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Daugeliui girdėta indėnų išmintis, jog mes nepaveldime Žemės iš protėvių, o tik 
pasiskoliname ją iš savo vaikų. Vadinasi, skolinamės ir iš vaikaičių, kuriems gali likti 
kur kas menkesni gamtos ištekliai, kur kas labiau užteršta gamtinė aplinka.

Neatsitiktinai Aplinkos ministerijos parengtoje „Nacionalinėje aplinkos apsau-
gos strategijoje“ pristatoma aplinkos apsaugos vizija Lietuvoje iki 2050 m. ir jos 
įgyvendinimo tikslai iki 2030 m. Tai išskirta keturiose pagrindinėse aplinkos ap-
saugos politikos srityse: darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, 
aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas ir klimato kaitos 
švelninimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių.

Pagrindinis siekis – kad Lietuvos aplinka būtų sveika, švari ir saugi, darniai ten-
kinanti visuomenės ir ekonomikos poreikius. 

Šalyje gilios gamtosaugos tradicijos, jų ištakos siekia LDK laikus, tai atsispindi 
ir Lietuvos statute, ir tautosakoje... Ką vien reiškia posakis „Nespjauk į vandenį, 
pats gersi“ ir kt. Civilizacijai veržiantis į gamtą, ją pradėjo niokoti ir teršti žmonių 
naudojama technika ir nauji gamybos procesai, kurie iš pagrindų keitė ekosistemų 
struktūrą ir sukėlė atliekų problemą. Tik visuomenės paramos dėka buvo imtasi 
stabdyti biologinės įvairovės nykimą, atkurti nykstančias rūšis. 

Šviesios atminties monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas sakydavo: „Gamta – tai 
Dievo šventovė, ir į ją eiti reikia tik švariomis kojomis ir... švaria sąžine“. Tačiau 
realybė buvo, o kai kur ir dabar yra kitokia, todėl šiandien turime gydyti mūsų 
žemei padarytas žaizdas. Pokario metais Lietuvą svetimos jėgos industrializavo, 
kolektyvizavo, chemizavo, melioravo. Tai vyko gan sparčiais tempais, nebuvo laiko 
bei galimybių, o gal ir noro mąstyti, o koks vis dėlto bus poveikis mūsų Gamtai. 
Ir vėliau, brandaus socializmo metais, buvo statomos prestižinės nomenklatūrinės 
pirtys, o ne miestų buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Nepriklausoma Lietuva ga-
vo tokį palikimą  – 3 miestų nuotekų biologinio ir fizinio-cheminio metodų valymo 
įrenginius (Panevėžio, Radviliškio, Nemenčinės – Turniškių paplūdimių apsaugai). 
Tarptautinės sutartys gamtos apsaugos srityje, Baltijos jūros apsaugos (Helsinkio) 

Kiekviena žala aplinkai yra ir žala žmonijai 
PoPiežius Pranciškus
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konvencija vertė ir SSSR vadovybę atkreipti rimtą dėmesį į gamtos apsaugą, o 
ypač į mums taip svarbią Baltijos jūrą. Daugeliu atvejų tas dėmesys buvo de-
klaratyvus, bet vis dėlto respublikai sudarė sąlygas reikalauti lėšų šioms pro-
blemoms spręsti, priimti naujus tesės aktus, reglamentuojančius naujai statomų 
objektų ekologinę ekspertizę, respublikos teritorijoje veikiančių visų ūkio objek-
tų, nepriklausomai nuo jų  pavaldumo, kontrolę ir suteikiančius aplinkosaugos 
kontrolės pareigūnams teisę stabdyti jų veiklą arba ją apriboti, jei ši veikla neati-
tiko tuo metu galiojusių norminių teisės aktų. Respublikoje buvo sukurta ir išvys-
tyta aplinkos užterštumo monitoringo sistema ir, kuo pagrįstai galime didžiuotis, 
– unikali atliekų, turinčių didelį sunkiųjų metalų (galvaninio šlamo) kiekį termoi-
mobilizacijos metodika (autorius – dr. Julius Budilovskis), kuri dar naudojama ir 
šiandien, tik ne Lietuvoje, nes mūsuose metalo apdirbimo, elektronikos pramonės 
šakos sunyko, o Palemono keramikos gamykloje, kuri vykdė termoimobilizaciją, 
ši veikla net draudžiama, nes valstybė neranda lėšų paremti gamyklą įrengiant 
emisijų į aplinką ir aplinkos kokybės monitoringo (stebėsenos) automatizuotą 
nenutrūkstamos kontrolės sistemą.

Lietuva pirmoji SSSR įsteigė Gamtos apsaugos komitetą, 1989 metais parengė 
pirmąją SSSR kompleksinę gamtos apsaugos schemą, pradėjo rengti detalias regio-
nines šios schemos dalis. Jos pagrindu buvo identifikuoti „karštieji taškai“ ir numa-
tytas jų likvidavimas. Vienas jų – Klaipėdos naftos eksporto bazė ir Lietuvos gele-
žinkelio Pauosčio stotis. Šiame projekte ir buvo numatytas pirmas SSSR teritorijoje 
naftos produktais užteršto grunto valymo poligonas.

Nafta – „juodasis žemės auksas“. Tai kiekvieną dieną linksniuojama viso pasau-
lio masinės informacijos priemonėse. „Juodasis žemės auksas“ ne tik teikia daug 
naudos, bet ir sukelia nemažai problemų, ypač aplinkosauginių. Tai ir klimato kaita, 
žemės apsauginio ozono sluoksnio ardymas, jūrų ir vandenynų, dirvožemio, grunto, 
paviršinių, gruntinių ir požeminių vandenų tarša, bioįvairovės naikinimas ar skur-
dinimas. Nafta, jos produktai ir jų priedai (komponentai) yra pavojingi, toksiški, 
o daugeliu atvejų net kancerogeniški. Patekę į aplinką jie naikina visa, kas gyva, 
neigiamai veikia žmonių sveikatą.

Gyvenimas vertė mąstyti – kaip mažinti naftos produktų emisiją į aplinką, kaip 
apsaugoti paviršinius, gruntinius ir požeminius vandenis nuo naftos angliavande-
nilių poveikio, kaip apsaugoti dirvožemį, kitus gamtos išteklius, stabilizuoti bioį-
vairovės skurdėjimą ir rūpintis jos atkūrimu. Tai buvo dabartinių darbų pradžia. Jie 
realiai prasidėjo prieš dvidešimtmetį, kai buvo pastatytas pirmasis ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje buvusios SSSR teritorijoje nafta, jos produktais užteršto grunto ir dir-
vožemio biologinio valymo poligonas. Šio poligono statyba Klaipėdoje ir buvo pir-
moji valstybės požiūrio į realią aplinkosaugą kregždė. Pats faktas, kad šis objektas 
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buvo suprojektuotas ir pastatytas savo jėgomis, be jokios užsienio šalių techninės ir 
technologinės pagalbos liudija šalies specialistų ir mokslininkų profesionalumą. Ap-
žvelgdami VšĮ „Grunto valymo technologijos“ (GVT) 20-ies metų veiklą, norime 
prisiminti Juos ir Jiems padėkoti. Tai visų pirma statybos organizatoriams Martynui 
Gusiatinui, Valentinui Greičiūnui; mokslininkams – prof. dr. Karoliui Jankevičiui, 
prof habil. dr. Irenai Eit minavičiūtei, dr. Kęstučiui Vilučiui, akademikui prof. habil. 
dr. Vytautui Juodkaziui, dr. Vytautui Račkauskui, prof. dr. (HP) Lilijai Kalėdienei, 
dr. (HP) Albinui Lugauskui, dr. Algimantui Paškevičiui, dr. Valerijui Rašomavičiui, 
dr. Rimantui Budriui, inžinieriui Konstantinui Iljasevičiui; pirmiesiems VšĮ „Grun-
to valymo technologijos“ darbuotojams – vyr. technologei Daliai Zverončikienei, 
Klaipėdos skyriaus vedėjui Mečislovui Kmitai, vyr. inžinieriui Juozui Kriščiūnui, 
administratorei Jolitai Noreikienei; Aplinkos apsaugos ministerijos darbuoto-
jams – ministrams Broniui Bradauskui, Imantui Lazdiniui, Daniui Lygiui, Arūnui 
Kundrotui, ilgamečiams GVT valdybos vadovams Vytautui Bernadišiui, Robertui 
Klovui, Aleksandrui Spruogiui, steigimo aktą pasirašiusiam Antanui Didžiapetriui 
ir visiems kitiems, kurių neįmanoma suminėti, už paramą vystant ne tik mūsų tie-
sioginės veiklos plėtrą, likviduojant taršos židinius – tas paliktas mūsų žemėje žaiz-
das, bet ir plačią ekošvietėjišką taršos prevencijos programą. Dėl čia paminėtųjų ir 
nepaminėtųjų dalykinės pagalbos įstaiga tapo žinoma, jos darbai aukštai vertinami 
ne tik šalyje, bet ir visame Baltijos jūros regione. 

Naftininkų ir aplinkosaugininkų brandintą idėją savo lėšomis, be jokios užsie-
nio šalių technologinės pagalbos realizavo tuometinė AB „Klaipėdos nafta“. Per-
tvarkant ūkio valdymą, poligonas 1996 metais buvo perduotas Aplinkos apsaugos 
ministerijai, kuri jo bazėje 1997 metais įsteigė viešąją įstaigą sąlyginiu pavadinimu 
„Grunto valymo technologijos“ (GVT).
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VšĮ „Grunto valymo technologijos“ inžineriniai–techniniai darbuotojai 2013 m.

