
Pirmoji elektrosPirmoji elektros
lemputė Lietuvojelemputė Lietuvoje



Rietavo Lauryno Ivinskio
gimnazija

Darbą rengė: Erika Jasaitė ir Monika Lukošiūtė IIIc kl.;

Mokytoja: Rima Černeckienė.



Tikslai:Tikslai:

ll Supažindinti su pirmąja Lietuvos elektrine;Supažindinti su pirmąja Lietuvos elektrine;
ll Parodyti, kad ir mažuose miesteliuoseParodyti, kad ir mažuose miesteliuose

įvyksta reikšmingų įvykių;įvyksta reikšmingų įvykių;
ll Suteikti žinių apie elektros gavybąSuteikti žinių apie elektros gavybą

Rietave.Rietave.



1892 metų balandžio 171892 metų balandžio 17--ąją šventų Velykų rytąąją šventų Velykų rytą
Rietavo bažnyčioje sužibo pirmoji elektros lemputė.Rietavo bažnyčioje sužibo pirmoji elektros lemputė.

Balandžio 17 – oji –
Energetikų diena!



Tai įvyko praėjus vos 13 metų po elektrosTai įvyko praėjus vos 13 metų po elektros
lemputės išradimo ir vos 10 metų po pirmosioslemputės išradimo ir vos 10 metų po pirmosios

pasaulyje elektrinės atidarymo.pasaulyje elektrinės atidarymo.

Šiemet  Rietavas
švenčia pirmosios

Lietuvos
elektrinės

120
metų sukaktį.



Lietuva tik 10 metųLietuva tik 10 metų
atsiliko nuo tokių šalių, kaipatsiliko nuo tokių šalių, kaip
Prancūzija, Anglija ir JAV.Prancūzija, Anglija ir JAV.
Elektros lemputės įžiebimasElektros lemputės įžiebimas
Rietave pradėjo elektrosRietave pradėjo elektros
energetikos erą Lietuvoje.energetikos erą Lietuvoje.

Nuotraukoje: pirmasis sietynas, kuriame
sušvito elektros lemputės



Taip pat, 1982 metais Rietave, šalia dvaroTaip pat, 1982 metais Rietave, šalia dvaro
lentpjūvės, buvo pastatyta elektrinė ir nutiestalentpjūvės, buvo pastatyta elektrinė ir nutiesta
elektros linija į parką ir kunigaikščių Oginskių dvaroelektros linija į parką ir kunigaikščių Oginskių dvaro
rūmus. Tai buvo pirmoji elektrinė Lietuvoje.rūmus. Tai buvo pirmoji elektrinė Lietuvoje.



1911 m. duomenimis, elektrin1911 m. duomenimis, elektrinėėje buvo 69,5 mje buvo 69,5 m22

kaitinamojo paviršiaus garo katilas, garo variklis irkaitinamojo paviršiaus garo katilas, garo variklis ir
Gramo elektros srovGramo elektros srovėės generatorius.s generatorius.

GeneratoriausGeneratoriaus įįtampatampa -- 110 V. Elektrin110 V. Elektrinėėss
statybai vadovavo instatybai vadovavo inžžinierius M. Rinierius M. Ržžaažžauskas.auskas.
Eksploatacijos metu jEksploatacijos metu jąą aptarnavo du darbininkai.aptarnavo du darbininkai.



Pirmiausia elektrinisPirmiausia elektrinis
apšvietimasapšvietimas įįrengtas dvarorengtas dvaro
rrūūmuose ir parke, vmuose ir parke, vėėliauliau --
Rietavo baRietavo bažžnynyččioje, dvaroioje, dvaro
ūūkiniuose pastatuose irkiniuose pastatuose ir
turtingturtingųųjjųų miestiemiestieččiiųų
namuose. Apšvietimuinamuose. Apšvietimui
naudotos kaitinamosios 16 irnaudotos kaitinamosios 16 ir
2525 žžvakivakiųų elektros lemputelektros lemputėėss,,
mokestis buvo imamas nuomokestis buvo imamas nuo
lempulempuččiiųų skaiskaiččiaus ir jiaus ir jųų
galios. Tai buvo pirmosiosgalios. Tai buvo pirmosios
elektros lempos Lietuvoje.elektros lempos Lietuvoje.



