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GeologinGeologin÷÷s aplinkos tars aplinkos taršša a 



PotencialiPotencialiųų tartarššos os žžidiniidiniųų inventorizavimo inventorizavimo 
rezultatairezultatai

PotencialiPotencialiųų tartarššos os žžidiniidiniųų (PT(PTŽŽ) inventorizacija ) inventorizacija 
pradprad÷÷ta 1998 metais. Iki 2011 m. spalio mta 1998 metais. Iki 2011 m. spalio m÷÷n. n. įį
Lietuvos geologijos tarnybos duomenLietuvos geologijos tarnybos duomenųų bazbazęę
““GEOLISGEOLIS”” buvo suvesti duomenys apie 11126 PTbuvo suvesti duomenys apie 11126 PTŽŽ. . 
Projekto Projekto ““UUžžterterššttųų teritorijteritorijųų paveikio vertinimaspaveikio vertinimas””
metu inventorizuoti 3910metu inventorizuoti 3910 PTPTŽŽ. . 
Visi PTVisi PTŽŽ suskirstyti suskirstyti įį keturis tipus: keturis tipus: 
1.1. TerTerššianianččiiųų medmedžžiagiagųų kaupimo ir regeneravimo objektai.kaupimo ir regeneravimo objektai.
2.2. PramonPramon÷÷s, energetikos, transporto ir paslaugs, energetikos, transporto ir paslaugųų objektai.objektai.
3.3. GyvulininkystGyvulininkyst÷÷s objektai.s objektai.
4.4. TerTerššianianččiiųų medmedžžiagiagųų avariniavariniųų iiššsipylimsipylimųų vietos. vietos. 





PTPTŽŽ pasiskirstymas pagal tipuspasiskirstymas pagal tipus



TerTerššianianččiiųų medmedžžiagiagųų kaupimo ir regeneravimo kaupimo ir regeneravimo 
objektaiobjektai

Tipui Tipui priskirta 40priskirta 404747 PTPTŽŽ, kurie pagal potipiu, kurie pagal potipiuss pasiskirstpasiskirst÷÷ taip:taip:



Inventorizuoti Inventorizuoti 17131713 sandsand÷÷liai. Didliai. Didžžiiąąjjąą daldalįį inventorizuotinventorizuotųų sandsand÷÷liliųų
sudaro pesticidsudaro pesticidųų sandsand÷÷liai.liai.

B nbvng    vf B nbvng    vf 



Inventorizuotas Inventorizuotas 705705 valymo valymo įįrenginys. renginys. 

Inventorizuoti Inventorizuoti 868868 ssąąvartynai.vartynai.



PramonPramon÷÷s, energetikos, transporto ir paslaugs, energetikos, transporto ir paslaugųų
objektaiobjektai

Tipui Tipui priskirta 4priskirta 4510510 PTPTŽŽ, kurie pagal potipiu, kurie pagal potipiuss pasiskirstpasiskirst÷÷ taip:taip:



Inventorizuoti Inventorizuoti 14821482 technikos kiemai. technikos kiemai. 

Inventorizuotos Inventorizuotos 10741074 naftos baznaftos baz÷÷s.s.



Inventorizuotos Inventorizuotos 753753 degalindegalin÷÷s. s. 

Inventorizuotos Inventorizuotos 286286 katilinkatilin÷÷s.s.



GyvulininkystGyvulininkyst÷÷s objektais objektai

Tipui Tipui priskirtpriskirtii 25652565 PTPTŽŽ, kurie pagal potipiu, kurie pagal potipiuss pasiskirstpasiskirst÷÷ taip:taip:

TerTerššianianččiiųų medmedžžiagiagųų avariniavariniųų iiššsipylimsipylimųų vietos tipui vietos tipui 
priskirti priskirti 44 PTPTŽŽ..



Inventorizuotos Inventorizuotos 21042104 galvijgalvijųų fermos. fermos. 



PagrindinPagrindin÷÷s ters terššianianččios medios medžžiagosiagos
•• Apie 40Apie 40% PT% PTŽŽ pagrindinpagrindin÷÷s ters terššianianččios medios medžžiagos yra iagos yra 

įįvairvairūūs naftos produktai. s naftos produktai. 
•• Apie 25Apie 25% % PTPTŽŽ pagrindinpagrindin÷÷s ters terššianianččios medios medžžiagos yra iagos yra 

organinorganin÷÷s kilms kilm÷÷s (gyvulininkysts (gyvulininkyst÷÷s objektai). s objektai). 
•• Apie 20Apie 20% PT% PTŽŽ pagrindinpagrindin÷÷s ters terššianianččios medios medžžiagos yra iagos yra 

įįvairios cheminvairios chemin÷÷s meds medžžiagos (pesticidai, metalai, iagos (pesticidai, metalai, 
trtrąąššos ir k. t.). os ir k. t.). 

