
Radviliškio Rajono laikRaštis * leidžiamas nuo 1949 metų kovo 26 dienos 

2017 m.
SAUSIO 7 d.

ŠEŠtAdIEnIS
nr. 1 (8170)

Kaina 0,40 Eur

kalendoRius
kalendorius

orai
oRai

sau lė te ka 8.40,
lei džia si 16.09.
die nos il gu mas – 7.29.
mė nu lis – prieš pil nis.
sau lė ožia ra gio ženk le.
7-oji me tų die na, iki nau jų jų 

me tų lie ka 358 die nos.
var da die nius šian dien šven-

čia: jau ge da, jau ge das, jau-
gė la, jau gė lė, ju lius, liu ci das, 
liu ci jus, liu ci lė, liu ci na, liu-
cius, Raud vi lė, Rū te nis;

ry toj: apo li na ras, ei va da, ei-
va das, ei var da, ei var das, Gin-
tė, med vai šas, teo fi lis, vi lin ta, 
vi lin tas.

* 1502 m. gi mė po pie žius Gri-
ga lius Xiii, iš gar sė jęs ka len do-
riaus re for ma.

* 1610 m. ita lų ma te ma ti kas 
ir ast ro no mas Ga li leo Ga li lė jus, 
gy ve nęs 1564–1642 me tais, at-
ra do ju pi te rio pa ly do vus ijo, 
eu ro pą, Ga ni me dą ir ka lis tą.

* 1923 m. ja va ra vo vals čiu je, 
ma ri jam po lės ap skri ty je, gi mė 
mo ky to jas, vai kų ra šy to jas, 
dau ge lio pre mi jų lau rea tas an-
zel mas ma tu tis (ma tu le vi čius). 
mi rė 1985 m.

* 1989 m. vil niu je at kur ta 
atei ti nin kų fe de ra ci ja, ku rios 
veik la bu vo su stab dy ta 1940 
me tais kau ne.

* 1991 m. dėl po li ti nės įtam-
pos at si sta ty di no at kur tos 
lie tu vos vals ty bės pir mo ji mi-
nist rė Pir mi nin kė ka zi mi ra 
Pruns kie nė.

* 1992 m. Bal ti jos vals ty bių 
ta ry ba jūr ma lo je (lat vi ja) priė-
mė krei pi mą si į nep rik lau so mų 
vals ty bių sand rau gą dėl bu vu-
sios ta ry bų są jun gos gink luo-
tų jų pa jė gų vi siš ko iš ve di mo iš 
es ti jos, lat vi jos ir lie tu vos.

* 1998 m. poe tui jus ti nui 
mar cin ke vi čiui pa skir ta pres ti-
ži nė jo ha no Her de rio pre mi ja, 
įsteig ta 1963 me tais vie no je ir 
kas met ski ria ma Ry tų ir Piet ry-
čių eu ro pos ša lių me ni nin kams 
bei moks li nin kams.

Praė ju sių me tų gruo dis 
ne pa gai lė jo „kiau ruo se“ 
dau gia bu čiuo se 
gy ve nan čių 
rad vi liš kie čių. Jie už sa vo 
bu tų šil dy mą mo kės 
ge ro kai dau giau nei 
re no vuo tų ar ši lu mą 
tau pan čių na mų 
gy ven to jai.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Gruodispanašusįlapkritį
Rad vi liš ky je, še du vo je ir lin-

kai čiuo se esan čių dau gia bu čių 
na mų gy ven to jai, ku rių bu tus 
cent ra li zuo tai šil do uaB „Rad vi-
liš kio ši lu ma“, šio mis die no mis 
jau su lauks są skai tų už šil dy mą.

Praė ju sių me tų gruo dis bu vo 
šal tes nis nei už per nykš tis (per nai 
vi du ti nė gruo džio mė ne sio tem-
pe ra tū ra bu vo plius 1,2 laips nio, 
už per nai – plius 2,4), ta čiau jis 
ne daug kuo sky rė si nuo lapk ri čio 
mė ne sio, ku rio vi du ti nė tem pe-
ra tū ra bu vo 1,3 laips nio ši lu mos.

lapk ri tį bu vo kiek ma žes nė ir 
ši lu mos kai na – 5,29 eu ro cen to 
su Pvm už 1 kwh. Gruo dį ši lu mos 
ener gi ja pa bran go iki 5,44 eu ro 
cen to už 1 kwh.

Gal būt tai lė mė ir di des-
nes gruo džio mė ne sio šil dy mo 
są skai tas.

uaB „Rad vi liš kio ši lu ma“ Re-
alizacijos-abonentinio sky riaus 
vir ši nin kė skaid ra diš lė sa ko, 
jog, kaip vi sa da, są skai tos ge ro kai 
skir sis re no vuo tų na mų gy ven to-
jams nuo tų na mų, ku riuo se vė jai  
ko šia ir per lan gus, ir per du ris, 
ne be kal bant apie neap šil tin tas 

Gruodisnepagailėjo„kiaurų“namų

Ra jo no sa vi val dy bė je ap tar ta, ko-
kius dar bus pla nuo ja ma at lik ti Rad-
vi liš kio mies te šiais me tais.

su si ti ki me ap tar ta ga li my bė Rad vi-
liš kio mies te įam žin ti lie tu vos vals ty-
bės at kū ri mo 100-me tį ir Rad vi liš kio 
vals čiaus 1919–1920 me tų nep rik-
lau so my bės ko vų sa va no rių ir vy čio 
or di no ka va lie rių at mi ni mą.

