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

Kaina 0,60 EUR

Kompensacijos biudžetininkams
už nuvažiavimą į darbą stringa
SPORTININKAI

Gegužės 27 d. (šiandien) 16.30 val. Varėnos kultūros centre
vyks Varėnos krašto sportininkų pagerbimo ir Varėnos sporto
centro mokslo metų užbaigimo šventė. Jos metu bus apdovanoti krašto sportininkai ir Sporto centro auklėtiniai. Šventinėje
programoje koncertuos Augustė Vedrickaitė.

Prieš trejetą mėnesių rajono tarybos valdantieji nepritarė opozicijos siūlymui iš biudžeto kompensuoti
švietimo darbuotojams važinėjimo į darbą išlaidas ir šio antradienio posėdžiui su specialiai sudarytos Darbo
grupės pagalba parengė naują sprendimo projektą, papildomai į jį įtraukę medicinos įstaigų darbuotojus ir
net valdininkus, bet ir tas projektas buvo atidėtas...

ŽAIDIMAI

Gegužės 28 d. (šeštadienį) 13 val. Pasaulinės žaidimų dienos proga aikštelėje prie Dubičių kultūros centro vyks teminė
popietė „Žaidžiame kartu“.

ALYVOS

Gegužės 28 d. 17 val. Panaros kultūros centre vyks šventė
„Vėl pražydo alyvos“.

ŽYGIS

Gegužės 29 d. (sekmadienį) 10 val. Valkininkų biblioteka
organizuoja pėsčiųjų žygį Tarptautinės vaikų gynimo dienos
proga.

PARODA

Gegužės 29 d. 13 val. Liškiavos kultūros centre bus atidaryta Elenos Rutkauskienės piešinių paroda.

JURAŠAS

Gegužės 31 d. (antradienį) 15 val. visi maloniai kviečiami
į Dzūkijos nacionalinio parko direkcijos Merkinės lankytojų
centro galeriją „Šalcinis“ (Vilniaus g. 3, Merkinė), kur bus
atidaryta paroda „Jonas Jurašas. Būties kaina“. Ekspozicijoje pristatomas teatro režisieriaus, Nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureato Jono Jurašo gyvenimas ir kūryba.
Apžvelgiant per 50 J. Jurašo spektaklių, pastatytų sovietmečio
cenzūros laikais, Vakarų pasaulio scenose, Nepriklausomybę
atgavusioje Lietuvoje, skleidžiasi ryški kūrėjo asmenybė,
dramatiški jo gyvenimo įvykiai. Per atidarymą bendrausime
su parodos rengėjais, idėją palaikiusiais partneriais, garbiais
svečiais, dainuos „Kukumbalis“. Daugiau inf. tel. 8 672 46275.

Gegužės 24 dienos rajono tarybos posėdis atnaujintoje savivaldybės didžiojoje salėje

E. Kuliešės nuotr.

32 tūkst. eurų už šventinį
turizmo sezono atidarymą – daug ar mažai?
Šį antradienį rajono
tarybos posėdyje vienas
pirmųjų labiausiai diskutuotų klausimų – po savaitės vyksiantis Varėnos turizmo sezono ir tuo pačiu
atnaujinto Dainų slėnio
atidarymo renginys…

RENGINYS

Birželio 1 d. (trečiadienį) Varėnos rajono policijos komisariatas kartu su Varėnos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktine, LK KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės Varėnos
kuopa kviečia į renginį, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti „SAUGI VAIKYSTĖ“. Renginys vyks prie Varėnos
sporto centro, J. Basanavičiaus g. 2A, Varėnoje, nuo 10
val. iki 14 val. Renginyje kiekviena tarnyba pristatys savo
profesiją, vykdomą veiklą, vyks pareigūnų pasirodymai.

MOKESČIAI

Renginio kaina –
daugiau kaip
30 tūkst. eurų

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI)
informuoja, kad apie 3,1 tūkst. Alytaus apskrities gyventojų
gegužę – birželį sulauks pranešimų apie deklaruotą ir laiku
nesumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM) už 2021 m.,
kurį reikėjo sumokėti iki š. m. gegužės 2 d. Alytaus apskrities
gyventojai už praėjusius metus skolingi kiek daugiau nei 950
tūkst. eurų GPM. VMI ragina pranešimus gavusius gyventojus
skolą sumokėti iš karto, nes už kiekvieną pradelstą mokesčio
sumokėjimo dieną skaičiuojami delspinigiai (po 0,03 proc.
nuo mokėtinos sumos), o jei gyventojai turi laikinų finansinių
sunkumų ir negali sumokėti, jie gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl skolos išdėstymo dalimis, sudarant mokestinės
paskolos sutartį.

