
2016 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS”  

 



2016 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (1) 

SUTVARKYTA: 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto grunto – 
8350,38 tonos (planuota 8300 tonų); 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto dumblo – 
1053,89 tonos (planuota 1000 tonų); 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto vandens 
990,72  tonos (planuota 900 tonų); 

• Naftos verslovių gręžinių dumblo                                                                           
– 156,5 tonos (planuota 150 tonų); 

• Naftos chemijos pramonės biologinio        
valymo įrenginių dumblo – 2000,84                  
tonos (planuota 2000 tonų). 
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2016 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (2) 

PRIIMTA VALYMUI IR TVARKYMUI: 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto grunto – 
12896,29 tonos (planuota 4000 tonų); 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto dumblo – 
1431,86 tonos (planuota 1000 tonų); 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto vandens 
980,89 tonos (planuota 950 tonų); 

• Naftos verslovių gręžinių dumblo – 42,5 tonos (planuota 150 tonų); 

• Naftos chemijos pramonės biologinio valymo įrenginių dumblo – 1575,64 tonos 
(planuota 1450 tonų). 

SUTVARKYTA: 

• Sutvarkytos naftos produktais užterštos bešeimininkės pavojingos atliekos 
adresu Kauno g. 21, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. 



2016 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (3) 

SUTVARKYTA: 

• Sutvarkytos naftos produktais užterštos bešeimininkės 
pavojingos atliekos adresu Kauno g. 21, Ilgakiemio k., 
Garliavos apyl. sen., Kauno r.; 

• Baigta tvarkyti UAB „Lidl Lietuva“ užteršta teritorija, 
esančios Luokės g., Telšiuose bei parengta ir su Lietuvos 
geologijos tarnyba bei Šiaulių RAAD suderinta 
sutvarkymo darbų baigiamoji ataskaita; 

 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (1) 

• 2016 metais plečiant Įstaigos skyriuose gamybinius pajėgumus buvo 
pakoreguotas Jonavos skyriaus TIPK-as ir gautas Aplinkos apsaugos 
agentūros leidimas per metus sutvarkyti 7000 tonų užteršto grunto, 
3600 tonų užteršto vandens ir dumblo, 3600 tonų nepavojingų atliekų. 
Taip pat vienu metu laikyti 13000 tonų užteršto grunto, 585 tonas 
užteršto vandens ir dumblo bei 3000 tonų nepavojingų atliekų; 

• Klaipėdos skyriuje atlikta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo atranka, išplečiant vienu metu numatomo laikyti užteršto 
grunto kiekį iki 23000 tonų; 

• Klaipėdos skyriuje įrengta pavojingomis cheminėmis medžiagomis 
užterštų atliekų laikino saugojimo apie 120 m³ patalpa, kurioje yra 
galimybė laikinai saugoti pavojingas atliekas, galinčias susidaryti 
likviduojant ekstremalias situacijas, įmonių bankroto ar nelegalių 
atliekų tvarkymo veiklos metu. 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (2) 

• Parengtas bei suderintas su UAB „MT Group“ AB „Klaipėdos nafta“ 
užterštos teritorijos (planuojamos statyti suskystintų gamtinių dujų 
paskirstymo stoties teritorijos) valymo darbų aprašas, tvarkytos 
teritorijos užterštas gruntas priimtas į Klaipėdos skyrių; 

• Parengti Vašuokos, Viešintos, Vyžuonos ir Višakio upių atkarpų 
renatūralizavimo projektai, Vašuokos, Viešintos ir Vyžuonos upių 
atkarpų renatūralizavimo projektai suderinti su AAA, atlikta šių 
upių atkarpų buveinių kokybės vertinimai; 

• Parengtas ir su suinteresuotomis institucijomis suderintas Galvės 
ežero tarptautinės irklavimo trasos tvarkymo darbų (I, II, III etapų) 
projektas. 

 



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (1) 

• Lietuvos geologijos tarnybai pateikti pasiūlymai dėl Ekogeologinių 
tyrimų reglamento papildymo ir objektyvesnių reikalavimų atliekant 
ekogeologinius tyrimus ir rengiant tyrimų ataskaitas; 

• Aplinkos ministerijai ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti pasiūlymai 
dėl 2016 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojusios Atliekų tvarkymo įstatymo 
aktualios redakcijos 4 straipsnio 1 dalies reikalavimų griežtesnės 
kontrolės, įtraukimo į Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės 
leidimų tvarką, Aplinkos projektų valdymo agentūros informavimo 
kontroliuojant su pavojingų atliekų tvarkymu susijusius projektus ir 
juose numatomus atitinkamus minėto straipsnio reikalavimus; 

• Aplinkos apsaugos agentūrai, Kauno rajono savivaldybės 
administracijai, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui 
pateiktos pastabos dėl UAB „Debris“ paraiškos taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimui gauti; 

• Aplinkos ministerijos „Vandenų išteklių ir normatyvų skyriui“ pateiktos 
pastabos dėl „Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo 
pakeitimo“ projekto. 



