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1. ĮVADAS 
 
Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorijos, esančios J. Janonio g. 32, Klaipėdoje tvarkymo planas parengtas 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu. 
 
Klaipėdos Vitės progimnazijos teritorija tai viena iš devynių teritorijų, kuriose buvo atliekamas detalusis 
ekogeologinis tyrimas šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. 2015 ir 2019 metais dirvožemio monitoringo 
metu progimnazijos stadiono bei pietrytinės teritorijos dalies dirvožemyje buvo nustatytos chromo 
koncentracijos, neleistinai viršijančios ribines vertes, vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų 
teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus (Reikalavimus) bei Lietuvos higienos normą HN 
60:2015 „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“. Šiuo pagrindu taršos masto 
nustatymui bei sprendimo dėl teritorijos tvarkymo priėmimui buvo atliktas Vitės progimnazijos teritorijos 
detalusis ekogeologinis tyrimas. 
 
2020 m. balandžio-birželio mėn. UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliko Klaipėdos Vitės 
progimnazijos teritorijos (~2,15 ha ploto), esančios J. Janonio g. 32, Klaipėdoje, detalų ekogeologinį 
tyrimą. 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 buvo mažesnis, nei laboratorinio metodo 
aptikimo riba – 0,5 mg/kg. Atsižvelgiant į detaliojo tyrimo rezultatus UAB „DGE Baltic Soil and 
Environment“ rekomendavo teritorijoje tvarkyti neleistinai užterštą gruntą iki 0,2 m gylio. Numatytas 
tvarkytino grunto plotas teritorijoje apėmė 12612 m2, tūris – 2522 m3. Taip pat pažymėta, kad tvarkymo 
metu ardant komunikacijas ir demontuojant senas asfalto dangas grunto tūris gali būti tikslinamas. 
Lietuvos geologijos tarnyba detaliojo ekogeologinio tyrimo vertinamajame rašte patvirtino ataskaitoje 
nurodytą tvarkytiną grunto kiekį, o taip pat atsižvelgiant į 2019 metais atliktą tyrimą, išplėtė tvarkytino 
grunto plotą bei tūrį (1 priedas). Taip pat atsižvelgiant į teritorijoje planuojamą sporto paskirties inžinerinių 
statinių statybą [21] šiaurinėje tvarkomos teritorijos dalyje nukasamo grunto sluoksnio storis buvo 
padidintas nuo 0,2 m iki 0,5 m storio, dėl ko bendras užteršto grunto tūris padidėjo iki 5308,6 m3. 
 
Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, Lietuvos geologijos tarnyba konstatavo, kad turi būti parengtas bei 
nustatyta tvarka patvirtintas užterštos teritorijos tvarkymo planas ir, juo vadovaujantis, sutvarkyta užteršta 
teritorija (1 priedas). 
 
Tvarkymo planą parengė UAB “DGE Baltic Soil and Environment” projektų vadovas Žilvinas 
Stankevičius.  
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2. TERITORIJOS, ESANČIOS J. JANONIO G. 32, ESAMOS SITUACIJOS 
ĮVERTINIMAS 
 
2.1. Teritorijos charakteristika 
 
Tirta Vitės progimnazijos teritorija yra Klaipėdos miesto savivaldybėje, adresu J. Janonio g. 32 (1, 2 brėž.). 
Tyrimų teritorijos plotas yra apie 215 a. Teritorijos sąlyginio centro koordinatės LKS-94 koordinačių 
sistemoje: R 318819; Š 6179839.  
 
Tirtoje teritorijoje nuo 1953 m. veikia švietimo įstaiga, šiuo metu turinti Klaipėdos Vitės progimnazijos 
pavadinimą. 2019-09-01 duomenimis mokykloje ugdyta 719 mokinių (2018 m. – 603), dirbo 88 
darbuotojai. Centrinėje tiriamos teritorijos dalyje yra išsidėstęs progimnazijos pastatas bei asfaltuota 
stovėjimo aikštelė bendrai užimantys ne mažiau kaip 62 arus arba apie 30 % visos teritorijos ploto. 
Šiaurinėje tiriamos teritorijos dalyje yra sporto stadionas (2 pav.), kurio daugiau nei pusę paviršiaus ploto 
užima veja. Pietinėje sklypo dalyje yra įvažiavimas į teritoriją bei medžiais apaugusi žalioji zona 
(1, 3 pav., 3 brėž.).  
 
Pietinė teritorijos dalis ribojasi su J. Janonio gatve, už kurios išsidėstę daugiabučių bei kitos paskirties 
pastatai. Artimoje tyrimų teritorijai aplinkoje tiek rytinėje, tiek ir šiaurinėje dalyse išsidėstę daugiabučių 
bei gyvenamųjų namų kvartalai. Vakaruose teritorija ribojasi su Klaipėdos valstybine kolegija, Sporto 
sveikatingumo kompleksu ir Švyturio gatve, kuri driekiasi palei Klaipėdos uosto rytinį pakraštį. Tvarkoma 
teritorija nuo Klaipėdos uosto nutolusi vos už 15 metrų į rytus. Artimoje tyrimų teritorijai Klaipėdos uosto 
aplinkoje daugiausiai vykdoma birių medžiagų krovos, sandėliavimo bei transportavimo veikla (1 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 pav. Vitės progimnazijos teritorijos ir jos aplinkos vaizdas (šaltinis: www.geoportal.lt) 
 
Tirta teritorija nėra įtraukta į potencialių taršos židinių (PTŽ) duomenų bazę. Artimiausias taršos židinys 
yra nutolęs už 25 m į vakarus nuo tirtos teritorijos. Šis taršos židinys – angaro tipo sandėlis, PTŽ Nr. 4681, 
kelia vidutinį pavojų paviršiniam bei požeminiam vandeniui ir nežymų pavojų gruntui. Kiek didesniu 
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atstumu nutolęs PTŽ Nr. 10417 yra už 75 m į šiaurę – tai garažai, kurių bendras pavojingumas aplinkai 
vertinamas kaip vidutinis. Kitas, didesnio ploto, taršos židinys yra AB „KLASCO“ teritorijoje (PTŽ 
Nr. 4675), yra nutolęs į vakarus per 190 m nuo tirtos teritorijos, tai atviro tipo saugojimo aikštelė, kur 
sandėliuojamos ir perkraunamos birios medžiagos (2 brėž.). Šio PTŽ pavojus aplinkos komponentams 
buvo įvertintas kaip vidutinio pavojingumo. 
 

  
2 pav. Šiaurinės tiriamos teritorijos dalies vaizdas žvelgiant iš pietvakarių-vakarų pusės 

 

  
3 pav. Pietinės tiriamos teritorijos dalies vaizdas žvelgiant iš šiaurės vakarų-šiaurės pusės 

 
Tirta teritorija nepatenka į saugomų teritorijų ribas. Artimiausia saugoma teritorija – Kuršių nerijos 
nacionalinis parkas, nutolęs nuo tyrimų teritorijos už 0,58 km į vakarus. Didesniu atstumu nutolęs 
Neringos talastologinis draustinis yra nutolęs už 1,35 km į vakarus nuo tiriamo ploto (1 lentelė, 1 brėž.). 
 
Artimiausia vandenvietė su įsteigta apsaugos zona yra Klaipėdos I vandenvietė, kuri nuo tirtos teritorijos 
nutolusi už ~1,6 km į pietryčius (1 brėž.). Kuršių marios yra artimiausias paviršinio vandens telkinys, 
kurios nuo tirtos teritorijos nutolusios per 235 m į vakarus (1, 2 , 3 brėž.). 
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1 lentelė. SAUGOMOS TERITORIJOS 

Eil. 
Nr. 

Identifikavimo 
kodas 

Saugomos 
teritorijos 

pavadinimas 

Plotas,
ha 

Steigimo tikslas 
(steigimo data)         

Atstumas 
iki objekto, 

km 

1. 1100000000057 
Kuršių nerijos 
nacionalinis 

parkas 
23859

Jūrinių erelių (Haliaeetus albicilla), ligučių (Lullula 
arborea), dirvoninių kalviukų (Anthus campestris); 
migruojančių mažųjų kirų (Larus minutus) ir upinių 
žuvėdrų (Sterna hirundo) sankaupų vietų Kuršių 
mariose ir Baltijos jūroje ir žiemojančių nuodėgulių 
(Melanitta fusca) ir alkų (Alca torda) sankaupų vietų 
Baltijos jūroje, taip pat paukščių migracinių srautų 
susiliejimo vietų apsaugai.

0,58 

2. 0211000000003 
 Neringos 

talasologinis 
draustinis 

12538
Išsaugoti seklios jūros priekrantės povandeninio 
kraštovaizdžio ekosistemas su Europos bendrijos 
svarbos buveinėmis.

