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sau lė te ka 7.14,
lei džia si 17.50.
die nos il gu mas – 10.36.
mė nu lis – prieš pil nis.
sau lė žu vų ženk le.
9-oji me tų sa vai tė.
var da die nius šian dien šven čia 

draud vi las, draud vi lė, os val-
das, Ra mo na, Ra mo nas, Ro ma, 
Ro ma na, Ro ma nas, val das, 
vil gar da, vil gar das, vil gar dė, 
žy gi man tė;

ry toj: al ba, al bas, al bi nas, an-
ta ni na, an ta nė, eu do ra, lie da, 
Rus nė, tul gau das.

* 1616 m. nes vy žiu je mi rė my-
ko las kris tu pas Rad vi la-naš lai tė-
lis – lie tu vos di dy sis mar šal ka, 
or ga ni za vęs lie tu vos di džio sios 
ku ni gaikš tys tės lau ko kar tog ra-
fa vi mo dar bus, ne ma žai ke lia vęs 
po ar ti muo sius Ry tus.

* 1801 m. nas rė nuo se, kre-
tin gos ra jo ne, gi mė ra šy to jas, 
švie tė jas, is to ri kas, lie tu vy bės ir 
blai vy bės pla tin to jas, že mai čių 
vys ku pas mo tie jus va lan čius. 
mi rė 1875 m.

* 1825 m. di džio ji Bri ta ni ja 
ir Ru si ja pa si ra šė su tar tį, ku ria 
bu vo nu sta ty ta sie na tarp ka na-
dos ir alias kos, ta da pri klau siu-
sios Ru si jai.

* 1892 m. gi mė poe tas ed mun-
das ste po nai tis. mi rė 1908 m., 
su lau kęs vos 16 me tų.

* 1901 m. gi mė jav che mi kas 
ir fi zi kas pro fe so rius lai nu sas 
Po lin gas. 1954 m. jam įteik ta 
no be lio che mi jos pre mi ja, 1962 
m. – tai kos pre mi ja.

* 1923 m. klai pė dos kraš te li-
tas ofi cia liai įves tas kaip vie ti nė 
va liu ta gre ta vo kie ti jos mar kės.

* 1988 m. pa skelb tas nau jo sios 
lie tu vos tsR kons ti tu ci jos – pe-
rei na mo jo lai ko tar pio in te re sus ir 
po rei kius ati tin kan čio lai ki no jo 
pa grin di nio įsta ty mo – pro jek tas.

* 2008 m. ita li jos Ge nu jos 
mies te pra dė jo veik ti lie tu vos 
gar bės kon su la tas.

* 2010 m. ei da mas 74-uo sius 
me tus po il gos ir sun kios li gos 
vil niu je mi rė lie tu vių pro zi nin-
kas, ver tė jas juo zas apu tis.

* 2011 m. Pa žais lio ka mal du-
lių vie nuo ly no pie ti nė je ofi ci no-
je ati da ry ta vie nuo ly no pa vel do 
mu zie ji nė eks po zi ci ja, edu ka ci nė 
kla sė ir ki no sa lė.

Rad vi liš kio kul tū ros rū muo se pra dė ju sio je veik ti 
ra jo no tau to dai li nin kų dar bų pa ro do je 90 au to rių 
pri sta to per ke lis šim tus įvai riau sių mez gi nių, 
ko lia žų, kar pi nių, pa veiks lų, dar bų iš odos, mo lio 
ir me ta lo.

UAB „Rad vi liš kio ši lu ma“ 
ka ti li nė je pa sta ty tas 
nau jas bio ku ro ka ti las 
cent ra li zuo tos ši lu mos 
tie kė jams leis be maž 
ne nau do ti du jų ir 
šal to mis žie mo mis.
Kaip ke lių mi li jo nų 
in ves ti ci ja at si lieps 
var to to jų ki še nei, nes 
bū tent var to to jai tu rės 
pa deng ti in ves ti ci joms 
paim tą pa sko lą? Kol kas 
ši lu mos tie kė jai apie tai 
kal ba ap ta kiai.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Paskolagulsantvartotojųpečių
uaB „Rad vi liš kio ši lu ma“ ka-

ti li nė je šio mis die no mis vyks ta 
ban do mie ji dar bai – iš ban do mas 
nau ja sis 8 mW ga lin gu mo bio ku-
ro ka ti las ir dū mų kon den sa ci nis 
eko no mai ze ris. tai – tre čias bio-
ku ru kū re na mas ka ti las, su mon-
tuo tas bend ro vės ka ti li nė je. du 
anks tes nie ji bu vo ma žes nio ga-
lin gu mo – po 5 mW.

