
2015 METŲ VEIKLOS 
ATASKAITA 

VŠĮ „GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS”  

 



2015 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (1) 

PRIIMTA VALYMUI IR TVARKYMUI: 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto grunto – 
6993,18 tonos (planuota 3500 tonų);  

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto dumblo 
(įskaitant valymą ir laikinose aikštelėse) – 4378,76 tonos (planuota 1000 tonų);  

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto vandens – 
1075,19 tonos (planuota 1000 tonų);  

• Naftos verslovių gręžinių dumblo – 2206,84 tonos (planuota 5500 tonų);  

• Chemijos pramonės biologinio valymo įrenginių dumblo – 1687,28 tonos 
(planuota 1200 tonų).  

 



2015 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (2) 
IŠVALYTA: 

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto 
grunto – 6083,42 tonos (planuota 6000 t);  

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis medžiagomis užteršto 
dumblo – 4106,42 tonos (planuota 1000 t);  

• Naftos produktais, kitomis pavojingomis 
medžiagomis užteršto vandens – 997,84 
tonos (planuota 900 t);  

• Naftos verslovių gręžinių dumblo – 
3500,17 tonų (planuota 4500 t);  

• Naftos chemijos pramonės biologinio 
valymo įrenginių dumblo – 1714 tonų 
(planuota 1000 t).  
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2015 METŲ GAMYBINĖS VEIKLOS 

REZULTATAI (3) 
• Parengtas Nevėžio upės atkarpos tarp Nemuno ir Savitiškio gatvių Panevėžio 

mieste valymo darbų techninis projektas ir šioje atkarpoje atlikti valymo darbai nuo 
praeities taršos kenksmingomis medžiagomis;  

• Atliktas naftos produktais užterštos teritorijos Marijampolėje, Gamyklų g. 8 
valymas (II etapas), parengta teritorijos tvarkymo darbų baigiamoji ataskaita ir 
gauta teigiama Lietuvos geologijos tarnybos išvada apie išvalytą teritoriją;  

• Atlikti papildomi UAB „LIDL“ priklausančios užterštos 
teritorijos (buvusi autobusų parko degalinės teritorija), 
esančios Luokės g. Telšiuose, kontroliniai tyrimai ir 
atlikti jos valymo bei tvarkymo darbai;  

• Pagal nustatytus kriterijus parinktos 3 upių atkarpos       
ir parengti jų renatūralizavimo darbų projektai;  

• Parengtas grunto ir vandens valymo nuo naftos 
produktų metodų aprašas, vykdant laimėtą su UAB 
„Grota“ Lietuvos geologijos tarnybos viešųjų         
pirkimų konkursą.  



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (1) 

• Parengta nauja apskaitos politika;  

• įdiegta vieninga kompiuterizuota finansinės apskaitos sistema;  

• Atliktas aplinkos (14001:2004), kokybės (9001:2008) bei darbuotojų 
saugos ir sveikatos BS (OHSAS 18001:2007) vadybos sistemų 
priežiūros auditas;  

• Sukomplektuota technologinės laboratorijos įranga BDS ir CHDS 
vandens tyrimų atlikimui;  

• Klaipėdos skyriuje atliktas naftos produktų mišinio atplovimo 
cecho pastato stogo remontas, modernizuota katilinė įrengiant 
naują kieto kuro katilą bei sutvarkyti valymo įrenginiai;  



ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS (2) 

• Jonavos skyriuje įrengtas vandens šulinys ir buitinių nuotekų valymo 
įrenginys;  

• Parengta ir patvirtinta Klaipėdos skyriaus požeminio vandens monitoringo 
programa 2016 – 2020 metams;  

• Parengta ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderinta „Lietuvos geležinkelių 
panaudotų medinių pabėgių sutvarkymo eksperimento programa“ ir 
pradėti eksperimento darbai;  

• Įstaigos darbuotojai kėlė kvalifikaciją aplinkosaugos, darbų saugos, 
gaisrinės saugos, efektyvaus apšvietimo ir vėdinimo, energijos taupymo 
įstaigoje klausimais. VšĮ „Aplinkos vadybos ir audito institutas“ 
organizuotuose pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojų mokymo 
kursuose, pagal Aplinkos ministro įsakymu patvirtintą programą, dalyvavo 
3 darbuotojai ir gavo atitinkamus kvalifikacinius pažymėjimus.  



