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DĖL KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS (J. JANONIO G. 13) 

TERITORIJOS DETALIOJO EKOGEOLOGINIO TYRIMO 
 

 

Lietuvos geologijos tarnyba (LGT), vadovaudamasi Cheminėmis medžiagomis užterštų 

teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (Reikalavimais), LAND 9-2009 ir 

Ekogeologinių tyrimų reglamentu (Reglamentu) išnagrinėjo UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment“ pateiktą „Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos teritorijos, esančios J. Janonio g. 

13, Klaipėdos m., detaliojo ekogeologinio tyrimo ataskaitą“. Tyrimas atliktas Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos užsakymu. 

Tyrimo plotas ~0,83 ha, jo centro padėtis LKS-94 koordinačių sistemoje: x – 6179759, y – 

319240. Vadovaujantis Reikalavimais tyrimo sklypas yra priskirtinas II grupės jautrioms taršai 

teritorijoms. Tai viena iš devynių teritorijų, esančių šiaurinėje Klaipėdos m. dalyje, kuriose 2010, 

2015 ir 2019 m. vykdyto savivaldybės monitoringo metu (ID 50) buvo nustatyta neleistina 

dirvožemio tarša chromu (24–194 mg/kg ribose). 

Tirtoje teritorijoje veikia Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, kurios kompleksą sudaro 

administracinis, paslaugų skyriaus, bendrabučio ir kiti pastatai. Centrą užima asfaltuota automobilių 

aikštelė ir žaliosios zonos, apaugusios medžiais. Rytinį bei pietinį teritorijos pakraštį dengia veja. 

Šiaurėje tyrimų sklypas ribojasi su J. Janonio, rytuose bei pietuose – su Gintaro gatvėmis. 

Gretimybėse 250–420 m atstumu yra objektų, įtrauktų į potencialių geologinės aplinkos taršos židinių 

sąrašą – PTŽ Nr. 11761 – garažai, 11762 – technikos kiemas 11763 – karinė teritorija ir Klaipėdos 

jūrų uosto teritorijoje sandėliai PTŽ Nr. 4682 ir 4681. Artimiausias paviršinio vandens telkinys – 

Kuršių marios yra pietvakariuose, už 580 m nuo tyrimų teritorijos. Tyrimo plotas patenka į Klaipėdos 

I vandenvietės apsaugos zonos 3 juostą. 

Detalaus tyrimo metu paimti 6 jungtiniai paviršinio grunto (0–10 cm gylio) mėginiai, išgręžti 

7 gręžiniai iki 4,5 m gylio, juose paimta 14 grunto mėginių iš įvairaus gylio ir 1 gruntinio vandens 

mėginiai. 

Laboratoriniais tyrimais viršutinio (iki 1 m gylio) piltinio grunto mėginiuose aptikta tarša 

sunkiaisiais metalais: viename mėginyje bendras chromo kiekis siekia 177 mg/kg, švino – 320 mg/kg, 

cinko – 690 mg/kg ir atitinkamai iki 2,2, 4 ir 2,3 kartų viršija RV pagal Reikalavimus. Kitų grunte ir 

gruntiniame vandenyje tirtų cheminių medžiagų kiekiai nesiekia RV, nurodytų Reikalavimuose bei 

LAND 9-2009. Šešiavalentis chromas (Cr+6) tirtame paviršinio grunto mėginyje nebuvo aptiktas, t.y. 

jo kiekis mažesnis, nei laboratorinio metodo aptikimo riba – 0,5 mg/kg. 

Nustatyta, kad viename plote (Nr. 4.6) palei Gintaro gatvę aptiktas neleistinai užterštas ir iki 

0,2 m gylio tvarkytinas paviršinis gruntas apimtų 540 m2, tūris – 108 m3. Tačiau, atkreipiame dėmesį, 

kad tikėtinai tvarkytini yra jungtinių grunto mėginių Nr. 4.2 ir 4.3 plotai, kuriuose karališko vandens 

ištraukoje išmatuotas dalinis chromo kiekis paviršiniame grunte yra lygus ar didesnis (27-37 mg/kg), 



nei Nr.4.6 plote (28 mg/kg), kuriame nustatytas bendras reglamentuojamas chromo kiekis siekia 177 

mg/kg ir viršija RV pagal Reikalavimus. 

Vadovaujantis Reikalavimų 23.2 punktu, turi būti parengtas bei nustatyta tvarka patvirtintas 

užterštos teritorijos tvarkymo planas ir, juo vadovaujantis, sutvarkyta užteršta teritorija. 

Informuojame, kad įvertinus grunto taršos poveikį požeminiam vandeniui ir atsižvelgus į teritorijos 

tvarkymo kaštų ir gamtosauginės naudos santykį, neprieštarautume ataskaitoje rekomenduojamam 

tvarkymo būdui – šalinti tik paviršinį (0-0,2 m storio) neleistinai užteršto grunto sluoksnį, betarpiškai 

keliantį grėsmę žmogaus sveikatai. Ateityje teritorijoje vykdant statybos ar kasimo darbus giliau 

esantis užterštas gruntas turi būti tvarkomas vadovaujantis galiojančia tvarka. 
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