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Klaipėdos miesto situacija 

UAB 
,,GEOTERMA“ 



 

UAB 
,,GEOTERMA“ 

Šiluminių srautų 
modelis 

GRACE palydovo duomenys 
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Kambro vandeningo sluoksnio 
temperatūros 
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Devono kemerio horizonto 
temperatūros 
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Lietuvos geologinis pjūvis         
vakarai-rytai 
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Geoterminės energetikos kryptys 

 

• Paviršinė „geotermija“ 

• Seklioji geotermija     3-10oC      

• Gilioji geotermija šilumos gamybai     30-80oC 

• Gilioji geotermija elektros gamybai     >120oC 
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Seklioji geotermija   3 ÷ 10 °C 
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Geotermija elektros gamybai   > 120 °C 
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Istorija 
• 1990 m. geoterminės įmonės steigimą inicijavo pirmasis direktorius Jonas 

Laniauskas ir AB „Geonafta“ 

• 1991-05-14 įkurta valstybinė įmonė „Geoterma“ 

• 1996-03-01 UAB „Geoterma“ 

• 1997 m. geoterminės jėgainės statybos pradžia 

• 2001-2004 metai – jėgainės paleidimo-derinimo darbai 

• 2001 m. gruodžio viduryje pradėta tiekti šiluma į Klaipėdos miesto šilumos 
tinklus 

• 2004-06-14 jėgainės pridavimas Valstybinei komisijai 

• 2007 m. liepos mėn. sustabdyta dėl techninių ir ekonominių priežasčių 

• 2007 m. gruodį Vyriausybės nutarimu prasidėjo atstatymas, išleidžiant 12,9 
mln. Lt papildomą akcijų emisiją. 

• 2008 m. gruodį geoterminė jėgainė vėl pradėjo veikti.  
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Principinė schema 



Geoterminės  šilumos išgavimas  
2002-2011 m., tūkst. MWh 
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Gipso kristalizacija 
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2010 m. rugpjūčio mėn. pradėtas vykdyti 
geoterminio vandens nudujinimo įrenginio 

projektas 
 

      Geoterminio vandens mėginio 
                analizė 3P gręžinyje  
               (dujų komponentė) 
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Sudedamoji 

dalis 
% (vol/vol) 

H2 4,2 

N2 93,9 

Ar  0,26 

O2 0,60 

CO2 0,58 

CH4 0,0062 

C2H6 0,00014 

C3H8 0,00006 



Bendradarbiavimas su mokslo 
institucijomis 

• Klaipėdos mokslų ir technologijų parkas 
• Klaipėdos universitetas 
• Lietuvos energetikos institutas 
• Kauno technologijos universitetas 
• Geologijos-geografijos institutas 
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
• Geothermie Neubrandenburg GmbH (Vokietija) 
• Blairchem consultancy (Škotija) 
• Champion Technologies (Olandija) 
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Projektai su Klaipėdos mokslų ir 
technologijų parku 

• Magistratūros studijų programos „Geoterminė 
inžinerija“ parengimas 

• Verslo planas „Geoterminio vandens 
panaudojimas balneologiniams tikslams“ 

• Verslo planas „Geoterminių energetinių resursų 
panaudojimas plėtojant viešojo baseino 
infrastruktūrą Klaipėdoje“ 

• Pirminiai moksliniai tyrimai geoterminio vandens 
panaudojimui balneologiniams tikslams 
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Elektra iš AEI pasaulyje 
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Geoterminė šiluma – jėga ir sveikata! 
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Ačiū už dėmesį! 

 

 
UAB „GEOTERMA“ vyr. ekonomistas 

Edmundas Paplauskas 

info@geoterma.lt 
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