Nedidelis aplinkosaugos entuzias-
tų kolektyvas, bendradarbiaudamas su 
valstybinėmis aplinkosaugos instituci-
jomis, savivaldybėmis ir jų remiamas, 
kasdiene savo veikla siekia rasti būdus, 
aktyvinančius pačios gamtos turimus 
savisaugos ir savivalos mechanizmus. 
Per veiklos metus „Grunto valymo 
technologijos“ nustatė ir išskyrė ak-
tyvių naftą oksiduojančių mikroorga-
nizmų štamus, parengė technologines 
priemones jų augimo ir dauginimosi 
proceso aktyvinimui ir valdymui bei metodus jų panaudojimui įvairių naftos frak-
cijų biodegradavimui.

2003 m. VšĮ „Grunto valymo technologijos“ išleistoje monografijoje „Aplinkos 
biologinis valymas“ ne tik konstatuojama, jog didelės svarbos aplinkosauginė pro-
blema – vandens ir grunto, užteršto patvariais organiniais junginiais, tarp jų ir nafta 
bei jos produktais, valymas, bet ir nurodomi būdai ir metodai jų biodegradavimui.

GVT nesiekia pelno, o ieško būdų, kaip atpiginti valymo paslaugas ir padaryti jas 
ekonomiškai patraukliomis. Į pagalbą pasitelkti ir kiti biologinio valymo metodai, 
ypatingą dėmesį skiriant užterštose teritorijose natūraliai vykstančių fitoremedia-
cijos procesų tyrimui. Tų tyrimų pagrindu nustatyti atskiri augalai ar jų bendrijos, 

GVT specialistai ieško naujų naftą ardančių mikro-
organizmų
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kurie savo šaknų rizosfera skatina naftos produktų biodegradaciją. Ištirtas balinio 
ajero (Acorus calamus), paprastosios nerties (Ceratophyllum demersum) gebėji-
mas kaupti savyje vandens telkiniuose esančius azotą ir fosforą, kurių aukštesnis 
nei ribinis kiekis, ypač fosforo, iššaukia melsvadumblių dauginimąsi ir vandens 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos skyriaus darbuotojai 2017 m.

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Klaipėdos skyriaus darbuotojai 2017 m.
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„žydėjimą“. Tirtas medžių ir krūmų šaknų sistemos prisitaikymas ypač didelio už-
terštumo taškuose, tokiuose kaip tanklaivio „Globe Assimi“ avarijos metu surinkto 
mazuto–smėlio mišinio deponavimo vietose (buvusiuose smėlio–žvyro karjeruose).

Biotechnologinėmis priemonėmis, VšĮ „Grunto valymo technologijos“ spe-
cialistų ir jiems talkinusių prof. Karolio Jankevičiaus, prof. dr. (HP) Lilijos Ka-
lėdienės, dr. Algimanto Paškevičiaus, dr. Valerijaus Rašomavičiaus parengtomis 
technologijomis 5 725 tonos naftos produktų, kurie vakar, šiandien, arba rytoj 
būtų patekę į Baltijos jūrą, buvo suardytos iki elementarių darinių: anglies dvide-
ginio ir vandens, ir tuo išvengta žalos gamtai, kuri būtų siekusi per 200 mln. eurų.

vvv
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 

tikslai – tenkinti viešuosius interesus 
vystant organinės kilmės teršalais už-
terštų dirvožemio, grunto ir vandens tel-
kinių tyrimo ir valymo, gamtinių resursų 
atstatymo darbus, kuriant ir tobulinant 
aplinkos valymo technologijas ir prie-
mones, skleidžiant ekologines žinias, 
vykdant ekologinį visuomenės švietimą.

Įstaigos veiklos kryptys:
*Dirvožemio, grunto, vandens ir van-

dens telkinių, užterštų organinės kilmės 
teršalais, valymas;

*Valymo technologijų kūrimas bei 
tobulinimas;

*Eksperimentinė veikla, susijusi su 
naujų, organinius teršalus oksiduojan-
čių, mikroorganizmų paieška, jų panau-
dojimu aplinkai valyti;

*Taršos židinių, jų apimties ir pavo-
jingumo aplinkai laipsnio nustatymas, 
išaiškinimas ir tyrimas;

*Techninių sprendimų ir projektų 
taršai lokalizuoti ir likviduoti parengi-
mas ir įdiegimas;

*Vandens telkinių renovacijos ir už-
terštų teritorijų išvalymo projektų ren-
gimas;

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktorius 
Rapolas Liužinas su aplinkos ministru Daniumi 
Lygiu ir Čekijos firmos „Dekonta“ vadovais

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas  Adamkus 
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ direktoriui  
Rapolui Liužinui įteikė konkurso „Lietuvos metų 
gaminys 2007“ aukso medalį už sukurtą inoku-
liantą  grunto ir dumblo valymui 
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*Ekologinis visuomenės švietimas, 
ekologinės literatūros rengimas ir leidy-
ba, ekologinės savimonės ugdymas.

18 įstaigos atliktų eksperimentinių 
darbų biotechnologijos, aplinkosaugos 
ir sveikatos apsaugos srityse pripažinta 
išradimais ir gauti Lietuvos Respublikos 
patentai; 6 įstaigos darbuotojų darbai 
patentuoti Rusijos Federacijoje.

Dalyvauta šalies ir tarptautinėse 
mokslinėse konferencijose Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Čeki-
joje, Baltarusijoje. Vykdomi ir remiami 
ekologinio švietimo projektai.

Gamybinės ir mokslinės– eksperimentinės veiklos įvertinimas

Po apdovanojimo su aplinkos ministru Valentinu 
Mazuroniu
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VšĮ „Grunto valymo technologijos“ pasiekimai aplinkosaugoje įvertinti dauge-
liu specialių prizų, geriausio Lietuvos Metų Gaminio diplomais ir aukso medaliais, 
Europos gamtos mokslų akademijos didžiuoju sidabro kryžiumi. Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacija penkiems įstaigos darbuotojams suteikė Profesijos riterio var-
dą, vieną apdovanojo LPK garbės aukso ženklu.

Aplinkos taršos šaltiniai ir kiti gamtiniai faktoriai, įtakojantys 
įstaigos gamybinę ir ekologinio švietimo veiklą

Lietuva, buvusi tradicinė agrarinė šalis, praėjusio amžiaus antrojoje pusėje tapo 
industrine. Išaugo energijos poreikis, jos gamyba ir sunaudojimas. Pagrindiniu elek-
tros ir šilumos energijos šaltiniu tapo atvežtinis mazutas, kurio sieringumas siekė net 
3 proc. Išaugo kitų naftos produktų sunaudojimas. Pastačius Klaipėdos naftos ekspor-
to terminalą, Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą, nutiesus į ją naftotiekį ir pradėjus 
naftos gavybą, Lietuva tapo naftos tranzito, gavybos, perdirbimo ir eksporto šalimi.

To meto ūkio sankloda, žemos energetinių išteklių kainos, visuomenės ekologi-
nis neraštingumas, neefektyvios gamybos technologijos, bloga transporto sistemų 
būklė, nekontroliuojama buvusios sovietinės kariuomenės veikla – priežastys, ku-
rios privedė prie tokio didelio aplinkos teršimo, kurio pasekmės vis dar aiškiai mato-
mos. Darėsi nesaugu ne tik gamtai, bet ir žmogui. Tas pavojus jaučiamas ir šiandien. 
Galingas naftos ir jos produktų srautas kiekvieną dieną tarsi teka šalia mūsų sausu-
ma, o dar didesnis srautas – Baltijos jūra (pietų ir vakarų kryptimis). Mus suspaudė 
matomi ir nematomi naftos srautų gniaužtai, o garsioji D-6 platforma, lyg vinis, tai 
sutvirtina. Pasaulinė praktika rodo, kad nuo avarijų niekas nėra visiškai apsaugotas.

 Naftos transportavimo vamzdynai per Lietuvos teritoriją buvo pradėti tiesti 
1966 m. Pirmosios naftos magistralės „Polockas–Biržai–Ventspilis“ našumas siekė 
13-14 mln. t/m.

Dabar Lietuvos teritorijoje yra apie 500 km naftos ir naftos produktų vamzdynų:
üNaftotiekio „Polockas–Ventspilis“ dalis Lietuvoje – 87,384 km;
üProduktotiekio „Polockas–Ventspilis“ dalis Lietuvoje – 87,384 km;
üNaftotiekio „Polockas–Mažeikiai“ dalis Lietuvoje – 225,514 km;
üNaftotiekis „Mažeikiai–Būtingė“ – 91,5 km.
Iki 2006 m. liepos mėn. Rusijos nafta per Lietuvą buvo transportuojama dviem 

naftotiekio magistralėmis per Novopolocką (Baltarusija) iki Biržų, iš kur viena 
175 km atšaka pasuka į Mažeikius, kita – į Ventspilį.

Naftotiekių trasose maždaug kas 120 km pastatytos didesnio ar mažesnio pajė-
gumo perpumpavimo stotys. Lietuvos teritorijoje jos yra 3. Vamzdynuose maždaug 
kas 20 km sumontuotos sklendės. Naftos perpumpavimo stočių sklendės ir siurbliai 
valdomi iš centrinės dispečerinės Biržuose, naftotiekio „Mažeikiai–Būtingė“ sklen-
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Lietuvos geležinkeliai, naftos ir jos produktų transportavimas

dės ir siurbliai valdomi iš Būtingės dispečerinės (tokiu būdu kontroliuojamas slėgis 
vamzdynuose).

Didelį pavojų kelia naftos paieška ir gavyba Baltijos jūroje. Rusijos teritorijoje, 
tik už 22 km nuo Nidos, 1976 m. jūroje išgręžtas naftos gręžinys su 6–8 mln. to-
nų naftos atsargomis. Dar didesnį pavojų Baltijos jūrai kelia vis didėjančios naftos 
produktų pervežimų apimtys, siekiančios apie 100 mln. tonų per metus. Vien tik 
Būtingės naftos terminale jo eksploatavimo metu įvyko dvi avarijos, kurių metu 
išsiliejo nafta.