•• Apie 15Apie 15%% PTPTŽŽ terterššianianččios medios medžžiagos yra miiagos yra miššrios rios 
(s(sąąvartynai, valymo vartynai, valymo įįrenginiai ir t.t.)renginiai ir t.t.)



Preliminaraus pavojingumo Preliminaraus pavojingumo įįvertinimo vertinimo 
rezultatairezultatai. . 

ĮĮvertintas visvertintas visųų PTPTŽŽ ((1112611126 vnt.), esanvnt.), esanččiiųų LGT duomenLGT duomenųų
bazbaz÷÷je je ““GEOLISGEOLIS””, preliminarus pavojingumas. PT, preliminarus pavojingumas. PTŽŽ
suskirstyti suskirstyti įį 4 preliminaraus pavojingumo grupes. 4 preliminaraus pavojingumo grupes. 
1 1 ““nenežžymus pavojusymus pavojus”” grupei priskirta grupei priskirta 99 (0,1 %)(0,1 %)PTPTŽŽ. . 
2 2 ““vidutinis pavojusvidutinis pavojus”” grupei priskirti 6grupei priskirti 6575575 ((59 59 %%) PT) PTŽŽ. . 
3 3 ““didelis pavojusdidelis pavojus”” grupei priskirti 3grupei priskirti 3351351 ((30,2 30,2 %%) PT) PTŽŽ. . 
4 4 ““ypatingai didelis pavojusypatingai didelis pavojus”” priskirtas priskirtas 11911191 ((10,710,7%%) ) 
PTPTŽŽ. . 



PreliminariPreliminariųųjjųų ekogeologiniekogeologiniųų tyrimtyrimųų
rezultatairezultatai

20092009--2010 m. projekto 2010 m. projekto ““UUžžterterššttųų teritorijteritorijųų poveikio poveikio 
vertinimasvertinimas”” metu 100 objektmetu 100 objektųų buvo atliktas buvo atliktas 
preliminarusis ekogeologinis tyrimas. Ipreliminarusis ekogeologinis tyrimas. Išštirtas 51 tirtas 51 
pramonpramon÷÷s, energetikos, transporto ir paslaugs, energetikos, transporto ir paslaugųų
objektas ir 49 objektas ir 49 –– terterššianianččiiųų medmedžžiagiagųų kaupimo ir kaupimo ir 
regeneravimo objektai. 85 PTregeneravimo objektai. 85 PTŽŽ (85 proc.) ma(85 proc.) mažžiausiai iausiai 
vienos cheminvienos chemin÷÷s meds medžžiagos koncentracija grunte arba iagos koncentracija grunte arba 
gruntiniame vandenyje virgruntiniame vandenyje virššijo RV/DLK. 61 PTijo RV/DLK. 61 PTŽŽ (61 (61 
proc.) cheminiproc.) cheminiųų medmedžžiagiagųų koncentracija grunte virkoncentracija grunte virššijo ijo 
RV/DLK. 71 PTRV/DLK. 71 PTŽŽ (71 proc.) chemini(71 proc.) cheminiųų medmedžžiagiagųų
koncentracija gruntiniame vandenyje virkoncentracija gruntiniame vandenyje virššijo RV/DLK. ijo RV/DLK. 
52 PT52 PTŽŽ (52 proc.) gruntas ir/arba gruntinis vanduo (52 proc.) gruntas ir/arba gruntinis vanduo 
uužžterterššti naftos angliavandeniliais. 40 PTti naftos angliavandeniliais. 40 PTŽŽ (40 proc.) (40 proc.) 
gruntinis vanduo ugruntinis vanduo užžterteršštas azoto junginiais.tas azoto junginiais.