J.Kalnikas, buvęs kunigaikščioJ.Kalnikas, buvęs kunigaikščio
B.Oginskio tarnas, Rietavo gyventojas,B.Oginskio tarnas, Rietavo gyventojas,
pasakojo,  kokį įspūdį žmonėms darėpasakojo,  kokį įspūdį žmonėms darė
elektra:elektra:

„Kuomet iš elektrinės tiesė„Kuomet iš elektrinės tiesė
laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi,laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi,
kaipgi čia būsią, kad ugnis kūrensiskaipgi čia būsią, kad ugnis kūrensis
viename laidų galeviename laidų gale -- elektrinėje, oelektrinėje, o
šviesa švies kitame galešviesa švies kitame gale -- dvarodvaro
rūmuose. Kada vyrai pamatėrūmuose. Kada vyrai pamatė
šviečiančią elektros lemputę, vieni jąšviečiančią elektros lemputę, vieni ją
bandė užpūsti, kitibandė užpūsti, kiti -- prie jos pypkesprie jos pypkes
uždegti, treti bijojo prisiartinti... O kaiuždegti, treti bijojo prisiartinti... O kai
užsidegė elektra bažnyčioje, į Rietavąužsidegė elektra bažnyčioje, į Rietavą
važiuodavo pažiūrėti šitos šviesos išvažiuodavo pažiūrėti šitos šviesos iš
visų Žemaitijos kampų”.visų Žemaitijos kampų”.



J. Kalnikas prie statomo baseinėlio Rietavo
centre.

J. Kalnikas su sūnumi tremtyje.

Nuotraukoje su žmona.



RietavoRietavo elektrinėelektrinė veikėveikė ikiiki 19151915 mm.. PerPer PirmąjįPirmąjį
pasaulinįpasaulinį karąkarą generatoriusgeneratorius buvobuvo sugadintassugadintas..

1919m. Rietavo miesto valdžia fundatorių su1919m. Rietavo miesto valdžia fundatorių su
pagalba pastatė naują  modernesnį generatorių.pagalba pastatė naują  modernesnį generatorių.

Elektrinė veikė iki antrojo pasaulinio karoElektrinė veikė iki antrojo pasaulinio karo
pradžios 1941 m. birželio 22 dienos. Pirmąją karopradžios 1941 m. birželio 22 dienos. Pirmąją karo
dieną vokiečių sviedinys pataikė į elektrinę ir jądieną vokiečių sviedinys pataikė į elektrinę ir ją
visiškai sunaikino.visiškai sunaikino.



RietavasRietavas –– nedidelis Lietuvos miestelis, betnedidelis Lietuvos miestelis, bet
garsus savo praeitimi, žmonėmis ir jų darbais. Pirmągarsus savo praeitimi, žmonėmis ir jų darbais. Pirmą
kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas jau 1253kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas jau 1253
metais, o nuo 1792 metų Rietavui buvo suteiktosmetais, o nuo 1792 metų Rietavui buvo suteiktos
Magdeburgo teisės ir herbas.Magdeburgo teisės ir herbas.



Pirmosios lemputės įžiebimas rodo, kad mokslo irPirmosios lemputės įžiebimas rodo, kad mokslo ir
technikos naujovės gali gimti ne tik sostinėse ir didmiesčiuose,technikos naujovės gali gimti ne tik sostinėse ir didmiesčiuose,
bet ir mažuose miesteliuose. Juose taip pat netrūkstabet ir mažuose miesteliuose. Juose taip pat netrūksta
asmenybių, noro tobulėti ir kurti.asmenybių, noro tobulėti ir kurti.