Šalies, ypač pajūrio, gyventojams 1981 m. lapkričio 21-oji ilgam įstrigo atmin-
tyje. Tanklaiviui „Globe Assimi“ įsirėžus į šiaurinį Klaipėdos uosto molą, daugiau 
kaip 16 000 tonų mazuto pasklido uoste ir jūros pakrantėje net iki Liepojos. Tik 
daugelio žmonių pasiaukojamo darbo dėka sunkiomis hidrometeorologinėmis są-
lygomis paprasčiausiomis priemonėmis (kastuvais ir kibirais) pagrindinė išsilieju-
sio mazuto masė buvo surinkta, išvalytas paplūdimys ir jau 1982 m. vasarą jis nuo 
Melnragės iki Būtingės buvo pilnas poilsiautojų. Tačiau dar ir dabar bei ateityje 
trys mazuto-smėlio mišinio pripildyti karjerai, o po audrų iš jūros vietoje gintaro 
išmetami degradavę mazuto gumulėliai primins: būkime pasirengę net ir tokio mas-
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to avarijas ir jų pasekmes likviduoti. 
GVT dar dirba žmonės, kurie tuo lai-
ku, dirbdami kitose atsakingose po-
zicijose, dalyvavo organizuojant šios 
avarijos padarinių likvidavimą. Jie 
dar gyvi liudininkai to masinio Lie-
tuvos žmonių susitelkimo ir ryžto, 
kada iš tolimų šalies kampelių nie-
kieno nevaromi vyko gelbėti jūros ir 
jos pakrančių.

Naftos gavyba jūroje – labai at-
sakingas darbas. Būtina užtikrinti 
vadinamąją „nulinę taršą“. Šį meto-
dą jau taiko AB „Lukoil“ Baltijoje ir 
Kaspijos jūroje. Jo esmė: į vandenį 
nepatenka nė viena kenksminga me-
džiaga. Visos pramoninės ir buitinės atliekos iš naftos gavybos platformų uždaruose 
konteineriuose siunčiamos perdirbti į krantą. Atliekų susidaro nemažai: gręžimo 
šlamas (susmulkintos uolienos), techninis ir stovintis vanduo, popierius, plastmasė 
ir kt. Labai keista, kad būtinybę siekti „nulio“ teko aiškinti skeptikams, nes daug 
kas manė, kad tas šlamas nėra labai pavojingas. Vykstant gręžimo darbams į krantą 
išgabenama po 150–250 trijų kubinių metrų talpos konteinerių su atliekomis per 
mėnesį.

„Lukoil“ koncerno technologijas ir patirtį šioje srityje Helsinkio komisija (HEL-
COM) ir Pasaulinis laukinės gamtos fondas (WWF) rekomendavo kaip pavyzdį naf-
tos gavybos jūros šelfuose ekologiniams standartams sudaryti ir įtvirtinti naciona-
liniuose įstatymuose.

Svarbiausi žemės gelmių teršimo naftos produktais židiniai yra stacionarūs naf-
tos verslo, energetiniai bei transporto objektai – naftos produktų sandėliai, degali-
nės, katilinės, šiluminės elektrinės, autotransporto įmonės. Dėl žmogaus ūkinės vei-
klos nafta ar jos produktai, patekę į aplinką, gali lokalizuotis, sudarydami plėveles, 
arba disperguoti, sudarydami naftos ir vandens emulsijas, bei iš dalies ištirpti, taip 
padarydami didelę žalą aplinkai. Didelė žala aplinkai padaroma ir išsiliejus naftai ar 
jos produktams ant žemės paviršiaus.

Didelio masto aplinkos teršimas vyko 2009 m., prie AB „Orlen Lietuva“ produk-
totiekio prisijungus dyzelino vagims. Bebrai pragraužė vagių nelegaliai prijungtą 
plastmasinį vamzdį, ir į aplinką pasklido daugiau nei 100 tonų dyzelino. Buvo už-
teršta 14 hektarų pelkės, teršalai pateko į Vyžuonos ir Šaltojo upelius – svarbias 
saugomas ornitologijos zonas, kur apsistodavo tūkstančiai migruojančių paukščių. 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ specialistai išvy-
koje 2007 m. aptaria Jonavos gamybinės bazės naf-
tos–vandens mišinio valymo įrenginių modernizavimo 
techninius klausimus (iš dešinės): direktorius Rapolas 
Liužinas, Jonavos skyriaus vedėjas Rimantas Ausmanas 
ir specialistas Ramūnas Mačiulis
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Net po pusmečio pasitaikydavo paukščių ar bebrų žūčių. Nors vietomis teršalų 
koncentracija viršijo normą kelis šimtus kartų, bet tinkamai sureagavus, atsisakius 
naudoti chemines priemones, buvo išsaugota vandens augmenija ir sumažinta žala 
gamtai.

2010 m. produktotiekyje įvyko avarija. Išsiliejęs dyzelinas susikaupė lomoje ir 
keturių ūkininkų žemėje susidarė maždaug 20 arų ploto dyzelino ežeras. Dalis dy-
zelino grioviais ir melioracijos vamzdžiais nutekėjo į upelius. Avarijos likvidavimo 
metu surinkta apie 3 tūkstančiai kubinių metrų teršalų.

Šiandien vis dar aplinką teršia ir transporte panaudotos alyvos ir kiti tepalai. 
Pasak atliekų surinkėjų, Lietuvoje jų į rinką kasmet patenka apie 25 tūkst. tonų. 
Licencijuoti atliekų tvarkytojai kasmet surenka 3 tūkst. tonų panaudotų tepalų, o 
automobilių remonto ir techninio aptarnavimo įmonės per metus utilizavimui ati-
duoda tik apie 200 kg panaudotos alyvos. Alyvos atliekos turi vieną didžiausių po-
veikių aplinkai iš visų transporto priemonių eksploatavimo ar pramonės atliekų, nes 
jos yra netirpios, patvarios ir prisotintos nuodingaisiais chemikalais bei sunkiaisiais 
metalais. Alyva prilimpa prie bet kokių paviršių – nuo paplūdimio smėlio iki paukš-
čių plunksnų. Ji plūduriuoja ir teršia mūsų vandenis, juos padengdama orui nelai-
džia plėvele, kuri lėtai praranda klampumo savybes ir lėtai garuoja. Nedidelis kiekis 
alyvos gali smarkiai užteršti didelį kiekį geriamojo vandens. Neperdirbtos panau-
dotos alyvos deginimas teršia orą cheminėmis medžiagomis – sunkiaisiais metalais 

Nuo GVT veiklos pradžios išvalytų ir sutvarkytų atliekų kiekis stacionariose ir laikinose aikštelėse
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(kadmis, chromas, švinas, nikelis, arsenas, varis, vanadis, cinkas), halogenais (fluo-
ras, chloras, dioksinai, furanai), kurie yra pavojingi sveikatai. Todėl alyvos atliekų 
turėtojai bei tvarkytojai visomis galimomis priemonėmis turi saugiai jas tvarkyti, 
kad šios atliekos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai bei aplinkai.

Lietuvos geologijos tarnyboje nuo 1999 iki 2015 m. pabaigos užregistruota dau-
giau kaip 12 000 geologinės aplinkos taršos židinių, iš kurių net apie 5 000 (apie 40 
proc.) susiję su naftos ir jos produktų naudojimu (degalinės, elektrinės, naftos ba-
zės, karinės teritorijos ir kt.). Didžiausi taršos arealai iki šiol yra išaiškinti buvusių 
Vilniaus, Alytaus, Valčiūnų naftos bazių teritorijose, Zoknių oro uoste ir kt. 

Grunto ir požeminio vandens užteršimas naftos produktais ir kitomis pavojin-
gomis medžiagomis dažniausiai nustatomas tik specialiais tyrimais, todėl spėjama, 
kad daugelis užterštų teritorijų šiandien dar yra nežinomos. Tuo pačiu nežinomas 
ir realus jų keliamos ekologinės grėsmės dydis. Todėl reikėtų suaktyvinti teritorijų, 
kurios buvo užterštos praeityje ar teršiamos ir šiandien, detalius tyrimus ir taip įver-
tinti visos šalies teritorijos užteršimo realią padėtį ir pavojingumą.

2016 metais mūsų šalyje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 
duomenimis, buvo išgauta 77,37 tūkst. m3 naftos – 15 proc. mažiau nei 2015 metais.

Nafta išgaunama 15-oje detaliai išžvalgytų telkinių: Girkalių, Kretingos, Nauso-
džio, Agluonėnų, Vėžaičių, Ližių, Ablingos, Vilkyčių, Pocių, Dieglių, Sakučių, Pietų 
Šiūparių, Šiūparių, Genčų ir Šilalės. Šiuo metu jos gavyba nevyksta 3 telkiniuose: 
Auksoro, Šiaurės Vėžaičių ir Uoksų. Detaliai išžvalgyti geologiniai naftos telkinių 
ištekliai siekia 23,88 mln. m3 , detaliai išžvalgyti pradiniai išgaunamieji ištekliai – 
7,98 mln. m3 , parengtinai išžvalgyti (dar nebaigti tirti) – 6661,93 tūkst. m3, išgau-
namieji – 150,70 tūkst. m3.

Leidimai naudoti angliavandenilių išteklius Lietuvoje yra išduoti 7 bendro-
vėms – AB „Lotos-Geonafta“, UAB „Minijos nafta“, UAB „Manifoldas“, UAB 
„Genčių nafta“, UAB „LL Investicijos“, UAB „TanOil“ ir UAB „Diseta“. Naftos 
gavybą vykdo 5 bendrovės. Ji išgaunama tik iš sausumoje esančių telkinių 60-yje 
gręžinių. Perspektyvoje – naftos gavyba jūroje. 

2016-ais nebuvo išgręžtas nei vienas naujas gręžinys. 2017-aisiais numatoma 
išgręžti vieną naftos gavybos gręžinio atšaką ir 5 angliavandenilių išteklių tyrimo 
gręžinius.