1,35 
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2.2. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 
 
Geomorfologiniu požiūriu tyrimų plotas yra jūrinio tipo reljefe, Kuršių marių duburio rajono, Drevernos 
jūrinės lygumos mikrorajone. Natūraliame reljefe žemės paviršiuje vyrauja holoceno ir vėlyvojo 
ledynmečio nuogulos. 
 
Vertinant pagal vandens tiekimo gręžinių informaciją, tyrimų ploto aplinkoje kvartero storymės storis 
siekia ne mažiau kaip 65-95 m. Juos sudaro įvairios litologinės sudėties ledynų ir jų tirpsmo vandenų 
suklotos nuogulos: įvairus smėlis, žvirgždas ir gargždas bei silpnai laidūs moreninis priesmėlis ir 
priemolis, aleuritas ir molis. Aptariamo tyrimų ploto aplinkoje kvartero storymėje vyrauja molingos 
moreninės nuogulos, todėl tarpmoreninių vandeningųjų sluoksnių paplitimas labai lokalus, o jų 
vandeningumas – menkas. Vandens lygis nusistovi nuo kelių iki 50 m gylyje nuo žemės paviršiaus. 
Klaipėdos rajone tarpmoreniniai kvartero vandeningieji sluoksniai dėl prastų jų filtracinių savybių 
eksploatuojami retai ir dažniausiai – individualiai.  
 
Po kvartero nuogulomis visur slūgso viršutinės juros (J3) ir apatinio triaso (T1) moliai, kurių bendras storis 
siekia apie 180 m. Tarp juros ir triaso molių įsiterpia apie 10,0 m storio juros vandeningasis sluoksnis. Po 
šia regionine vandenspara slūgso viršutinio permo (P2) vandeningasis sluoksnis, kuris paplitęs visoje 
vakarinėje Lietuvos dalyje. Požeminį vandenį talpina poringa ir kaverninga bei vietomis plyšiuota klintis. 
Klaipėdos rajono ribose šis vandeningasis sluoksnis slūgso 240-290 m gylyje, jo storis 25-30 m.  
 

    
4 pav. Kairėje (gręžinys Nr. V-4) – būdingas piltinis gruntas, visos teritorijos viršutinėje dalyje,  

dešinėje – būdingas natūralus smulkiagrūdis smėlis po piltinio grunto sluoksniu 
 

Nemažiau kaip trečdalį tiriamos progimnazijos teritorijos paviršiaus užima pastatai ir asfalto dangos. 
Likusią teritorijos viršutinę dalį daugiausiai sudaro dirvožemio sluoksnis (pIV), kurio storiai šiaurinėje 
tiriamos teritorijos dalyje svyruoja nuo  0,0 iki 0,3 m, pietinėje dalyje – 0,2 m. Po dirvožemiu visoje tyrimų 
teritorijoje nustatytas nuo šviesiai pilkos iki juodos spalvos piltinio grunto sluoksnis (tIV), kurį sudaro 
įvairiagrūdis smėlis. Šiam piltinio grunto sluoksniui būdingos molio plytų nuolaužos (4 pav.), taip pat 
laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad įvairiose teritorijos vietose paimtuose ir ištirtuose piltinio grunto 
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bandiniuose nustatytos neleistinai ribines vertes viršijančios švino koncentracijos (6 lentelė). Piltinio 
grunto sluoksnio storis teritorijoje kinta nuo 0,6 m pietinėje dalyje iki 1,9 m šiaurinėje dalyje. Tyrimų 
teritorijoje vidutinis piltinio-technogeninio grunto sluoksnio storis siekia apie 1,4 m (4, 5 brėž.). Po piltiniu 
gruntu visoje teritorijoje aptinkamos jūrinės nuogulos (mIV), šių nuogulų viršutinė dalis prasideda 
vidutingrūdžio smėlio sluoksniu, kurio storiai siekia iki 2,2 m. Giliau visoje teritorijoje vidutingrūdis 
smėlis pereina į smulkiagrūdį, o šiaurės rytinėje teritorijos dalyje (gręžinyje Nr. V-4) aptiktas žalsvai pilkas 
smulkiagrūdis aleuritingas smėlis. Didžiausias tyrimų metu pragręžtas jūrinių nuogulų storis siekia 3,7 m 
(4, 5 brėž.).  
 

Gruntinis vanduo tyrimų metu aptiktas 2,26 – 2,45 m gylyje nuo žemės paviršiaus arba            
2,41 – 2,77 m abs. a. Gruntinio vandens tėkmės kryptys nukreipta vakarų kryptimi, link Kuršių marių, 
kurios nuo tyrimų teritorijos nutolusios per 235 m. 
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4 brėž. Vietinis pjūvis A-B  
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2.3.  Esama ir planuojama žemėnauda 
 
Planuojamoje tvarkyti teritorijoje nuo 1953 m. veikia švietimo įstaiga. Teritorijos žemėnaudos paskirties 
keisti neplanuojama. 
 
2.4. Grunto ir gruntinio vandens užterštumo įvertinimas  
 
Remiantis LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 patvirtintais „Cheminėmis 
medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ ir LAND 9-2009 „Naftos 
produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“, tirta teritorija priskirta II grupei 
(taršai jautri teritorija). 
 
Gruntų užterštumo įvertinimas 
 
Atliekant ekogeologinį tyrimą buvo išgręžti 6 nuo 2,0 iki 4,5 m gylio gręžiniai (V-1 – V-6) iš kurių paimta 
11 bandinių, taip pat surinkta 10 jungtinių dirvožemio bandinių (1.1 – 1.10) (3 brėž.). Bandiniai buvo 
paimti dirvožemio ir grunto cheminei bei granuliometrinei sudėčiai nustatyti. 
 
Naftos produktai 
 
Naftos produktų kiekio grunte nustatymui buvo atrinkti 6 bandiniai. Tyrimo rezultatai pateikti 2 lentelėje. 
 
Ribinių verčių tikslinimui pagal LAND 9-2009 4 priedo nurodymus gruntams iki 1,0 m gylio organinės 
medžiagos kiekio nustatymui buvo paimti trys bandiniai, iš kurių du dirvožemio (0,0-0,1 m gylyje). Tačiau 
atsižvelgiant į tai, kad nustatinėjant organinę anglį į jos sudėtį įeina ir naftos produktuose esanti anglis, bei 
į tai kad teritorijoje naftos produktų nustatyta daugelyje tirtų bandinių, ribinių verčių perskaičiavimas būtų 
nekorektiškas, todėl šioje ataskaitoje nenaudojamas. 
 
Remiantis Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais, dėl nustatytų 
nedidelių bendro naftos produktų kiekio dirvožemio bandiniuose naftos angliavandenilių frakcijų tyrimai 
nebuvo atliekami, todėl ribinė vertė teritorijos dirvožemiui taikoma 150 mg/kg. Tuo tarpu piltiniame 
grunte iki 1,0 m gylio bandinyje Nr. V-6, gylyje 0,4-0,5 m, nustatyta vyraujanti pusiau lakių naftos 
angliavandenilių frakcija, todėl ribinė vertė teritorijos piltiniam gruntui taikoma 300 mg/kg.  
 

2 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, DIRVOŽEMIS, 
GRUNTAS (IKI 1,0 M GYLIO) 

NAFTOS PRODUKTAI 

Bandinio 
paėmimo 

data 

Gręžinio/ 
bandinio 

Nr. 

Bandinio 
paėmimo 
gylis, m 

Sausų 
medžiagų, 

% 

Organinė 
anglis, % 

Naftos produktų kiekis, mg/kg 
*RV, 

mg/kg C10-C28 C28-C40 C10-C40  
bendras 
kiekis 

2020-04-15 

1.1 0,0-0,1 98,2 - - - - <50 

150 
1.6 0,0-0,1 - 2,2 - - - - 
1.8 0,0-0,1 99,3 2,2 - - - 128 
1.9 0,0-0,1 99,1 - - - - 89 

2020-04-29 
V-1 0,4-0,5 99,6 - - - - 99 

300 V-4 0,9-1,0 83,8 0,67 - - - 111 
V-6 0,4-0,5 93,2 - 75 43 118 263 

Paaiškinimai: Vadovaujantis LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“, tirta 
teritorija priskirta II kategorijai (jautri taršai teritorija). 
*RV - ribinė vertė. 
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Laboratoriniais tyrimais nustatyta, kad iš trijų tirtų dirvožemio bandinių naftos produktų koncentracijos 
buvo nustatytos dviejuose, tačiau koncentracijos bandiniuose buvo nedidelės ir neviršijo ribinių verčių 
vertinant pagal Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus. Piltiniame 
grunte iki 1,0 m gylio naftos produktų kiekiai buvo nustatyti visuose trijuose tirtuose bandiniuose, tačiau 
nustatytos koncentracijos taip pat neviršijo ribinių verčių (2 lentelė).  
 
Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai 
 
Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekiai tirti dviejuose bandiniuose. Rezultatai pateikti 
3 lentelėje. 

 

3 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, DIRVOŽEMIS, 
DAUGIACIKLIAI AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI, µg/kg 
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Paaiškinimas:  
RV – ribinė vertė vertinant pagal D1-230 ir HN 60:2015; 
Vadovaujantis D1-230 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ tirta teritorija priskirta II 
jautrumo grupei (jautri taršai teritorija). 
HN 60:2015 - Lietuvos higienos norma „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ 

 
Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracijos dirvožemyje buvo fiksuotos abiejuose tirtuose 
bandiniuose. Vertinant pagal D1-230 Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos 
apsaugos reikalavimus jautrioms taršai teritorijoms bandinyje Nr. 1.1 tarp 11 normuojamų daugiaciklių 
aromatinių angliavandenilių ribines vertes viršijo benzo(b)fluoranteno ir benzo(a)pireno koncentracijos 
atitinkamai 1,5 ir 2,9 karto. Vertinant pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015 „Pavojingų cheminių 
medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ tarp 6 normuojamų daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ribinę 
vertę viršijo benzo(a)pireno koncentracija, taip pat pagal HN 60:2015 normuojamas bendras daugiaciklių 
aromatinių angliavandenilių kiekis ribinę vertę viršijo 3,9 karto (3 lentelė). 
 
Dirvožemio bandinyje Nr. 1.8 daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekiai buvo mažesni. Vertinant 
pagal D1-230 ribinę vertę 1,5 karto viršijo benzo(a)pireno koncentracija. Vertinant pagal HN 60:2015 
ribinę vertę 1,7 karto taip pat viršijo bendras daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekis. Dirvožemio 
bandinys Nr. 1.1 buvo formuojamas iš ploto, esančio šalia Vitės progimnazijos stadiono, vakarinėje 
tiriamos teritorijos dalyje. Bandinys Nr. 1.8 buvo formuojamas iš ploto, esančio rytiniame teritorijos 
pakraštyje, šalia daugiabučio pastato (3 brėž.). 
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Sunkieji metalai 
 
Nuo 2005 iki 2019 metų vykdant Klaipėdos miesto aplinkos monitoringą, kaip dalis aplinkos monitoringo, 
mažiausiai keturis kartus buvo vykdytas ir Klaipėdos miesto dirvožemio būklės monitoringas. Rengiant 
šią detaliojo ekogeologinio tyrimo ataskaitą buvo apžvelgti Klaipėdos miesto dirvožemio monitoringo 
rezultatai. Šie rezultatai ir kiti duomenys yra viešai prieinami ataskaitose, patalpintose internetiniame 
tinklapyje https://aplinka.klaipeda.lt/home/reports. Iš keturių dirvožemio monitoringo ataskaitų sunkiųjų 
metalų kiekiai dirvožemio bandiniuose buvo nurodyti 2010, 2015 ir 2019 metais. Dirvožemio monitoringo 
ataskaitose bandinių ėmimo vietos nurodytos kaip taškai, kuriems priskirtos koordinatės. Šioje detaliojo 
ekogeologinio tyrimo ataskaitoje sudėtiniai dirvožemio bandiniai buvo formuojami iš ėminių, kurie 
renkami apeinant aiškiai apibrėžtą plotą (3 brėž.). Ėminių, formuojančių sudėtinį bandinį, skaičius 
konkrečiame plote priklauso nuo ploto dydžio, tačiau jų skaičius plote buvo ne mažesnis nei 5 ėminiai 
1 are. 
 
Vitės progimnazijos teritorijoje 2010, 2015 ir 2019 metais buvo paimta po du dirvožemio bandinius. 
Bandinys, kurio ID numeris Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programoje yra 5, buvo 
imamas pietinėje tyrimų teritorijos dalyje (3 brėž.). Laboratoriniais tyrimais buvo nustatyta, kad tarp 2010, 
2015 ir 2019 metais tirtų sunkiųjų metalų kiekių, ribines vertes, vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis 
užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus ir pagal Lietuvos higienos normą HN 60:2015, 
viršijo chromo koncentracijos. 2010, 2015 ir 2019 metais chromo koncentracijos pietinės tyrimų teritorijos 
dalies dirvožemyje (bandinys Nr. 5) ribinę vertę viršijo atitinkamai 17,8, 1,7 ir 7,7 karto (4 lentelė, 3 brėž.). 
Tuo tarpu šiaurinės tyrimų teritorijos dalies (Vitės progimnazijos stadiono) dirvožemyje 2010, 2015 ir 
2019 metais buvo nustatytos chromo koncentracijos, ribinę vertę viršijančios atitinkamai 18, 2,4 ir 12,6 
karto, taip pat 2015 metais ribinę vertę nežymiai, vos 1,035 karto, viršijo švino koncentracija (4 lentelė). 
 

 
Detaliojo ekogeologinio tyrimo metu sunkiųjų metalų kiekių nustatymui buvo atrinkta 20 bandinių. 
10 sudėtinių dirvožemio bandinių bei 10 grunto bandinių iš piltinio grunto sluoksnio iki 1,0 m gylio. 
Tyrimo rezultatai pateikti 5 lentelėje. 
 

Vertinant pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus ir 
atlikus 10 jungtinių dirvožemio bandinių analizę atominės absorbcijos spektrometrijos (ISO 11047:2004) 

4 lentelė. KLAIPĖDOS MIESTO MONITORINGO REZULTATAI, 
DIRVOŽEMIS, SUNKIEJI METALAI 

Bandinio 
(Vietos)  

Nr.  

Tyrimo 
metai  

Ag As B Ba Co Mn Mo Sn V Cr Cu Ni Pb Zn 

mg/kg 

5 
2010 <2,0 3,02 - 327 <4,1 476 4,32 4,28 28,0 1427 42,3 14,8 49,7 158 
2015 <2,0 - 0,92 363 5,14 229 1,37 5,97 19,7 134,1 20,6 11,6 66,6 203 
2019 - 5,64  322 6,63 439 <0,50 5,24 40,0 618,9 49,5 20,6 63,8 220

201 
2010 <2,0 4,26 - 335 4,30 567 2,79 <1,5 29,1 1444 30,2 15,0 54,1 118
2015 2,55 - 0,66 395 4,92 280 2,2 4,7 19,7 190 54,3 13,6 82,8 228
2019 - 3,60 - 286 3,04 638 0,50 2,41 30,5 1008 54,4 18,9 34,7 168,8

Normatyvinės reikšmės
RV  0,5 20 50 700 40 1500 5 20 150 80 75 75 80 300 

Paaiškinimas:  
RV – ribinė vertė vertinant pagal D1-230 ir HN 60:2015 
Vadovaujantis D1-230 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ tirta teritorija priskirta II jautrumo
grupei (jautri taršai teritorija). 
HN 60:2015 - Lietuvos higienos norma „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“
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metodu nustatyta, kad keturiuose bandiniuose (1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4) chromo koncentracijos viršija ribinę 
vertę (RV) nuo 1,05 iki 2,13 karto. Tačiau dubliuojant  bandinio Nr. 1.2 tyrimus rentgeno fluorescencinės 
spektrometrijos (LST EN 15309:2007) metodu, nustatyta, kad bendras chromo kiekis sudėtiniame 
dirvožemio bandinyje, ribinę vertę viršijo 18,1 karto. Šiame dirvožemio bandinyje nebuvo rasta 
šešiavalenčio chromo (koncentracija mažesnė už laboratorijos nustatymo ribą – 0,5 mg/kg). Visi chromo 
viršijimai nustatyti dirvožemio bandiniuose, paimtuose iš Vitės progimnazijos stadiono teritorijos. Dar 
trijuose bandiniuose Nr. 1.5, 1.7 ir 1.10 buvo nustatytos švino koncentracijos, kurios atitinkamai 7,3, 1,5 
ir 2,9 karto viršija RV. Ribinę vertę taip pat viršijo ir gyvsidabrio koncentracijos, kurios bandiniuose 
Nr. 1.6 ir 1.8 atitinkamai viršytos 1,3 ir 2,2 karto. Pastarieji du bandiniai buvo formuojami iš plotų, esančių 
šalia daugiabučių namų (3 brėž.). 
 

5 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, DIRVOŽEMIS, GRUNTAS  
SUNKIEJI METALAI 

Bandinio 
Nr.  

