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Grunto valymo 
technoloGijos 
misija – likviduoti aplinkos taršą, 
atkurti bioįvairovę

L M G

VšĮ „Grunto Valymo technoloGijos“ (GVt) per metus išValo 
iki 12 tūkst. t naftos produktais užteršto Grunto, dumblo 
bei Vandens. 
nuo 1997 m., kai buVo ĮsteiGta ši aplinkos ministerijos ĮstaiGa, 
išValyta per 120 tūkst. t nafta užteršto Grunto, dumblo. 
tai padėjo išVenGti žalos Gamtai, Galėjusios siekti apie pusę 
milijardo litų.
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Įstaiga buvo įkurta siekiant padėti įmonėms, 
organizacijoms ir savivaldybėms spręs-
ti aplinkosaugos problemas, susijusias su 
nafta ir jos produktais užteršto grunto, van-
dens bei dumblo valymu. GVT plėtė savo 
veiklą, sukūrė ir įdiegė efektyvias naftos ir 
jos produktų biodegradavimo technologijas, 
pagrįstas naftą oksiduojančių mikroorganiz-
mų (NOM) kompleksu, adhezija, fitoreme-
diacija. 10 GVT šios srities darbų pripažinti 
išradimais.

Įstaigos specialistų sukurtas daugiakompo-
nentis NOM inokuliatas leidžia naftos pro-
duktais užterštą gruntą (iki 10 000 ppm/kg 
sauso grunto) valyti vietoje, jo neiškasant. 
GVT, be naftos produktų biodegradacijos 
grunte, dumble, vandenyje, tvarko ir kitomis 
kenksmingomis organinės kilmės medžiago-
mis užterštą gruntą bei dumblą. Jau daugelį 
metų tokios paslaugos teikiamos Klaipėdos 
gamykloms UAB „Orion Global PET“ ir UAB 
„Neo Group“.

MOdErNUs VAlyMO KOMPlEKsAs

„siekiant optimizuoti ir atpiginti bei užtikrinti 
operatyvų mūsų ekologinių paslaugų teiki-
mą, be turimo dirvožemio, grunto, dumblo 
ir vandens valymo poligono pajūrio zonoje 
Kiškėnų kaime (Klaipėdos r.), sukūrėme ir 
pastatėme naują grunto, dumblo ir vandens, 
užteršto naftos produktais, valymo komplek-
są Kulvoje (Jonavos r.). Šiame komplekse 
per metus galima išvalyti per 3000 t naftos 
produktais užteršto grunto, 2000 t naftos 
produktais užteršto vandens ir 1200 t naftos 
produktais užteršto dumblo. Prireikus gali-
ma papildomai sandėliuoti ir ruošti valymui 
dar iki 4000 t naftos produktais užteršto 
grunto. Šiame komplekse susieti užteršto 
vandens, dumblo ir grunto valymo technolo-
giniai srautai valymo proceso metu nereika-
lauja papildomų resursų. Komplekse pirmą 
kartą panaudota priverstinė valomo grunto 
aeracija ir kaskadinis valymas, kompleksiš-
kai naudojant gravitaciją, adheziją, biode-
gradaciją ir fitoremediaciją“, - apie naujausią 
inovaciją pasakojo įstaigos direktorius rapo-
las liužinas.

Už komplekso sukūrimą lietuvos pramoni-
ninkų konfederacija nominacijoje „lietuvos 
metų gaminys 2010“ VšĮ „Grunto valymo 
technologijos“ apdovanojo aukso medaliu. 
Tai jau ketvirtas aukso medalis už aplinko-
saugos biotechnologijų srities darbus.

sUMMAry IN ENGlIsH

The aim of Public Agency „Grunto valymo technologijos”/„soil remediation Technol-
ogy”/ established by the Ministry of Environment in 1997 is to find solutions for a 
settlement of environmental problems bound with soil pollution with crude oil and 
oil products as well as water and sludge cleaning. In 2009–2010, a new Complex 
designed for cleaning soil, sludge and water polluted with oil products was built in 
the central part of the country (Kulva, Jonava district). It represents an aggregate of 
the technological flows of polluted water, soil and sludge cleaning what allows reduc-
ing the demand for additional resources in the cleaning process. For the first time, 
compulsory aeration and cascade cleaning of soil is applied including complex use 
of gravitation, adhesion, biodegradation and phytoremediation. In the nomination 
“The lithuanian Product of the year, 2010”, the lithuanian Business Confederation 
awarded t the Public Agency „ Grunto valymo technologijos” with a Gold Medal for 
development of this complex.

PAKlAUsA dIdėJA

sovietmečiu lietuvoje be saiko buvo nau-
dojami chemikalai, masiškai melioruojami 
laukai, naikinami miškeliai laukuose, o tai 
suaktyvino vėjo ir vandens erozijos proce-
sus. Be tinkamų valymo įrenginių statomi 
gyvulininkystės kompleksai teršė aplinką, 
dirvožemį ir gruntinius vandenis. Šią taršą 
dar didino nekontroliuojama kariuomenės 
veikla. Tokios veiklos pasekmes jaučiame 
iki šiol: vis dar dideli užterštos žemės plo-
tai, uždumblėję ežerai, užteršta gamta. GVT 
ėmėsi iniciatyvos valyti ne tik užterštas te-
ritorijas ir objektus, bet ir švarinti bei res-
tauruoti uždumblėjusius, ankančius ežerus.

Kasmet užterštų nafta ar jos produktais teri-
torijų valymo poreikis didėja, o naudojamos 
biotechnologijos klientams leidžia pasiūlyti 
patrauklias šių darbų kainas. Ateityje pradė-
jus valyti stambius taršos objektus: Zoknių, 
Kėdainių, Pajuostės buvusius karinius sovie-
tinius aerodromus, buvusias raketų bazes, 
naftos saugyklas įstaigos paslaugų paklausa 
tik didės. Visada išliks naftos produktų išsi-
liejimo į aplinką avarijų metu pavojus ir jų 
likvidavimo problema.

Todėl Kulvoje esantis modernus komplek-
sas visada bus reikalingas. Es parama 
užterštų teritorijų sutvarkymui ir vandens 
telkinių restauracijai, pašalinant susikau-
pusias juose pavojingas medžiagas, – tai 
finansinis garantas, leidžiantis planuoti 
ateities darbus.