Iš viso Lietuvoje nuo 1990 m. iki dabar išgauta apie 5262 tūkst. m3 naftos. 
vvv

Požeminio vandens būklės tyrimai Lietuvoje pradėti 1946 m. Toli gražu ne kie-
kviena šalis turi tokią ilgą požeminio vandens monitoringo patirtį. Skirtingų lygių – 
valstybinio, savivaldybių ir ūkio subjektų – monitoringo sistema leidžia sukaupti 
visapusišką informaciją apie svarbiausio geriamojo vandens šaltinio – požeminio 
vandens – kokybės pokyčius.
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2017 m. Lietuvos geologijos tarnyba (LGT) prie Aplinkos ministerijos, tirianti 
požeminį vandenį pagal valstybinę aplinkos monitoringo programą, nustatė, kad 
požeminiame vandenyje aptikta pesticidų skilimo produktų. Tai gali būti susi-
ję su tuo, kad daugiau valstybinio monitoringo postų pastaruoju metu įrengta 
ariamoje žemėje. Stebėjimus 2015–2016 m. atliko dvi nepriklausomos instituci-
jos. Laboratoriniai tyrimai atlikti Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Vokietijo-
je. Požeminiame vandenyje aptikti pesticidai naudojami net apie 8 proc. ariamų 
laukų, kuriuose auginami rapsai ar bulvės. Kintant sėjomainai, šie plotai gali ir 
išsiplėsti, todėl gali didėti ir taršos rizika. Vienas svarbiausių būdų užkirsti tam 
kelią – atsakingas ūkininkų elgesys. Siekiant sumažinti neigiamą pesticidų įtaką 
ir padidinti jų naudojimo efektyvumą, pirmiausia reikia nustatyti, kur ir kada šias 
medžiagas naudoti būtina, o kur augalų apsaugai galima pasirinkti alternatyvius 
metodus.

Pavojų aplinkai vis dar kelia neišvalytos buvusių pesticidų sandėlių teritorijos.
Vertinant aplinkos taršą, nereikėtų pamiršti dar vieno potencialaus taršos šal-

tinio – sąvartynų. Iš jų į atmosferą išsiskiria toksiškos ir sprogios dujos, į dirvo-
žemį ir gruntinius vandenis patenka sunkiųjų metalų junginiai ir kiti toksinai. Į 
sąvartynus patekusios biologiškai skaidžios atliekos išskiria biodujas, kurios su-
kelia nepageidaujamą klimato kaitą. Šios atliekos nulemia ilgai trunkantį sąvar-
tyno neigiamą poveikį aplinkai ir po jo uždarymo. Tuo tarpu atskyrus organinę 
atliekų frakciją ir ją perdirbus, galima gauti naudingus produktus bei žaliavas: 
biodujas, biokurą, trąšas, kompostą, pašarus, klijus, muilą, įvairias organines 
chemines medžiagas (metanolį, etanolį, acto rūgštį, acetoną ir kt.), biopolimerus. 
Šių atliekų perdirbimas ir kuo mažesnis patekimas į sąvartyną skatinamas visame 
pasaulyje, nes iš organinių atliekų galima išgauti ne tik medžiagas, bet ir jose 
sukauptą energiją.

Pagal LR valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano konkrečias bio-
logiškai skaidžių komunalinių atliekų, patenkančių į sąvartynus, kiekio mažinimo 
užduotis reikia užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos šios atliekos iki 2020 metų 
sudarytų ne daugiau kaip 35 procentus 2000 metų kiekio. 

Dažnai manoma, kad svarbiausia – teisingai išrūšiuoti atliekas, tokiu būdu jų 
bus daugiau perdirbta ir prikelta antram gyvenimui, ir mažesnė jų dalis iškeliaus 
į sąvartyną. Tačiau svarbiausia efektyvaus atliekų tvarkymo prielaida yra atliekų 
kiekio mažinimas mažinant vartojimą, juk to, kas nepagaminta, nereikia ir šalinti. 

Rimta gamtosauginė problema – naudingąsias iškasenas išgaunant atviruoju 
būdu atsirandantys kraštovaizdžio pakitimai, užsitęsiantis ar nevykdomas karjerų 
rekultivacijos procesas, gruntinio vandens taršos tikimybė. Lietuvoje naudingosios 
iškasenos išgaunamos tik atviruoju būdu. Šiuo metu be durpynų eksploatuojami 327 
karjerai, o naudingųjų iškasenų gavyba vis didėja.
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Viena opiausių ekologinių problemų yra oro kokybė. Vienas garsus ekologas 
yra pasakęs: „...galimi du variantai: arba žmonės padarys taip, kad ore liks mažiau 
dūmų, arba dūmai padarys taip, kad Žemėje liktų mažiau žmonių“.

ES šalyse transportas išmeta ketvirtadalį visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 
Europos bendrijos transporto erdvės kūrimo planas numato iki 2050 metų šį kiekį 
sumažinti iki 60 proc. (lyginant su 1990 m.), iki 2030 m. dvigubai sumažinti benzinu 
ir dyzelinu varomų automobilių naudojimą miestuose, o iki 2050 m. pasiekti, kad 
miestuose tokių automobilių apskritai nebeliktų. 

Šiuo metu labai svarbiomis tampa miestų pastangos plėsti dviračių infrastruktū-
rą, didinti patogumą pėstiesiems, skatinti viešojo transporto plėtrą. Pirmosios savi-
valdybės jau turi parengtus ir patvirtintus darnaus judumo mieste planus (DJMP), 
kuriuose akcentuojama būtinybė plėtoti viešojo, bevariklio ir ekologiško transporto 
infrastruktūrą. Jonava ir Druskininkai – pirmieji miestai, kurie pradeda įgyvendinti 
plane numatytus sprendinius – dviračių takų plėtrą, viešojo transporto parko atnau-
jinimą, elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtrą ir kt. Penkios šalies savival-
dybės – Tauragės, Visagino, Palangos, Birštono ir Mažeikių – jau turi parengusios 
savo DJMP, kuriuos belieka suderinti su planų priežiūrą vykdančia komisija ir pa-
tvirtinti miesto taryboje.

Iki 2018 metų vidurio DJMP turi parengti visi Lietuvos miestai, kuriuose gyvena 
daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, taip pat miestai, turintys kurorto statusą. Elektro-
mobilių infrastruktūros plėtrai šalies magistraliniuose keliuose ir miestuose, naujų 
dviračių takų įrengimui, netaršių viešojo transporto priemonių įsigijimui naudoja-
mos ES paramos lėšos.

Puiki galimybė parodyti Europos miestams, kokie svarbūs yra aplinkos klausi-
mai buvo 2000 m. pradėta vykdyti iniciatyva „Diena be automobilio“. Vieną dieną, 
rugsėjo 22-ąją, vietos valdžios institucijos pertvarkė savo miestų centrus – apribojo 
motorinių transporto priemonių eismą, paskatino žmones naudotis darniomis trans-
porto priemonėmis, padidino informuotumą apie motorinių transporto priemonių 
poveikį aplinkai. „Dienos be automobilio“ iniciatyvai sulaukus sėkmės, nuo 2002 
m. pradėta rengti „Europos judumo savaitė“. Ji vyksta kasmet rugsėjo 16–22 d. Šia 
didžiausia pasaulyje tvaraus judėjimo kampanija siekiama skatinti Europos šalių 
vietos valdžios institucijas diegti ir populiarinti tvarias transporto priemones, pa-
skatinti gyventojus išbandyti susisiekimo automobiliais alternatyvas, atkreipti vi-
suomenės dėmesį į neigiamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. 2017 
metais „Europos judumo savaite“ „užsikrėtė“ net 40 šalies savivaldybių. Aplinkos 
ministerija pakvietė Lietuvos piliečius būti aktyviais ir mesti iššūkį sau ir visai Lie-
tuvai – rugsėjo 16–22 d. iškeisti automobilį į dviratį ar keliauti pėsčiomis. 

Baigiamasis ir svarbiausias judumo savaitės akordas – rugsėjo 22-oji, „Tarptau-
tinė diena be automobilio“. Ji suteikia unikalią galimybę atkreipti visuomenės ir 
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suinteresuotų institucijų dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių svei-
katai bei patiems prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Žmonės raginami bent 
šią dieną mieste išsiversti be automobilio, ieškoti kitokių susisiekimo būdų – eiti 
pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar visuomeniniu transportu. Prie šios akcijos prisideda 
ir VšĮ „Grunto valymo technologijos“ darbuotojai.

 Tačiau vis dėlto automobilis yra neatskiriama daugelio žmonių gyvenimo da-
lis. Netinkamas jo tvarkymas (arba netvarkymas) yra rykštė aplinkai, nes nemažai 
automobilyje esančių medžiagų gali tapti pavojingomis atliekomis, jeigu jomis bus 
tiesiog atsikratyta, o ne surinkta ir tinkamai sutvarkyta. 2016 metais GVT išleido 
antrą, papildytą vairuotojams skirtą informacinį leidinį „Automobilis ir aplinka“. 

Kaip remontuoti ar išardyti automobilį neteršiant aplinkos, kaip atsikratyti seno 
automobilio, kur dėti senas padangas ir naudotus akumuliatorius, alyvos ir kitas 
atliekas – atsakymus į šiuos ir kitus vairuotojams, automobilių techninės priežiūros 
specialistams ir remonto meistrams aktualius klausimus ir pateikė leidinys „Auto-
mobilis ir aplinka“. Jis taip pat supažindina su automobilių gamybos tendencijomis 
ir ateities automobiliais, Lietuvos transporto sektoriumi, aplinkosaugos reikalavi-
mais, žinotinais teisės aktais.

