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KALENDORIUS

kalendorius

orai
ORAI

Kaina 0,30 Eur

Sau lė te ka 6.16,
lei džia si 20.24.
Die nos il gu mas – 14.08.
Mė nu lis – pil natis.
Sau lė Mergelės ženk le.
35-o ji me tų sa vai tė.

Var da die nius šian dien šven-
čia: Aušrinė, Cezarijus, Geidas, 
Geidbutas, Geidė, Geidys, Mo-
nika, Mudrė, Tolvyda, Tolvydas;

rytoj: Augusta, Augustas, 
Augustė, Augustina, Augusti-
nas, Mėta, Patricija, Steiginta, 
Steigintas, Steigvilas, Steigvilė, 
Stengvilas, Stengvilė.

* 1576 m., sulaukęs maždaug 
90 metų amžiaus, mirė Veneci-
jos tapytojas Ticianas, laikomas 
vienu didžiausių Renesanso 
menininkų.

* 1783 m. į orą paleistas pir-
masis helio pripildytas balionas. 
Jis pasiekė 900 m aukštį.

* 1828 m. pagal Rio de Žanei-
ro sutartį, pasibaigus karui tarp 
Brazilijos ir Argentinos, Urugva-
jus oficialiai tapo nepriklausoma 
valstybe.

* 1859 m. JAV Pensilvanijos 
valstijoje kompanija „Seneca 
Oil“ išgręžė pirmąjį komerciškai 
naudingą naftos gręžinį.

* 1877 m. gimė Didžiosios Bri-
tanijos variklių gamintojas ir avi-
atorius Čarlzas Stiuartas Rolsas. 
Kartu su Henriu Roisu jis įkūrė 
garsiąją automobilių kompaniją 
„Rolls-Royce“.

* 1878 m. gimė baronas 
Piotras Vrangelis. 1917–1920 
metais jis vadovavo Rusijos 
kontrrevoliucinėms pajėgoms.

* 1910 m. Kalkutoje gimė 
motina Teresė. 1979 metais už 
pasišventimą Indijos vargšams 
ji buvo apdovanota Nobelio tai-
kos premija.

* 1939 m. Vokietijos šiaurėje 
į orą pakilo pirmasis reaktyvinis 
lėktuvas „Heinkel HE 178“.

* 1991 m. Aukščiausioji Ta-
ryba-Atkuriamasis Seimas priė-
mė nutarimą „Dėl visiško TSRS 
ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš 
Lietuvos Respublikos“.

* 2000 m. trys žmonės žuvo, 
beveik visoje Rusijoje nutrū-
ko televizijos laidos dėl gaisro 
aukščiausiame Europos statinyje 
– Maskvos „Ostankino“ bokšte.

Šiandien bus saulėta, kai kur 
praplauks debesėliai. Naktį 
bus  13–16, pajūryje apie 18 
laipsnių šilumos. Dieną bus 
26–29, pajūryje apie 24 laips-
nius šilumos.

Rytoj išsilaikys panašūs orai. 
Gal kiek atvės.

Praė ju sią sa vai tę, kar tu su kas mė ne sį gau na mo mis UAB „Li tes ko“ fi lia lo 
„Kel mės ši lu ma“ są skai to mis, dau gia bu čiuo se gy ve nan čius kel miš kius 
pa sie kė ir ne lauk ta „do va nė lė“ – pri skai čiuo ta mo kė ti na su ma už 
2010-2015 me tus su nau do tą, nor ma ty vą vir ši ju sią ši lu mą. Vi du ti nė 
są skai tų su ma už virš nor mi nę ši lu mą kel miš kiams su si da rė apie 13 eu rų.
Ket vir ta die nį vy ku sia me Ta ry bos po sė dy je dėl to kios keis tos si tua ci jos 
bu vo pa pra šy ta paaiš kin ti bend ro vės di rek to rės.
Tą pa čią die ną Vals ty bi nė kai nų ir ener ge ti kos ko mi si ja nu spren dė, 
jog ne tik Kel mės, bet ir Pa lan gos, Vil niaus, Ma ri jam po lės, Vil ka viš kio, 
Aly taus, Bir žų ir Drus ki nin kų gy ven to jai ši lu mos tie kė jams nė ra sko lin gi, 
nes ne prie mo kos su si da rė ne dėl jų kal tės.

Sek ma die nį bai gė si 
vie nuo lik to jo Kra žių 
fes ti va lio ren gi niai.
Pra si dė jęs lie pos šeš tą ją 
vai kų ir jau ni mo ak ci ja 
„Pie šiu Lie tu vą...“ aikš tė je 
prie bu vu sios Kra žių 
ko le gi jos, Vil niaus 
uni ver si te to bib lio te kos 
Re tų spau di nių ir Rank raš čių 
pa reng ta pa ro da „Kra žių 
ko le gi ja XVII-XVIII a.“, 
fes ti va lis į pa sku ti nius 
ren gi nius kvie tė rugp jū čio 
19-21 die no mis – edu ka ci nė 
vai kų ir jau ni mo teat ro 
sto vyk la Col le gium pri sta tė 
spek tak lio „400“ prem je rą, 
kon cer ta vo Lie tu vos 
vals ty bi nio pu čia mų 
inst ru men tų or kest ras su 
so lis tais Vai da Ge ny te, Liu du 
Mi ka laus ku, dai nų do va no jo 
ir ki ti at li kė jai.
Kra žių fes ti va lio ren gė jai 
džiau gia si, jog fes ti va lis 
su lau kia vis dau giau žmo nių.