Gylis, 
m 

Cd Cr *Cr Cr6+ *Fe Cu Ni Pb Zn Hg 

mg/kg 
1.1 0,0-0,1 0,34 130 - - - 43 17 51 73 0,25
1.2 0,0-0,1 0,16 170 1446 <0,5 18852 23 17 45 78 0,10
1.3 0,0-0,1 - 130 - - - - - - - -
1.4 0,0-0,1 <0,15 84 - - - 16 10 22 38 <0,05
1.5 0,0-0,1 0,16 45 - - - 20 5 580 54 0,14
1.6 0,0-0,1 0,19 30 - - - 18 7 38 66 0,65 
1.7 0,0-0,1 - 53 - - - - - 120 - 0,40
1.8 0,0-0,1 0,21 31 - - - 31 6 37 69 1,09 
1.9 0,0-0,1 - 48 - - - - - 42 - 0,24

1.10 0,0-0,1 <0,15 32 - - - 27 9 230 22 <0,05
Normatyvinės reikšmės

RV 1,5 80 80 - - 75 75 80 300 0,5
Bandinio 

Nr.  
Gylis, 

m 
Cd Cr *Cr Cr6+ *Fe Cu Ni Pb Zn Hg

mg/kg
V-1 0,4-0,5 0,19 17 - - - 27 8 160 59 0,16
V-2 0,4-0,5 0,28 27 - - - 29 14 180 100 0,49
V-3 0,4-0,5 - 24 - - - - - - - -
V-3 0,9-1,0 - 23 - - - - - - - -
V-4 0,4-0,5 - 15 - - - - - - - -
V-4 0,9-1,0 0,60 22 - - - 48 17 240 240 2,2 
V-5 0,4-0,5 0,30 15 - - - 29 10 140 170 0,19
V-5 0,9-1,0 - 10 - - - - - - - -
V-6 0,4-0,5 - 15 - - - - - - - -
V-6 0,9-1,0 - 16 - - - - - - - -

Normatyvinės reikšmės 
RV  1,5 80 80 - - 75 75 80 300 0,5

Paaiškinimai: 
RV – ribinė vertė vertinant pagal D1-230 ir HN 60:2015; 
Vadovaujantis D1-230 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ tirta teritorija priskirta II 
jautrumo grupei (jautri taršai teritorija). 
HN 60:2015 - Lietuvos higienos norma „Pavojingųjų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ 
*Cr, *Fe - metalai, kurių kiekiai nustatyti rentgeno fluorescencinės analizės metodu.
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Vertinant piltinio grunto užterštumą sunkiaisiais metalais piltiniame grunte iki 1,0 metro, nustatyta, kad 
nei viename iš 10 bandinių (gyliuose nuo 0,4-0,5 iki 0,9-1,0 metrų) chromo koncentracijos ribinės vertės 
(RV) neviršijo, tačiau visuose keturiuose grunto bandiniuose (Nr. V-1, V-2, V-4 ir V-5), kuriuose buvo 
tirtos švino koncentracijos, nustatytos RV viršijimai nuo 1,8 iki 3,0 kartų (5 lentelė). Taip pat gręžinio 
Nr. 4 bandinyje, paimtame iš 0,9-1,0 metrų gylio, buvo nustatyta gyvsidabrio koncentracija, kuri 4,4 karto 
viršijo RV. 
 
2.5. Gruntinio vandens užterštumo įvertinimas 
 

Bendra cheminė sudėtis. 
 
Bendrosios cheminės sudėties tyrimo rezultatai pateikti 6 lentelėje. 
 

6 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO, 
BENDRA CHEMINĖ SUDĖTIS 

Punktas pH 
BK mg-

ekv/l 
KK mg-

ekv/l 
PS mg 

O/l 
Cl- 

mg/l 
SO4

2- 
mg/l 

HCO3
- 

mg/l 
CO3

2- 
mg/l 

NO2
- 

mg/l 
NO3

- 
mg/l 

V-2 7,33 4,55 3,44 2,79 43,5 36,0 210 0,07 1,12 31,4
V-5 7,49 5,80 4,99 2,72 26,8 41,3 304 0,15 5,39 31,1

Normatyvinės reikšmės
D1-230    500 1000  1 100

ETR  *  **  
Paaiškinimai: BK – bendras kietumas; KK – karbonatinis kietumas; PS – permanganato skaičius. 
D1-230 – Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti LR aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. 
įsakymu Nr. D1-230. Normatyvinės reikšmės  - II, III ir IV (jautrių, vidutiniškai ir mažai jautrių taršai teritorijų) grupės.  
ETR - Ekogeologinių tyrimų reglamentas. Patvirtinta Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu 
Nr.1-104. 
* - užterštumo lygis : <10 – mažas; 10-20 – vidutinis; 20-60 – didelis, >60 – labai didelis (būtina atsižvelgti į nuogulų litologiją). 
** - užterštumo lygis: <20 – mažas; 20-50 – vidutinis; 50-100 – didelis, >100 – labai didelis (būtina atsižvelgti į nuogulų litologiją). 

 

6 lentelės tęsinys. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO 
BENDRA CHEMINĖ SUDĖTIS 

Punktas 
Na+, 
mg/l 

K+, 
mg/l 

Ca2+, 
mg/l 

Mg2+, 
mg/l 

NH4
+, 

mg/l 

Bendra 
mineralizacija, 

mg/l 

SEL, 
µS/cm 25oC 

ChDS, 
mg O/l 

V-2 32,8 8,4 81,5 5,8 0,61 426 546 8,9
V-5 31,2 7,4 98,8 10,6 <0,05 529 625 8,7

Normatyvinės reikšmės
D1-230    

ETR   *** ****
Paaiškinimai: ChDS – cheminis deguonies suvartojimas. 
D1-230 – „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Normatyvinės reikšmės  - II, III ir IV 
(jautrių, vidutiniškai ir mažai jautrių taršai teritorijų) grupės.  
ETR - „Ekogeologinių tyrimų reglamentas“. 
*** - užterštumo lygis: <1000 – mažas; 1000-5000 – vidutinis; 5000-10000 – didelis, >10000 – labai didelis. 
**** - užterštumo lygis: <30 – mažas; 30-100 – vidutinis; 100-200 – didelis, >200 – labai didelis.

 
Vertinant pagal bendrą cheminę sudėtį, gruntiniame vandenyje tarp tirtų komponentų ribinę vertę pagal 
„Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ viršijo nitritai. 
Nitritų koncentracijos gręžinių V-2 ir V-5 vandenyje ribinę vertę viršijo atitinkamai 1,1 ir 5,4 karto. Pagal 
Ekogeologinių tyrimų reglamente pateiktas netiesioginių požeminio vandens taršos rodiklių (bendrojo 
kietumo, savitojo elektros laidumo, cheminio deguonies suvartojimo ir permanganato skaičiaus), 
orientacines reikšmes gruntinis vanduo visais atvejais vertinamas kaip mažo užterštumo (6 lentelė). 
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Sunkieji metalai.  
 
Sunkiųjų metalų koncentracijos buvo tiriamos dviejuose bandiniuose (7 lentelė). Visų tirtų sunkiųjų metalų 
koncentracijos buvo žemesnės už laboratorinių prietaisų aptikimo galimybes ir neviršijo ribinių verčių, 
nustatytų pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“, 
taikomus taršai jautrioms teritorijoms. 
 

7 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO, 
SUNKIEJI METALAI 

Punktas 
Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

g/l
V-2 <0,3 <1 <1 <2 <1 <40 <0,1
V-5 <0,3 <1 <1 <2 <1 <40 <0,1

Normatyvinės reikšmės 
D1-230 6 100 2000 100 75 1000 1

Paaiškinimas: 
Vadovaujantis „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ tirta teritorija priskirta II 
jautrumo grupei (jautri taršai teritorija). 

 
Angliavandeniliai 
 
Ištirpusių aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių koncentracijos buvo tiriamos dvejuose 
bandiniuose. Tirtuose bandiniuose aromatinių angliavandenilių, benzino bei dyzelino eilės 
angliavandenilių koncentracijų nebuvo fiksuota (8 lentelė).  
 

