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KUR MES ESAME DABAR?
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KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS APRAŠYMAS
Karmėlavos seniūnija yra viena didžiausių Kauno rajono seniūnijų. Ji užima 4384 ha žemės plotą, kurio
administracinis centras – Karmėlava. Miestelis įsikūręs prie Kauno–Zarasų plento, apie 14 km nuo
Kauno centro, ant kairiojo Neries kranto, tarp Zversos ir Šešuvos upelių. Antras pagal dydį kaimas –
Ramučiai. Be jų, seniūnijai priskirta dar 11 kaimų: Martinava, Margava, Sergeičikai I, Sergeičikai II,
Biruliškės, Pelainiai, Rykštynė, Naujasodis, Kaukazas, Narėpai ir Vaistariškiai. Tai sparčiai
besiplečianti gyvenvietė, 2022 sausio mėn. 1 d. duomenimis seniūnijoje gyvena apie 7481 gyventojų.
Karmėlavos seniūnijos teritorijoje įsikūręs oro uostas, jame kasmet apsilanko apie 800 tūkstančių
keleivių. Čia sparčiai plečiasi pramoninis rajonas LEZ (laisvoji ekonominė zona). Tai pritraukia
milijonus užsienio investicijų ir sukuria darbo vietų tūkstančiams žmonių.
Karmėlavos seniūnija – unikali savo geografine padėtimi. Iš čia įvairiausiais keliais patogu keliauti į
visas Lietuvos puses. Čia pat – Kauno miestas. Autostrada Vilnius–Kaunas–Klaipėda taip pat arti. O
kelias Kaunas–Zarasai–Daugpilis – ranka pasiekiamas. Karmėlavos seniūnijoje įsikūrusioje Laisvojoje
ekonominėje zonoje kuriasi ne tik didžiosios šalies įmonės bet ir užsienio investuotojai.
Seniūnijos vaikai ugdomi Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje, mažesnieji – lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“. Čia veikia Šv. Onos koplyčia, ambulatorija, biblioteka, Ramučių kultūros centras,
apsilankyti kviečia du piliakalniai. Seniūnijoje aktyviai veiklą vykdo Karmėlavos bendruomenės
centras „Židinys“.
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A. VIETOS IŠTEKLIŲ IR VIETOVĖS EKOSISTEMOS BŪKLĖS, VIETOS
BENDRUOMENĖS POREIKIŲ IR PRIORITETŲ ANALIZĖ

Žvelgiant į Karmėlavos seniūnijos privalumus gyventojams bei verslui, visų pirma reikia paminėti
natūralią apylinkių gamtinę aplinką ir kraštovaizdį. Seniūnijoje išlikusi augalų bioįvairovė,
nešienaujamose pievose auga vaistažolės ir reti augalai. Patrauklus kraštovaizdis puikiai tarnauja
rekreacinėms erdvėms: miške įrengti sveikatingumo takai ir treniruoklių aikštelės. Visuomenei tarnauja ir
kitos sutvarkytos viešosios erdvės: Rykštynės slėnis - amfiteatras (paruoštas projektas laukia investicijų),
parkas prie mokyklos, modernus stadionas, Ramučių parkas su tvenkiniu (tvarkomas pagal projektą),
piliakalnis.
Karmėlavos seniūnijoje dalis gyventojų gali naudotis infrastruktūros privalumais ir tuo pačiu mažinti
aplinkos taršą: yra centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas; į namus atvestos dujos leidžia
naudoti mažiau taršų kurą ir saugoti oro kokybę, ypatingai kūrenimo sezono metu. Didelį indėlį į
seniūnijos aplinkos išsaugojimą ir gerinimą įneša vietos žmonės, aktyvi bendruomenė, kuri rengia aplinkos
tvarkymo projektus, akcijas, išreiškia nepakantumą šiukšlintojams.
Palanki geografinė padėtis, veikiantis oro uostas bei geras susisiekimas su Kauno miestu daro Karmėlavą
patrauklią tiek gyventojams, tiek ir verslui.
Tačiau šios stipriosios ekonominės pusės turi ne itin palankų aspektą, keliantį didesnę aplinkos taršą. Prie
Karmėlavos silpnųjų pusių aplinkosaugos prasme reikia pažymėti nemenką tiek tranzitinio transporto, tiek
ir orlaivių keliamą oro bei triukšmo taršą. Nepaisant to, kad Kauno miestas visai greta, viešasis transportas
kol kas vis dar neefektyvus, dalis seniūnijos gyvenviečių net neturi susisiekimo viešuoju transportu
galimybės. Trūksta ir dviračių takų bei šaligatvių, dėl apšvietimo infrastruktūros trūkumo tiek
dviratininkams, tiek ir pėstiesiems nesaugu tamsiu paros metu. Deja, seniūnijoje kol kas išlieka ir aplinkos
tarša nuotekomis, kadangi dalyje seniūnijos vietovių nėra centralizuoto, nuotekų surinkimo ir vandens
tiekimo, dalinai teršiama Nėries upė. Prie taršos prisideda ir tie gyventojai, kurie piktybiškai nesijungia
prie nuotekų surinkimo tinklų, nors turi tokią galimybę. Nepaisant bendrų seniūnijos ir vietos gyventojų
pastangų vis dar išlieka tarša šiukšlėmis miško teritorijoje, Karmėlavoje esančių kapinių prieigose.