Kražiųfestivalissulaukia
visdaugiaužmonių

Užpraėjusįpenkmetįsunaudotąšilumosperviršį 
mokėtinereikės

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Iš sa mus aiš ki ni mas vis vie na pa li ko 
abejonių

Ta ry bos po sė dy je bu vo priim tas spren di-
mas, su si jęs su cent ra li zuo tu ši lu mos tie ki mu. 
Ka dan gi po sė dy je da ly va vo UAB „Li tes-
ko“ fi lia lo „Kel mės ši lu mos“ di rek to rė Li li ta 
Žu kaus kie nė, ta pa čia pro ga jos pa pra šy ta 
pa ko men tuo ti dau gia bu čių gy ven to jus pa sie-
ku sias są skai tas už 2010-2015 me tais su nau-
do tą virš nor mi nę ši lu mą.

Nukelta į 3 psl.

Da lia KAR PA VI ČIE NĖ
daliak@skrastas.lt

Vi siems sko niams
Pa si bai gus vie nuo lik to jo Kra-

žių fes ti va lio ren gi nių ma ra to-
nui, pa kal bi no me Kra žių M. K. 
Sar bie vi jaus kul tū ros cent ro di-
rek to rę Li ną Mi ka la jū nai tę.
– Ko kie ren gi niai šie met kvie tė 
į Kra žius?

– Per du fes ti va lio mė ne sius 
Kra žių fes ti va ly je su reng ta kon-
cer tų, pa ro dų, vy ko įvai rių at-
rak ci jų, ku rios, ma nau, ti ko 

kiek vie nam, nors ir iš ran kiau-
siam sko niui.

Šie met į Kra žius at vy ko daug 
ži no mų at li kė jų, to kių, kaip Ona 
Ko lo bo vai tė, Vil niaus cho ras 
ir pa na šiai. Sten gia mės ieš ko ti 
kuo įdo mes nių, nau jų pro gra mų, 
mies te ly je dar ne ma ty tų ir ne gir-
dė tų me ni nin kų. Min čių ir idė jų 
mes, ren gė jai, daug tu ri me, pa-
siū la – ir gi di džiu lė. Ta čiau pri-
va lo me at si žvelg ti ir į tu ri mus 
fi nan sus.
– Fes ti va lio me tu su reng ta ir at
gar sio su lau ku sių pa ro dų. Kaip 
jos at ke lia vo į Kra žius?

– Ta po tra di ci ja kas me tai su-
reng ti po pa ro dą kar tu su Vil-
niaus uni ver si te to bib lio te kos 
Re tų spau di nių rank raš čių sky-
riu mi. Šie met pa reng ta daug 
su si do mė ji mo su lau ku si, du mė-
ne sius vei ku si pa ro da apie Kra-
žių ko le gi ją XVII-XVIII am žiu je, 
kuo met čia bu vo įsi kū rę jė zui tai. 
Nuo Kra žių ko le gi jos pa sta ty mo 
jau praė jo 400 me tų. Pa ro do je 
bu vo eks po nuo ja mos di de lę is-
to ri nę ver tę tu rin čios bu vu sių 
dės ty to jų rank raš ti nės kny gos, 
ki ti do ku men tai.

Nukelta į 4 psl.

„DO VA NĖ LĖ“: Su lie pos mė ne sio są skai to mis už ši lu mą kel miš kius pa sie kė ir pa pil do ma „do va nė lė“ – pri skai čiuo ta už pen ke rius me tus su nau do tą, karš to 
van dens cir ku lia ci jos nor ma ty vus vir ši jan čią ši lu mą. Ket vir ta die nį Vy riau sio ji kai nų ir ener ge ti kos ko mi si ja nu spren dė, jog gy ven to jams ne prie mo kų ne rei kės 
mo kė ti, jie ne sko lin gi.

Au to rės nuo tr.

Jo no LIPS KIO nuo tr.

ATEI TIS: Kra žių M. K. 
Sar bie vi jaus kul tū ros cent ro 
di rek to rė Li na Mi ka la jū nai tė 
įsi ti ki nu si, jog fes ti va lis ne 
tik pa si tei si no, bet tu ri ir 
ge ras atei ties per spek ty vas.AT LAI DAI: Kra žiuo se ti kin tie ji rin ko si į tra di ci nius šv. Ro ko at lai dus.
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