Viena svarbiausių klimato kaitos priežasčių – į atmosferą patenkančios šiltna-
mio efektą sukeliančios dujos (ŠESD). Jos į atmosferą patenka tiek dėl natūra-
liai vykstančių procesų, tiek dėl žmogaus veiklos. Lietuva, kaip ir kitos pasaulio 
šalys, prisiėmė nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus mažinti išmetamą 
ŠESD kiekį, tačiau Lietuvai pasiekti tikslą (iki 2030 m. 9 proc. sumažinti jų kiekį, 
palyginti su 2005 m.) bus labai sudėtinga. Siekiant identifikuoti, kokių veiksmin-
giausių priemonių, pagrįstų naujausiomis technologijomis, reikia imtis atskiruose 
ūkio sektoriuose, ypač transporto ir žemės ūkio, būtina, kad bendradarbiautų ne 
tik suinteresuotos ministerijos, bet ir mokslo tyrimų institucijos, nevyriausybinės 
organizacijos.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas, energijos vartojimo 
efektyvumo didinimas, nitratų kiekio mažinimas, į sąvartynus patenkančių bio-
logiškai skaidžių ir komunalinių atliekų kiekio mažinimas, miško plotų plėtimas 
ir kt. yra pagrindinės ŠESD kiekio mažinimo priemonės. Lietuvos energetikos 
instituto mokslininkai ištyrė, kad pigiausia ŠESD emisijų mažinimo priemonė 
yra energijos taupymas. Todėl būtina formuoti energijos taupymo elgseną namų 
ūkiuose bei biuruose. GVT, kurios vienas tikslų yra ekologinis švietimas, no-
rėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ne tik diegti inovacijas ir taupyti energiją 
modernizuojant būstus ar perkant efektyvesnius prietaisus, bet ir keičiant savo 
elgseną bei taupant energiją tiek namuose, tiek darbo vietoje. Būtina gerinti 
gyventojų žinias apie energijos taupymo galimybes bei priminti, kad tai būtina 
daryti nuolatos.
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GVT naudojamos biotechnologijos 
valymui ex situ atvirose aikštelėse tie-
siogiai priklauso nuo meteorologinių 
sąlygų (kritulių, temperatūros, saulės 
radiacijos, vėjuotumo). Klimato kaita 
jau stebima ir šiandien – vis dažnesni 
tampa ekstremalūs gamtos reiškiniai, 
smarkios liūtys, ypač šiltuoju metų 
laiku. Tai stabdo grunto valymo pro-
cesą, nes naftos produktus skaidantys 
mikroorganizmai sunkiai prisitaiko 
prie didelės grunto drėgmės ir deguo-
nies trūkumo. Tai verčia ieškoti naujų metodų, tobulinti turimas biotechnologines 
priemones siekiant ir ateityje teikti šalies ūkiui ekonomiškas ir ekologiškai pagrįstas 
paslaugas, bet ir įvairiais būdais skatinti visuomenę prisidėti prie klimato kaitos 
mažinimo. 

Didelę žalą aplinkai padarė Sovietų sąjungos karinė veikla Lietuvoje. Karinio 
naudojimo teritorijose 50 metų buvo vykdoma praktiškai niekieno nekontroliuoja-
ma karinė-ūkinė veikla. Dėl jos ekologinė būklė minėtose teritorijose pasiekė kri-
tinę ribą. Kai kur toji riba buvo ir peržengta, tad teritorijos vadintinos negrįžtamai 
prarastomis. Pasitraukdama iš Lietuvos, sovietų kariuomenė dažnai grubiai pažeis-
davo aplinkos apsaugos normų reikalavimus – paliko nenukenksmintas įvairias 
chemines medžiagas, raketinį kurą, išbarstytus sprogmenis... Kai kuriuose dali-
niuose aplinkos taršos židiniai buvo slepiami (užpilami gruntu). Buvo pakeičiamas, 
skurdinamas kraštovaizdis, nualinami miškai, dirvožemis, užteršiami vandenys, 
visa tai mažino gamtos galimybes pačiai tarpti ir kitam gėrį dalyti, o to reiškinio 
kitaip ir neįvardysi – tai ekologinė žala. Šios žalos nustatymas – labai kebli pro-
blema. Karinis poveikis aplinkai labai įvairiapusis, pasireiškia tiek tiesiogiai, tiek 
netiesiogiai.

Vienas didžiausių įstaigos vykdytų užterštų teritorijų valymo projektų – bu-
vusios branduolinio ginklo raketinės bazės Gulbiniškių kaime (Jonavos rajone) 
teritorijos išvalymas ir sutvarkymas. Šis darbas pareikalavo ypatingai darnaus ko-
mandinio darbo. Reikėjo didelio pasiryžimo ir atsakomybės, nes tai buvo pirmasis 
Lietuvoje karinės teritorijos tvarkymo atvejis. Buvo atvejų, kai teko imtis neatidė-
liotinų veiksmų stengiantis užkirsti kelią antrinei taršai ir apsaugoti aplinką nuo 
netikėtos taršos naftos produktais, nusižengiant biurokratiniams principams, kurių 
laikantis žala aplinkai būtų buvusi daug didesnė.

Be šio objekto išvalytos ir sutvarkytos užterštos Mindaugo vidurinės mokyk los 
Vilniuje, buvusios naftos bazės Pavermenio kaime (Kėdainių rajone), buvusių ka-

GVT Jonavos skyrius: formuojami užteršto grunto 
kaupai, iš kurių bus šalinama tarša
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tilinių Druskininkuose ir Drevernos kaime (Klaipėdos rajone) teritorijos, Lietuvos 
geležinkelio Kauno tunelis. Įstaiga reikšmingai prisidėjo sutvarkant AB „Klaipėdos 
nafta“ suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties statybos sklypą, iš kurio iš-
kastas naftos produktais užterštas gruntas 
buvo valomas GVT Klaipėdos skyriuje, ir 
kt.

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 
specialistai, turintys ilgametę patirtį va-
lant užterštas teritorijas, ne tik realizuo-
ja valymo planų ir projektų techninius 
sprendinius, bet ir patys rengia tokio po-
būdžio dokumentus. Ilgametė praktinė 
patirtis šioje srityje leidžia objektyviai, 
racionaliai ir optimaliai numatyti geriau-
sius techninius ir aplinkosauginius spren-
dinius rengiant dokumentus, susijusius su 
užterštų teritorijų valymu.

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ 
nafta ir jos produktais užterštą gruntą bei 
vandenį valo moderniai įrengtose aikš-
telėse Klaipėdoje ir Jonavoje ar avarijos 
vietoje, priklausomai nuo užteršimo tipo 
bei masto, meteorologinių sąlygų ir nau-
dojamos valymo technologijos. Per 20 sa-
vo gyvavimo metų VšĮ „Grunto valymo 
technologijos“, naudodamos biologinius, 
nekenksmingus aplinkai metodus, išvalė 
apie 250 tūkst. tonų nafta ir jos produk-
tais užteršto grunto, dumblo ir vandens, iš 
gamtinės aplinkos pašalino ir biologiškai 
suskaidė daugiau kaip 5 tūkst. tonų naftos 
produktų. 

vvv
Plėsdama veiklą, pritaikydama Skan-

dinavijos šalių žinias apie vandens telki-
nių valymo patirtį, VšĮ „Grunto valymo 
technologijos“ veik lą sieja ir su pavirši-
nių vandens telkinių būklės gerinimu. Įs-

Buvusios branduolinio ginklo raketinės bazės 
Gulbiniškių kaime tvarkymas

Sutvarkyta buvusios branduolinio ginklo raketi-
nės bazės Gulbiniškių kaime teritorija
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taigos specialistai yra parengę daugiau kaip 20 įvairių vandens telkinių valymo 
projektų, galimybių studijų, poveikio aplinkai vertinimo programų, poveikio aplin-
kai atrankos dokumentų ir ataskaitų. Tarp didžiausių – Nevėžio upės Panevėžio 
mieste valymo darbų techninis projektas, Nemuno salos kanalo (senvagės) Kau-

GVT specialistams teko išvalyti ir sutvarkyti ne vieną užterštą teritoriją

Talkinta ir tvarkant Kauno tunelį
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no mieste išvalymo ir sutvarkymo techninis projektas, Uždumblėjusio Varležerio 
ežero Kupiškio mieste išvalymo, pakrančių sutvarkymo ir pritaikymo gyventojų 
reikmėms projektas bei daugelis kitų. 

Siekdama didinti užteršto grunto 
bei dumblo valymo pajėgumus, įstai-
ga yra pasinaudojusi Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo parama. 
Įsigyta moderni grunto aeravimo, ho-
mogenizavimo technika, laboratorinė 
įranga padeda nustatyti naftos produk-
tų koncentracijas valomame grunte ir 
vandenyje. Taip kontroliuojamas valo-
mo grunto ir vandens užterštumas bei 
užtikrinamas valymosi proceso inten-
syvumas.

Eksperimentinė veikla

Eksperimentinė veikla yra neatsiejama GVT veiklos dalis. Glaudus bendradar-
biavimas su Lietuvos ir užsienio mokslininkais leido išskirti naujus didelio akty-
vumo naftą oksiduojančius mikroorganizmų štamus, kurie užpatentuoti Lietuvoje 
ir Rusijos Federacijoje, sukurti efektyvius naftos produktų biologinio skaidymo 
biologinius preparatus ir vandens telkinių valymo priemones. Net aštuoniolika 
GVT eksperimentinės veiklos darbo rezultatų naftos produktų biologinio skaidymo, 
aplinkosaugos ir biomedicinos klausimais pripažinti išradimais ir patentuoti. 2016 
metais buvo pradėtas fizikinių technologijų rengimas grunto valymui ne tik nuo 
naftos produktų, bet ir nuo sunkiųjų metalų ir kitų cheminių junginių. 

Plazminių technologijų taikymo eksperimentai. GVT specialistai ne tik vyk-
do biologinio naftos produktų apdorojimo eksperimentus, bet ir vysto fizikinio ap-

Šią taršą reikia išvalyti gamtai ir žmonėms paliekant sutvarkytą teritoriją

Valoma Nemuno senvagė
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dorojimo technologijų kūrimą. GVT glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos energe-
tikos instituto Plazminių technologijų laboratorija ieškant būdų, kaip sunkiaisiais 
metalais, sunkiosiomis naftos angliavandenilių frakcijomis užterštą gruntą apdoroti 
aukštos temperatūros vandens garo plazmoje.

