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DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS (J. JANONIO G. 32) 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 Vitės progimnazijos teritorijos, esančios J. Janonio g. 32, 

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

savivaldybės administracijos užsakymu. 

Tyrimo plotas ~2,15 ha, jo centro padėtis LKS-94 koordinačių sistemoje: x – 6179839, y – 

318819. 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 5, 201) buvo nustatyta neleistina 

dirvožemio tarša chromu (134–1427 mg/kg ribose). 

Tirtoje teritorijoje nuo 1953 m. veikia švietimo įstaiga, šiuo metu vadinama Klaipėdos Vitės 

progimnazija. Centrinėje dalyje yra pagrindinis pastatas bei asfaltuota stovėjimo aikštelė, šiaurinėje 

– stadionas, kurio didesnė pusė padengta veja, pietinėje dalyje yra įvažiavimas į teritoriją bei medžiais 

apaugusi žalioji zona. Vakaruose, už 25–190 m nuo tyrimo sklypo, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 

teritorijoje veikia vidutinio pavojingumo objektai, įtraukti į potencialių geologinės aplinkos taršos 

židinių (PTŽ) sąrašą Nr. 4681 (sandėlis) ir 4675 (atvira sandėliavimo aikštelė). Artimiausias 

paviršinio vandens telkinys – Kuršių marios yra vakaruose, už 235 m nuo tyrimų teritorijos. Tyrimo 

plotas patenka į Klaipėdos I vandenvietės apsaugos zonos 3 juostą. 

Detalaus tyrimo metu paimta 10 jungtinių paviršinio grunto (0–10 cm gylio) mėginių, išgręžti 

6 gręžiniai iki 4,5 m gylio, juose paimta 11 grunto mėginių iš įvairaus gylio ir 2 gruntinio vandens 

mėginiai. 

Laboratoriniais tyrimais visuose viršutinio grunto (< 1 m gylio) mėginiuose nustatyta 

polielementinė tarša: bendras chromo kiekis siekia 1446 mg/kg, švino – 580 mg/kg, gyvsidabrio – 

2,2 mg/kg ir atitinkamai iki 18,1, 7,3 ir 2,2 kartų viršija RV pagal reikalavimus. Be to, 

benzo(b)fluoranteno kiekis siekia 3 mg/kg, benzo(a)pireno – 1,46 mg/kg ir atitinkamai iki 1,5 ir 2,9 

kartų viršija ribines vertes (RV) pagal Reikalavimus. Gruntinis vanduo užterštas azoto junginiais – 

jame nitritų kiekis siekia 5,39 mg/l ir iki 5,4 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. 

Viso neleistinai užteršto ir iki 0,2 m gylio tvarkytino grunto plotas teritorijoje apimtų 12612 

m2, tūris – 2522 m3, o tvarkymo metu ardant komunikacijas ir demontuojant senas asfalto dangas 



grunto tūris gali būti tikslinamas. Atkreipiame dėmesį, kad tvarkytinas yra ir Nr. 1.9 jungtinio 

grunto mėginio plotas, kuriame šio tyrimo metu ISO 11047-2004 metodu karališko vandens 

ištraukoje išmatuotas dalinis chromo kiekis siekė tik 48 mg/kg, tačiau šiame plote LGT specialistų 

2019-11-28 d. paimtame kontroliniame jungtiniame grunto mėginyje Klp 2 (monitoringo ID 5) 

nustatytas bendras chromo kiekis siekė 530 mg/kg ir 9,13 karto viršijo RV pagal Reikalavimus (žr. 

LGT 2019-12-16 d. raštą Nr. (6)-1.7-7687). 

Atsižvelgiant į tai bei remiantis 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. 

 

 

Direktorius  Giedrius Giparas 
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