus, reikia visų pirma pabrėžti palankią vystymuisi lokaciją - miestelis
įsikūręs gražios gamtos prieglobstyje, jį supa miškingos teritorijos, kur galima ne tik pailsėti, bet ir
prisirinkti miško gėrybių. Aplinkinėse teritorijose galima pastebėti laukinių gyvūnų, išgirsti gervių
giesmes. Graži aplinka ir plėtojama dviračių takų infrastruktūra skatina keliauti dviračiais, paspirtukais,
vaikščioti pėsčiomis. Be to, palaikyti sveiką kūną galima čia pat veikiančiuose sporto klubuose. Ežerėlis
patrauklus ir tuo, kad yra patogus susisiekimas su Kauno miestu, todėl čia kuriasi jaunos šeimos, turinčios
galimybę vykti į darbus Kaune. Miestelio pasididžiavimas - liepų alėja, suteikianti Ežerėliui išskirtinumo
bei organizuojamas aitvarų festivalis „Tarp žemės ir dangaus“. Miestelis iš dalies turi miesto patogumus centralizuotą nuotekų surinkimą ir vandens tiekimą, kurio kokybė po renovacijos ženkliai pagerėjo, o tuo
pačiu yra ir arti gamtos su jos teikiamais privalumais. Netoliese esančiame durpyne apsivalo gamta,
formuojasi ežerėliai. Kadangi dauguma gyventojų gyvena individualiuose namuose, savo sklypuose
žmonės turi galimybę auginti daržoves, prieskoninius augalus, vaismedžius; jais dalinasi tarpusavyje, taip
įgyvendindami tvaraus vartojimo principus; tuo pačiu miestelyje pradėti organizuoti turgūs, kur galima
įsigyti vietos produktų kas dar sustiprina tvaresnį vartojimą. Reikia pažymėti ir bendruomenės indėlį
saugant aplinką: pastabūs, aktyvūs žmonės, reaguoja į taršą, saugo ir puoselėja aplinką. Ežerėlio
gyventojai jau dabar prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir klimato kaitos mažinimo: augina daugiamečius
augalus, rūšiuoja atliekas, kompostuoja. Miestelyje renovuota nemažai daugiabučių; keičiami asbestiniai
stogai; įdiegtos penkios saulės elektrinės.
Šalia privalumų ir stipriųjų vietovės bruožų reikia paminėti ir silpnąsias puses. Tai visų pirma patogios
infrastruktūros trūkumas: lietaus vandens surinkimo problema, (po lietaus daug kur telkšo balos), ne visur
miestelyje yra centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas (kai kur nuotekos nelegaliai
leidžiamos į vandens telkinius), vis dar trūksta gatvių ir kiemų apšvietimo, galėtų būti daugiau dviračių
takų ir turistinių takų; nepakanka šaligatvių, daugelis jų yra prastos būklės. Reikia pažymėti ir didelę oro
taršą kūrenimo sezono metu. Žiemos metu pasigendama efektyvesnio gatvių valymo. Nepilnai išspręsta
atliekų surinkimo problema: nėra efektyvios žaliųjų atliekų surinkimo sistemos, nėra tekstilės atliekų
surinkimo. Individualių namų gyventojai veža atliekas į daugiabučių konteinerius. Dar viena išskirtinė
problema, kurios sprendimą reikia surasti - palaidi (benamiai ir valkataujantys) šunys ir katės, atvežti
ir paleisti iš kitų vietovių platina ligas, kelia grėsmę gyventojų saugumui. Trūksta bendro apželdinimo
požiūrio, nepakanka medžių, trūksta medžių genėjimo sistemos, neprižiūrima dalis privačių žemės
plotų.
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1 lentelė. Ežerėlio seniūnijos klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo SSGG analizė
Stiprybės
• Miškinga teritorija, poilsis, miško gėrybės,
pajamos; daug laukinių gyvūnų, girdėti
gervių giesmės
• Žmonės augina daržoves, vaisius,
prieskonius, vaistinius augalus, kuriais
prekiauja ar dalinasi tarpusavyje
• Patogus susisiekimas su Kauno miestu
• Jaunėja bendruomenė (apie 1700),
organizuojamos vaikų vasaros stovyklos
„Draugiški gamtai Ežerėlio vaikai“
• Aktyvi bendruomenė, nepakanti teršėjams
• Išplėtota infrastruktūra, po renovacijos
pagerėjusi vandens kokybė; dalis
gyvenvietės (apie 30 gatvių) turi
centralizuotą nuotekų surinkimą
• Nemažai žmonių vaikšto pėsčiomis,
važiuoja dviračiais, paspirtukais;
• Vyksta aktyvi sporto veikla sporto
klubuose; aktyvi senjorų veikla (sportas,
šokiai, dainavimas)
• Liepų alėja – išskirtinis Ežerėlio bruožas
• Formuojasi dviračių trąsa (žiedas)
• Renovuota daug daugiabučių
• Keičiami asbestiniai stogai
• Įdiegtos saulės elektrinės (apie 5)
• Pradėti organizuoti turgūs preekiauti vietos
produktais ir keliaujančiais daiktais
• Žmonės rūšiuoja atliekas, kompostuoja
• Namų ūkiai orientuoti į daugiamečius
augalus