Lietuvoje tai iki šiol nebandytas eksperimentas, kurio pirmieji rezultatai pri-
statyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje CYSENI 2017 m. Pirminiai užterš-
to grunto apdorojimo aukštos temperatūros plazmos sraute rezultatai parodė, kad 
sunkiaisiais angliavandeniliais užterštas gruntas, kurį labai sunku valyti biologi-
niais preparatais, gali būti nesunkiai apdorotas plazmos sraute, o kaloringi naftos 
angliavandeniliai, esantys užterštame grunte, dar padidina proceso efektyvumą. 
Tokiu būdu gali būti gautas ne tik stikliškos struktūros lydalas, kuriame suriša-
mi teršalai arba jie proceso metu yra išdeginami, bet ir gauta antrinė medžiaga – 
pluoštas. 

Dėl didelio dujų srauto tekėjimo greičio iš skysto lydalo susiformuoja siūleliai, 
kurių sankaupos sudaro mineralinį pluoštą. Apdorojant naftos angliavandeniliais 
užterštą gruntą aukštos temperatūros plazmos sraute, galima gauti mineralinį 
pluoštą, tinkamą konstrukciniams elementams, apdailai, filtrams, katalizatoriams, 
priešgaisrinei saugai ir pan. Naftos produktai šiuo atveju tarnauja kaip papildomas 
energijos šaltinis. Proceso metu taip pat gaunamas kietas stikliškas lydalas, kuris 
gali būti panaudotas kaip antrinė žaliava techniniams tikslams, pvz., įmaišomas į 
kelio dangos mišinius.

Taikant vandens garo plazminę technologiją iš naftos produktais užteršto grunto 
efektyviai pašalinami angliavandeniliai. Naftos produktais užterštam gruntui sąvei-
kaujant su vandens garo plazma, vyksta angliavandenilių konversija, išgaunamos 
sintetinės dujos – vertingas produktas, kurį pagal poreikį galima panaudoti įvai-
riems tikslams – šilumos ir elektros gamybai ar kaip kurą. Likutinis produktas – 
gruntas be organinių junginių. 

Kadangi tai gana nauja eksperimentinė kryptis, GVT toliau dirbama šia linkme 
siekiant rasti optimalų pavojingų atliekų apdorojimo variantą technologiniu, ekono-
miniu ir aplinkosauginiu aspektais.

Nanokompozitų naudojimo eksperimentai. GVT bendradarbiauja su Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto bei Ukrainos mokslininkais ir vykdo nanokompozitų 
panaudojimo biologiniame užteršto grunto valymo procese eksperimentą. Šio ekspe-
rimento tikslas – rasti būdų suaktyvinti ir pagreitinti biologinį naftos produktais už-
teršto grunto valymo procesą. Eksperimento metu į valomą gruntą įterpiamas ne tik 
biologinis preparatas, bet ir nanokompozitai, kurie aktyvina mikroorganizmų veiklą.

Tai nauja eksperimentinė kryptis, kurios veikla yra įpusėjusi, o rezultatai dar 
nėra iki galo įvertinti. Teigiamas eksperimento rezultatas leistų sutrumpinti grunto 
valymo laiką ir padidinti darbo našumą.
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Upių renatūralizacija. XX amžiaus 5-8 dešimtmetyje šalyje vykę intensyvūs 
žemės sausinimo darbai padarė didelį neigiamą poveikį Lietuvos upėms ir upeliams. 
Tuo laikotarpiu buvo nusausinta 2,6 mln. ha žemės naudmenų arba apie 80 proc. 
dirbamos žemės. Todėl daugelis natūralių, per amžius susiformavusių Lietuvos upių 
buvo paverstos tiesiais kanalais ir melioracijos sistemų dalimis. Natūralių upių tie-
sinimas smarkiai pakeitė ekologinę upių būklę, buvo sunaikintos specifinės gyvųjų 
organizmų rūšys, ekosistemos, rūšinė sudėtis tapo skurdi. Pasikeitė hidromorfolo-
ginės upių charakteristikos: upės tapo 
tiesios, buvo sunaikintos meandros, 
nebeliko sietuvų, rėvų, užutekių, buvo 
pažeisti natūraliai vyravę gruntai, kurie 
yra svarbūs rūšinei įvairovei. Sunaiki-
nus vyravusią augaliją, išnyko žuvims 
tinkamos mitybinės terpės, užutekiai, 
slėptuvės mailiui, o kartu sumažėjo ir 
žuvų išteklių. Visa tai išbalansavo na-
tūralių ekosistemų pusiausvyrą.

Siekiant sumažinti melioracijos me-
tu upėms padarytą žalą, pasaulyje gana 
plačiai pradėta taikyti neigiamo povei-
kio švelninimo priemonė – upių rena-
tūralizacija.

Aplinkos apsaugos agentūros užsa-
kymu mūsų šalyje upių renatūralizavi-
mo projektų rengimo ir įgyvendinimo 
ėmėsi VšĮ „Grunto valymo technologi-
jos“ (kartu su jungtinės veiklos partne-
riu – UAB „Hidrum“).

Pagrindinis projekto tikslas – iš-
tiesintose upėse įrengti priemones 
morfologinių ir ekologinių sąlygų 
atkūrimui ir parengti praktines reko-
mendacijas upių renatūralizavimui. 
Pirmajame eksperimentinio projekto 
vykdymo etape buvo atrinkta dešimt 
renatūralizuotinų upių atkarpų, iš ku-
rių trijose – Vašuokos (Panevėžio r.), 
Viešintos (Kupiškio r.) ir Vyžuonos 
(Rokiškio r.) upių atkarpose (iki 1 km) 

GVT specialistai su partneriais dalyvauja projekte 
atkuriant buvusias upelių vagas, gausinant žuvų iš-
teklius
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įrengtos kliūtys iš bioinžinerinių priemonių: akmenų, rąstų, akmenų metinių, ža-
binių ir pan. 

Projekto įgyvendinimo metu susidurta su kai kurių žemės sklypų savininkų, ku-
rių sklypai ribojasi su renatūralizuotomis upių atkarpomis, melioracijos sistemas 
prižiūrinčių suinteresuotų institucijų atstovų nepasitenkinimu. Nemažai pastangų 
siekiant užsibrėžto tikslo pareikalavo upių atkarpų renatūralizacijos projektų deri-
nimas ir optimalių sprendimų paieškos tarp suinteresuotų šalių. Daug sunkumų juos 
realizuojant kėlė vandens lygių pokyčiai, meteorologinės ir litologinės sąlygos, upių 
dugno reljefo įvairovė.

Naudotos renatūralizavimo priemonės suformuoja tėkmės ir gruntų įvairovę 
upių atkarpose. Taip susidaro sąlygos gyventi ir daugintis įvairesnėms žuvų ir van-
dens bestuburių rūšims bei didesniam jų skaičiui. Susidariusios įdubos ir tarpai tarp 
akmenų suteikia naujas buveines vabzdžiams, tinkamą pagrindą, prie kurio jie galės 
prisitvirtinti. Dėl įrengtų kliūčių (priklausomai nuo litologinių sąlygų) susiformuo-
siantys stambesnio grūdėtumo žvirgždo ar gargždo plotai taps ne tik tokiame grunte 
gyvenančių bestuburių rūšių buveinėmis, bet ir ant žvyro ar akmenų grunto ikrelius 
dedančių žuvų galimomis nerštavietėmis. Tarp akmenų sužėlę vandens augalai ga-
lės būti papildomomis buveinėmis vandens bestuburiams ir slėptuvėmis žuvims ar 
jų jaunikliams.

Įgyvendinus 3 upių atkarpų renatūralizavimo projektus, buvo parengtos reko-
mendacijos upių renatūralizavimui atlikti (nurodant, kaip pasirinkti renatūraliza-
vimui tinkamas vietas, priemones, kaip jas įrengti, prižiūrėti, ir kita informacija, 
kuri galėtų būti naudinga ateityje vykdant panašius darbus). Trejus metus bus ste-
bima įrengtų bioinžinerinių priemonių 
3 upių atkarpose būklė, apie tai infor-
muojant Aplinkos apsaugos agentūrą. 

Gruntą valantys augalai pratinami gyventi 
vandenyje ant plaustelio... 

...ir patalpose
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Tikimasi, kad šis eksperimentinis pro-
jektas padės nustatyti ne tik praktinę 
renatūralizacijos naudą bei privalumus, 
bet ir trūkumus, kurių būtų galima iš-
vengti ateityje.

Fitoremediacija („žaliasis valymas“) – 
tai tęstinis procesas, priklausantis nuo 
daugelio faktorių: taršos pobūdžio ir dy-
džio, dirvos fizinės ir cheminės sudėties, 
pH, valymui pasirinktų augalų rūšies. 
Fitoremediacija efektyviausia valant pa-
viršinius mažo arba vidutinio taršos lygio 
dirvožemio sluoksnius. Didelis taršos kie-
kis dirvožemyje augalams yra toksiškas.

Augalų fitoremediacinis potencialas 
priklauso nuo medžiagų irimo greičio ir 
jų koncentracijos.

Augalai šiame procese dalyvauja 
skirtingai:

* kaupia teršalus stiebuose ir lapuo- se;
* skaido toksiškas medžiagas į mažiau kenksmingas;
* sudaro sąlygas kenksmingoms medžiagoms keliauti augalo organais ir išga-

ruoti per lapus.
Fitoremediaciją galima taikyti paviršinio dirvožemio, gruntinio vandens natūra-

laus slūgsojimo vietoje bei paviršiniuose vandens telkiniuose. Tai pigi ir draugiška 
aplinkai technologija, su nedidelėmis darbo ir mechanizmų sąnaudomis – didžiausią 
darbą atlieka augalai. Vykstant šiam procesui nedaroma žala aplinkai, priešingai – 
naudojami augalai apsaugo dirvožemį nuo erozijos. Tačiau šis metodas veiksmingas 
tik tose vietovėse, kuriose yra mažo ir vidutinio lygio tarša, jis skirtas tik paviršinio 
dirvožemio ir gruntinio vandens valymui, kadangi augalai gali valyti tik tiek, kiek 
siekia jų šaknų sistema.

