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„Merkio kraštas” platinamas Varėnos rajone, Druskininkuose, Alytuje ir Lazdijuose

Biudžetininkams
iš biudžeto kompensuos
ir kelionės į darbą išlaidas

PADĖTIS

Šį pirmadienį per nenumatytą posėdį Seimas pritarė
Vyriausybės siūlymui dėl Rusijos karinės agresijos prieš
Ukrainą Lietuvoje pratęsti nepaprastąją padėtį. Seimo nutarimo projekte nurodoma, kad nepaprastoji padėtis galios
nuo birželio 30 dienos iki rugsėjo 15 dienos imtinai.

Nuo šiandienos mūsų rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų
įstaigų darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nuo jų darbovietės nutolusi 10 kilometrų ir
daugiau, jau gali prašyti dalinės nuvažiavimo į darbą išlaidų kompensacijos – tokį sprendimą šį pirmadienį priėmė rajono taryba (20
balsų „už“, 1 tarybos narys susilaikė, 1 nebalsavo), tiesa, ne iš karto...

SAUGUMAS

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) informuoja, kad šiuo metu prieš Saugųjį valstybinį duomenų
perdavimo tinklą, kitas Lietuvos valdžios institucijas bei
privačias įmones vykdoma intensyvi paskirstyta paslaugų
trikdymo (angl. Distributed Denial of Service, DDoS) ataka.
NKSC ragina visus valdžios institucijų, savivaldos ir privačių įmonių vadovus bei valdybų narius, žiniasklaidą imtis
papildomų kibernetinio saugumo priemonių ir remtis NKSC
rekomendacijomis apsaugai nuo paslaugų trikdymo atakų:
https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/2021-11-05_DDoS.pdf ;
taip pat yra didelė tikimybė, kad artimiausiomis dienomis
padaugės destruktyvių, duomenų šifravimo atakų (angl.
Ransomware), todėl institucijų ir įmonių vadovams reikėtų
nedelsiant imtis prevencijai skirtų priemonių, kurias galima
rasti: https://www.nksc.lt/doc/biuleteniai/2021-11-05_Ransomware.pdf. Pastebėjus paslaugų trikdymo ar kitokio
pobūdžio atakas, apie jas prašome nedelsiant pranešti
NKSC kibernetinių incidentų valdymo skyriui CERT-LT
el. paštu cert@nksc.lt arba telefonu 1843.

PASAKOTOJAI

Kaina 0,60 EUR

Kompensacijų prašė pedagogai,
bet valdantieji nutarė jų duoti ir kitiems
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas A.
Batūra
E. Kuliešės nuotr.

Dar šių metų vasario 15 d. rajono tarybos posėdyje buvo pristatytas sprendimo projektas, parengtas pagal daugiau nei 90 rajono ugdymo įstaigose
dirbančių pedagogų prašymą kompensuoti jiems nuvykimo į darbą išlaidas,
jei tas darbas nuo namų nutolęs daugiau nei 5 kilometrus.
Tęsinys 3 psl.

Kultūros paveldo vertybė Merkinėje
laukia nesulaukia pagalbos

Liepos 1 d. (šiandien) 17 val. Kaniavos kultūros centre
(Parko g. 1, Panočių k.,) vyks pasakotojų konkursas „Dzūkiški perlaliai“. Organizatorius – Kaniavos kultūros centras.
Bus filmuojama ir fotografuojama.

SUEIGA

Liepos 2 d., rytoj, 16 val. zervyniškiai susirinks pabendrauti. Prisiminsime sunkius pokario metus, žiūrėsime filmą
„Niekas nenorėjo mirti“, išklausysime istoriko komentarų.

MINĖJIMAS

Liepos 6 d. (trečiadienį) 21 val. prie Varėnos rajono
savivaldybės vyks Lietuvos valstybės dienos minėjimas
su Varėnos kultūros centro mišriu choru „Harmonija“ (vad.
I. Zalanskienė). „Kad ir kur būsite, burkite šeimą, draugus,
kolegas ir kartu giedokime „Tautišką giesmę“, „Tėvynė – tai
mes patys ir mūsų vienybė!“ – rašo minėjimo organizatoriai.
Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.

TYRIMAS

Po to, kai birželio 14 d. „M. k.“ paskelbėme apie antrajame kelio Varėna-Barčiai posūkyje įvykusią avariją (str.
„Šįkart apsieita be aukų“), kurių šiame posūkyje per 4
metus įvyko 20, Seimo narys Juozas Baublys dar kartą
raštu kreipėsi į VĮ Lietuvos automobilių kelių direkciją,
prašydamas kuo skubiau imtis priemonių, kad šiame kelio
ruože būtų užtikrintas didesnis eismo saugumas. Po šio
kreipimosi Lietuvos automobilių kelių direkcija informavo,
kad ji „užsakė dangos atsparumo slydimui matavimus ties
Nr. 127 Babriškės–Varėna–Eišiškės 17,700-18,200 km. Tyrimus planuojama atlikti liepos 5 d. Kai turėsime šio tyrimo
išvadas, spręsime, kokias priemones taikyti“.

EUROPA

Grybauskaitė stiprina Europos saugumą, kaip kažkada
tai darė Čerčilis.

PRIEMONĖS

Rajono taryba patvirtino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo praėjusiais metais ataskaitą. Iš viso šiai programai vykdyti buvo
surinkta 56 tūkst. 660 eurų, panaudota 22 tūkst. 500 eurų.
Pastarosios lėšos buvo skirtos aplinkos sveikatai - triukšmo
prevencijai, geriamojo vandens, maudyklų stebėsenai, taip
pat bendruomenių vykdytoms priemonėms: fizinio aktyvumo
ir sveikos mitybos skatinimui, užkrečiamųjų ligų, nutukimo,
smurto, savižudybių, rūkymo, alkoholio, kitų psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijai, streso kontrolei ir kt.

KARAS

Maskvos jaunimas lavonų gyvai nemato.

GĖRYBĖS

Vakar Varėnoje grybų supirkėjai už kg mokėjo: voveraičių – 10 Eur, žemuogių – 9 Eur.

Vienas iš dviejų išlikusių istorinių Merkinės miesto riboženklių

Brolių Černiauskų nuotr.

Perlojos
liaudiškos
muzikos
kapelai – 30

Bandys
įdarbinti
visus
bedarbius
Seimas pritarė Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos pasiūlytiems
teisės aktų pakeitimams –
pokyčiai, kuriais siekiama
kuo greičiau padėti darbo
ieškantiems žmonėms ir jį
siūlantiems darbdaviams
surasti vieniems kitus, įsigaliojo nuo liepos 1 dienos

Praėjusio šeštadienio vakarą Perlojos
kaimas suskambo liaudiškos muzikos
garsais – čia savo kūrybinės veiklos
30-metį šventė Perlojos kultūros centro
liaudiškos muzikos kapela
Švenčiant tokį garbingą jubiliejų, svarbu ir
įdomu prisiminti, nuo ko viskas prasidėjo. Perlojos liaudiškos muzikos kapelą 1992 m. subūrė
tuometinis kultūros namų direktorius Kęstutis
Baranauskas ir kartu su būriu muzikantų pradėjo
groti įvairias melodijas – nuo polkos iki valso.
Įdomu ir tai, kad bėgant laikui, kapeloje atsirado ir norinčių dainuoti, todėl kartu su muzika
suskambo ir smagios dainos.
2003 m. iš Perlojos išsikėlus Kęstučiui
Baranauskui, kapelai pradėjo vadovauti Irena
Stoškienė, kuri muzikos keliu iki šiol veda visą
kolektyvą.
Tęsinys 5 psl.

Beyrantį unikalų Lietuvos miestų žemėvaldos
ženklinimo palikimą –
Merkinės miesto ribų stulpą – išlikusį dar nuo 1579
metų, kai jis buvo pastatytas Lietuvos ir Lenkijos karaliui Žygimantui Augustui
Merkinei suteikus (1569
m.) Magdeburgo miesto
teises, rajono savivaldybės
pasamdyti restauratoriai
pernai aprėmino iš lentų
sukaltais pastoliais, šiuos
apjuosė polietileno plėve,
bet jau ir toji plėvė suplyšo,
o restauratorių kaip nėra,
taip nėra...
Tęsinys 5 psl.

Tęsinys 7 psl.

Kapelos vadovė Irena Stoškienė
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GYVIEJI ARCHYVAI

Kultūros paveldo vertybė Merkinėje laukia nesulaukia pagalbos
Pradžia 1 psl.