1 lentelė. Karmėlavos seniūnijos klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo SSGG analizė
Stiprybės
•
•

•
•

Gražus kraštovaizdis ir natūrali gamtinė
aplinka daro seniūniją patrauklią
gyventojams ir verslui
Prieinamos visuomenei sutvarkytos
viešosios ir rekreacinės erdvės: Rykštynės
slėnis; parkas prie mokyklos ir modernus
stadionas; tvenkinys ir pliažas; piliakalnis;
Ramučių parkas; sveikatingumo takai ir
treniruokliai
Atvestos dujos miestelyje leidžia naudoti
mažiau taršų kurą
Dalyje seniūnijos yra centralizuotas

Silpnybės
•
•
•
•
•
•

Dalyje seniūnijos vietovių nėra
apšvietimo infrastruktūros;
Trūksta pėsčiųjų ir dviračių takų;
Didelė tranzitinio transporto tarša;
Didelė lėktuvų tarša ir triukšmas;
Dalyje seniūnijos vietovių nėra
centralizuoto vandens tiekimo, nuotekų
surinkimo, dalinai teršiama Nėries upė;
Kai kurie gyventojai piktybiškai nesijungia
prie nuotekų surinkimo, teršia aplinką
nuotekomis;
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•

vandens tiekimas ir nuotekų surinkimas
prisideda prie mažesnio taršos išleidimo į
aplinką
Aktyvi bendruomenė deda visas pastangas
kurti švarią ir patrauklią gyvenimui
aplinką

•
•
•
•
•

Tarša šiukšlėmis miškuose ir kitose
viešose vietose;
Neefektyvus viešasis transportas: reti
reisai, dalis seniūnijos gyvenviečių neturi
susisiekimo viešuoju transportu.
Nėra turgelio vietos ūkininkams
Piliakalnis užstatytas gyvenamasis namas
Nėra prieigos prie Neries pakrančių.
Užstatytos. Nesilaikoma įstatymų, nors ir
buvo skirtos baudos