PagrindinPagrindin÷÷s ters terššianianččios medios medžžiagos ir iagos ir 
uužžterterššttųų objektobjektųų skaiskaiččiusius



DetaliDetaliųųjjųų ekogeologiniekogeologiniųų tyrimtyrimųų rezultatairezultatai
20201010--20120111 m. projekto m. projekto ““UUžžterterššttųų teritorijteritorijųų poveikio poveikio 
vertinimasvertinimas”” metu metu 5050 objektobjektųų buvo atliktas detalusis buvo atliktas detalusis 
ekogeologinis tyrimas.ekogeologinis tyrimas. IIšštirta tirta 3300 pramonpramon÷÷s ir s ir 
energetikos objektenergetikos objektųų, bei 20 ter, bei 20 terššianianččiiųų medmedžžiagiagųų
kaupimo objektkaupimo objektųų. . 

Grunto tarGrunto tarššaa. 35 objektuose gruntas yra u. 35 objektuose gruntas yra užžterteršštas naftos tas naftos 
produktais. Uproduktais. Užžterterššto grunto kiekis svyruoja nuo 10 mto grunto kiekis svyruoja nuo 10 m33

iki 61161 miki 61161 m33, vidutini, vidutinišškai kai –– 4120 m4120 m33. U. Užžterteršštas tas 
gruntas ugruntas užžima daugiau nei 66 tima daugiau nei 66 tūūkst. mkst. m22 plotplotąą. 11 . 11 
objektobjektųų gruntas ugruntas užžterteršštas pesticidais. Utas pesticidais. Užžterterššto grunto to grunto 
ttūūris svyruoja nuo 3 mris svyruoja nuo 3 m3 3 iki 212 miki 212 m33, vidutini, vidutinišškai kai –– 54,8 54,8 
mm33 ir uir užžima 2262 mima 2262 m22 teritorijteritorijąą. 4 objektuose apie 330 . 4 objektuose apie 330 
mm33 grunto ugrunto užžterterššta sunkiaisiais metalais.ta sunkiaisiais metalais.



Gruntinio vandens tarGruntinio vandens tarššaa. . 
35 tirtuose objektuose gruntinis vanduo yra u35 tirtuose objektuose gruntinis vanduo yra užžterteršštas tas naftos naftos 

produktaisproduktais. U. Užžterteršštos vandeningos terptos vandeningos terp÷÷s ts tūūris svyruoja ris svyruoja 
nuo 33 mnuo 33 m33 iki 18000 miki 18000 m33, vidutini, vidutinišškai kai –– 2708 m2708 m33. Gruntinis . Gruntinis 
vanduo naftos produktais uvanduo naftos produktais užžterteršštas didesniame nei 55 tas didesniame nei 55 
ttūūkst. mkst. m22 plote. 2 objektuose uplote. 2 objektuose užžfiksuoti virfiksuoti viršš gruntinio gruntinio 
vandeningojo sluoksnio susikaupvandeningojo sluoksnio susikaupęę skysti naftos produktai. skysti naftos produktai. 
Viename objekte jViename objekte jųų kiekis gali siekti apie 1500 mkiekis gali siekti apie 1500 m33, kitame , kitame 
apie 9 mapie 9 m33. . 

30 tirt30 tirtųų objektobjektųų gruntinis vanduo yra ugruntinis vanduo yra užžterteršštas tas įįvairiais vairiais azoto azoto 
junginiaisjunginiais (nitratais, nitritais, amonio(nitratais, nitritais, amonio--azotu). Uazotu). Užžterteršštos tos 
vandeningos terpvandeningos terp÷÷s svyruoja nuo 10 ms svyruoja nuo 10 m33 iki 26420 miki 26420 m33, , 
vidutinividutinišškai kai –– 3319 m3319 m33 ir uir užžima daugiau nei 71 tima daugiau nei 71 tūūkst. mkst. m22

ploto teritorija. ploto teritorija. 



7 objektuose (nuo 5 m7 objektuose (nuo 5 m33 iki 654 miki 654 m33, vidutini, vidutinišškai kai –– 187 m187 m33 ir ir 
1162 m1162 m22 ploto teritorijoje) vanduo uploto teritorijoje) vanduo užžterteršštas tas sunkiaisiais sunkiaisiais 
metalaismetalais. . 

6 objektuose gruntinis vanduo u6 objektuose gruntinis vanduo užžterteršštas tas chloridaischloridais. U. Užžterteršštos tos 
vandeningos terpvandeningos terp÷÷s ts tūūris svyruoja nuo 100 mris svyruoja nuo 100 m33 iki 4162 miki 4162 m33, , 
vidutinividutinišškai kai –– 1397 m1397 m33 ir uir užžima 8698 mima 8698 m22 ploto teritorijploto teritorijąą. . 