8 lentelė. TYRIMO REZULTATAI, VANDUO, 
IŠTIRPĘ AROMATINIAI, BENZINO IR DYZELINO EILĖS ANGLIAVANDENILIAI 

Punktas 

Aromatiniai, benzino ir dyzelino eilės angliavandeniliai 

Benzenas Toluenas 
Etil-

Benzenas 
p- ir m- 
Ksilenai 

o- Ksilenas
Aromatinių 

angliavandenilių 
suma 

C6-C10

suma 
C10-C28 

suma 

µg/l  mg/l
V-2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,01 <0,05 
V-5 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <0,01 <0,05 

LAND 9-
2009 

     2 2 

D1-230 50 1000 300 Suma:500  
Paaiškinimai:  
Vadovaujantis LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“, tirta teritorija priskirta II 
jautrumo grupei (jautri taršai teritorija).  
D1-230 – „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Normatyvinės reikšmės - II, III ir IV 
(jautrių, vidutiniškai ir mažai jautrių taršai teritorijų) grupės. 
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3. KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS TERITORIJOS, ESANČIOS 
J. JANONIO G. 32, KLAIPĖDOS M., TVARKYMO PLANAS 

 
 
3.1. Teritorijos tvarkymo tikslai 
 
Teritorijos tvarkymo tikslas – grunto bei dirvožemio išvalymas, jo būklės atkūrimas ar apsaugojimas nuo 
tolesnės taršos, siekiant sumažinti pavojų žmonėms ir ekosistemoms. 
 
Vertinamoje teritorijoje nėra potencialių taršos židinių, kurie galėtų teršti aplinką. Kadangi teritorijoje 
įsikūrusi Vitės progimnazija taip pat planuojama sporto aikštyno rekonstrukcija, numatyta pagerinti 
ekologinę teritorijos būklę, siekiant sumažinti galimą pavojų žmonėms ir aplinkai.  
 
3.2. Reikalaujami išvalymo lygiai 
 
Kadangi tiriamoje teritorijoje esama ir planuojama mokslo ir sporto veikla, remiantis LR aplinkos ministro 
2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 patvirtintais „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų 
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“ ir LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų 
tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais“, tirta teritorija priskiriama II grupei (jautri taršai). 
 
Pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3 priedą 
nustatytos cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje ir grunte. Remiantis šiomis vertėmis buvo 
atliktas grunto užterštumo cheminėmis medžiagomis vertinimas ir išskirtos teritorijos, kurios užterštos 
cheminėmis medžiagomis. 
 
Remiantis ,,Ekogeologinių tyrimų reglamentu“ teritorija, esanti J. Janonio g. 32, Klaipėdoje, užteršta 
sunkiaisiais metalais ir daugiacikliais aromatiniais angliavandeniliais, tvarkymas apima priemones, skirtas 
šioms medžiagoms pašalinti, jų koncentracijai sumažinti arba cheminių medžiagų sklidimui sustabdyti ar 
sumažinti. 
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3.3. Užterštos teritorijos plotas ir užteršto grunto kiekiai 
 
Ekogeologinių tyrimų metu grunte buvo nustatyta tarša sunkiaisiais metalais ir daugiacikliais aromatiniais 
angliavandeniliais. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, geologines-hidrogeologines sąlygas ir teritorijos 
specifiką, buvo išskirti atskiri užteršto grunto plotai (žr. 6 brėž.) 
 
Detalaus ekogeologinio tyrimo metu atlikti tyrimai parodė, kad tiek dirvožemyje, tiek ir piltiniame grunte 
iki 1,0 m gylio nustatytos naftos produktų koncentracijos yra nedidelės ir neviršija ribinių verčių. 
Remiantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais bei 
Lietuvos higienos norma HN 60:2015 ribines vertes dviejuose dirvožemio bandiniuose viršijo daugiaciklių 
aromatinių angliavandenilių koncentracijos.  
 
Sunkiųjų metalų koncentracijos devyniuose iš dešimties dirvožemio bandinių viršijo ribines vertes (RV). 
Tarp jų keturiuose dirvožemio bandiniuose buvo nustatytos chromo koncentracijos, viršijančios RV, dar 
trijuose bandiniuose nustatyti švino RV  viršijimai. Taip pat dviejuose dirvožemio bandiniuose RV viršijo 
gyvsidabrio koncentracijos (5 lentelė, 3 brėž.). Kiekvienas jungtinis dirvožemio bandinys buvo 
formuojamas iš ėminių, surinktų konkrečiame paviršiaus plote (3 brėž.), todėl atspindi viso ploto 
dirvožemio būklę. 
 
Piltinio grunto iki 1,0 m gylio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimas parodė, kad tyrimo teritorijoje 
esančio piltinio grunto sluoksnis (4 pav., 4, 5 brėž.) užterštas švinu. Nustatytos švino koncentracijos grunte 
įvairiuose gyliuose (0,4-0,5 ir 0,9-1,0 m) viršijo RV nuo 1,8 iki 3,0 kartų. Rytinėje Vitės progimnazijos 
stadiono dalyje, grunto bandinyje, paimtame iš 0,9-1,0 m gylio, taip pat buvo nustatyta gyvsidabrio 
koncentracija, kuri 4,4 karto viršijo RV. 
 
Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, organoleptines savybes, geologines-hidrogeologines sąlygas ir teritorijos 
specifiką, galima teigti, kad tiek dirvožemio, tiek ir piltinio-technogeninio grunto užterštumas sunkiaisiais 
metalais nedaro neigiamo poveikio gruntiniam vandeniui, tačiau paviršinis dirvožemio, grunto sluoksnis 
kelia potencialų pavojų aplinkai ir žmogaus sveikatai. Išsausėjęs paviršinis dirvožemio, grunto sluoksnis 
gali būti pustomas vėjo, ar kitaip veikiamas žmonių, todėl įvairiais būdais pasiekiamas ir pernešamas 
užterštas paviršinis sluoksnis turi būti pašalintas, o jo vietoje turėtų atsirasti ne mažesnis švaraus 
dirvožemio, grunto sluoksnis arba pašalinto dirvožemio, grunto plotas turėtų būti uždengiamas dirbtine 
danga. Atsižvelgiant į detaliojo ekogeologinio tyrimų rezultatus buvo išskirti du sunkiaisiais metalais 
užteršto-tvarkytino dirvožemio, grunto sklypai, dar vienas sklypas išskirtas atsižvelgiant į Lietuvos 
geologijos tarnybos 2019 m. atliktą dirvožemio tyrimą. Detaliuoju ekogeologiniu tyrimu buvo 
rekomenduota nukasti tik 20 cm viršutinį neleistinai užteršto grunto ir dirvožemio sluoksnį, kuris 
betarpiškai kelia grėsmę žmogaus sveikatai. Tačiau atsižvelgiant į teritorijoje planuojamų sporto paskirties 
inžinerinių statinių statybą [21] ir remiantis Lietuvos geologijos tarnybos ekogeologinio tyrimo 
vertinamąja išvada (1 priedas) – ateityje teritorijoje vykdant statybos ar kasimo darbus giliau esantis 
užterštas gruntas turi būti tvarkomas vadovaujantis galiojančia tvarka. 
 
Užteršto-tvarkytino dirvožemio ir grunto sklypai suskaidyti pagal nukasamo grunto gylius bei atsižvelgiant 
į Sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32, Klaipėdos m. supaprastintą statybos projektą [21]. 
 
Didžiausias užteršto grunto sklypas Nr. 1 buvo išskirtas šiaurinėje tyrimų teritorijos dalyje (6 brėž.). Čia 
nustatyta dirvožemio tarša chromu bei švinu. Chromo koncentracijos RV viršijo iki 2,1 karto, švino 
koncentracijos – iki 7,3 karto. Atsižvelgiant į planuojamą stadiono rekonstrukciją sklype Nr. 1 būtina 
nukasti užterštą 0,5 m gylio viršutinį dirvožemio ir grunto sluoksnį. Sklypo Nr. 1 plotas siekia apie 7590 
m2, užteršto-tvarkytino dirvožemio bei grunto tūris siekia 3605 m3. Į šį tūrį neįskaičiuota dalį sklypo 
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dengianti asfalto danga, kurios vidutinis storis siekia apie 0,05 m, bendras plotas siekia 3785 m2, tūris – 
apie 190 m3. Ši danga prieš kasant gruntą bus nufrezuojama/nuimama ir išvežama priduoti į tokias atliekas 
tvarkančias įmones 
 
Užteršto grunto sklypai Nr. 2 ir 3 išskirti aplink stadioną. Nukasamo užteršto grunto gylis šiuose 
sklypuose siekia 0,4 m nuo žemės paviršiaus. Sklypo Nr. 2 dirvožemyje buvo nustatytos chromo ir švino 
koncentracijos, kurios atitinkamai viršijo ribines vertes 1,6 ir 1,5 karto. Sklypo Nr. 2 plotas užima 1723 m2, 
tvarkytino dirvožemio, grunto tūris apie 689 m3. Sklypo Nr. 3 dirvožemyje buvo nustatyta gyvsidabrio 
koncentracija, kuri viršijo ribinę vertę 1,3 karto. Sklypo Nr. 3 plotas siekia 473  m2, tvarkytino dirvožemio, 
grunto tūris siekia apie 189 m3. 
 