ir anks tes niuo sius, ir pa sta rą jį 
bio ka ti lus bend ro vei ren gė lie tu-

Užkurtasnaujasbiokatilas–
džiaugsmasvartotojuiarnašta?

viš ko ka pi ta lo įmo nė „eners te na“. 
tre čio jo ka ti lo pro jek ti nė ver tė 
– per 7,5 mi li jo no li tų, iš ku rių 
pu sė su mos – eu ro pi nės lė šos, 
ki ta pu sė – bend ro vės in ves ti ci jos.

uaB „Rad vi liš kio ši lu ma“ ad-
mi nist ra ci jos tei gi mu, tiek sa vų 
lė šų bend ro vė ne tu rė jo, to dėl 
te ko sko lin tis. Pas ko la paim ta 

25-eriems me tams su 3 pro cen tų 
pa lū ka nomis.

toks il gas pa sko los grą ži ni mo 
lai ko tar pis, anot ad mi nist ra ci jos, 
bu vo pa si rink tas to dėl, kad jos 
naš tą kuo ma žiau pa jus tų var-
to to jas, nes ši in ves ti ci ja, kaip ir 
vi sos ki tos, bus įkal ku liuo ta į ši-
lu mos kai ną.

Dujųbeveiknebereikės
su ma ne men ka, va di na si, ši lu-

ma ga li brang ti?
apie konk re čias kai nas bend-

ro vė je ne kal ba ma – esą ši lu-
ma bran ges nė ne bus, ta čiau 
kaip tai pa lies var to to jo ki še nę, 
ne sa ko ma. 

nukelta į 3 psl.

Tautodailėsmėgėjams–kasmetinėgražiadarbiųparoda
Sau lius JUŠ KE VI ČIUS
saulius@skrastas.lt

Pa ro dos lan ky to jų dė me sį pa-
trau kia įvai rių raš tų ir at spal vių 
tau to dai li nin kų olės Plun gie nės 
megz tos pirš ti nės, au re li jos nor-
vai šie nės rie ši nės (apy ran kės) 
ir rankš luos čiai, jo no ti kui šio 

verps tės, rū pin to jė liai, sau lu tės, 
eu ge ni jaus ar bu šaus ko iš dro ži nė-
tos kau kės, jo lan tos kve da rie nės 
siu vi nė tos no si nės, pri juos tės, ska-
re lės bei šiau di niai so dai, ed mun-
do Gau bo pa veiks lai ir dir bi niai iš 
odos, me džio dro ži niai. 

nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

BAN DY MAI: Iš nau jo jo bio ku ro ka ti li nės ka mi no rūks ta dū mai – UAB „Rad vi liš kio ši lu ma“ pra dė jo 
ban do muo sius dar bus.

Au to riaus nuo tr.

ŠEI MA: Še du viai (iš kai rės) Ja ni na Ka ra lie nė, Min dau gas Ka ra lius ir  Elž bie ta 
Ka ra liū tė gra žia dar bių pa ro do je pri sta to įvai ria tech ni ka at lik tus dar bus.

PA VEIKS LAI: Pa ro do je – ra jo no gra žia dar bių kū ry ba.

šian dien vy raus de be suo ti 
orai, vie to mis pa lis. Ry te kai kur 
tvy ros rū kas. oro tem pe ra tū ra 
die ną 3–7 laips niai ši lu mos.

Ry toj ga li mi ne žy mūs kri tu-
liai. nak tį vy raus silp nai tei-
gia ma tem pe ra tū ra, vie to mis 
rū kas, li jund ra, plik le dis. die ną  
iki 3–7 laips nių ši lu mos.



2 PRENUMERATA

Prenumeruokite „Šiaulių krašto“ elektroninius 
leidinius ir kasdien skaitykite naujausius 

mūsų laikraščius PDF formatu

PRENUMERUOTI
http://www.skrastas.lt/subscription2/form.php?paper_type=E

PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn.

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur


