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VieVieššoji oji įįstaiga staiga „„Grunto valymo technologijosGrunto valymo technologijos”” įįsteigta 1997 metais. Jos steigta 1997 metais. Jos 
tikslas tenkinti vietikslas tenkinti vieššuosius interesus vystant: uosius interesus vystant: 

�� DirvoDirvožžemio, grunto, vandens ir vandens telkiniemio, grunto, vandens ir vandens telkiniųų, u, užžterterššttųų organinorganinėės kilms kilmėės s 
terterššalais, valymalais, valymąą;;

�� Valymo technologijValymo technologijųų kkūūrimrimąą bei tobulinimbei tobulinimąą;;

�� EksperimentinEksperimentinęę veiklveikląą, susijusi, susijusiąą su naujsu naujųų, organinius ter, organinius terššalus oksiduojanalus oksiduojanččiiųų, , 
mikroorganizmmikroorganizmųų paiepaiešška, jka, jųų panaudojimu aplinkai valyti;panaudojimu aplinkai valyti;

�� TarTarššos os žžidiniidiniųų, j, jųų apimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymapimties ir pavojingumo aplinkai laipsnio nustatymąą, , 
iiššaiaišškinimkinimąą ir tyrimir tyrimąą;;

�� TechniniTechniniųų sprendimsprendimųų ir projektir projektųų tartarššai lokalizuoti ir likviduoti parengimai lokalizuoti ir likviduoti parengimąą ir ir 
įįdiegimdiegimąą;;

�� EkologinEkologinįį visuomenvisuomenėės s ššvietimvietimąą, ekologin, ekologinėės literats literatūūros rengimros rengimąą ir leidybir leidybąą..

TIKSLAITIKSLAI



Išorės sąlygos įtakojusios 
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ veiklą 2010 m.

HidrometeorologinHidrometeorologinėė situacijasituacija 2010 metais buvo nepalanki 2010 metais buvo nepalanki įįstaigos gamybiniai veiklai. staigos gamybiniai veiklai. 
Grunto valymo aikGrunto valymo aikššteltelėės atviro tipo, neapsaugotos nuo kritulis atviro tipo, neapsaugotos nuo krituliųų ir aukir aukššttųų temperattemperatūūrrųų. Vegetacijos . Vegetacijos 
metu intensyvaus lietaus periodai keitmetu intensyvaus lietaus periodai keitėėsi auksi aukššttųų temperattemperatūūrrųų periodais. Ir vienas ir kitas faktorius periodais. Ir vienas ir kitas faktorius 
stabdstabdėė naftnaftąą oksiduojanoksiduojanččiiųų mikroorganizmmikroorganizmųų (NOM) veikl(NOM) veikląą..

Ekonominiai veiksniaiEkonominiai veiksniai buvo palankbuvo palankūūs rengiant us rengiant užžterterššttųų teritorijteritorijųų (dirvo(dirvožžemio, grunto ir emio, grunto ir 
dumblo) valymo projektus, vykdant udumblo) valymo projektus, vykdant užždumbldumblėėjusijusiųų ir uir užžterterššttųų vandens telkinivandens telkiniųų tyrimus ir ruotyrimus ir ruoššiant iant 
valymo darbvalymo darbųų technintechninęę dokumentacijdokumentacijąą, nes , nes ššiems darbams buvo skirta savivaldybiems darbams buvo skirta savivaldybėėms ms žženkli ES enkli ES 
parama pagal:parama pagal:

�� Sanglaudos skatinimo veiksmSanglaudos skatinimo veiksmųų programos 1 prioriteto programos 1 prioriteto „„VietinVietinėė ir urbanistinir urbanistinėė plplėėtra, kulttra, kultūūros ros 
paveldo ir gamtos ipaveldo ir gamtos iššsaugojimas bei pritaikymas turizmo plsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėėtraitrai““ priemonpriemonęę „„Vandens telkiniVandens telkiniųų

bbūūklklėės gerinimass gerinimas““..

�� Sanglaudos skatinimo veiksmSanglaudos skatinimo veiksmųų programos 1 prioriteto programos 1 prioriteto „„VietinVietinėė ir urbanistinir urbanistinėė plplėėtra, kulttra, kultūūros ros 
paveldo ir gamtos ipaveldo ir gamtos iššsaugojimas bei pritaikymas turizmo plsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėėtraitrai““ priemonpriemonęę „„Praeityje uPraeityje užžterterššttųų

teritorijteritorijųų tvarkymastvarkymas““..



ORGANIZACINORGANIZACINĖĖS PRIEMONS PRIEMONĖĖS (1)S (1)

� Pasirengta NP užteršto grunto valymui Širvintų raj. (pagal Jungtinės veiklos sutartį);
� SPSC 6 įstaigos specialistai gavo naujus atliekų tvarkymo kvalifikacijos atestatus.
� Parengtos naujos darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijos.
� Įdiegti standartai:

� Kokybės vadybos sistema (ISO 9001:2008);

� Aplinkos vadybos sistema (ISO 14001:2004).