TestasTestas

“Ką naujo sužinojote apie pirmąją elektros“Ką naujo sužinojote apie pirmąją elektros
lemputę Lietuvoje?”lemputę Lietuvoje?”



1.Kelintais metais pirmąkart sužibo1.Kelintais metais pirmąkart sužibo
elektros lemputė?elektros lemputė?

A.A. 1872m.1872m.
B.B. 1903m.1903m.
C.C. 1892m1892m



2.Kokia Gramo generatoriaus2.Kokia Gramo generatoriaus
įtampa buvo pirmojoje elektrinėjeįtampa buvo pirmojoje elektrinėje

Lietuvoje?Lietuvoje?

A.A. 110 V110 V
B.B. 10 MV10 MV
C.C. 250 V250 V



3.Kur Rietave, pirmiausia buvo3.Kur Rietave, pirmiausia buvo
įrengtas elektrinis apšvietimas?įrengtas elektrinis apšvietimas?

A.A. Rietavo bažnyčiojeRietavo bažnyčioje
B.B. Turtingų miestiečių namuoseTurtingų miestiečių namuose
C.C. Oginskių dvaro rūmuose ir parkeOginskių dvaro rūmuose ir parke



4.Iki kada veikė Rietavo elektrinė?4.Iki kada veikė Rietavo elektrinė?

A.A. Iki Antrojo pasaulinio karoIki Antrojo pasaulinio karo
B.B. Iki Pirmojo pasaulinio karoIki Pirmojo pasaulinio karo
C.C. Iki Didžiojo žemaičių sukilimoIki Didžiojo žemaičių sukilimo



5. Nuo kada Rietavui suteiktos5. Nuo kada Rietavui suteiktos
Magdeburgo teisės?Magdeburgo teisės?

A.A. 2004m2004m
B.B. 1792m.1792m.
C.C. 1818m.1818m.



6. Kada minima Energetikų diena ?6. Kada minima Energetikų diena ?

A.A. Balandžio 17d.;Balandžio 17d.;
B.B. Liepos 7d.;Liepos 7d.;
C.C. Gegužės 12d.Gegužės 12d.



7. Kokią sukaktį šiemet švenčia7. Kokią sukaktį šiemet švenčia
Lietuvos energetikai?Lietuvos energetikai?

A.A. Lietuvos elektrifikacijaiLietuvos elektrifikacijai-- 150 metų;150 metų;
B.B. Lietuvos elektrifikacijaiLietuvos elektrifikacijai –– 120 metų;120 metų;
C.C. Pirmoji Lietuvos energetikų diena;Pirmoji Lietuvos energetikų diena;



IšvadosIšvados

ll Mažuose miesteliuose taip pat įvykstaMažuose miesteliuose taip pat įvyksta
istorijai reikšmingų įvykių.istorijai reikšmingų įvykių.

ll Kunigaikščiai Oginskiai buvo atviriKunigaikščiai Oginskiai buvo atviri
naujovėms.naujovėms.

ll LietuvaLietuva –– pažangi valstybė, nedaugpažangi valstybė, nedaug
atsiliko nuo pasaulio pirmųjų išradimų.atsiliko nuo pasaulio pirmųjų išradimų.



Šaltiniai:Šaltiniai:
ll “Rietavo apylinkės” // Lietuvos kraštotyros“Rietavo apylinkės” // Lietuvos kraštotyros

draugija;draugija;
ll Lankstinukas “RietavuiLankstinukas “Rietavui--750”;750”;
ll www.elektroklubas.lt;www.elektroklubas.lt;
ll www.wikipedija.org;www.wikipedija.org;
ll Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus;Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus;
ll Lankstinukas “Lietuvos elektrifikacijaiLankstinukas “Lietuvos elektrifikacijai--100”;100”;
ll „Fizika” // Vladas Valentinavičius.„Fizika” // Vladas Valentinavičius.



AČIŪ UŽAČIŪ UŽ
DĖMESĮ! ;))DĖMESĮ! ;))