SERTIFIKATAS

Varėnos socialinių paslaugų centras dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės
sistemą”, kuriuo buvo siekiama sertifikuoti pagalbos į namus
ir dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė šiam
centrui įteikė „EQUASS Assurance“ sertifikatą, patvirtinantį,
kad Varėnos socialinių paslaugų centro teikiamos paslaugos
atitinka Europos kokybės standartus. Varėnos socialinių
paslaugų centro direktorė Dovilė Barčiukienė dėkoja centro
komandai – Vaidai Markevičienei, Ramunei Pilelienei, Ingai
Mikalauskienei ir visoms lankomosios priežiūros darbuotojoms: Nijolei Gecevičienei, Laimai Zacharevičienei, Gražinai
Jonaitytei, Onutei Baublienei, Audronei Sakalauskaitei, Rimai
Bernatovičienei, Vidai Jaskevičiūtei, Rimai Jurgelevič, Dalei
Valungevičienei, Ramunei Kazlauskienei, Ritai Vilčinskienei,
Aušrai Mašalienei, Vilmai Petrulevičienei, Daliai Tarailienei,
Reginai Bimbirienei, Antaninai Vainalavičienei, Marytei Jakubavičienei, Aušrai Budrienei, Irenai Kamandulienei, Eglei Lasauskienei, Danutei Bernatovičienei, Birutei Tulevičienei, Mildai
Jakavonienei, Vilmai Verbickienei, Rasai Leonavičienei, Stasei
Šulborskienei, Linai Kaziulionienei, Vitalijai Matjošaitienei, Onai
Mikalonienei, Ramutei Sužiedielienei, Agnei Krušniauskienei,
Dovilei Pinevskienei ir Jolantai Rubliauskienei.

Tęsinys 7 psl.

Rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turizmo skyriaus vedėja Ilona Norkūnienė (viduryje) atsako į tarybos narių klausimus dėl Varėnos turizmo sezono ir Dainų slėnio atidarymo renginio

Autorės nuotr.

Netruko praeiti maždaug
pusvalandis nuo posėdžio
pradžios, kai diskusijų audrą
įplieskė kitą savaitgalį, birželio 4-5 dienomis, numatytas Varėnos turizmo sezono
bei Dainų slėnio atidarymas.
Renginyje numatytas ir dainininkės Justės Arlauskaitės,
geriau žinomos Jazzu (Džiazu) pseudonimu, pasirodymas.
Tęsinys 3 psl.

Paminėtos 31-osios
pasieniečio Gintaro Žagunio
žūties metinės

Gegužės 19-ąją sukako 31 metai, kuomet Krakūnų poste buvo
klastingai nušautas Gintaras Žagunis. Jis – pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo tarnyboje nužudytas Lietuvos pasienietis...
Tarnybą pasienyje laisvės gynėjas G. Žagunis pradėjo 1990 m. lapkričio 11 d. Pusę
metų iki žūties budėjo Krakūnų poste. 1991
m. gegužę Šalčininkų užkardos ruože susidarė pavojinga situacija. Nuspręsta laikinai
nebudėti užkardos pasienio postuose, o pasieniečių vagonėlius pervežti į saugesnes vietas.

KEIKSMAŽODIS

Jau iš Rusijos liko keiksmažodis.

Gintaras Žagunis

Tęsinys 5 psl.
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GYVIEJI ARCHYVAI

Paminėtos 31-osios
pasieniečio Gintaro Žagunio žūties metinės
Pradžia 1 psl.

Niekur neradę technikos
Krakūnų posto pasieniečiai
liko prie vagonėlio. Tarnybos draugams Šalčininkų
užkardos Dieveniškių patrulių tarnybos baro pamainos viršininkas 33-ejų metų
amžiaus Gintaras liepė eiti
ilsėtis, o pats liko budėti.
Lemtingą 1991 m. gegužės
19 d. rytą iš Baltarusijos įvažiavusios ginkluotos grupės
agresyvūs veiksmai buvo
nukreipti prieš Lietuvos pasieniečius. Tarnybą Krakūnų
kaime vykdžiusio ir ten nušauto uniformuoto pasieniečio G. Žagunio žūties priežastis – posto užpuolimas iš
pasalų, mėginant įvykdyti
teroristinį aktą. Po mėnesio
Gintarui būtų sukakę 34-eri.
Kaip ir kasmet Valstybės

sienos apsaugos tarnyba
(VSAT) organizavo renginius, skirtus šiai tragedijai
prisiminti.
Ant G. Žagunio kapo sostinės Antakalnio kapinėse
buvo padėta gėlių. Čia dalyvavo valstybės institucijų atstovai, Gintaro sesuo
Ramunė Grudzinskienė ir
Gintaro artimieji, VSAT vadovybė, kiti svečiai, Vidaus
reikalų ministerijos (VRM)
reprezentacinis pučiamųjų
orkestras.
Kiek vėliau už G. Žagunį
Šalčininkų rajono Dieveniškių miestelio Švč. Mergelės
Marijos Rožančinės bažnyčioje buvo aukojamos šv.
Mišios.
G. Žagunio žūties vietoje, pasienyje su Baltarusija