Galimybės
Grėsmės
• Politinės. Didėjantys ES įsipareigojimai
• Politinės Šalyje, regioniniame ir vietos
iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui lygmenyje Europos aplinkos politika grindžiama
neutralumą, transformuoti Europos visuomenę ir atsargumo, prevencijos, žalos aplinkai ištaisymo
ekonomiką, kuri turės būti ekonomiškai ten, kur yra jos šaltinis, ir „teršėjas moka“
efektyvi, teisinga ir socialiniu požiūriu principais, nėra vietos, regioninės ir nacionalinės
subalansuota
politikos formavimo centre. .
• Ekonominės. Laisvoji ekonominė zona
• Ekonominės Dėl geopolitinės situacijos,
(LEZ) su ten įsikūrusia įmonių gausa sudaro pandemijos, sparčios klimato kaitos šalies
galimybes ieškoti rėmėjų bendruomeninei ekonomika gali pereiti į nuosmukį, o tai gali
veiklai. Europos Žaliasis kursas, Kaimo plėtros sukliudyti atsinaujinančių energijos šaltinių
programos priemonės paskatins atsinaujinančių plėtrai regione.
energijos išteklių ir ekologinių ūkių plėtrą,
• Socialinės. Augantis atotrūkis tarp
ekonomika bus grindžiama investicijomis į visuomenės grupių ir teritorinių vienetų
ekologiškas technologijas, tvarius sprendimus ir išsivystymo. Didėjanti atskirtis tarp aukštas
naujas įmones.
pajamas gaunančių, didesnio išsimokslinimo ir
• Socialinės. Palanki geografinė padėtis, mažas pajamas gaunančių ir žemesnio
geras susisiekimas su miestu daro seniūniją išsimokslinimo visuomenės narių
patrauklią gyventi užmiestyje ir tuo pačiu
• Technologinės. Kyla naftos kainos ir
naudotis miesto paslaugomis ir kitais didėja anglies dvideginio kiekis toliau kenkia
privalumais. Parengtas ir laukia patvirtinimo Žemės klimatui ir ekosistemoms, sudėtingas
Rykštynės amfiteatro atnaujinimo projektas, aplinkosauginių technologijų, siekiant darniau
kurį įgyvendinus bus sukurta renginių plėtoti ekonomiką, diegimas ir valdymas.
pravedimo
erdvė,
leisianti
sustiprinti
• Teisinės. Klimato kaita ir aplinkos būklės
bendruomeniškumą. Stiprėjanti partnerystė tarp blogėjimas daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį
Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022, įvairioms tarptautiniu ir Europos lygmeniu
didėjančios galimybės pritraukti turistus.
užtikrinamoms pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui,
• Technologinės. Yra galimybė įrengti teisei į gyvybę, teisei į sveikatą, teisei į švietimą ir
aplinkkelį, kuris sumažintų transporto keliamą teisei į privatų ir šeimos gyvenimą.
taršą.
Europos Žaliasis kursas paskatins
• Aplinkos. Oro uosto plėtra gali sukelti
atsinaujinančių
energijos
išteklių
plėtrą didesnę aplinkos ir triukšmo taršą. Klimato kaita
savivaldybėje ir tuo pačiu seniūnijoje. Europoje ir aplinkos būklės blogėjimas kelia egzistencinę
esama gerų galimybių plačiau taikyti naujausias grėsmę Europai ir pasauliui. Klimato nulemti
energetikos,
transporto
ir
medžiagų pokyčiai žemėje vyksta greičiau nei buvo
panaudojimo technologijas.
manoma, intensyvi verslo plėtra LEZ‘e gali
• Teisinės. Aplinkos apsauga yra būtinoji
padidinti aplinkos taršą.
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pagrindinių teisių laikymosi sąlyga. Atsiranda
• Lygybės. Europos Žaliasis kursas gali būti
naujos žmogaus teisės – teisės į sveiką, saugią ir nepakankamai suprastas visuomenės ir netapti
tvarią aplinką, pareiga ir pagarba gamtai.
nauja augimo strategija dėl
nevienodo
•
Aplinkos. Auga žaliosios infrastruktūros aplinkosauginių
problemų
suvokimo,
gerosios praktikos pavyzdžių skaičius („Žaliasis nelygiaverčio
visų
suinteresuotųjų
šalių
namas“, vertikalioji žemdirbystė, vandenį dalyvavimo ir įsipareigojimų prisiėmimo ir
tausojantys augalai) Lietuvoje.
vykdymo.
Klimato
kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo
• Lygybės. Sparčiai besikeičiančios žmonių
ypač
neproporcingai
didelis
nuostatos, elgsena ir vartojimo įpročiai daro poveikis
besivystančiose
teritorijose
ir
dėl
jo
didėja
esama
didelę įtaką aplinkos tvarumui. Siekiant darnaus
vystymosi, auga iniciatyvų ir projektų skaičius socialinė ir ekonominė nelygybė, todėl labiau
padedantys formuoti įvairių visuomenės grupių nukenčia pažeidžiamos grupės (moterys, vaikai,
aplinkosauginių problemų suvokimą ir keisti seni žmonės, neįgalieji ir pabėgėliai).
kasdienio elgesio praktikas.
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KUR MES NORIME PATEKTI?
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VIZIJA: KARMĖLAVA 2030
•
•
•
•
•
•
•
•

