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miestas

Birželio 17-oji – Klaipėdos energetikų gimtadienis

1929 metų birželio 17 dieną Klaipėdoje 
pradėjo veiklą miesto elektrinė, kurioje 
deginant akmens anglis buvo gaminama 
elektros energija uostamiesčio reikmėms.
Šiandien toje pačioje vietoje ant Danės 
upės kranto jau 85 metus energetikų mi-
siją tęsia AB „Klaipėdos energija“.

Tai viena seniausių ir didžiausių miesto įmonių, už kurios sienų ver-
da nematomas gyvenimas – gaminama ir tiekiama mūsų kasdienio 
komforto dalis – šiluma.Švęsdami 85-ąjį gimtadienį Klaipėdos ener-
getikai žengia į naują epochą, kurios skiriamasis ženklas – modernios 
technologijos, atnaujintos trasos, išplėtotas nepriklausomų gaminto-
jų tinklas, švari šiluma, kuria nenutrūkstamai aprūpinami Klaipėdos 
ir Gargždų miestai.

Senoji elektrinė: 1929 metais miesto elektrinė ant Danės upės kranto  �
pastatyta savivaldybės užsakymu. Po 85-erių metų energetikų įmonę 
tebevaldo miesto savivaldybė – jai priklauso 75 proc. akcijų. 

Pernai AB „Klaipėdos energija“ visiškai nutraukė elektros gamybą ir šiuo metu gamina šilumą Klaipėdos ir  �
Gargždų miestams bei tiekia garą pramonės įmonėms.

Vamzdynai: po Klaipėdos miestą iš- �
sirangęs daugiau nei 230 kilometrų 
ilgio vamzdynų labirintas, kuriuo į 
mūsų namus atkeliauja šiluma. At-
naujinti 1 kilometrą šilumos trasos 
kainuoja apie 1 milijoną litų. 

Šilutės pl. katilinėje sparčiai statomas naujas biokurą deginsiantis  �
katilas. 2014 metų rudenį jis jau gamins pigesnę šilumą klaipėdie-
čiams.  

Visose bendrovės katilinėse 2012 metais atnaujinti vandens paruoši- �
mo cechai – prieš patekdamas į tinklus vanduo specialiai suminkšti-
namas, kad prailgintų vamzdynų tarnavimo laiką.

Klientų aptarnavimo centras kiekvieną mėnesį paruošia sąskaitas daugiau kaip 50 tūkstančiams klientų. �
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Pagaminta šiluma bendrovės šaltiniuose Pirkta šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų
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Technologiniai nuostoliai šilumos perdavimo trasose, proc. 