G. Žagunio užkardos atidarymo metu

esančiame Šalčininkų rajono
Krakūnų kaime, prie paminklo Gintarui, įvyko iškilmingas minėjimas. Čia taip pat
buvo dedamos gėlės. Pasieniečio nueitą kelią, jo atsidavimą tarnybai, patriotiškumo
jausmą, 1991-ųjų įvykius ir
prieš 31-erius metus įvykusią
tragediją prisiminė Seimo
Pirmininko pavaduotoja R.
Morkūnaitė-Mikulėnienė,
VSAT vadas Rustamas Liubajevas ir Gintaro sesuo
Ramunė Grudzinskienė.
Prieš metus Gintaro žūties
30-mečiui VSAT pagamino
ir pernai įteisino atminimo
medalį.
Atminimo medalio averse pavaizduotas Gintaro
Žagunio (iki juosmens),
dėvinčio to meto unifor-

mą ir beretę su stilizuota
Vyčio kokarda, reljefiškas
atvaizdas medalio centre.
Gintaro Žagunio atvaizdą
juosia užrašas, anapilin jau
iškeliavusios Gintaro mamos
žodžiai, liudijantys sūnaus
tragediją. – GINTARAS
ŽAGUNIS – PIRMAS PO
NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO TARNYBOJE
NUŠAUTAS PASIENIETIS
1957–1991. Atminimo medalio reverso centre, reljefe,
įkomponuota pasieniečio
figūra, kurią kerta kelių linijų
aliuzija ir kulkų trajektorija.
Reljefas savo išoriniu kontūru primena automato taikiklį,
kurio centre stovi neginkluotas uniformuotas pasienietis.
Virš reljefo trimis eilėmis
juosia užrašas didžiosiomis
raidėmis – 1991 M. GEGUŽĖS 19 D. IŠ BALTARUSIJOS ĮVAŽIAVUSIOS
GINKLUOTOS GRUPĖS
AGRESYVŪS VEIKSMAI
BUVO NUKREIPTI PRIEŠ
LIETUVOS PASIENIEČIUS. ŠALČININKŲ UŽKARDOS DIEVENIŠKIŲ
PATRULIŲ TARNYBOS
BARO PAMAINOS VIRŠININKO GINTARO ŽAGUNIO ŽŪTIES PRIEŽASTIS
– POSTO UŽPUOLIMAS
IŠ PASALŲ, MĖGINANT
ĮVYKDYTI TERORISTINĮ
AKTĄ.
Pirmas toks medalis buvo
įteiktas Gintaro mamai Aldonai Žagunienei. Šiuo medaliu apdovanojami asmenys
ir įstaigos, prisidedančios
prie pasieniečio atminties
puoselėjimo.
Šiais metai už G. Žagunio

Paminklinė lenta G. Žaguniui

žygdarbį, atminties puoselėjimą bei jo vardo sklaidą visuomenėje, atminimo
medalis ,,Gintaras Žagunis
1957–1991“ įteiktas Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių
10-osios rinktinės Gintaro
Žagunio 1014-ajai kuopai.
Dieveniškėse buvo atidaryta rekonstruota Varėnos
pasienio rinktinės G. Žagunio užkarda – jos vadavietė
čia oficialiai persikelia iš
Poškonių kaimo.
Užkardos atidarymo ceremonijos pradžioje buvo apdovanoti pasižymėję užkardos pareigūnai, Dieveniškių
Švenčiausiosios Mergelės

Prie obelisko G. Žagunio žūties vietoje

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Marijos Rožančinės parapijos klebonas Domas Valančiauskas palaimino užkardos
pastatą, simboliškai išlydėta
VSAT sargyba, renginio dalyviai vaišinosi pasienietiška
koše, grojo VRM Reprezentacinis pučiamųjų orkestras.
Keturių aukštų administracinio statinio su rūsiu bendras plotas – 1512,14 kv. m.
Naujojoje Varėnos rinktinės užkardoje įrengti administracijos darbo kabinetai,
budėtojų patalpos, ginklų
saugykla, mankštos ir treniruoklių patalpos, pareigūnų
poilsio kambariai, erdvi
virtuvė, specialios patalpos
prieglobsčio besiprašantiems
asmenims, mokymo salė.
Pastate atnaujinta vėdinimo
sistema, taip pat įrengta
oras-oras šildymo bei kondicionavimo sistema.
Rekonstruota ir užkardos teritorija, čia pastatytas
visiškai naujas pagalbinis
pastatas, kuriame yra automobilių plovykla, garažai,
transporto priemonių techninio aptarnavimo patalpos.
Bendra viso objekto rekonstravimo vertė – 2,3
mln. eurų. Rekonstrukcijos
darbus sėkmingai užbaigė
uždaroji akcinė bendrovė
„Auksta“.
Anksčiau šiame pastate
buvo įsikūrusi Dieveniškių
užkarda. Ji 2019 metais buvo
sujungta su Gintaro Žagunio
užkarda, esančia Poškonių
kaime.
Dabar pasieniečiai vėl
sugrįžta į Dieveniškes, o
naujai rekonstruotai Varėnos
rinktinės pasienio užkardai
paliekamas Gintaro Žagunio
vardas.
Laura
JURGELEVIČIŪTĖ
Varėnos pasienio
rinktinės viešųjų ryšių
specialistė