SUTVARKYTOS VIEŠOS ERDVĖS PRITAIKYTOS REKREACIJAI
IŠPLĖTOTAS PATOGUS DVIRAČIŲ TAKŲ TINKLAS
APLINKINIAI KAIMAI PRIJUNGTI PRIE CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO
IR NUOTĖKŲ SURINKIMO TINKLŲ, ĮRENGTAS APŠVIETIMAS
ĮRENGTAS APLINKKELIS SUMAŽINA AUTOMOBILIŲ TARŠĄ
GYVENVIETĖJE
SAUGOMA BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ (RETI AUGALAI, PIEVOS)
ĮSTEIGTAS VIETINIŲ PRODUKTŲ TURGELIS
VISIEMS PRIEINAMOS NERIES PAKRANTĖS
ŠVARUS MIŠKAS

KARMĖLAVOS MISIJA - siekti teigiamo poveikio aplinkos kokybei ir neutralumo klimatui ugdant
seniūnijos gyventojų, privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų aplinkosauginį samoningumą ir
atsakomybę.
Pagrindinė klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo problema, kurią pasiryžusi spręsti
bendruomenė:
Mažinti aplinkos taršą ir poveikį klimatui ugdant sąmoningumą, asmeninę ir kolektyvinę atsakomybę,
skatinant aktyviai veikti.

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

Gebėjimai/motyvacija
spręsti problemą
Motyvacija
vidutinė/gebėjimai vidutiniai

Verslas

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai maži

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.
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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Gimnazija ir
Kauno rajono
Neįgaliųjų
draugijos dienos
centras
Namų ūkiai

Motyvacija
vidutinė/gebėjimai vidutiniai

Bendradarbiaujant su kitomis grupėmis
vykdyti aplinkosauginio švietimo veiklas ir
akcijas

Motyvacija žema/gebėjimai
vidutiniai

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
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B. VIETOVĖS VYSTYMOSI POTENCIALO, SIEKIANT KLIMATO KAITOS
ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO, PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ
NUSTATYMAS
Karmėlavos seniūnijos VIZIJA klimato kaitos švelninimo ir aplinkos gerinimo kontekste
•

•

•

Apie kokią (kokias požymiais pasižyminčią) aplinkai ir žmogui draugišką vietovę galvojame
šiandien?
Vietovė, kurioje tausojami ir saugomi gamtos ištekliai, pritaikomi saugiam ir patogiam
gyvenimui bei 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?
Informuosime bei ugdysime bendruomenių aplinkosaugos vertybes, skatinsime
bendradarbiavimą su Kauno rajono savivaldybe, seniūnija ir verslu, siekiant plėsti aplinkos
taršą mažinančią infrastruktūrą; skatinsime prisiimti asmeninę bei kolektyvinę atsakomybę už
savo ir mūsų visų aplinką.