Silpnybės
• Trūksta aplinkosauginio sąmoningumo,
asmeninės ir kolektyvinės atsakomybės
• Nesurenkamos lietaus nuotekos, po lietaus
telkšo balos
• Ne visur yra centralizuotas vandens
tiekimas ir nuotekų surinkimas
• Palaidi (benamiai ir valkataujantys ) šunys
ir katės, atvežti ir paleisti iš kitų vietovių
• Trūksta dviračių takų ir infrastruktūros
(suoliukų, apšvietimo prie jų), trūksta
turistinių takų
• Trūksta šaligatvių, dauguma esančių yra
prastos kokybės
• Padidėjusi oro tarša kūrenimo sezono metu
• Kai kur nuotekos leidžiamos nelegaliai į
vandens telkinius
• Nepakankamas gatvių apšvietimas
• Trūksta bendro apželdinimo požiūrio,
nepakanka medžių, trūksta medžių
genėjimo sistemos, neprižiūrima dalis
privačių žemės plotų, nešienaujama
• Nepakankamas gatvių valymas žiemos
metu
• Trūksta tekstilės surinkimo konteinerių,
nėra kur vežti žaliųjų atliekų
• Individualių namų gyventojai veža atliekas
į daugiabučių konteinerius
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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
ir ekologinių ūkių plėtrą, ekonomika bus
ekonomika gali pereiti į nuosmukį, o tai
grindžiama investicijomis į ekologiškas
gali sukliudyti atsinaujinančių energijos
technologijas, tvarius sprendimus ir naujas
šaltinių plėtrai regione.
įmones.
• Socialinės. Augantis atotrūkis tarp
• Socialinės. Stiprėjanti partnerystė tarp
visuomenės grupių ir teritorinių vienetų
Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022,
išsivystymo. Didėjanti atskirtis tarp
didėjančios galimybės pritraukti turistus.
aukštas pajamas gaunančių, didesnio
išsimokslinimo
ir
mažas
pajamas
• Technologinės. Europoje esama gerų
gaunančių ir žemesnio išsimokslinimo
galimybių plačiau taikyti naujausias
visuomenės narių
energetikos, transporto ir medžiagų
panaudojimo
technologijas.
Europos
• Technologinės. Kyla naftos kainos ir
įmonės ypač stiprios atsinaujinančios
didėja anglies dvideginio kiekis toliau
energijos gamybos ir atliekų tvarkymo bei
kenkia Žemės klimatui ir ekosistemoms,
perdirbimo srityse, užima atitinkamai
sudėtingas aplinkosauginių technologijų,
40 proc. ir 50 proc. pasaulio rinkos.
siekiant darniau plėtoti ekonomiką,
diegimas ir valdymas.
• Teisinės. Aplinkos apsauga yra būtinoji
• Teisinės. Klimato kaita ir aplinkos būklės
• pagrindinių teisių laikymosi sąlyga.
blogėjimas daro tiesioginį ir netiesioginį
Atsiranda naujos žmogaus teisės – teisės į
poveikį įvairioms tarptautiniu ir Europos
sveiką, saugią ir tvarią aplinką, pareiga ir
lygmeniu užtikrinamoms pagrindinėms
pagarba gamtai.
teisėms, pavyzdžiui, teisei į gyvybę, teisei
• Aplinkos. Auga žaliosios infrastruktūros
į sveikatą, teisei į švietimą ir teisei į
gerosios praktikos pavyzdžių skaičius
privatų ir šeimos gyvenimą.
(„Žaliasis
namas“,
vertikalioji
• Aplinkos. Klimato kaita ir aplinkos būklės
žemdirbystė, vandenį tausojantys augalai)
blogėjimas kelia egzistencinę grėsmę
Lietuvoje
Europai ir pasauliui. Klimato nulemti
• Lygybės. Sparčiai besikeičiančios žmonių
pokyčiai žemėje vyksta greičiau nei buvo
nuostatos, elgsena ir vartojimo įpročiai
manoma, intensyvi verslo plėtra gali
daro didelę įtaką aplinkos tvarumui.
padidinti aplinkos taršą.
Siekiant
darnaus
vystymosi,
auga
• Lygybės. Europos Žaliasis kursas gali būti
iniciatyvų ir projektų skaičius padedantys
nepakankamai suprastas visuomenės ir
formuoti įvairių visuomenės grupių
netapti nauja augimo strategija dėl
aplinkosauginių problemų suvokimą ir
nevienodo aplinkosauginių problemų
keisti kasdienio elgesio praktikas.
suvokimo,
nelygiaverčio
visų
suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir
įsipareigojimų prisiėmimo ir vykdymo.
Klimato kaitos ir aplinkos būklės
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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?
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VIZIJA: EŽERĖLIS 2030
•
•
•
•
•
•
•