Parengti konkursiniai pasiūlymai ir laimėti konkursai:
� Buvusios raketinės bazės Gulbiniškių kaime sutvarkymo darbai;
� Buvusios katilinės Veisiejų g. 17, Druskininkuose, naftos bazės teritorijos išvalymo 

ir būklės atkūrimo darbai;
� Užterštų teritorijų Ukmergės kariniame miestelyje sutvarkymo darbai;
� Parengtas Širvintų mieste esančio Beržės upelio tvenkinių išvalymo techninis 

projektas;
� Uždumblėjusio Varležerio Kupiškio rajone išvalymas, pakrančių sutvarkymas ir 

pritaikymas gyventojų reikmėms dokumentacijos parengimas.



Jonavos skyrius:

� Parengta ir patvirtinta Jonavos skyriaus požeminio vandens monitoringo 
programa 2010-2014 metams.

� Parengtas Jonavos skyriaus sanitarinės zonos projektas ir suderintas su 
besiribojančių teritorijų savininkais.

Klaipėdos skyrius:

� Parengta Klaipėdos skyriaus 2006-2010 m. požeminio vandens monitoringo 
ataskaita.

� Parengta Klaipėdos skyriaus požeminio vandens monitoringo programa 2011-
2015 m.

� Parengtas ir patvirtintas Klaipėdos skyriaus Taršos integruotos prevencijos ir 
kontrolės leidimas (TIPK).

� Rengiamas Klaipėdos skyriaus sanitarinės apsaugos zonos projektas.

ORGANIZACINORGANIZACINĖĖS PRIEMONS PRIEMONĖĖS (2)S (2)



TECHNINITECHNINIŲŲ PAJPAJĖĖGUMGUMŲŲ STIPRINIMAS STIPRINIMAS 
((įįstaigos lstaigos lėėššomis)omis)

• Įvykdytas NP užteršto grunto ir vandens 
biologinio valymo komplekso 
modernizavimo II etapas – elektrifikacijos 
ir technikos laikymo paviljono, sandėlio ir 
tarnybinių patalpų įrengimas (Jonavos 
valymo aikštelėje).

• Parengtas elektros linijos statybos projektas, suderinti ir įteisinti servitutai 
privačiose teritorijose ir pasirašyta sutartis su AB „VST“ (dabartine AB „Lesto”) 
(Jonavos valymo aikštelėje).

• Atliktas avarinės melioracijos sistemos remontas (Jonavos valymo aikštelėje).

• Atliktas kapitalinis valymo įrenginių valymas ir profilaktinis remontas 
(Klaipėdos valymo aikštelėje).



Priimta valymui exsitu:

� 243 tonos NP užteršto grunto;
� 903 tonos NP užteršto dumblo;
� 511 tonų NP užteršto vandens; 
� 1220 tonų pramoninių nuotekų

biologinio valymo įrenginių
dumblo;

� 3562 tonos naftos geologinių
gręžinių dumblo.

Viso priimta valymui ir tvarkymui 6239 tonos

20201010 M. GAMYBINM. GAMYBINĖĖS VEIKLOS REZULTATAIS VEIKLOS REZULTATAI (1)(1)



Išvalėme exsitu:

� 3562 tonas NP užteršto grunto;
� 291 toną NP užteršto dumblo;
� 540 tonų NP užteršto vandens; 
� 49 tonas užteršto statybinio laužo;
� 1018 tonų pramoninių nuotekų

biologinio valymo įrenginių dumblo;
� 5134 tonas naftos geologinių gręžinių dumblo.

Viso išvalyta ir sutvarkyta 10 594 tonos

2020110 M. GAMYBIN0 M. GAMYBINĖĖS VEIKLOS REZULTATAIS VEIKLOS REZULTATAI (2)(2)

� 4000 tonų NP užteršto grunto-dumblo mišinio išvalyta nuo 39 g/kg 
iki 9g/kg sauso grunto.



Parengta

� Širvintų mieste esančių Beržės upelio tvenkinių
išvalymo:

– techninis projektas;
– aplinkos apsaugos dalis;

� Kretingos vienuolyno (Pastauninko upelio) 
tvenkinių Kretingos mieste išvalymo techninis 
darbo projektas.

� Kauno Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno 
mieste išvalymo ir sutvarkymo:

– techninis projektas; 
– aplinkos apsaugos dalis;
– PAV ataskaita.

� Verkių dvarvietės tvenkinio Nr. 16 atkūrimas bei 
pritaikymas visuomenės poreikiams valymo darbų
programa. 

� Druskininkų buvusios katilinės, Veisėjų g. 17, 
teritorijos sutvarkymo planas.

