2014 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS”

2014 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS
REZULTATAI (1)

PRIIMTA VALYMUI:

•
•
•

•

Naftos produktais, kitomis medžiagomis užteršto grunto, dumblo ir
vandens (įskaitant valymą laikinose aikštelėse) – 23892,15 tonos (planuota
14000 tonų);
Naftos verslovių gręžinių dumblo – 7264,97 tonos (planuota 5500 tonų);
Chemijos pramonės biologinio valymo įrenginių dumblo – 1239,34 tonos
(planuota 900 tonų);

Statybinio laužo – 0 tonų (planuota 200 tonų).
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2014 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS
REZULTATAI (2)
SUTVARKYTA:

•
•
•

•

Naftos produktais, kitomis medžiagomis užteršto grunto, dumblo ir
vandens – 44224,32 tonos (planuota 18700 tonų);
Naftos verslovių gręžinių dumblo – 7300 tonos (planuota 4500 tonų);
Naftos chemijos pramonės biologinių valymo įrenginių dumblo – 800,56
tonų (planuota 700 tonų);

Statybinio laužo – 53,12 tonas (planuota 150 tonų).
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2014 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS
REZULTATAI (3)
•
•

•

Panevėžio savivaldybės administracija „Nevėžio upės išvalymas
nuo praeities tarša kenksmingomis medžiagomis užteršto dumblo
Panevėžio miesto ribose“ (projekto vertė 1691580 Lt);
Marijampolės savivaldybės administracija „Naftos produktais
užterštos teritorijos Marijampolėje, gamyklų g. 8 valymas II etapas“
(projekto vertė 318395,94 Lt);
Aplinkos apsaugos agentūra
„Upių renatūralizavimo darbai“
(projekto vertė 597740 Lt) ir kt.
Darbai bus baigti 2015 metais.

2014 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS
REZULTATAI (4)
RENGTI PROJEKTAI IR ATASKAITOS:
• Parengta ataskaita „Nevėžio upės dugno nuosėdų tyrimai
atkarpoje tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių Panevėžio miesto
savivaldybėje“;
• Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentacija dėl „Nevėžio
upės atkarpos tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių Panevėžio mieste
valymo darbų“;
• Šiuo metu yra rengiamas „Nevėžio upės atkarpos tarp Nemuno ir
Savitiškio gatvių Panevėžio mieste valymo darbų techninis
projektas“.

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (1)
•
•
•

•
•

Parengtas ir įgyvendintas Klaipėdos skyriaus tarnybinių patalpų ir
laboratorijos šiltinimo projektas;
Įrengta betono danga eksperimentinėje bioskaidžių atliekų (BSA)
kompostavimo technologinėje bandymo aikštelėje, Jonavos skyriuje;
Išplėsta naftos produktais užteršto grunto valymo aikštelė Jonavos
skyriuje (įrengta 1700 m2 betono danga ir drenažo sistema);

Baigta sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) ribų nustatymo ir įteisinimo
procedūra;
Įteisinta laboratorijos veikla ir gautas leidimas vykdyti naftos produktų
nustatymą dujų chromotografijos metodu.

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (1)
•
•
•

Parengta ir patvirtinta Jonavos skyriaus požeminio vandens
monitoringo programa 2015–2019 metams;
Parengti dokumentai ir persertifikuota Darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistema OHSAS 181001, Kokybės vadybos sistema 9001:2008,
Aplinkos vadybos sistema 14001:2004;
Darbuotojai kėlė kvalifikaciją raštvedybos, teisės, aplinkosaugos
srityse. VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“ organizuotuose
pavojingas atliekas (PA) tvarkančių įmonių darbuotojų mokymo
kursuose, pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą,
dalyvavo 6 darbuotojai ir gavo atitinkamus kvalifikacinius
pažymėjimus. Trys įstaigos darbuotojai dalyvavo Pasaulinėje vandens
valymo technologijų, atliekų šalinimo ir perdirbimo, žaliavų valdymo
parodoje IFAT‘ 2014, kuri vyko Miunchene, Vokietijoje.

EKSPERIMENTINĖ VEIKLA
• Laboratorinėmis sąlygomis „Agurko sėklų ir daigų
stimuliavimo biologiškai aktyviomis medžiagomis
bandymai“;

• BSA kompostavimo metodų bandymai eksperimentinėje
aikštelėje Jonavos skyriuje.

EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (1)

•
•
•

Išleistas leidinys „Augalų, gebančių skatinti savaiminius
dirvožemio savivalos procesus, ekspozicijos informacinio
leidinio išleidimas“, kuris nemokamai platinamas VU
Botanikos sode;
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;
Parengtos ir Lietuvos radijo laidoje „Gamta visų namai“
transliuotos 6 laidos tema „Žaizdos žemės mūsų“;

EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (2)
•
•

•
•

Išleistas leidinys Viešoji įstaiga „„Grunto valymo
technologijos“ idėjos...praktika...patirtis...“ apie VšĮ „Grunto
valymo technologijos“ vykdomus darbus ir naudojamas
technologijas;
Dalyvauta respublikiniame renginyje
„Tyrėjų naktis“;
Organizuotos atvirų durų dienos įstaigos
skyriuose studentams ir aplinkosaugos
specialistams;
Publikuoti 2 straipsniai aplinkosaugos
tematika.

SUTEIKTA PARAMA: (1)

•
•

•
•
•

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui organizuojant Lietuvos
jaunųjų gamtos tyrėjų konkursą „Mano žvilgsnis į supantį pasaulį“;
VU Botanikos sodui organizuojant Tarptautinės biologinės įvairovės
dienos minėjimą;

Respublikiniam aplinkosaugininkų suvažiavimui;
VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ ekologinės vasaros stovyklos
„Mąstyk žaliai“ organizavimui;
Lietuvos ornitologų draugijai inkilų gamybai ir jų nemokamam įteikimui
valstybės ir savivaldybių bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigoms;

SUTEIKTA PARAMA: (2)
•

•
•

•
•

Asociacijos žvejų klubui „Zvejys.LT” ir Verkių regioninio parkų direkcijai
edukacinio renginio, kuris buvo skirtas vaikų namų ir socialiai remtinų
šeimų vaikams, organizavimui;

Daktaro Algirdo Stankevičiaus parengtos knygos „5000 valandų po
vandeniu. Tyrinėtojo užrašai iš 4 vandenynų ir 20 jūrų“ leidybai;
Jonavos rajono savivaldybės Kulvos seniūnijai vykdant Sporto ir
sveikatingumo programą;
Vilniaus vaikų darželiui-lopšeliui „Rytas“ vykdomoms aplinkosauginėms
priemonėms paremti;
Nevyriausybinėms aplinkosauginėms organizacijoms – Nemunaičio
oreivių klubui, VšĮ „Širdis širdin“, Baltijos pažangių technologijų
institutui, Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijai.

VšĮ „Grunto valymo technologijos”

Gamtai ir žmogui