Užteršto grunto sklypas Nr. 4 išskirtas šalia daugiabučio gyvenamojo namo, rytiniame tyrimų teritorijos 
pakraštyje. Šiame užteršto dirvožemio ir grunto sklype buvo nustatyta gyvsidabrio koncentracija, kuri 
viršijo ribinę vertę 2,2 karto, todėl sklype Nr. 4 numatyta nukasti 0,2 m storio ir 1372 m2 ploto dirvožemio 
ir grunto sluoksnį. Iš viso sklype Nr. 4 numatyta iškasti apie 274,4 m3 užteršto dirvožemio ir grunto. 
 
Pietinėje teritorijos dalyje išskirti užteršto grunto sklypai Nr. 5 ir Nr. 6 kur taip pat numatyta nukasti 
0,2 m storio dirvožemio ir grunto sluoksnį. Sklype Nr. 5 buvo nustatyta tarša chromu, kurio koncentracija 
dirvožemyje viršijo ribinę vertę 9,1 karto. Sklypo Nr. 5 plotas siekia 1363 m2, dirvožemio, grunto tūris – 
apie 272,6 m3. Sklypo Nr. 6 dirvožemyje buvo nustatyta švino koncentracija, kuri viršijo ribinę vertę 2,9 
karto. Sklypo plotas siekia 1391 m2, užteršto dirvožemio bei grunto tūris – 278 m3. 
 
Bendras užteršto-tvarkytino dirvožemio bei grunto plotas teritorijoje siekia apie 13912 m2, tūris apie 
5308,6 m3. Atsižvelgiant į teritorijos tvarkymo metodus ardant komunikacijas ir demontuojant senas 
asfalto dangas, atskiriant akmenis, paliekant teritorijoje augančius medžius grunto tūris gali būti 
tikslinamas. 
 

9 lentelė. SUNKIAISIAIS METALAIS UŽTERŠTO DIRVOŽEMIO, GRUNTO  
KIEKIAI IR KONCENTRACIJOS TERITORIJOJE 

Sklypo Nr. 
Gylio  

intervalas, m 
Storis, m 

Sunkiųjų metalų 
didžiausios koncentracijos 

g/kg, viršijančios RV 
Atliekos kodas Plotas, m2 Tūris, m3 

1 0,0-0,5 0,5 
Cr 0,17 
Pb 0,58

17 05 04 7590 3605,0 

2 0,0-0,4 0,4 Cr 0,13 17 05 04 1723 689,2 

3 0,0-0,4 0,4 Hg 0,0007 17 05 04 473 189,2 

4 0,0-0,2 0,2 Hg 0,001 17 05 04 1372 274,4 

5 0,0-0,2 0,2 Cr 0,9 17 05 04 1363 272,6 

6 0,0-0,2 0,2 Pb 0,23 17 05 04 1391 278,2 

Viso: 13912 5308,6 

 
Remiantis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
įsakymu Nr. 722 sunkiaisiais metalais užterštas gruntas yra priskiriamas 17-am atliekų sąrašo skyriui 
(statybinės ir griovimo atliekos, įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą). Identifikuojant pavojingąsias 
atliekas, reikia vadovautis: 1 Priedo 2 punktu, kuriame nurodyta: jei tam tikroms atliekoms galima priskirti 
tiek pavojingųjų, tiek nepavojingųjų atliekų kodus, tuomet: atliekų sąrašo įrašas, pažymėtas kaip 
pavojingas, turintis specifinį ar bendrą ryšį su pavojingomis medžiagomis, yra priskirtinas atliekoms, 
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kuriose yra atitinkamų pavojingųjų medžiagų, dėl kurių atliekos turi vieną ar daugiau iš HP 1–HP 8 ir 
(arba) HP 10–HP 15 pavojingųjų savybių, išvardytų Reglamento Nr. 1357/2014 priede.  
 
Pavojingoji savybė gali būti įvertinta remiantis medžiagų koncentracija atliekose, kaip nurodyta 
Reglamento Nr. 1357/2014 priede. Teritorijoje įvertintame užterštame grunte nustatytos padidintos 
sunkiųjų metalų Cr, Pb, Hg koncentracijos. Pagal Reglamentą 1272/2008 chromui priskiriami 
pavojingumo kodai  H350, H314, H317, švinui – H360df, H332, H302, H373, H410, gyvsidabriui – H331, 
H373, H410. Pagal Reglamento Nr. 1357/2014 priedą atliekos, kurioms suteikti minėti kodai tampa 
pavojingomis, kai jų koncentracija siekia 0,1 ir daugiau procentų: chromui – 0,1% (1 g/kg), švinui - 0,3% 
(3 g/kg), gyvsidabriui – 0,1% (1 g/kg).  
 
Tvarkomos teritorijos grunte, nustatytos sunkiųjų metalų koncentracijos, viršijančios RV pagal 
„Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“, neviršijo ribinių 
verčių nurodytų Reglamento 1357/2014 reikalavimuose (9 lentelė). Todėl šiam gruntui priskiriamas 
atliekų kodas 17 05 04 (9 lentelė) (gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03). 
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10 lentelė. TVARKOMŲ GRUNTO SKLYPŲ KAMPŲ 
KOORDINATĖS (LKS 94 SISTEMOJE) 

Taško 
Nr. 

X Y 
Taško 

Nr. 
X Y 

1 318893,7 6179837,5 30 318885,8 6179857,1 

2 318890,9 6179835,2 31 318884,8 6179864,6 

3 318886,2 6179840,8 32 318880,7 6179872,9 

4 318884,9 6179842,3 33 318873,7 6179879,9 

5 318866,5 6179827,5 34 318864,6 6179884,0 

6 318869,8 6179823,4 35 318855,1 6179885,0 

7 318828,2 6179790,2 36 318843,5 6179881,4 

8 318824,9 6179794,3 37 318842,0 6179883,4 

9 318791,1 6179767,3 38 318861,7 6179899,6 

10 318788,1 6179771,3 39 318900,3 6179851,9 

11 318796,1 6179777,7 40 318977,5 6179756,9 

12 318782,0 6179782,8 41 318971,3 6179748,2 

13 318772,4 6179791,3 42 318951,2 6179770,5 

14 318768,0 6179803,1 43 318912,6 6179817,9 

15 318768,2 6179814,3 44 318909,8 6179827,5 

16 318773,2 6179824,6 45 318938,6 6179774,7 

17 318771,8 6179826,2 46 318900,2 6179742,1 

18 318749,8 6179808,2 47 318900,5 6179735,3 

19 318790,9 6179758,5 48 318963,0 6179740,9 

20 318828,1 6179788,3 49 318964,0 6179743,1 

21 318830,5 6179785,3 50 318954,0 6179759,0 

22 318839,0 6179792,0 51 318941,5 6179774,2 

23 318844,2 6179794,2 52 318963,6 6179737,2 

24 318896,8 6179833,9 53 318903,6 6179732,3 

25 318894,7 6179836,4 54 318899,5 6179731,0 

26 318895,7 6179839,2 55 318900,0 6179724,4 

27 318899,2 6179840,1 56 318929,9 6179689,0 

28 318891,1 6179844,7 57 318940,3 6179712,9 

29 318893,8 6179846,9 58 318944,3 6179718,7 
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3.4. Užterštos teritorijos tvarkymo elementai 
 
3.4.1. Teritorijos tvarkymo darbai 
 
 
Numatomi užterštos teritorijos tvarkymo darbai: 

 
1. Paruošiamieji darbai, darbo aikštelių aptvėrimas, segmentinėmis metalinėmis tvoromis. 
2. Atliekami sklypo geodeziniai matavimai, pažymimi užteršto grunto iškasimo plotai. 
3. Šiaurinėje teritorijos dalyje esančių medžių bei menkaverčių krūmų pašalinimas bus vykdomas 

pagal Sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32, Klaipėdos m. supaprastintą statybos 
projektą (7 brėžinys). Pietinėje teritorijos dalyje medžiai nebus šalinami arba, jei paskirų medžių 
šalinimas neišvengiamas, medžiai šalinami tik suderinus su Klaipėdos miesto savivaldybe bei Vitės 
progimnazijos administracija. 

4. Tvarkomame sklype Nr. 1 nufrezuojama/nuimama apie 0,05 m storio esanti asfalto dangos. Sklype 
Nr. 1 asfaltuotų dangų bendras plotas siekia 3785 m2, tūris – apie 190 m3. 