Apie apleistą kultūros paveldo vertybę – istorinį Merkinės miesto riboženklį prie
senojo Kauno kelio – apstatytą pastoliais su plevėsuojančiomis tamsaus polietileno
draiskanomis „Merkio kraštui“ pranešė vietos gyventojas.
„Iš Kauno gatvės važiuojant
vieškeliu į Subartonis stovi
apgriuvęs senovinis stulpas
– viena iš mūsų miestelio
įžymybių ir turizmo objektų
- kadaise pagal Magdeburgo
teisę žymėjęs Merkinės miesto
ribas, bet jau daug metų to
stulpo niekas neremontuoja,
- nurodė redakcijos interesantas. – O prieš kurį laiką jį
apkalė pastoliais, apvyniojo
celofanu, bet tas celofanas
suplyšo, plevėsuoja ant tų
pastolių, tai viskas atrodo dar
baisiau. Pasidomėkit, ar dar
kas remontuos tą mūsų įžymybę, ar jau nebe?..“
Deja, į šį klausimą atsakyti
nesiėmė net Merkinės seniūnas Gintautas Tebėra, dar
praėjusiais metais, anot jo,
užsakęs minėtojo Merkinės
miesto ribų stulpo renovacijos
darbus, bet tegalįs pridurti,
kad „kažkodėl niekas nejuda“.
O kodėl niekas nejuda, seniūnas, tuokart užsiėmęs kitais
darbo reikalais, „Merkio kraštui“ patarė pasiklausti rajono
savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus
vyr. specialisto, paminklosaugininko Sauliaus Korocėjaus.
Kaip nurodoma prie minėtojo Merkinės miesto ribų stulpo
pastatytoje informacinėje lentoje, tokie stulpai – unikalus
Lietuvos miestų žemėvaldos
ženklinimo palikimas, saugomas valstybės kaip kultūros
paveldo vertybė.
Merkinės miesto ribų stulpų
tėra išlikę du, ir abu jie – vieninteliai Lietuvoje.
O atsirado šie riboženkliai

po to, kai 1569 metais Lietuvos ir Lenkijos karalius
Žygimantas Augustas suteikė
Merkinei Magdeburgo miesto teises ir buvo nustatytos
miesto žemių ribos. Tuomet,
1579 metais, prie pagrindinių
kelių į Merkinę buvo pastatyti
mūriniai jos žemių ribas ženklinantys stulpai, kurių, kaip
spėjama, stovėjo bent keturi.
1795 metais „priešiškoms
valstybėms sunaikinus Abiejų
Tautų Respubliką ir Merkinei
praradus miesto teises“, kaip
nurodyta informacinėje lentoje, senieji miesto riboženkliai
neprižiūrimi po truputį nyko,
ir iki šių dienų , kaip jau minėjome, išliko tiktai du: vienas

(pirminį vaizdą praradęs, kaip
manoma, po netinkamos rekonstrukcijos) stovi Merkinės
Vilniaus gatvėje, o antrasis,
seniausias ir autentiškiausias,
– šalia vieškelio į Subartonis.
Pastarasis statinys yra išlaikęs renesanso tradicijai
priskirtiną aštuoniakampę
plano formą, nors vaizdas ir
gerokai pakito nuo miesto
klestėjimo laikų. Mat stulpo
nišose turėjo būti įrengtas ar
ištapytas Merkinės herbas bei
galbūt kiti miesto jurisdikciją
žymėję ženklai. Stulpo viršūnės stogelis taip pat neatitinka
anuomet vyravusių renesanso
tradicijos statybų.
Dabartinę išvaizdą Merki-

nės miesto ribų stulpas įgavo
sovietiniais metais, kuomet
apleistą statinį mėginta restauruoti.
Kad ši kultūros paveldo
vertybė, stovinti vieškelio į
Subartonis kelkraštyje, restauruota ne kartą, „Merkio
kraštui“ patvirtino ir rajono
savivaldybės vyr. specialistas
paveldosaugininkas S. Korocėjus, tik bėda, kad ją bandė
atnaujinti ne profesionalūs
restauratoriai, bet paprasti
statybininkai. Tad po tokios
daugkartinės „restauracijos“
Merkinės riboženklį netgi
manyta nugriauti.
„Bet Kultūros paveldo departamentas pasiūlė rengti