Pagrindinis strategijos tikslas :
Mažinti aplinkos taršą ir poveikį klimatui ugdant seniūnijos gyventojų, privataus ir viešojo sektoriaus
organizacijų aplinkosauginį samoningumą, asmeninę ir kolektyvinę atsakomybę.
Papildantys tikslai
Informuoti, konsultuoti ir įtraukti gyventojus į aplinkos gerinimo ir klimato kaitos švelninimo
priemonių diegimą, bendradarbiauti su verslu ir Kauno rajono savivaldybe kuriant bendras aplinkos
gerinimo iniciatyvas ir projektus, skatinti aktyviai veikti.
Uždavinys 1. Mažinti oro, vandens ir gamtos aplinkos taršą Karmėlavos seniūnijoje plečiant atitinkamą
infrastruktūrą.
Uždavinys 2 Plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą.
Uždavinys 3 Kompleksiškai sutvarkyti viešąsias erdves, laikantis aplinkosauginių reikalavimų
Uždavinys Nr.4 Atkurti prieigas prie Neries, laikantis pakrančių zonos reikalavimų
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KAIP MES ČIA ATSIDŪRĖME?
Strategijos rengimo susitikimas Karmėlavoje 2021
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C. KARMĖLAVOS SENIŪNIJOS KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS
GERINIMO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ GAIRĖS
UŽDAVINYS/TIKSLAS VEIKSMŲ GAIRĖS
1

2

Mažinti oro, vandens ir
gamtos aplinkos taršą
Karmėlavos seniūnijoje
plečiant atitinkamą
infrastruktūrą.

Plėsti pėsčiųjų ir
dviračių takų tinklą su
priklausančia
infrastruktūra

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 ir skatinti gyventojus
jungtis prie šių tinklų
Matuoti, analizuoti ir informuoti gyventojus
ir organizacijas apie oro, vandens ir gamtos
aplinkos užterštumą seniūnijoje
Diegti transporto taršą ir triukšmą
mažinančias priemones; siekti aplinkkelio
projekto parengimo ir įgyvendinimo.
Populiarinti ir skatinti namų ūkius pereiti
prie atsinaujinančių energijos šaltinių
Parengti Karmėlavos seniūnijos pėsčiųjų, ir
dviračių takų plėtros projektą, įtraukiant ir
takų bei šaligatvių apšvietimo sprendimus.
Parengti pažintinių ir turistinių takų
maršrutus ir jų žemėlapį
Rengti projektus/akcijas Karmėlavoje
skatinančias bevariklio transporto vartojimą
ir propaguojančias aktyvaus judėjimo naudą
gyventojams

3

4

Kompleksiškai
sutvarkyti viešąsias
erdves, laikantis
aplinkosauginių
reikalavimų

Atkurti prieigas prie
Neries, laikantis
pakrančių zonos
reikalavimų

POTENCIALŪS
VYKDYTOJAI
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas
Savivaldybė,
seniūnija,
namų ūkiai
Savivaldybė, seniūnija
Savivaldybė,
seniūnija, verslas,
bendruomenė
Savivaldybė, seniūnija
verslas
Savivaldybė,
seniūnija, verslas,
bendruomenė
Savivaldybė,
seniūnija, verslas,
bendruomenė
Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė, Kauno
r. Neįgaliųjų draugijos
dienos centras,
gimnazija, verslas

Parengti viešųjų erdvių tvarkymo projektą,
ieškoti įvairių galimų finansavimo šaltinių
įgyvendinimui, įtraukiant visas
suinteresuotąsias puses

Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė,
verslas

Sustabdyti pamiškių pievų šienavimą,
siekiant išsaugoti natūralią bioįvairovę

Savivaldybė,
seniūnija,
bendruomenė
bendruomenė,
seniūnija,
savivaldybė

Parengti pakrančių grąžinimo visuomenei
veiksmų planą, kuriame būtų numatytos
kompleksinės priemonės apjungiant
bendruomenės, seniūnijos ir savivaldybės
veiksmus
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KAIP MES SUŽINOSIME, KAD EINAME TEN KUR REIKIA?

KAIP VALDYSIME KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMO IR APLINKOS GERINIMO
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ IR PRIEŽIŪRĄ?
Bus sukurta darbo grupė, sudaryta iš bendruomenės, savivaldos (seniūnijos) ir verslo atstovų, kuri
užsiims aplinkosaugos sklaida, organizuos akcijas, inicijuos projektinę veiklą, sieks visų pirma
Rykštynės parko projekto įgyvendinimo ir kitų, strategijoje numatytų, tikslų įgyvendinimo.

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