5. Nukasami sunkiaisiais metalais ir daugiacikliais aromatiniais angliavandeniliais pagal 
„Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ ir 
Lietuvos higienos normą „Pavojingų cheminių medžiagų ribinės vertės dirvožemyje“ užteršto 
grunto sklypai Nr. 1, 2, 3, 4, 5 ir Nr. 6 (6 brėž.). Bendras užteršto grunto kiekis 5308,6 m3 (atliekos 
kodas 17 05 04). Užterštas gruntas kasimo metu kraunamas į sunkvežimius ir išvežamas į 
artimiausią tokias atliekas tvarkančią įmonę.  

6. Iškasus užterštą gruntą atliekami iškasų geodeziniai matavimai, iškasto užteršto grunto kiekio 
įvertinimui. 

7. Pašalinus užterštą gruntą, esančios iškasos užpilamos švariu atvežtiniu gruntu (619 m3) tik tose 
vietose, kur nevyks stadiono statybos darbai (sklypai Nr. 4, 5, 6). Atsižvelgiant į paliekamus kai 
kuriuos medžius atvežtinio švaraus grunto kiekis tikėtina bus mažesnis. Tuose paviršiaus plotuose, 
kur nevyks stadiono statybos darbai, bus paskleidžiamas mažiausiai 5 cm juodžemio sluoksnis, 
kuris apsėjamas žole (sklypai Nr. 4, 5, 6). Sklypų Nr. 4, 5, 6 plotas siekia apie 4126 m2, todėl 
juodžemio reikės apie 206 m3. 

8. Visas iškasas užpildžius švariu atvežtiniu gruntu bei paskleidus dirvožemio sluoksnį atliekami 
teritorijos geodeziniai matavimai, užpilto grunto kiekio įvertinimui. 

9. Sklypuose Nr. 4, 5 ir 6 turi būti paimta po vieną jungtinį kontrolinį grunto bandinį, kuriuose bus 
ištirti sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) visuminiai kiekiai rentgeno fluorescencinės 
spektrometrijos (LST EN 15309:2007) metodu, taip pat bendras naftos produktų kiekis ir 
daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekiai. Jungtiniai bandiniai turi būti imami iš 0,05-0,2 
m gylio nuo žemės paviršiaus. Sklypuose Nr. 1, 2 ir 3 iškasos bus užpiltos atvežtiniu švariu gruntu 
vykdant stadiono statybą, pagal Sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32, Klaipėdos 
m. supaprastintą statybos projektą [21]. 

10. Lietuvos geologijos tarnybai parengiama atliktų teritorijos tvarkymo darbų ataskaita.  
 
Preliminarūs pagrindinių darbų kainos skaičiavimai pateikti 2 priede. 
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7 brėž. Naikinamų ir išsaugomų želdinių brėžinys, pagal [21] 
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3.4.2. Žemės darbai (iškasimas, užterštos ir neužterštos žemės atskyrimas, pakeitimas švariu 

dirvožemiu, gruntu ir pan.) 

 

Žemės darbai vykdomi vadovaujantis STR 1.07.02:2005, patvirtintu LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1116 

„Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ bei kitais LR 

galiojančiais teisės aktais. 

 

Remiantis ,,Ekogeologinio tyrimo reglamentu“ atsižvelgiant į kainos ir aplinkosauginės naudos santykį 

parenkant teritorijos tvarkymo metodą rekomenduojama taikyti ne tik ex-situ metodą, bet ir priemones, 

skirtas teršiančių junginių koncentracijoms sumažinti arba cheminių medžiagų sklidimui sustabdyti ar 

sumažinti. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į situaciją galimi keli užteršto grunto tvarkymo metodai: 

• gruntas galėtų būti sijojamas, atskiriant stambesnę grunto frakciją, taip atskiriant ir sumažinant 

faktinį užteršto grunto kiekį. Atsijotą stambesniąją frakciją, akmenis galima panaudoti kaip 

statybinę medžiagą teritorijose, kurios pagal jautrumą taršai priskiriamos ketvirtai (mažai jautri) 

grupei (D1-230); 

• iškastas užterštas gruntas išvežamas ir priduodamas tokias atliekas tvarkančiai įmonei. 

 

Grunto iškasimas planuojamas iškart atlikus parengiamuosius darbus. Iškastas užterštas gruntas 

pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas į tokias atliekas tvarkančias įmones arba dėl grunto sijojimo 

proceso laikinai sandėliuojamas teritorijoje. Santykinai švaraus grunto teritorijos tvarkymo metu 

nesusidarys. 

 

Bendras detaliojo ekogeologinio tyrimo metu įvertintas tvarkytino-užteršto grunto kiekis siekė 2522 m3, 

tačiau atsižvelgiant į teritorijoje planuojamą sporto paskirties inžinerinių statinių statybą [21] šiaurinėje 

tvarkomos teritorijos dalyje nukasamo grunto sluoksnio storis buvo padidintas nuo 0,2 m iki 0,5 m, dėl ko 

bendras užteršto grunto tūris padidėjo iki 5308,6 m3. Tvarkomuose plotuose bus ardoma asfalto danga, 

komunikacijos, taip pat galimas užteršto grunto atskyrimas (sijojimas) nuo stambesnių frakcijų (sieto 

akučių skersmuo gali būti ne mažesnis kaip 1 cm). Siekiant išvengti grunto dulkėjimo sijojimo procesas 

privalo būti vykdomas tik lyjant lietui arba dirbtinai drėkinant sijojamą gruntą. Užterštas gruntas, esantis 

šalia neiškertamų medžių turi būti pašalintas rankiniais įrankiais ar kitais būdais, nepažeidžiant pagrindinių 

medžio šaknų. Atsižvelgiant į aprašytus teritorijos tvarkymo procesus tvarkymo metu teoriškai įvertintas 

užteršto grunto tūris gali kisti. Todėl siekiant užtikrinti teritorijos sutvarkymo efektyvumą arba be pagrindo 

nepadidinti tvarkomo grunto kiekio, taip išvengiant neracionalių sąnaudų, grunto kasimo metu 

rekomenduojama, kad dalyvautų tokių darbų patirtį turintis geologijos srities specialistas. 

 

3.4.3. Ardymo apimtys  

 

Užterštoje teritorijoje tvarkymo metu griovimo darbai nebus vykdomi. Tvarkymo metu mažiausiai 3785 

m2 plote bus nuimama apie 0,05 m storio asfalto danga (susidarys apie 190 m3 asfalto).  

 

3.4.4. Laikinas užteršto dirvožemio, grunto ir statybinio laužo sandėliavimas teritorijos valymo 

metu 

 

Iškastas užterštas gruntas pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas į tokias atliekas tvarkančias įmones 

arba dėl grunto sijojimo proceso laikinai sandėliuojamas tik tvarkomo grunto sklypuose. Atsijotą 

stambesniąją frakciją, akmenis galima panaudoti kaip statybinę medžiagą teritorijose, kurios pagal 

jautrumą taršai priskiriamos ketvirtai (mažai jautri) grupei (D1-230). Užterštuose plotuose nufrezuotas 

asfaltas 190 m3 bus išvežamas į tokias atliekas tvarkančias įmones. Santykinai švaraus grunto teritorijos 

tvarkymo metu nesusidarys. 

http://www.dge.lt/
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3.4.5. Užteršto dirvožemio ir grunto utilizavimo vietos 
 
Tvarkymo darbus atliekanti įmonė pasirūpina grunto su atliekomis iškasimu, išrūšiavimu ir utilizavimu. 
Tvarkymo darbus atliekanti įmonė turi turėti atliekų tvarkymo licenciją. Visas gruntas su atliekomis turi 
būti iškastas, išvežtas ir priduotas tokias atliekas tvarkyti leidimą turinčiai įmonei. Surinktos užteršto 
grunto atliekos turi būti transportuojamos, tvarkomos ir utilizuojamos remiantis: 
 

 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; 
  „Atliekų vežimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 207; 
 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 

14 d. įsakymu Nr. 217; 
 „Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės ir pavojingas atliekas tvarkančių įmonių 

darbuotojams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“; 
  „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009“, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694; 
 Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai.  

 
3.4.6. Užterštos teritorijos tvarkymo metu susidarančių santykinai švaraus dirvožemio, grunto 
kiekiai, jų panaudojimas ir kt. 
 
Santykinai švaraus grunto tvarkymo metu nesusidarys. 
 
3.4.7. Reikalavimai asmenims, vykdysiantiems užterštos teritorijos tvarkymo projektą 
 
Užterštos teritorijos tvarkymo projektą turi įgyvendinti įmonės ir asmenys, turintys tokiems darbams 
leidimus, pakankamą darbo patirtį ir atitinkamą įrangą. Užterštos teritorijos tvarkymas ir užteršto grunto 
utilizavimas turi būti atliekamas remiantis:  

 
 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787; 
  „Atliekų vežimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1- 207; 
 „Atliekų tvarkymo taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 

14 d. įsakymu Nr. 217; 
 „Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės ir pavojingas atliekas tvarkančių įmonių 

darbuotojams taikomi kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“, patvirtinti Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684. 
 