Siekdama skleisti žinias apie savaiminio apsivalymo galimybes, fitoremediaciją, 
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Vilniaus universiteto Botanikos sode (Kairė-
nuose) įrengė atskirą gruntą valančių augalų ekspoziciją (VšĮ „Grunto valymo tech-
nologijos“ bei Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis). Panaši ekspozicija 2017 m. 
vasarą pradėta įrengti ir Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode.

Tinkamai parinkus augalus, atsižvelgiant į jų fiziologines savybes, rūšį ir simbi-
ozę su mikroorganizmais, sėkmingai galima išvalyti dirvožemį ir paviršinį vandenį 
nuo nedidelės koncentracijos teršalų.

Rugiagėlės –  švaraus dirvožemio simbolis
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Šios idėjos autorius, parengęs jos taikymo praktikoje technologijas, buvo ilga-
metis įstaigos mokslinis konsultantas prof. Karolis Jankevičius. 

Teisinės ir organizacinės problemos

Rengiant užterštų teritorijų tvarkymo planus ir juos realizuojant, kyla daug ne 
tik techninių, bet ir teisinių ar organizacinių problemų.

2009 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
Nr. D1-694 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumen-
to LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsau-
gos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – LAND 9-2009) leidžia naftos produktais 
užterštą gruntą valyti vietoje, t. y. įrengus laikinas valymo vietas greta tvarkomos 
teritorijos, tačiau jokiuose teisės aktuose nenustatyti laikinų grunto valymo vietų 
įrengimo techniniai ir aplinkosaugos reikalavimai. Taip pat neaišku, kuri institu-
cija – regionų aplinkos apsaugos departamentai, Aplinkos apsaugos agentūra ar 
Lietuvos geologijos tarnyba – turi derinti tokių valymo vietų įrengimo projektus.

LAND 9-2009 nurodyta patikslintų ribinių verčių, iki kurių turi būti išvalyta 
teritorija apskaičiavimo metodika nėra pagrįsta nei teoriniais, nei praktiniais skai-
čiavimais. Todėl teritorijos leistino užteršimo ribos interpretuojamos skirtingai. 
Kartais ribinės vertės padidinamos, kartais sumažinamos dėl mažesnių užterštos 
teritorijos tvarkymo kaštų, taip nusižengiant aplinkosaugos principams.

Ekogeologinių tyrimų metodika, užterštų teritorijų tvarkymo planų rengimo rei-
kalavimai nėra konkrečiai reglamentuoti, todėl daug rizikos dėl galimai didesnių 
užterštos teritorijos tvarkymo darbų apimčių paliekama rangovo atsakomybei. Il-
gametė praktika rodo, kad projektinė dokumentacija dažnai būna neišsami. Dėl šios 
priežasties rangovas yra priverstas papildomai atlikti kontrolinius tyrimus, nustaty-
ti užterštumo lygį arba rizikuoti nustatydamas darbų kainą. Pateikiama informacija, 
darbų kiekio žiniaraščiai yra tik orientaciniai ir neleidžia objektyviai įvertinti darbų 
kaštų.

Nesuderintos Lietuvos geologijos tarnybos (toliau – LGT) ir regionų aplinkos 
apsaugos departamentų (toliau – RAAD) užterštų teritorijų tvarkymo dokumentų 
derinimo funkcijos. Detaliuosius ekogeologinius tyrimus vertina ir tvarkymo plano 
rengimo reikalingumą nustato LGT. Pagal detaliųjų ekogeologinių tyrimų duomenis 
rengiamas užterštos teritorijos tvarkymo planas, kuris derinamas su RAAD, bet ne 
su LGT. Baigus teritorijos tvarkymo darbus, parengtą užterštos teritorijos tvarkymo 
baigiamąją ataskaitą tikrina LGT, o nebe RAAD. 

Dažni atvejai, kad tvarkymo plane, kurį derina RAAD, numatyta iškasti mažesnį 
virš patikslintos ribinės vertės (toliau – RVp) užterštą grunto kiekį, o likęs palieka-
mas savivalai, nors LGT detaliųjų ekogeologinių tyrimų vertinamojoje išvadoje yra 
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konstatavusi didesnį virš RVp užterštą grunto kiekį, kurį reikia iškasti. Dėl to LGT 
rangovui gali nepateikti teigiamos baigiamosios ataskaitos išvados ir rangovas ne-
galės perduoti išvalytos teritorijos užsakovui, nors pats nėra dėl to kaltas. Užterštų 
teritorijų tvarkymo planuose numatymas iškasti ir tinkamai sutvarkyti tik dalį virš 
RVp užteršto grunto, likusį paliekant savaiminiam apsivalymui, nėra pagrįstas jo-
kiais skaičiavimais, įrodymais, kad šis procesas tikrai vyks konkrečioje vietoje. Taigi, 
susidaro prieštaravimas tarp detaliųjų ekogeologinių tyrimų ataskaitoje ir tvarkymo 
plane numatyto užteršto grunto kiekio, o teritorijų tvarkymo planuose net nėra nu-
matytas vykdyti ir savaiminio apsivalymo monitoringas. Neiškastas virš RVp už-
terštas gruntas lieka kelti potencialią grėsmę aplinkai, nes PTŽ nėra panaikinamas.

Užterštos teritorijos dažniausiai tvarkomos pagal savivaldybių administracijų 
užsakymus skelbiant viešuosius pirkimus. Dauguma užterštų teritorijų tvarkymo 
projektų finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, jų tvarkymo 
principai yra visur vienodi, tačiau skirtingų perkančiųjų organizacijų viešųjų pirki-
mų dokumentai ir kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams skiriasi. Vienur jie išsames-
ni, kitur net prieštaraujantys Atliekų tvarkymo įstatymui ir kitiems teisės aktams, 
tačiau savivaldybių administracijos dažnai ignoruoja teisėtus prašymus koreguoti 
kvalifikacinius reikalavimus. Todėl to paties pobūdžio pirkimus laimi ir žemos kva-
lifikacijos ūkio subjektai.

Tai liudija nepakankamą savival-
dybių administracijų ir Europos Sąjun-
gos fondų lėšas skirstančių institucijų 
specialistų kompetenciją. Viešųjų pir-
kimų dokumentus ilgai tikrina ir Euro-
pos Sąjungos fondų lėšas skirstančios 
institucijos. Tačiau abiejų institucijų 
atstovai dažnai nesigilina į konkurso 
laimėtojo dokumentus – ar jie yra tei-
singi, ar konkurso laimėtojas pajėgus 
kokybiškai atlikti visus numatytus 
darbus. Siekiant skaidrumo, tikslinga 
parengti tokio pobūdžio darbų viešųjų 
pirkimų konkursų rangovams būtinus 
kvalifikacinius reikalavimus.

Vykdant biologinį užteršto grunto valymą, naudojami įvairūs biologiniai pre-
paratai. Tačiau jų kokybės ir legalumo kontrolės nėra. Ūkio subjektui gaunant Tar-
šos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą pakanka jame parašyti, kad 
bus naudojamas biologinis preparatas, o jo sudėties, saugos duomenų lapo, teikiant 
TIPK paraišką, nereikalaujama. 

Įstaigos specialistai aptaria užterštos teritorijos 
tvarkymo planą
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Visuomenės ekologinis švietimas

GVT vykdoma veikla ne tik gydo žemės žaizdas atgaivindama teritorijas, ku-
riose ir vėl galima ūkinė, komercinė ar rekreacinė veikla, bet ir suteikia galimybę 
visuomenei susipažinti su aktualiomis aplinkosaugos problemomis. Kartu atkrei-
piamas dėmesys į atsakomybę už neigiamas žmogaus veiklos gamtoje pasekmes ir 
ugdoma visuomenės aplinkosauginė savimonė.

Ekologinis bei aplinkosauginis visuomenės švietimas, ekologinės savimonės 
ugdymas – viena svarbiausių VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veiklos krypčių. 
Įstaiga: 
üglaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (Vilniaus 

universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Kauno technolo-
gijos universitetu, Klaipėdos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, 
Lietuvos edukologijos universitetu ir kt.), sudarydama sąlygas mikrobio-
logijos ir kitų specialybių studentams susipažinti su jos veikla, suteikdama 
galimybę naudotis savo gamybine ir laboratorine baze atliekant praktiką ir 
parengiant aplinkosaugos bakalaurų ir magistrų darbus, kasmet paremdama 
du gabiausius Vilniaus universiteto biologijos specialybės studentus 2012 
m. įsteigta vardine prof. K. Jankevičiaus stipendija, taip skatindama juos 

VDU studentai lankosi GVT Jonavos skyriuje
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siekti geresnių studijų rezultatų ir karjeros mikrobiologijos ir biotechnolo-
gijos mokslų srityse;
ükartu su Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) Aplinkosaugos komite-

tu, remiami Aplinkos ministerijos, kasmet skelbia konkursą geriausiai dirban-
čioms šalies pramonės įmonių aplinkosaugos (ekologijos) tarnyboms ir aplin-
kosaugos specialistams (ekologams) išaiškinti ir paskatinti;
üremia Tarptautinės biologinės įvairovės dienos bei kitus renginius Vilniaus 

universiteto Botanikos sode, jaunųjų mokslininkų, moksleivių gamtosauginius 
konkursus, jaunimo aplinkosaugines vasaros stovyklas, kitus renginius, ku-
riuose skleidžiamos aktualios aplinkosaugos, ekologijos, darnios teritorijų rai-
dos, žaliosios architektūros, kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimo idėjos;
üviešina aplinkosaugines problemas moksliniuose ir populiariuose straipsniuo-

se, radijo ir televizijos laidose, aplinkosaugos forumuose ir konferencijose;
ürėmė ir remia periodinius leidinius  „Mokslas ir gyvenimas“,  „Mokslas ir tech-

nika“,  „Žaliasis pasaulis“,  „Tėviškės gamta“, organizuoja ir finansuoja ekolo-
ginės,  aplinkosauginės literatūros leidybą. 

vvv
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ parengti ir išleisti leidiniai:
Aplinkos biologinis valymas (2003)  – nuosekliai aprašyta GVT sukurta komp-

leksinė nafta ir naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymo tech-
nologija.

