
Žemės šilumos siurblių panaudojimo plėtra Lietuvoje

» Arūnas Mažintas, UAB STELTRONIKA
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10 kW=9 500 kWh 
elektra

10 kW=20 000 kWh 
geo
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Design – Heat Pump System
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 Operating mode?

 Are cascades appropriate?

 Covering ratio?

 Design temperature ?

Design parameters

 Heating load

 Concept

 System temperature

 Temperature level



Influence of system temperature
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Heating systems requiring temperatures higher than 60°C  can only be operated in bivalent mode with a heat pump and an additional heat 
source or a high-temperature heat pump.

The new heating system installations are designed with a max. flow temperature of 55°C so that a mono mode is possible.

Rule of thumb : Decrease in required flow temperature increases the seasonal efficiency.



System Efficiency
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Decrease in required flow temperature of the distribution system increases the seasonal efficiency

Depending on the ambient climate requirements and the state of insulation of the building, the static heat transfer surfaces (radiators, 
under floor heating systems etc.) are designed at a max. 55°C/45°C to achieve good system efficiency

COP as a function of temperature 
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• Driving force the heat pumps development of 
Lithuania is low heat/electricity price of kWh

• oil 0,065
• Gas CH4    0,046
• LPG          0,077
• District heating Vilnius 0,06
• Electricity (namai+) 0,10
• Brine water heat pump 0,022
• Air water heat pump 0,035
• Pellets 0,05
• Wood 0,045

Industry - 0,017 EUR !!!
+freecooling
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA 

Biudžetinė įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, 
tel. 8 706 63661, faks. 8 706 63663, el. p. info@am.lt, http://am.lrv.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188602370 

 
Ekonomikos ir inovacijų ministerijai 
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio 
ministerijos 
Aplinkos apsaugos agentūrai 
Aplinkos apsaugos departamentui 
Lietuvos savivaldybių asociacijai 
Lietuvos geotermijos asociacijai 
krea@techpark.lt 
Geologijos įmonių asociacijai 
s.gegieckas@gmail.com 
 
 

 2020-05-22 Nr. (10)-D8(E)-2734 

Į  Nr.  
 

DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO 
 
Aplinkos ministerija kartu su Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos parengė ir 

teikia derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-273 

„Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(toliau – Įsakymo projektas). 

Įsakymo projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. spalio 15 d. priimtas Žemės gelmių 

įstatymo Nr. I-1034 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2481, kuris įsigalios 2020 m. liepos 1 d. 

Įsakymo projektu siūloma nustatyti geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir 
likvidavimo tvarką, kuri bus taikoma visiems geoterminiams gręžiniams, nepriklausomai nuo 
įrengtosios šildymo galios ir jų tipų. Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo 
tvarkos aprašas patikslintas atsižvelgiant į 2019 m. spalio 15 d. priimto Žemės gelmių įstatymo Nr. 
I-1034 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2481 ir kitų įstatymų pakeitimus, daromi kiti redakcinio 
pobūdžio pakeitimai.  



» II SKYRIUS

» GEOTERMINĖS SISTEMOS PROJEKTAS IR JO DERINIMAS

» 10. Prieš projektuojant didesnę kaip 50 kW nominalios galios geoterminę sistemą, nors 
viename gręžinyje privalo būti:

» 10.1. tiesioginiais žemės gelmių geologiniais tyrimais nustatytas uolienų šiluminis 
laidumas. Uolienų šiluminiam laidumui nustatyti rekomenduojama atlikti geoterminius 
tyrimus, nurodytus LST EN ISO 17628:2015 „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. 
Geoterminiai bandymai. Grunto ir uolienų šiluminio savitojo laidžio nustatymas 
geoterminiu zondu“;

» 10.2 atlikti geofiziniai tyrimai žemės sklypo geologinei sąrangai nustatyti ir vandeningiems 
sluoksniams išskirti, nustatant:

» 10.2.1. gamtinę gama spinduliuotę;

» 10.2.2. tariamąją varžą potencialo ar gradiento zondu.

» 12. Prieš projektuojant didesnės kaip 150 kW nominalios galios geoterminę sistemą, 
tiriamųjų gręžinių skaičius parenkamas santykiu 1:150 kW, t. y. vienas gręžinys 50–150 kW 
galios sistemai, du gręžiniai 150–300 kW galios sistemai ir t. t. Visuose tiriamuosiuose 
gręžiniuose turi būti atliekami tyrimai, nurodyti Aprašo 10.2 papunktyje. 
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Pasitarimas LGT su „socialiniais partneriais“
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 3 D. 
ĮSAKYMO NR. D1-273 „DĖL GEOTERMINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, 

ĮRENGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2021 m. liepos 7 d. Nr. D1-407 
Vilnius 

 
 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-
273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL GEOTERMINĖS ENERGIJOS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, 
KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 10 punktu: 
1 .  T  v  i  r  t  i  n  u  Geoterminės energijos gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo 

ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama). 
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos registruoja iki 

2015 m. balandžio 10 d. įrengtas geoterminių gręžinių sistemas.“ 
 
 
 
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
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» GEO prieš Aero
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Pilotų treniruočių centras, AIRCAPITAL angaras 
2006m.

