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Projektas 
„Užterštos teritorijos Būblelių kaime Kudirkos 

Naumiesčio seniūnijoje Šakių rajono 
savivaldybėje išvalymas ir sutvarkymas“.

VP3-1.4-AM-06 R-41-001

¢ Projekto vykdytojas –
Marijampolės apskrities 
viršininko administracija,viršininko administracija,
nuo 2010 m. liepos 1 d.
Šakių rajono 
savivaldybės 
administracija  

----------------------------------
¢ Projekto partneris -

Marijampolės profesinio  
rengimo centras



Projektas finansuotas pagal Sanglaudos
skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“
įgyvendinimo VP3-1.4-AM-06-R priemonę
„Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“



Projekto vertė:                 - 1 104 477 Lt.
iš jų:
ES struktūrinių  fondų lėšos       - 1 028 477 Lt.
Marijampolės profesinio  
rengimo centro lėšos                 - 76 000 Lt.

Projekto trukmė:

2009 m. birželio 17 d. – 2011 m. birželio 30 d.



Projekto tikslas – sumažinti požeminių ir 
paviršinių vandenų taršą aplinkai pavojingomis 
medžiagomis (naftos produktais) Šakių rajono 
savivaldybėje.



Projekto esmė

¢ Išvalyta ir sutvarkyta Marijampolės profesinio rengimo
centro panaudos teise valdoma teritorija, kurioje stovėjo
nenaudojama, anksčiau mazutu kūrenta katilinė su
priklausiniais. Statiniai avarinės būklės, negalėjo būti
pritaikyti (MRPC) veikloje.

¢ Vakarinėje pusėje teritorija ribojasi su Būblelių kaimo
vandenviete.vandenviete.

¢ Atlikus ekogeologinius tyrimus nustatyta, kad atskiruose
gręžiniuose užterštumas naftos produktais DLK viršija iki
2390 kartų.

¢ Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30
d. įsakymu Nr.D1-230 “Cheminėmis medžiagomis užterštų
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai”
teritorija priskirta II grupei (jautrių taršai).

¢ Užteršto grunto plotas yra 1589 m2, tūris – 1006,9 m3



Būblelių k. buvusios katilinės žemės 
sklypo planas

l Katilinė su 
mokomosiomis 
dirbtuvėmis

l Kaminas
l Požeminė mazuto 

trasatrasa
l Buvusios cisternos 3 

vnt.
l Mazuto pumpavimo 

stotis
l Mazuto betoninė 

požeminė talpa
l Užkastas mazuto 

išpylimo lovys



¢ Projekto veiklos (1):
¢ atlikti detalūs ekogeologiniai tyrimai;

¢ parengtas teritorijos tvarkymo planas;

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“



¢ Projekto veiklos (2):
¢ Pateikta  paraiška dėl projekto finansavimo; 

UAB „EIP Šiauliai“

¢ Pasirašyta projekto finansavimo sutartis; 



Projekto veiklos (3):
Sutvarkyta Marijampolės profesinio rengimo 
centro (MPRC) teritorija , kurioje stovėjo 
nenaudojama anksčiau mazutu kūrenta katilinė su 
priklausiniais - 0,159 ha.

¢ Techninė priežiūra

“UAB Užvadas”

¢ Rangovas 

UAB “Ekovalis” 

“UAB Užvadas”



¢ Projekto veiklos (4):
Nugriauti katilinei priklausantys pastatai



Projekto veiklos (5)
Išvežtas statybinis laužas ir užterštas gruntas



¢ Projekto veiklos (6):
Išvalytas  užterštas gruntas 1006,9 m3



¢ Projekto veiklos (8):
Atlikti teritorijos renatūralizavimo darbai 0,159 ha



Dėkoju už dėmesį