Teritorijos tvarkymo metu ir po sutvarkymo kontrolinius bandinius paimti, parengti atliktų darbų ataskaitą 
ir pateikti Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos gali įmonė, turinti Lietuvos geologijos 
tarnybos išduotą leidimą atlikti ekogeologinį žemės gelmių tyrimą. Kontroliniai tyrimai atliekami 
remiantis:  

 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009“, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694; 

 „Ekogeologinių tyrimų reglamentas“, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.1-104; 
 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230. 
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3.4.8. Užterštos teritorijos tvarkymo metu vykdomo monitoringo darbų planas 
 
Siekiant patikrinti užterštos teritorijos tvarkymo darbų efektyvumą iškasus gruntą ir iškasose paskleidus 
atvežtinį švarų gruntą teritorijoje atliekamas kontrolinis ekogeologinis tyrimas. 

 
Kontrolinio ekogeologinio tyrimo metu po teritorijos sutvarkymo iškasose paskleidus atvežtinį švarų 
gruntą bei dirvožemio sluoksnį kiekviename sutvarkytame sklype turi būti paimti kontroliniai grunto 
bandiniai laboratorinei analizei atlikti. Sklypuose Nr. 4, 5 ir 6 turi būti paimta po vieną jungtinį kontrolinį 
grunto bandinį, kuriuose bus ištirti sunkiųjų metalų (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) visuminiai kiekiai 
rentgeno fluorescencinės spektrometrijos (LST EN 15309:2007) metodu, taip pat bendras naftos produktų 
kiekis ir daugiaciklių aromatinių angliavandenilių kiekiai. Jungtiniai bandiniai turi būti imami iš 0,05-0,2 
m gylio nuo žemės paviršiaus. Sklypuose Nr. 1, 2 ir 3 iškasos bus užpiltos atvežtiniu švariu gruntu vykdant 
stadiono statybą, pagal Sporto paskirties inžinerinių statinių J. Janonio g. 32, Klaipėdos m. supaprastintą 
statybos projektą [21]. 
 
Grunto mėginiai renkami į specialius laboratorijų suteiktus indelius ir maišelius. Bandiniai turi būti 
dokumentuojami, fiksuojant litologinę sudėtį, gylį, koordinates, organoleptines savybes ir kt. Prieš imant 
kitą grunto mėginį, siekiant išvengti galimo mėginių kryžminio užterštumo, visa įranga turi būti nuvaloma. 
 
Kasimo metu radus ekogeologinių tyrimų ataskaitose nenumatytiems grunto savybių pokyčiams, vengiant 
be pagrindo nepadidinti tvarkomo grunto kiekio ir neracionalių sąnaudų, grunto kasimo metu dar iki 
kontrolinių ekogeologinių tyrimų rekomenduojama papildomai įvertinti kasamo grunto užterštumo lygį. 
 
Grunto bandiniai turi būti imami, konservuojami, transportuojami vadovaujantis šiais standartais: 
 
 LST ISO 10381-5:2005. „Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių sklypų 

dirvožemio taršos tyrimo vadovas“; 
 LST ISO 18400-101:2017. „Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 101 dalis. Ėminių ėmimo programų 

sudarymo vadovas“; 
 LST EN ISO 15175:2011. „Dirvožemio kokybė. Dirvožemio apibūdinimas, susijęs su požeminio 

vandens apsauga“; 
 LST EN ISO 15800:2003 (E). „Dirvožemio kokybė. Dirvožemio apibūdinimas pagal poveikį 

žmogui“. 
 
Užbaigus tvarkymo darbus rengiama užterštos teritorijos sutvarkymo kontrolinių grunto tyrimų ataskaita 
ir per vieną mėnesį po darbų atlikimo pateikiama Lietuvos geologijos tarnybai.  
 
  
3.4.9. Reikalavimai darbų techninei priežiūrai 
 
Teritorijos tvarkymo metu užteršto grunto tvarkymo darbų techninę priežiūrą gali atlikti tik įmonė, turinti 
Lietuvos geologijos tarnybos išduotą leidimą atlikti ekogeologinius žemės gelmių tyrimus. Techninę 
priežiūrą atliekantys specialistai turi turėti geologo kvalifikaciją ir tokių darbų patirtį. Darbai privalo būti 
atliekami remiantis:  
 

 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009“, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694; 

 „Ekogeologinių tyrimų reglamentas“, patvirtintas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos 
ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.1-104; 
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 „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“, 
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230. 

Teikdamas užteršto grunto tvarkymo darbų techninę priežiūros paslaugą, techninis prižiūrėtojas (toliau - 
TP) yra atsakingas už užterštos teritorijos valymo darbų rangovo (toliau - Rangovas) atliekamų darbų 
atitikimą suderintam tvarkymo planui, teisėms aktams bei užsakovo (toliau - Užsakovas) reikalavimams.  
 
Valymo darbų techninės priežiūros vykdytojas turės atlikti šias užduotis: 

1. vykdyti techninę priežiūrą, tikrinti, ir kontroliuoti teritorijos tvarkymo darbų kokybę bei glaudžiai 
bendradarbiaujant su Užsakovu, užtikrinti, kad darbai atitiktų brėžinius ir specifikacijas; 

2. tikrinti Rangovo pateiktų išvežamų ir priduodamų atliekų perdavimo-priėmimo aktų pagrįstumą, ir 
rekomenduoti Užsakovui juos tvirtinti ar netvirtinti, pastaruoju atveju nurodant trūkumus (ne ilgiau 
kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo datos); 

3. Užsakovui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl Rangovo vykdomų valymo darbų; 
4. užregistruoti bet kokį pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo žinoma, dėl kurios gali prireikti 

koreguoti tvarkymo planą ir/arba darbų apimtis, informuoti Užsakovą apie tokį pasikeitimą ir 
rekomenduoti atitinkamus veiksmus; 

5. Paimti kontrolinius grunto bandinius; 
6. Parengti kontrolinių tyrimų ataskaitą 
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3.4.10. Užterštos teritorijos tvarkymo kalendorinis darbų grafikas 
 
Preliminarus užterštos teritorijos tvarkymo darbų grafikas pateiktas 11 lentelėje. 
 

11 lentelė. UŽTERŠTOS TERITORIJOS TVARKYMO DARBŲ GRAFIKAS 

Nr. 
                               Periodas 
    Veikla 

Savaitės 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Paruošiamieji darbai, darbo aikštelių aptvėrimas.    

2. 
Atliekamas teritorijos geodezinis matavimas, 
pažymimi užteršto grunto iškasimo sklypai.

          

3. 
Medžių bei krūmų šalinimas pagal numatytą 
projektą. 

          

4. 

Asfalto ir kitų kietų dangų nuėmimas (190 m3), 
užteršto grunto nukasimas (5308,6 m3), prireikus 
grunto sijojimas, pakrovimas į sunkvežimius ir 
išvežimas į artimiausią užterštą gruntą 
tvarkančią įmonę (atliekos kodas 17 05 03).

          

5. 
Iškasus užterštą gruntą atliekami iškasų 
geodeziniai matavimai, iškasto užteršto grunto 
kiekio įvertinimui. 

          

6. 

Pašalinus užterštą gruntą, esančios iškasos 
užpilamos švariu atvežtiniu gruntu (619 m3) tik 
tose vietose, kur nevyks stadiono statybos darbai 
(sklypai Nr. 4, 5, 6). Tuose paviršiaus plotuose, 
kur nevyks stadiono statybos darbai, bus 
paskleidžiamas mažiausiai 5 cm juodžemio 
sluoksnis, kuris apsėjamas žole (sklypai Nr. 4, 5, 
6). Sklypų Nr. 4, 5, 6 plotas siekia apie 4126 m2, 
todėl juodžemio reikės apie 206 m3.

          

7. 

Iškasas (sklypai Nr. 4, 5, 6) užpildžius švariu 
atvežtiniu gruntu bei paskleidus dirvožemio 
sluoksnį atliekami teritorijos geodeziniai 
matavimai, užpilto grunto kiekio įvertinimui.

          

8. Sklypuose Nr. 4, 5, 6 imama po vieną bandinį.    

6. 
Kontrolinių tyrimų ataskaitos parengimas ir 
suderinimas Lietuvos geologijos tarnyboje.
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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. 
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2. UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ komercinis pasiūlymas 

(preliminarus tvarkymo darbų kainos įvertinimas) 

 

http://www.dge.lt/