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (1) 

• Parengtas ir išspausdintas straipsnis žurnale „Mokslas ir technika“ 
apie neigiamą upių tiesinimo įtaką ekosistemoms ir upių 
renatūralizavimo aplinkosauginę reikšmę; 

• Parengtas ir išspausdintas straipsnis žurnale „Statyba ir 
architektūra“ „Darni aplinkos ir žmogaus sąveika – įstaigos „Grunto 
valymo technologijos“ veiklos pamatas“ 

• Parengti ir išspausdinti 8 straipsniai Panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio 
rajonų vietos spaudoje apie šiuose rajonuose vykdomus Vašuokos, 
Viešintos ir Vyžuonos upių atkarpų renatūralizavimo įgyvendinimo 
projektus; 

• Parengtos 3 „Žmogus gamtoje“ ciklo laidos, kurios buvo 
transliuotos Lietuvos radijo laidoje „Gamta visų namai“; 

• Dalyvauta LRT laidoje „Ryto garsai“ apie upių renatūralizacijos 
projektų įgyvendinimą Lietuvoje; 

 



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (2) 

• Atnaujinta ir išplėsta dirvožemio savivalos procesus skatinančių 
augalų ekspozicija VU Botanikos sode; 

• Pakoreguotas ir pakartotinam išleista ekologinio švietimo 
medžiaga „Gruntą valančių augalų ekspozicija“ bei  „Automobilis ir 
aplinka“, kuri atitinkamai buvo nemokamai platinama VU botanikos 
sodo lankytojams bei RAAD, savivaldybių tarnautojams.  

• Organizuotos atvirų durų dienos Klaipėdos ir Jonavos skyriuose; 

• Sudarytos sąlygos 1 VDU Gamtos mokslų fakulteto aplinkotyros ir 
ekologijos studijų programos studentui atlikti gamybinę praktiką; 

 



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (3) 

• VU Gamtos mokslų fakulteto Mikrobiologijos ir biotechnologijos 
katedros 2 studentams, pagal su Vilniaus universiteto rektoriumi 
pasirašytą sutartį, skirtos ir įteiktos profesoriaus Karolio Jankevičiaus 
vardo stipendijos; 

• Organizuotas „Šalies įmonių geriausiai dirbančių ekologijos tarnybų 
(ekologų) konkursas“ (konkursui pateikimo medžiaga pratęsta iki 2017 
m. birželio 5 d.); 

• Skaitytos 2 paskaitos Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Aplinkos inžinerijos studijų krypties studentams temomis: „Užterštų 
teritorijų tvarkymas“ bei „Vandens telkinių būklė ir jos gerinimo 
priemonės“; 

• Dalyvauta vandens ūkio inžinerijos studijų programos vertinime 
Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakultete. 

 

 



SUTEIKTA PARAMA (1)  

 

 

• VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ organizuoti ekologinę 
vasaros stovyklą be tėvų globos likusiems vaikams „Atsakingas ir 
laimingas žmogus – tai AŠ” skirta 2500 Eur; 

• Lietuvos geologų sąjungai leidinio „Lietuvos šaltiniai ir versmės“ 
leidybai skirta 3000 Eur; 

• Lietuvos architektų sąjungai architektų apdovanojimo renginiui 
organizuoti skirta 4950 Eur; 

• VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ – įstaigos (leidžiančios laikraštį 
,,Žaliasis pasaulis") vykdomai ekologinio švietimo veiklai skirta 700 
Eur; 

 

 

 

 

 

 



SUTEIKTA PARAMA (2)  

 

 

• Lietuvos geologų sąjungai kasmetinės Geologinio paveldo dienos 
minėjimo renginio finansavimui skirta 300 Eur; 

• Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos 
aplinkosauginių idėjų populiarinimui, ekologinių žinių sklaidai, 
aplinkosauginių vertybių puoselėjimui, visuomenės įtraukimui į šią 
veiklą ir jos aktyvistų skatinimui skirta 7865 Eur; 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos 
apsaugos departamentui respublikinio seminaro aplinkos apsaugos 
darbuotojams organizavimui skirta 3000 Eur. 

 

 

 

 

 



VšĮ „Grunto valymo technologijos”  

Gamtai ir žmogui 


