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Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos” įsteigta 1997 metais. Jos tikslas 
tenkinti viešuosius interesus vystant: 

� Dirvožemio, grunto, vandens ir vandens telkinių, užterštų organinės kilmės 
teršalais, valymą;

� Valymo technologijų kūrimas bei tobulinimas;

� Eksperimentinė veikla, susijusi su naujų, organinius teršalus oksiduojančių, 
mikroorganizmų paieška, jų panaudojimu aplinkai valyti;

� Taršos židinių, jų apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymas, 
išaiškinimas ir tyrimas;

� Techninių sprendimų ir projektų taršai lokalizuoti ir likviduoti parengimas ir 
įdiegimas;

� Ekologinis visuomenės švietimas, ekologinės literatūros rengimas ir leidyba.



Savo veiklos laikotarpiu išvalė virš 100 000 tonų nafta ir jos produktais 
užteršto grunto, biologiniais metodais suskaidė virš 4000 tonų naftos 
angliavandenilių (NA) patekusių į gamtinę aplinką, gautas apie 500 mln. Lt 
ekologinis efektas.

Sukūrė savo kompleksinę grunto, dumblo ir vandens užteršto NA 
valymo technologiją, 15 darbų biotechnologijoje ir aplinkosaugos srityse 
pripažinti išradimais ir gauti Lietuvos Respublikos patentai.

Parengė ir išleido:

• Monografija „Aplinkos biologinis valymas” 2003 metais;

• Vadovas ekologams „Mažosios nuotekų valyklos gyvenamuosiuose 
vietovėse” 2003 metais ( 2-as papildomas leidimas 2005 metais);

• „Skystos atliekos ir nuotekos žemės ūkyje” tvarkymo techniniai sprendimai 
2005 metais;

• „Important aspects of environmental biodegradation” 2005 metais;

• Teorija ir praktika „Naftos ir kitų į aplinką teršiančių medžiagų biodegradacija”
2007 metais.
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Išvalyta NP užteršto grunto, dumblo ir vandens 
bei biodegraduota naftos angliavandenilių
(tonomis)
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Exsitu – iškasto grunto (dumblo) valymas specialiose aikštelėse



2008 metais priimta valymui exsitu:

� 3 589 tonos NP užteršto 
grunto;

� 2 689 tonos NP užteršto 
dumblo;

� 627 tonos NP užteršto 
vandens;

� 70 tonų užteršto statybinio 
laužo;

� 1 056 tonos pramoninių
nuotekų biologinio valymo 
įrenginių dumblo;

� 2 117 tonų naftos geologinių
gręžinių dumblo.

Viso priimta valymui ir tvarkymui 10 148 tonos 



Išvalėme exsitu:

� 4 135 tonos NP užteršto grunto;

� 1 683 tonos NP užteršto dumblo;

� 903 tonos NP užteršto vandens;

� 50 tonų užteršto statybinio laužo;

� 1 010 tonos pramoninių nuotekų biologinio 

valymo įrenginių dumblo;

� 2 099 tonų naftos geologinių gręžinių dumblo.

Viso NP užteršto grunto, dumblo ir vandens išvalyta 8 870 tonų



Parengti projektai

� Techninis darbo projektas 
„Agluonos upės Biržų mieste tarp 
Pergalės g. ir Kęstučio g. krantų
sutvarkymas“;

� Techninis projektas „Agluonos 
upės vagos nuo Pastaunyko 
pelkės iki 1-ojo tilto Pergalės g. 
išvalymas“;

� Techninis projektas „Nevėžio 
upės 12 km. ruožo nuo 
Maudyklos g. iki Panevėžio 
miesto ribos išvalymas“.



Eksperimentinė veikla

� Rengta nauja naftą
oksiduojančių mikroorganizmų
intensyvaus augimo terpės 
receptūra ir paruošimo būdas;

� Vykdyta atmosferos azotą
dirvožemyje akumuliuojančio 
biopreparato sukūrimas. 



Darbai kurie pripažinti išradimais ir 
išduoti LR patentai

� Būdas gėlavandenių telkinių
sapropelio kokybei gerinti (LT 
Nr. 5495, išduotas 2008-04-25)

� Augalinio nuotekų valymo 
įrenginys ir jo panaudojimo 
būdas (LT Nr. 5496, išduotas 
2008-04-25)

� Pramoninės gamybos atliekos 
monoetanolamino (MEA) tirpalo 
biodegradavimo būdas (LT Nr. 
5502, išduotas 2008-05-26)

� Bakterinių trąšų prekinis 
ženklas: ANABENINAS (LT Nr. 
56968)



Lietuvos metų gaminys

� Parengta technologija „Pramoninės 
gamybos atliekos monoetanolamino 
(MEA) tirpalo biodegradacijos būdas“
2008 metais, konkurse „Lietuvos metų
gaminys 2008“ įvertinta aukso 
medaliu.



Išleidome:

� Ekologijos terminų
aiškinamasis 
žodynas;

� Automobilis ir aplinka;

� Metodinė priemonė
„Jaunieji gamtininkai 
vertina aplinkos 
užterštumą“.



Dalyvavome:

� VGTU ir Aplinkos apsaugos 
instituto organizuotoje 11-oje 
jaunųjų mokslininkų konferencijoje 
„Mokslas – Lietuvos ateitis“

� Vilniaus pedagoginio universiteto 
mokslinėje konferencijoje: 
„Lietuvos biologinė įvairovė: būklė
struktūra  apsauga“;

� Vilniaus aplinkosaugos forume -
2008.



Publikavome:

� Monografijoje „Baltijos jūra ir jos 
problemos“:

� „Kuršių marių ir kitų gėlųjų vandenų
žuvų pašarinės bazės gerinimo 
biotechnologinės priemonės“;

� „Nafta ir naftos produktais užterštos 
gamtinės aplinkos valymo 
biotechnologijos“;

� Moksle ir gyvenime
� „Ar tręšime vandenyną?“;

� „Nanotechnologijos ir sanacija“



Dėkoju už dėmesį