Centralizuotas nuotekų surinkimas ir vandens tiekimas
Draugiška gamtai ( ir tarpusavyje), sportuojanti ir fiziškai aktyvi bendruomenė
Išplėtoti žali dviračių takai, pažintiniai/turistiniai miško takai
Atsodinta liepų alėja
Vieninga apželdinimo sistema
Tvenkinys bendruomenei
Racionalesnis vartojimas, sukurta daiktų dalinimosi ir perdirbimo/antrinio panaudojimo
kultūra
Plečiamas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas ir naudojimas

•

EŽERĖLIO MISIJA - siekti poveikio klimatui neutralumo ugdant seniūnijos gyventojų,
privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkosauginį samoningumą ir socialinę
atsakomybę.
Pagrindinė klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo problema, kurią pasiryžusi spręsti
bendruomenė
•
•

Ežerėlio 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.
Trūksta žinių ir kolektyvinio žinojimo apie įvairių aplinkosaugos technologijų veiksmingumą ir
aplinkai teikiamą naudą.

2 lentelė. Pagrindinių suinteresuotųjų, kurie gali prisidėti ar prisideda prie klimato švelninimo ir
aplinkos gerinimo, analizė
Vietos plėtros
veikėjai
Ežerėlio seniūnija

Gebėjimai/motyvacija
spręsti problemą
Motyvacija
vidutinė/gebėjimai vidutiniai

Ežerėlio
verslininkai

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai maži

Ežerėlio
bendruomenė

Motyvacija didelė/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
akcijų, prie Ežerėlio vieningo apželdinimo
plano rengimo ir įgyvendinimo
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
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Ežerėlio pagr.
mokykla ir
Trečiojo amžiaus
universitetas
Ežerėlio kultūros
centras

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai vidutiniai

Bendradarbiaujant su kitomis grupėmis
vykdyti aplinkosauginio švietimo veiklas ir
akcijas

