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

Kaina 0,60 EUR

Ir dovanojamam arkliui
politikai apžiūrėjo dantis
ŽEMDIRBIAI

Liepos 15 d. (penktadienį) 10 val. Varėnos kultūros centro
kino ir parodų salėje (J. Basanavičiaus g. 17) vyks žemdirbių
konferencija, kurioje dalyvaus žemės ūkio ministras Kęstutis
Navickas bei kiti Žemės ūkio ministerijos atstovai, atsakysiantys
į klausimus tema „Ekoschemų pritaikymas nederlingose žemėse nuo 2023 metų“. Ypač laukiami mūsų rajono žemdirbiai.

Rajono tarybai pasiūlius nuspręsti, ar gali savivaldybė savo nuosavybėn už dyką perimti prieš
beveik dešimtmetį pradėto statyti privataus daugiabučio namo pamatus Matuizų gyvenvietės Kalno
g. 35, kuriuos namo savininkas dovanoja, opozicija susirūpino, ką savivaldybės administracija darys
su tais ir dar kitais pamatais kitoje vietoje...

VILKIAUTINIS

Liepos 15 d. 19 val. Vilkiautinio kultūros centre vyks kaimo
šventė „Lai tėviškėj skamba mūsų dainos ir juokas“. Dalyvaus
pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas „Kadagys“ (vad. Ramunė
Butkienė), liaudiškos muzikos kapela „Punelė“ (vad. Gintautas
Šmitas), Vilkiautinio folkloro ansamblis (vad. Aldona Zubrienė).
Po koncerto – vakaronė, o jaunieji Vilkiautinio gyventojai 17-21
val. galės džiaugtis pramogomis ant batuto. Organizatoriai:
Vilkiautinio kultūros centras ir bendruomenė.

MOKINIAI

Rajono savivaldybė primena, kad šeimos jau gali teikti
prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos
mokinio reikmenims įsigyti. Mokiniai turi teisę į nemokamą
maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti (92 Eur),
jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų
ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės
kaip 220,5 Eur, arba 294 Eur šiais atvejais: ligos, nelaimingo
atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina
vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir
daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų
ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. Mokiniams, kurie
mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą arba pirmoje
ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos
pajamų be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi. Varėnos rajone
prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje, seniūnijose ir
internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje
www.spis.lt ;daugiau inf. tel.: (8 310) 31 989, (8 310) 53 627.

NUOMONĖ

Rajono tarybos posėdyje

E. Kuliešės nuotr.

Tęsinys 8 psl.

Valstybės diena Merkinėje

Himnas skambėjo ir pagrindinis renginys, kaip visada, vyko prie Merkinės piliakalnio...

Mūsų nuolatinis skaitytojas, buvęs pasienietis,
pranešė, kad „mūsiškiai
grybininkai, kaip ir anksčiau,
tebeperka grybus Rusijoje
- „fūromis“ ten važiuoja,
vadinasi, savo pinigais tebešeria Rusiją, dėl to ir karas
Ukrainoje tęsiasi, o pas
mus lepeškų kainos krenta“.
Kita vertus, redakcijos interesantas pritarė, kad tokiu
būdu siekiantys pasipelnyti
Lietuvos grybų verslininkai
labai smarkiai rizikuoja, nes
tokioje šalyje kaip Rusija
gali ne tik netekti visų savo
„fūrų“ su grybais, bet ir apskritai iš ten nebesugrįžti.

PARAMA

Nuo birželio 1 dienos
padidėjo piniginė socialinė
parama sunkiau besiverčiantiems šalies žmonėms.
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija primena,
kad užklupus finansiniams
sunkumams, gyventojai gali
kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl
piniginės socialinės paramos: socialinės pašalpos,
būsto šildymo, karšto bei
geriamojo vandens išlaidų
kompensacijų, o jeigu jų
daugiabutis renovuojamas,
– turi teisę kreiptis dėl kredito ir palūkanų įmokų apmokėjimo, taip pat dėl papildomai skiriamos išmokos vaikui,
socialinės paramos mokiniams. Apie socialinę paramą skirtingais gyvenimo atvejais – www.kasmanpriklauso.lt .