Mažosios nuotekų valyklos gyvenamosiose vietovėse (2003, 2005) – metodinė 
medžiaga ekologams, kurioje pateikiama informacija apie mažų nuotekų ne tik apie 
esamas, bet ir apie naujas, perspektyvias nuotekų surinkimo sistemas ir valymo 
technologijas.

Skystos atliekos ir nuotekos žemės ūkyje: tvarkymo techniniai sprendimai 
(2005)  – aptariamos aktualiausios spręstinos ekologinės, sanitarinės problemos že-
mės ūkyje. Leidinys skirtas tiems, kurie tiesiogiai sprendžia žemės ūkio gamybos 
įmonių skystų atliekų ir nuotekų tvarkymo klausimus. 

Naftos ir kitų aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija (2007) – Mokslinės 
konferencijos, skirtos VšĮ „Grunto valymo technologijos“ gamybinės ir eksperi-
mentinės veiklos 10-mečiui, pranešimų rinkinys.

Jaunieji gamtininkai vertina aplinkos užterštumą: į pagalbą jauniesiems ekolo-
gams ir jų mokytojams: metodinė priemonė (2008) – informacija apie tai, kas, kodėl 
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ir kaip kenkia aplinkai, ją teršia. Aprašomos šią taršą mažinančios ar ją šalinančios 
priemonės.

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas (2008) – lietuvių, anglų, vokiečių ir 
rusų kalbomis pateikiami ekologijos bei bendrieji biologijos, geografijos, geologijos 
terminai.

Žaizdos Žemės mūsų: moksleivių aplinkosaugos konkursas 2010 (rašinių ir fo-
tografijų konkurso laureatų ir prizininkų darbai) (2010) – VšĮ „Grunto valymo 
technologijos“, laikraščio „Žaliasis pasaulis“ ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugi-
jos organizuoto konkurso, skirto ugdyti moksleivių ekologinę pasaulėžiūrą, skatinti 
juos domėtis aplinkosaugos problemomis ir ieškoti būdų, kaip jas spręsti, laureatų 
ir prizininkų darbai. 

Profesorius Karolis Jankevičius (2011)  – kolegų atsiminimai apie visą gyveni-
mą mokslui ir aplinkosaugai paskyrusį profesorių K. Jankevičių.

Profesoriaus Albino Lugausko bibliografija (2012)  – svarbiausi Lietuvos mikro-
biologo, habilituoto biomedicinos mokslų daktaro darbai.

Lietuvos kraštovaizdžio kaitos tyrimo fotokonkursas „Laikas keičia Žemę“ 
(elektroninis leidinys) (2013) – Lietuvos geografų draugijos kartu su Aplinkos mi-
nisterija ir kitais partneriais organizuoto konkurso siekiant plėtoti kraštovaizdžio 
ypatumų ir vertybės suvokimą, skatinti aktyviai stebėti kraštovaizdžio kaitą, ją kri-
tiškai vertinti ir būti aktyviais kraštovaizdžio kūrėjais, darbai.

Gruntą valančių augalų ekspozicija VU Botanikos sode Kairėnuose (2014) – 
supažindina su augalais, gebančiais skatinti savaiminius dirvožemio valymosi pro-
cesus.

Automobilis ir aplinka: informacija vairuotojui. (2008, 2015) – informacija, 
kaip tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti automobilį, jį ardant susidarančias atliekas, kad 
jos neterštų aplinkos.

Videofilmas „Ežeras ir žmogus“, skirtas prof. Vaclovo Chomskio atminimui 
(2010) 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“ specialistai išvertė ir išleido žymaus Jungti-
nės Karalystės ekologo Tim Jackson knygą „Gerovė be augimo. Ekonomika ribotų 
išteklių planetai“ (2012) – knyga apie tai, kaip galima pakeisti pasaulį, kad gyven-
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tume darniau, teisingiau ir geriau. Pagrindinis autoriaus siekis – ieškoti atsakymų, 
kaip suderinti gero gyvenimo troškimą su ribotais Žemės ištekliais.

2017 metais planuojama išleisti vieno žinomiausių Austrijos komposto gaminto-
jų Gerald Dunst knygą „Kompostavimas ir dirvožemio mišinių gamyba. Praktinis 
vadovas ir patarimai sodininkams, ūkininkams ir profesionalams“.

vvv
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ parėmė šių leidinių išleidimą:
Baltijos jūra ir jos problemos: straipsnių rinkinys (2008)
K. Jakovlevas-Mateckis. Miesto kraštovaizdžio architektūra. II tomas. Želdi-

niai ir jų komponavimo principai (2011)
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai – 90 (2011)
Raudoni lapai 2012/2014 (2012)
Baltijos jūros aplinkos būklė (2013)
A. Stankevičius. 5000 valandų po vandeniu (2015)
I. Eitminavičiūtė. Keliu į dirvožemio ekologiją (2015)
Akrobatinis skraidymas Lietuvoje (2016)
Lietuvos šaltinių katalogas: 220 versmių ir šaltinių (2017)
Lietuvos požeminis vanduo: Hidrogeologijos atlasas (2017).

VšĮ „Grunto valymo technologi-
jos“, suvokdama istorinės atminties 
saugojimo ir stiprinimo prasmę, naci-
onaliniam tapatumui išsaugoti svarbių 
simbolių reikšmę tapo aktyvia Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės Val-
dovų rūmų atstatymo idėjos šalininke, 
viena pirmųjų finansiškai parėmė Val-
dovų rūmų atstatymą ir buvo apdova-
nota Valdovų rūmų statytojo diplomu.

VšĮ „Grunto valymo technologi-
jos“ parėmė paminklo vieningai Lie-
tuvai, Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
susijungimo simbolio, statybą Klai-
pėdoje. Ant paminklo iškalti Ievos 
Simonaitytės žodžiai – „Esame viena 
tauta, viena žemė, viena Lietuva – tar-
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si įprasmina GVT siekį mūsų visų bendromis pastangomis švarinti ir gražinti Lie-
tuvą. 

Tik faktai. Tik skaičiai...

2004–2012 metų HELCOM duomenimis, 7 proc. Baltijos jūroje užfiksuotų laivų 
avarijų baigėsi vienokiu ar kitokiu jūros užteršimu.

vv
Baltija yra vienas jautriausių jūrų regionų taršos iš laivų požiūriu dėl nedidelio 

ploto (mažiau kaip 0,12 proc. pasaulio vandenyno), dėl labai intensyvios laivybos 
(daugiau kaip 17 proc. pasaulinės), uždarumo ir lėto vandens masės pasikeitimo 
(net 30 metų).

vv
Į jūras kasmet išmetama apie šešis milijonus tonų šiukšlių, iš kurių maždaug 

15 proc. patenka į paplūdimius, kiti 15 proc. lieka plaukioti vandens paviršiuje, 
70 proc. nuskęsta.

vv
Siekiant bendromis pastangomis pagerinti Baltijos jūros būklę, reikia sumažinti 

teršalų – azoto ir fosforo – prietaką. Lietuva yra įsipareigojusi iki 2021 m. sumažinti 
azoto prietaką 19 proc. (8970 tonų), palyginti su 1997-2003 m., o fosforo – 56 proc. 
(1470 tonų).

vv
2010–2015 m. laikotarpiu iki Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų reika-

lavimų buvo išvalyta vidutiniškai 90 proc. surenkamų nuotekų (2002 m. siekė 
21 proc.). 

vv
Lietuvoje į rinką kasmet patenka apie 25 tūkst. tonų įvairių alyvų. Licencijuoti 

atliekų tvarkytojai kasmet surenka tik apie 3 tūkst. tonų panaudoto tepalo.
vv

Europos bendros transporto erdvės kūrimo planas numato iki 2030 m. dvigu-
bai sumažinti benzinu ir dyzelinu varomų automobilių naudojimą miestuose, o iki 
2050 m. pasiekti, kad miestuose tokių automobilių apskritai nebeliktų.

vv
2016 metais iš Klimato kaitos specialiosios programos, kurią administruoja 

Aplinkos ministerija, lėšų klimato kaitai švelninti skirtiems projektams buvo panau-
dota 66 mln. eurų. (2011 m. išmokėta 0,05 mln. eurų).

vv
Apskaičiuota, kad natūraliomis sąlygomis popieriaus pakuotė suyra per maž-

daug 2 metus, plastiko – per 500 metų, stiklo – per 900 metų.
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vv
Europos Komisija nustatė tikslus iki 2030 m. perdirbti iki 65 proc. komunali-

nių atliekų, iki 75 proc. pakuočių ir šalinti sąvartynuose ne daugiau kaip 10 proc. 
atliekų. 

vv
Esant vandenyje net nedideliam naftos kiekiui (0,5 mg/l) jau gaišta dauguma 

žuvų. Vienas litras naftos gali užteršti milijoną litrų vandens.
vv

Norint pagaminti 2,5 l naujos aukštos kokybės alyvos, reikia sunaudoti apie 160 l 
žaliavinės naftos, tačiau tam užtenka tik 4 litrų panaudotos alyvos.

vv
Iš viso Žemės gelmių registre iki 2017 m. pradžios įregistruoti 35 835 veikiantys 

gręžiniai. Daugiausia jų skirti požeminiam vandeniui išgauti.
vv

Geologai yra nustatę, kad saugiai, nepažeidžiant gamtinės pusiausvyros, Lietu-
voje iš gelmių galima išgauti net 3,72 mln. kubinių metrų vandens per parą. Šiuo 
metu vidutiniškai per parą išgaunama 360 tūkt. kubinių metrų gėlo geriamojo van-
dens.