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai dideli

Namų ūkiai

Motyvacija žema/gebėjimai
vidutiniai

Priešgaisrinės
saugos tarnybos
ugniagesių
komanda

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai vidutiniai

Inicijuoti aplinkosauginio švietimo veiklas ir
akcijas bendradarbiaujant su kitomis
suinteresuotomis grupėmis
Dalyvauti akcijose, talkose, šviečiamojoje
veikloje, prisidėti prie apželdinimo projektų
įgyvendinimo, diegti namų ūkiuose
atsinaujinančios en. šaltinius; atsakingai
vartoti ir tvarkyti atliekas; esant galimybei,
jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų
Šviesti visuomenę oro taršos klausimais
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B. VIETOVĖS VYSTYMOSI POTENCIALO, SIEKIANT KLIMATO KAITOS
ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO, PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ
NUSTATYMAS
Ežerėlio 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, 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 samoningumą
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 oro, vandens ir gamtos aplinkos taršą Ežerėlio seniūnijoje plečiant centralizuotą
vandens tiekimą ir nuotekų, įskaitant lietaus nuotekas, surinkimą.
Uždavinys 2 Plėsti pėsčiųjų, dviračių ir pažintinių takų tinklą su priklausančia infrastruktūra.
Uždavinys 3 Sukurti vieningą apželdinimo sistemą, formuojančią patrauklų Ežerėlio įvaizdį.
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C. EŽERĖLIO SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ GAIRĖS
UŽDAVINYS/TIKSLAS VEIKSMŲ GAIRĖS
1

2

Mažinti oro, vandens ir
gamtos aplinkos taršą
Ežerėlio seniūnijoje
plečiant centralizuotą
vandens tiekimą ir
nuotekų, įskaitant
lietaus nuotekas,
surinkimą.

Informuoti ir skatinti namų ūkius, verslo ir
viešojo sektoriaus organizacijas diegti
naujausias energetikos, transporto ir
medžiagų panaudojimo technologijas
Įrengti centralizuotą vandens tiekimo ir
nuotekų, tame tarpe ir lietaus nuotekų
surinkimo sistemą
Matuoti, analizuoti ir informuoti gyventojus
ir organizacijas apie oro, vandens ir gamtos
aplinkos užterštumą seniūnijoje
Populiarinti ir skatinti namų ūkius pereiti
prie atsinaujinančių energijos šaltinių, diegti
technologinius sprendimus, kurie padėtų
mažinti taršą iš kaminų

Plėsti pėsčiųjų, dviračių Parengti Ežerėlio seniūnijos pėsčiųjų,
ir pažintinių takų
dviračių ir pažintinių takų plėtros projektą
tinklą su priklausančia
infrastruktūra
Parengti pažintinių ir turistinių takų
maršrutus ir jų žemėlapį
Rengti projektus/akcijas Ežerėlyje
skatinančias bevariklio transporto vartojimą
ir propaguojančias aktyvaus judėjimo naudą
gyventojams

3

Sukurti vieningą
apželdinimo sistemą,
formuojančią
patrauklų Ežerėlio

Parengti Ežerėlio seniūnijos priežiūros ir
apželdinimo projektą, rekomendacijas
gyventojams ir organizacijoms

POTENCIALŪS
VYKDYTOJAI
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas
Savivaldybė,
seniūnija,
namų ūkiai
Savivaldybė,
seniūnija,
Savivaldybė,
seniūnija,
priešgaisrinės saugos
tarnyba,
verslas
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
Trečiojo amžiaus
universitetas, Kultūros
centras,
Ežerėlio pagrindinė
mokykla,
verslas,
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas
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įvaizdį

Organizuoti mokymus, akcijas aplinkos
tvarkymo ir apželdinimo klausimais

Savivaldybė,
seniūnija,
Ežerėlio kultūros
centras
Ežerėlio pagrindinė
mokykla ir Trečiojo
amžiaus universitetas,
verslas

KAIP MES ČIA ATSIDŪRĖME?
Strategijos rengimo susitikimas Ežerėlyje 2021

13

KAIP MES SUŽINOSIME, KAD EINAME TEN KUR REIKIA?

KAIP VALDYSIME KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ?
Bus sukurta darbo grupė susidedanti iš bendruomenės, savivaldos ir verslo atstovų, kuri stebės
strategijos įgyvendinimą. Kiekvienais metais bus įvertinta strategijos įgyvendinimo pažanga ir kas
penki metai bus peržiūrimos strategijos kryptys.

Strategija parengta įgyvendinant projektą „Vietos bendruomenių informavimas bei gebėjimų stiprinimas aplinkosaugos ir klimato kaitos
srityje“ www.apf.lt
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