GĖRYBĖS

Vakar Varėnoje grybų supirkėjai už kg mokėjo: voveraičių – 6 Eur, žemuogių – 9 Eur, mėlynių 2,20-3 Eur.

Kas netilpo santakoje, himną giedojo ir šventę stebėjo nuo tilto, papuošto istorinėmis Lietuvos ir Merkinės vėliavomis

Valdiškos pagalbos prireikia
ir jauniems, ir seniems
Birželį rajono taryba patvirtino šių metų socialinių paslaugų planą, kuriame
atsispindi mūsų krašto žmonių bėdos, o apie tai plačiau „Merkio kraštui“ pakomentavo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė…
Tęsinys 3 psl.

Tęsinys 5 psl.
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GYVIEJI ARCHYVAI
Pradžia 1 psl.

Valstybės diena Merkinėje

Šachmatų turnyro dalyviai, teisėjai ir sirgaliai

Merkinės kultūros centro folkloro ansamblio „Kukalis“ moterys po savo pasirodymo himną giedojo
su visais šventės dalyviais

Kaip visada puošni ir pasitempusi šaunioji Vydenių kaimo bendruomenė

Finalinė „Milžinkapio“ scena. Inscenizacija buvo skirta 140 –osioms V. Krėvės gimimo metinėms

Nuo 14 val. Merkinės kultūros centre įvyko Karaliaus
Mindaugo vardo šachmatų
turnyras. Dalyvavo 14 žaidimo mėgėjų iš Merkinės,
Varėnos, Alytaus, Alovės,
Kauno, Klaipėdos ir netgi
iš JAV. Nugalėtojo taurė
atiteko iš Jakubiškių kaimo
kilusiam varėniškiui Tadui
Tenenei. Jauniausio žaidėjo
prizas atiteko merkiniškiui
Vėjui Avižiniui. Turnyro
organizatoriai dėkojo Varėnos sporto centrui ir varžybų
teisėjui Jonui Fugaliui, taip
pat rėmėjams – Lietuvos
kultūros tarybai ir bistro
„Šilo kopa“ - už įsteigtą
paguodos prizą.
Prie Merkinės įvyko mu-

Šventės scenografiją kūrė Nemunas, Merkys, saulė ir vėjas bei
dailininkas Rokas Algimantas Černiauskas

Akimirka iš šventės

Nuotrauka atminčiai lyg pasižadėjimas būsimiems darbams ir bendriems projektams. Liepos 10 d.
programa „Milžinkapis“ buvo parodyta Veisiejuose, o ketvirtadienį muzikinę inscenizaciją pamatys
Druskininkai

zikinės inscenizacijos premjera „Milžinkapis“ pagal
Vinco Krėvės epą.

Inscenizacijos autoriai –
„Kukumbalis“, „Sidabro“,
šokių studija J&J. Renginyje
taip pat dalyvavo Varėnos
kultūros centro
senjorų liaudiškų šokių kolektyvas „Kadagys“, Merkinės
kultūros centro
folkloro ansamblis „Kukalis“, o šventę
užbaigė Justino Lapatinsko
koncertas. Visus pasveikino
S eimo narys
Juozas Baublys ir Merkinės seniūnas
Gintautas Te-

Šį puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

bėra. Šventės organizatoriai:
Merkinės krašto muziejus ir
Merkinės kultūros centras;
partneriai: Varėnos kultūros
centras, Varėnos sporto centras ir „Merkinės fabrikas“.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba, Varėnos
rajono savivaldybė; renginio
rėmėjai: Darijus Vilčinskas,
restoranas „Dzūkynė“, UAB
„Dzūkijos mediena“, bistro
„Šilo kopa“, Vidmantas ir
Vaida Jakavoniai, „Užkandinė“, parduotuvė „Aibė“
Merkinėje.
Šventės dalyvių buvo
ne tik iš Dainavos krašto,
Lietuvos, bet ir iš Amerikos
bei Prancūzijos.
Algimantas
ČERNIAUSKAS
Brolių Černiauskų nuotr.