2020110 M. GAMYBIN0 M. GAMYBINĖĖS VEIKLOS REZULTATAIS VEIKLOS REZULTATAI (3)(3)



EKSPERIMENTINEKSPERIMENTINĖĖS VEIKLOS REZULTATAIS VEIKLOS REZULTATAI

ATLIKTA:

� Žemės ir miškų ūkio kultūrų dygstančių
sėklų katalizės procesų stimuliavimo būdo 
paieška:

� Spygliuočių ir lapuočių sodinukų (sodmenų) 
stimuliavimas (Rūdiškių medelyne);

� Grūdinių kultūrų (kvietrugių ir rapsų) 
stimuliavimas (Bandyminiuose laukuose, 
Jonavos raj.).

� „Substancijų (kurių sudėtyje yra 
angliavandenilių), turinčių inhibuojančių
savybių, eksperimentinis tyrimas”.

RENGIAMAS:

� Augalų gebančių skatinti savaiminius 
dirvožemio savivalos procesus kolekcijos 
projektas



Darbai pripažinti LR išradimais ir išduoti LR patentai

� Fitocheminė kompozicija, jos gavimo 
būdas ir panaudojimas 

(LT Nr. 5701, išduotas 2010-12-27).

MOKSLINMOKSLINĖĖS VEIKLOS REZULTATAIS VEIKLOS REZULTATAI



Lietuvos metų gaminys

2010 m. įteiktas aukso medalis už

„Naujo grunto, dumblo ir vandens 

užteršto naftos produktais valymo 

komplekso sukūrimas šalies 

centrinėje dalyje (Jonavoje)”.

VEIKLOS PRIPAVEIKLOS PRIPAŽŽINIMASINIMAS



Organizuota ir pravesta

� Šalies moksleivių rašinių konkursas aplinkosaugos tema 
„Žaizdos žemės mūsų“.

� Šalies moksleivių fotografijos konkursas aplinkosaugos 
tema „Žaizdos žemės mūsų“.

� Speciali mokslinė-praktinė rašinių ir fotografijos 
konkursų rezultatų aptarimo konferencija Kauno T. 
Ivanausko zoologijos muziejuje.

� Išleistas specialus geriausių moksleivių darbų rinkinys. 

� Apie šį renginį informavo: 

� Apie šią konferenciją Lietuvos televizijos Kauno redakcija 
parengė specialią laidą moksleiviams;

� Savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ išspausdintas straipsnis 
„Paakinančios žaizdos... Moksleiviškų fotografijų ir rašinių
konkursams „Žaizdos žemės mūsų“ pasibaigus“.

EKOLOGINIEKOLOGINIŲŲ ŽŽINIINIŲŲ SKLAIDA SKLAIDA 
IR NEFORMALUS MOKYMASIR NEFORMALUS MOKYMAS



Parengti straipsniai ir laidos

� Journal of Environmental Engineering and Landscape Management
– Microorganism succession in the anthropogenic and natural ecosystems
– Toxicity of monoethanolamine waste and search of microbiological 

means for its reduction;

� Žaliasis pasaulis
– Žaizdos žemės mūsų;

� Lietuvos žinios
– Baltija – sunki naftos kupra.

� Parengtos  8 laidos, apie dirvožemio ir grunto taršos naftos produktais 
padarinius ir valymo ypatumus, biologinius indikatorius, senėjančių
ežerų atstatymo problemas.

� Šios laidos buvo transliuojamos per Lietuvos radiją laidoje „Gamta 
visų namai“.



� Išverta ir parengta leidimui Darnaus 
vystymosi komisijos ekonomikos komisaro 
prof. Timo Džeksono, knyga „Gerovė be 
augimo?“ arba „Gerovė be resursų
naudojimo augimo“.

� Surinkta medžiaga leidiniui apie 
biodegraduojamų atliekų kompostavimą.

Išversta literatūra



Bakalauro darbai

Įstaigos bazėje konsultuojant GVT specialistams parengta:

� VGTU studentės Aistės Vėliūtės bakalauro darbas „Grunto valymo Grunto valymo 

technologijtechnologijųų taikymas naftos produktais utaikymas naftos produktais užžterteršštose teritorijosetose teritorijose“. 

Konsultuojant GVT specialistams rengiama:

� VPU studentės Rūtos Žegunytės - „Vandens telkiniVandens telkiniųų valymo ypatumai ir valymo ypatumai ir 

galimybgalimybėėss“.

� VPU studentės Ramintos Ridikaitės - „BuvusiBuvusiųų SSSR kariniSSSR kariniųų teritorijteritorijųų tartaršša a 

ir jos likvidavimo galimybir jos likvidavimo galimybėėss“ .



Įstaigos išliestas 
„Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas“

ĮTEIKTAS:

� Visoms šalies gimnazijoms, viso 234 egz.

� Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro 
organizuojamo Europos Sąjungos jaunųjų
mokslininkų konkurso nacionalinio etapo 
nugalėtojams, viso 67 egz.



Parėmėme:

� Kasmetinę tvarkymosi akciją „Darom 2010”.

� Aplinkos ministerijos organizuotą apžiūrą-konkursą
„Geriausiai tvarkoma bendrojo lavinimo mokyklos

teritorija Lietuvoje 2010 m.“



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį!!