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (1) 

• Dalyvauta Respublikiniame renginyje „Tyrėjų naktys“ – visuomenė 
turėjo galimybę susipažinti su Įstaigos veikla, gamybiniais procesais;  

• Parengtos 3 „Žmogus gamtoje“ ciklo laidos, kurios buvo transliuotos 
Lietuvos radijo laidoje „Gamta visų namai“;  

• Sudarytos sąlygos 1 VU Gamtos mokslų fakulteto Mikrobiologijos ir 
biotechnologijos studijų programos studentui atlikti gamybinę 
praktiką;  

• 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;  

 



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (2) 

 

• Parengtas leidinys „Automobilis ir aplinka“ ir 
pateiktas spaudai (3000 egz. tiražas);  

• Organizuotas „Šalies įmonių geriausiai dirbančių 
ekologijos (aplinkosaugos) tarnybų  ir specialistų 
(ekologų) konkursas“. Išrinkti nugalėtojai, kurie 
bus apdovanoti 2016 m. sausio mėn. LPK   
Aplinkos komiteto posėdžio metu;  

• Parengtos dvi laidos ir transliuojamos per 
nacionalinės televizijos laidą „Įsižiūrėk,    
įsiklausyk“ apie ekologiškas grunto, dumblo ir 
vandens valymo nuo naftos produktų 
technologijas, vandens telkinių būklę, jų valymą, 
apie įstaigos vykdomas švietėjiškas veiklas;  

 



EKOLOGINIS ŠVIETIMAS (3) 
 

• Kartu su VšĮ „RV agentūra“ organizuotas seminaras – konkursas „Saugokime 
gamtą ir save” Jonavos miesto ir rajono mokytojams ir moksleiviams atliekų 
antrinio panaudojimo tematika, siekiant didinti mokytojų ir mokinių 
sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą, tobulinti 
kompetencijas aplinkos apsaugos ir ekologijos srityje; 

• Parengti ir skaityti tu pranešimai temomis: „Vandens telkinių būklė ir 
priemonės jos gerinimui“ ir „Užteršto grunto valymo patirtis Lietuvoje. 
Kompostavimo principai ir nauda“ seminare „Saugokime gamtą ir save”;  

• Skaitytos 2 paskaitos Utenos kolegijos ir Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Aplinkos inžinerijos studijų krypties studentams temomis: 
„Užterštų teritorijų tvarkymas“ bei „Vandens telkinių būklė ir jos gerinimo 
priemonės“;  

• Parengti 4 straipsniai biotechnologijų, aplinkosaugos ir Įstaigos veiklos 
klausimais.  

 



SUTEIKTA PARAMA: (1) 

• Klaipėdos universitetui – studentų mokslinės konferencijos „Chemija ir 
cheminė technologija“ leidinio parengimui ir spausdinimui skirta 900 
Eur;  

• Aplinkos apsaugos agentūrai – parengto leidinio „Aplinkos būklė 2014. 
Tik faktai“ maketavimo ir leidybos finansavimui skirta 2710 Eur;  

• Asociacijai „Lietuvos akrobatinio skraidymo federacija“ – siekiant 
stiprinti jos vykdomą veiklą, Lietuvos, kaip stiprios aviacinės valstybės 
įvaizdį pasaulyje bei ugdyti, naująją aviatorių kartą ir dabartiniams 
akrobatinio skraidymo meistrams suteikti treniruotėms reikalingą 
techninę bazę, būtiną aukščiausiems varžybų rezultatams išlaikyti 
skirta 4000 Eur;  



SUTEIKTA PARAMA: (2) 

• VšĮ „Vaikų ir paauglių centras“ – ekologinės vasaros stovyklos „Mums 
svarbu, kaip gyvensime po 10 metų!!!”, kuri skirta penkiasdešimčiai 
globojamiems be tėvų likusiems vaikams, organizavimui skirta 2500 Eur;  

• VU Botanikos sodui – Tarptautinės biologinės įvairovės dienos minėjimo 
renginiams organizuoti skirta 2500 Eur;  

• VšĮ „Ekologinio švietimo centras“ – įstaigos (leidžiančios laikraštį „Žaliasis 
pasaulis“) vykdomai ekologinio švietimo veiklai skirta 500 Eur parama;  

• Gamtos tyrimų centrui – Irenos Eitminavičiūtės knygos „Keliu į dirvožemio 
ekologiją“ leidybai paremti skirta 1000 Eur;  

• Valstybinei aplinkos apsaugos tarnybai – vardinių dovanų skirtų aplinkos 
apsaugai nusipelniusiems asmenims įsigyti skirta 5879,42 Eur.  



VšĮ „Grunto valymo technologijos”  

Gamtai ir žmogui 