Perlojos liaudiškos muzikos kapelai – 30

Perlojos liaudiškos muzikos kapela

pilną dokumentaciją ir viską
padaryti kaip reikiant, - kalbėjo S. Korocėjus. – Tad pernai
įvyko viešieji pirkimai, kuriuos
laimėjo UAB „Restauravimo
paslaugos“, ir su šia bendrove
savivaldybė pasirašė sutartį,
kad per dvejus metus Merkinės miesto ribų stulpas bus
atrestauruotas už maždaug 10
tūkstančių eurų. Tam tikslui
praėjusių bei šių metų rajono
biudžete numatyta skirti po
maždaug 5 tūkstančius eurų. Ir
tai palyginti pigu, nes, tarkim,
1863 metų sukilimo vado Liudviko Narbuto paminklo restauravimui Dubičiuose prireikė
25 tūkstančių. O jei sutartis
dėl Merkinės riboženklio būtų
pasirašyta šiemet, kai viskas
sparčiai brangsta, jo restauracija irgi būtų brangesnė.“
Bet jau prasidėję restau-

racijos darbai pernai buvo
sustabdyti, o riboženklis - užkonservuotas, nes, anot savivaldybės paveldosaugininko,
„dokumentai nesuvaikščiojo“.
Kauniškė UAB „Restauravimo paslaugos“ savo interneto
svetainėje skelbiasi profesionaliai atrestauravusi tokius
objektus kaip Vytauto Didžiojo
paminklas Perlojoje, Vinco
Kudirkos paminklas Kudirkos
Naumiestyje, Pirklių klubas
Vilniaus Gedimino prospekte,
o pastaruoju metu bendrovės
restauratoriai darbavosi Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.
„Manau, kad per šių metų
rugsėjį - spalį bus atrestauruotas ir Merkinės miesto ribų
stulpas“, - neabejojo rajono
savivaldybės vyr. specialistas
S. Korocėjus.
Diana ZUBAVIČIENĖ

Pradžia 1 psl.

Kapela nuo pat įsikūrimo pradžios aktyviai dalyvauja Varėnos rajone
vykstančiose šventėse, respublikiniuose renginiuose ir konkursuose,
su kitais kolektyvais varžėsi laidoje „Duokim garo“. Tris kartus buvo
išvykę į Lenkiją, lietuvių liaudies muzikos grožį paskleidė Mikolaikų
miesto šventėse.
Varėnos rajono meras Algis Kašėta pasveikino kapelos vadovę Ireną
Stoškienę ir visą kolektyvą sukakties proga bei įteikė kolektyvui labai
reikalingą dovaną – mikrofonus: „Linkiu, kad mūsų tautos tradicijos ir
savitumas teiktų Jums džiaugsmą ir neštų sėkmę, o liaudiška daina ir
muzika būtų didelė ir amžina vertybė. Kurkit, dainuokit, svajokit dar daug
metų, o Jūsų dainos lai pripildo gerumo ir džiaugsmo klausytojų širdis“.
Kolektyvą sukakties proga taip pat pasveikino ir dovanų įteikė Seimo
narys Juozas Baublys, Varėnos r. tarybos narė ir Perlojos bendruomenės
pirmininkė Danutė Karalevičienė, Varėnos kultūros centro direktoriaus
pavaduotoja Miglita Kašėtienė ir kitos rajono bendruomenės. Sveikinimo
žodžius tarė ir visas būrys artimųjų, draugų, kaimynų bei kolegų.
Muzikinius sveikinimus jubiliejų švenčiančiai kapelai ir koncerto
klausytojams dovanojo Veiverių laisvalaikio salės vokalinė grupė
„Dainupė“ (vad. Antanas Gruzinskas), Kibyšių kultūros centro kapela
„Senas sodžius“ (vad. Tautvydas Prieskienis“, liaudiškos muzikos kapela „Paparcis“ (vad. Algis Glavickas), Lazdijų kultūros centro Veisiejų
kultūros namų kapela „Veisieja“ (vad. Laimis Juškaitis).
Perlojos kapela atliko skambias ir įsimintinas dainas – „Kol dar ranka
tvirta“, „Sakyk, sakyk, kodėl tie metai bėga“, o šventės pabaigoje vedėja
Rimutė Avižinienė pakvietė visas kapelas susirinkti į sceną ir kartu
sudainuoti dainą „Mūsų dienos kaip šventė“.
Inga VIDEIKAITĖ
Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus
vyr. specialistė

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