13.06.2022
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If you can’t measure it, you can’t manage it
Peter Drucker



2019 m. IMG  200 kW,   17 000m2 grind.
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200 kW geo
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TRT  Panevėžys, Pažalvaičių g.
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Geoterminis šildymas. Kaip išnaudoti 
galimybes.Visų instaliuotų sistemų monitoringas 
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1,6 cnt/kWh šilumos



Kaip maksimaliai išnaudoti galimybes inžineriniuose
sprendimuose.
Sanitex Rygoje: 42 000m2 grindinio šildymo

+700 kW geoterminė katilinė 



Sanitex Rygoje: 42 000m2 grindinio šildymo+700 kW 
geoterminė katilinė



Sanitex Rygoje: 42 000m2 grindinio šildymo+700 kW 
geoterminė katilinė







700 kW geo + šaldytuvų įrangos šiluma
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2,2 cnt/kWh šilumos



120 kW oras/vanduo
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4,3 cnt/kWh šilumos





“A+”, grindinis šildymas 4600m2,   110 kW geoterminis šildymas/vėsinimas 
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Greenhall 2+3 (WPF66 x 5pcs),  350 kW geo



“InReal“ ofice center, 5000m2, “A+”,           
WPF 52 x 3 pcs,  170 kW geo



Parktown , project stage,  TRT tested 2016 july
540 kW installation today
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Krautuvai.lt,  2000m2, 45 kW geo, 2021m.
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Maksimaliai išnaudoti galimybes inžineriniuose sprendimuose
verslo pastatuose – galima sertifikuoti pagal BREEM ir kitus 
aplinkosaugos standartus, atitinka “A+” ir “A++” energetinių 
klasių reikalavimus – sukuriama papildoma nekilnojamo turto ir 
verslo vertė! (o VALSTYBEI  +  PVM)



» LG Asociacijos parengtų priemonių projektas LR nacionalinio
energetikos ir klimato srities veiksmų planui 2021 -2030m.

»
» Įgyvendinti daugiau nei 10 metų uždelstą  atsinaujinančių išteklių energetikos 

įstatymo nuostatą dėl lengvatinių tarifų taikymo šilumos siurblių vartojamai 
elektros energijai

» Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
» 11 straipsnis nustato, kad. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 

kompetencijai prisikiriama nustatyti elektros energijos, suvartojamos šilumos 
siurblių (turinčių į kompresorių patenkančios elektros energijos apskaitos 
prietaisus) darbui, lengvatinius tarifus.

» Šilumos siurblių naudotojai, kurie negavo investicinės paramos, neturėjo ir vis 
dar neturi galimybės pasinaudoti kita skatinimo priemone. Lengvatiniai tarifai 
turėtų užpildyti šią spragą.

» Priemonės sudėtinės dalys:
» 1) Taryba parengia šilumos siurbliams skirtą lengvatinių tarifų apskaičiavimo   

metodiką ir lengvatinių tarifų taikymo tvarką;
» 2) pagal metodiką Taryba  nustato ir patvirtina lengvatinius tarifus; 

79



» Šiuo metu skatinamas taikomas tik investicinės šilumos siurblių išlaidos. 
Įstatymo 26 straipsnis nurodo 5 paramos šaltinius:

» 1) valstybės biudžeto asignavimų; 
» 2) Klimato kaitos programos lėšų, 
» 3) Europos Sąjungos paramos lėšų;
» 4) savanoriškų užsienio valstybių lėšų;
» 5) pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos 

perdavimų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių ar bendrus 
projektus su kitomis valstybėmis.

» Reikėtų  įteisinti atitinkamą šaltinių sąrašą skatinimui lengvatiniu tarifu.
» Taryba galėtų parengti įstatymo pakeitimą, kuriuo būtų įtraukta 

nuostata apie tokius finansavimo šaltinius.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. BALANDŽIO 3 D. 
ĮSAKYMO NR. D1-273 „DĖL GEOTERMINIŲ GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, 

ĮRENGIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2021 m. liepos 7 d. Nr. D1-407 
Vilnius 

 
 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. D1-
273 „Dėl Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 
„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL GEOTERMINĖS ENERGIJOS GRĘŽINIŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO, 
KONSERVAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 10 punktu: 
1 .  T  v  i  r  t  i  n  u  Geoterminės energijos gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo 

ir likvidavimo tvarkos aprašą (pridedama). 
2. N u s t a t a u, kad Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos registruoja iki 

2015 m. balandžio 10 d. įrengtas geoterminių gręžinių sistemas.“ 
 
 
 
Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 
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