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UAB „Baltijos karjerai“ užsakymu UAB „Ekokonsultacijos“ parengė planuojamos ūkinės
veiklos (PŪV) – Kabelių žvyro ir smėlio telkinio naudojimo – poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) ataskaitą. Čia nurodoma, kad 60 ha plote esančiame keli šimtai metrų nuo Margionių
kaimo, per ateinančius 100 metų bus kasmet iškasama apie 100 tūkstančių m3 smėlio ir žvyro.
Teigiama, kad 3-4 sunkvežimiai į valandą, ištisus metus veš smėlį ir žvyrą – link Druskininkų
miesto ir pro Dzūkijos nacionalinį parką.
Parengtoje PŪV PAV ataskaitoje ir jos prezentacijoje š.m. rugsėjo 28 d. pateiktoje
pristatyme visuomenei teigiama, kad:
 „PŪV teritorija vietomis apaugusi pušų jaunuolynu...“,
 „Planuojamo eksploatuoti ... telkinio pietinė dalis (apie 7,1 ha) patenka į III
grupės apsauginį Valakų miško pakraštį (242 kvartalo 2, 3, 4, 5 bei 6
sklypus)...kuris
bus
išimtas
iš
privatizuotinų
miškų
sąrašo,...bus
keičiama...pietiniame detaliai išžvalgytame telkinio pakraštyje miškų ūkio
paskirties žemės pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis į kitos paskirties –
naudingųjų iškasenų teritorijas....Pietiniame telkinio dalyje bus nupjauti medžiai
ir pašalinti kelmai“
Margionių, Darželių ir Musteikos kaimų gyventojai kategoriškai nepritaria UAB
„Baltijos karjerai“ PŪV – Kabelių žvyro ir smėlio telkinio eksploatacijai. Vietinių gyventojų
teisėti lūkesčiai yra atgauti jiems istoriškai priklausiančias Valakų žemes, kuriose jie ketina
sodinti ir auginti mišką. Mes manome, kad, be visos eilės kitų neigiamų pasekmių (žr. I priedą),
ši PŪV sugriautų Margionių, Darželių, Musteikos ir Kabelių kaimų apylinkėse nusistovėjusį
gamtos ir žmogaus balansą ir neigiamai paveiktų Druskininkų miškų urėdijos strateginį siekį 1

užtikrinti kad miškai būtų tvarkomi tvaraus ir daugiatikslio naudojimo principais, garantuojant
juose aplinkos, biologinės įvairovės, kraštovaizdžio, gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą bei
jų harmoningą sąveiką. Mūsų nuomone, III grupės – apsauginių – miškų naudojimas PŪV, arba
miško žemės paskirties pakeitimas, prieštarautų LR Miškų įstatymo ir poįstatyminių aktų
nuostatoms apibrėžiančioms ūkininkavimo tikslus šioje miškų grupėje – „formuoti produktyvius
medynus, galinčius atlikti dirvožemio, oro, vandens, žmogaus gyvenamosios aplinkos apsaugos
funkcijas“ (LR Miškų įstatymo 3 straipsnio 4 punktas).
Be visos eilės kitų trūkumų, parengta PAV ataskaita taip pat nekompetentingai ir
paviršutiniškai įvertina galimą PŪV poveikį biologinei įvairovei; visiškai neįvertina poveikio
įgyvendinant greta esančių saugomų teritorijų tikslus bei poveikis gamtiniam karkasui, įskaitant
ir poveikį Dzūkijos NP buferinei zonai.
Šiuo raštu mes:
 Norime sužinoti ar Generalinė miškų urėdija arba jai pavaldi Druskininkų miškų urėdija
buvo informuota apie šią PŪV ir turėjo galimybę išsakyti savo pastabas;
 Jeigu ne, kviečiame Generalinę miškų urėdiją arba jai pavaldžią Druskininkų miškų
urėdiją kreiptis į Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą prie Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerijos su prašymu būti įtrauktai į šį PAV procesą kaip
vertinimo subjektas.
 Prašome atstovauti ir apginti platesnius visuomenės interesus, užtikrinant kad šios
Varėnos rajono dalies ir Druskininkų miesto apylinkių miškai būtų tvarkomi tvaraus ir
daugiatikslio naudojimo principais, garantuojant juose aplinkos, biologinės įvairovės,
kraštovaizdžio, gamtinių ir kultūrinių vertybių apsaugą bei jų harmoningą sąveiką.
Detalesnę informaciją apie šią PŪV bei mūsų bendruomenių veiksmus galite rasti
interneto svetainėje:
http://karjeras.margionys.lt
Nekantriai laukiame Jūsų atsakymo ir tikimės supratingumo bei palaikymo.
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Priedai:
 I. Detalūs motyvuoti pasiūlymai pateikti viešo visuomenės supažindinimo su planuojama
ūkine veikla metu, š.m. rugsėjo 28 dieną;
 II. PŪV schema.
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