4 objektuose nuo 3 m4 objektuose nuo 3 m3 3 iki 148 miki 148 m33, vidutini, vidutinišškai kai –– 60,2 m60,2 m33

gruntinio vandens ugruntinio vandens užžterterššta ta pesticidaispesticidais. . 
4 objektuose gruntinis vanduo u4 objektuose gruntinis vanduo užžterteršštas tas sulfataissulfatais. U. Užžterteršštos tos 

vandeningos terpvandeningos terp÷÷s ts tūūris svyruoja nuo 244 mris svyruoja nuo 244 m33 iki 3212 miki 3212 m33, , 
vidutinividutinišškai kai –– 1320 m1320 m33 ir uir užžima 3305 mima 3305 m22 ploto teritorijploto teritorijąą. . 

1 objekte apie 19000 m1 objekte apie 19000 m33 vandeningos terpvandeningos terp÷÷s yra us yra užžterterššta ta 
halogenintais angliavandeniliaishalogenintais angliavandeniliais. . 



UUŽŽTERTERŠŠTTŲŲ TERITORIJTERITORIJŲŲ IIŠŠVALYMO KAVALYMO KAŠŠTTŲŲ
APSKAIAPSKAIČČIAVIMO METODIKA IR IAVIMO METODIKA IR 

REZULTATAIREZULTATAI



IIŠŠVALYMO KAVALYMO KAŠŠTTŲŲ APSKAIAPSKAIČČIAVIMO SCHEMAIAVIMO SCHEMA
 

 

 



UUŽŽTERTERŠŠTO GRUNTO ITO GRUNTO IŠŠVALYMO TIPINVALYMO TIPINöö
LOKALINLOKALINöö SSĄĄMATA  LT/t MATA  LT/t 

Darbų   Mato Kaina, Kiekis Suma, Lt

pavadinimas vnt. Lt

1. Grunto iškasimas maš/val
rinkos 

kaina
normatyvas suma 

2. Grunto transportavimas į 

spec. valymo aikšteles
t/km

rinkos 

kaina
normatyvas suma 

3. Grunto išvalymas tona
rinkos 

kaina
1 suma 

4. Teritorijos rekultivavimas

   - švarus gruntas t
rinkos 

kaina
1 suma 

   - švaraus grunto atvežimas t/km
rinkos 

kaina
normatyvas suma 

   - grunto išstumdymas vietoje maš/val
rinkos 

kaina
normatyvas suma 

5. Išvalytos teritorijos 

kontrolinis tyrimas
m2

rinkos 

kaina

rinkos 

vidurkis
suma 

6. Valymo ataskaitos 

parengimas 
m2

rinkos 

kaina

rinkos 

vidurkis
suma 

Iš viso suma 

Kitos išlaidos proc 17,0% suma 

Užsakovo rezervas proc 4,0% suma 

Iš viso suma 

PVM, 21 proc. suma 

Iš viso suma 



UUžžterteršštos teritorijos tvarkymo darbtos teritorijos tvarkymo darbųų
įįkainiaikainiai Lt/m3Lt/m3

Tvarkomos teritorijos užterštumo                     Vidutin÷ kaina, Lt/m3

tipas pagal kompleksinį įkainį pagal analogiją

1. Naftos produktais užteršta teritorija 803 834

2. Sunkiaisiais metalais užteršta teritorija 14364  n.d.

3. Pesticidais užteršta teritorija 17556 n.d

4. Trašomis ir pan. medžiagomis 

užterštas požeminis vanduo 
4800 n.d.



UUžžterterššttųų teritorijteritorijųų tvarkymo darbtvarkymo darbųų
PRELIMINARPRELIMINARŪŪS kaS kašštaitai Lt/m3Lt/m3

Tvarkomos teritorijos užterštumo Įkainis Kiekis, m3 Suma, Lt

1. Naftos produktais užteršta teritorija 803 144206 115797418

2. Sunkiaisiais metalais užteršta teritorija 14364 330 4740120

3. Pesticidais užteršta teritorija 17556 603 10586268

4. Trašomis ir pan. medžiagomis 

užterštas požeminis vanduo 
4800 99562 477897600

Iš viso - 244701 609021406



AAččiiūū uužž dd÷÷mesmesįį