Pla nuo ja ma lais vės alė jo je prie trem-
ties va go no įreng ti sim bo li nę at mi ni mo 
vie tą, ku ri bū tų ati da ry ta 2018 m. va sa-
rio 16 die ną, mi nint lie tu vos vals ty bės 
at kū ri mo 100-me tį. 2017 me tais tu rė tų 
bū ti pa rink ta idė ja, pa reng tas jos įgy-
ven di ni mo pro jek tas.

Pla nuo ja ma at nau jin ti klai pė dos 
gat vė je sto vin tį obe lis ką vy tau tui 
di džia jam.

ap tar tos tė viš kė no, skulp to riaus 
sta sio žir gu lio ku ria mos skulp tū ros 

Rad vi liš kio mies to 450-ajam gim ta-
die niui įren gi mo Rad vi liš kio mies to 
kul tū ros ir poil sio par ke fi nan sa vi mo 
ga li my bės.

šiais me tais dur py no mik ro ra jo-
ne mies to se niū ni ja pla nuo ja įreng-
ti krep ši nio aikš te lę. šiuo me tu ten 
esan ti krep ši nio aikš te lė jau ne be tin-
ka ma spor tuo ti.

Pla nuo ja ma skir ti lė šų ir ne di de lei 
vai kų žai di mų aikš te lei šia me mik ro-
ra jo ne įreng ti. krep ši nio aikš te lę ir 
suo liu kus ša lia jos no ri ma įreng ti ir 
Rad vi liš kio mies to Ge di mi no gat vės 
2-ojo na mo kie me.

jei bus skir ta lė šų, bus tvar ko ma 
ap lin ka prie re no vuo tų na mų nau jo-
jo je gat vė je nr. 2 ir s. da riaus ir s. 
Gi rė no gat vė je nr. 60.

Pa reng ta pa gal Sa vi val dy bės inf.

Au to rės nuo tr.

sie nas bei sto gus.

Šildymorekordininkai
Gruo džio mė ne sį Rad vi liš kio 

mies te pi giau siai šil dė si jau nys-
tės gat vės 20-asis dau gia bu tis. jo 
gy ven to jams 1 kvad ra ti nis met ras 
šil dy mo kai nuos 36 eu ro cen tus. 
lapk ri tį šis dau gia bu tis taip pat 
šil dė si pi giau siai, ta čiau tą mė ne sį 
jo gy ven to jams rei kė jo mo kė ti po 
30 eu ro cen tų už kvad ra tą.

ant rą ją po zi ci ją tarp pi giau siai 
be si šil džiu sių mies to dau gia bu-
čių užė mė lais vės alė jos 36-asis 
na mas. Čia šil dy mas kai na vo 39 
eu ro cen tus. ly giai tiek pat už 
šil dy mą teks mo kė ti ir jau nys tės 

gat vės 35-ojo dau gia bu čio bu tų 
sa vi nin kams.

Į ket vir tą ją ir penk tą ją po zi ci-
jas gruo dį šok te lė jo Rad vi lų gat-
vės 23-ia sis ir vaiž gan to gat vės 
na mas nr. 58c. jų gy ven to jams 
vie no kvad ra ti nio met ro šil dy mas 
kai nuos po 40 eu ro cen tų.

na mų bran gi nin kų są ra šo vir šu-
je ir vėl at si dū rė va sa rio 16-osios 
4-asis dau gia bu tis (1,67 eu ro už 
1 kvad ra ti nį met rą).

ki tas an ti re kor di nin kų pen ke-
tu ko po zi jas ati tin ka mai užė mė 
v. ku dir kos 7-asis na mas (1,62 
eu ro), stik lo gat vės 1a dau gia-
bu tis (1,53 eu ro), to po lių gat vės 
8-asis na mas (1,53 eu ro) ir v. ku-

dir kos gat vės 11-asis dau gia bu tis 
(1,52 eu ro).

šil dy mo kai nų skir tu mai dau-
giau nei aki vaiz dūs – nuo 21,6 
eu ro už stan dar ti nio maž daug 
60 kvad ra tų bu to šil dy mą iki 
100,2 eu ro už to kio pat plo to bu to 
 šil dy mą.

lin kai čių gy ven to jai už šil dy mą 
vi du ti niš kai mo kės po 1,35 eu ro 
už kvad ra tą. še du vo je šil dy mas 
pi giau siai kai nuos re no vuo ja mam 
Pro gim na zi jos gat vės 19-ajam 
dau gia bu čiui (75 eu ro cen tai), 
o bran giau siai – kė dai nių gat vės 
102-ajam (1,94 eu ro).

Rad vi liš ky je esan tis Va sa rio 16-osios gat vės 4-asis dau gia bu tis jau ant rą mė ne sį iš ei lės yra bran giau siai 
be si šil dan čių na mų pen ke tu ko vir šu je.

Šiųmečiaimiestoplanai

PRie Trem ties va go no pla nuo ja ma įreng ti sim bo li nę at mi ni mo 
vie tą, skir tą Lie tu vos Vals ty bės at kū ri mo 100-me čiui.

Lai mos AGA NAUS KIE NĖS nuo tr.

šian dien vie to mis pa snigs. 
Įdie no jus tem pe ra tū ra 10–15, 
ry ti niuo se ra jo nuo se iki 21 
laips nio šal čio.

Ry toj pro tar piais snigs. tem-
pe ra tū ra nak tį 13–18, vie to mis 
iki 24, pa jū ry je 2–4 laips niai 
šal čio. die ną 8–13, vie to mis 
3–5 laips niai šal čio.
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„šiaulių krašto“ laikraščiai PdF formatu

PdF PREnUMERAtA
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

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


