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UAB „Baltijos karjerai“ uţsakymu UAB „Ekokonsultacijos“ parengė planuojamos ūkinės
veiklos (PŪV) – Kabelių ţvyro ir smėlio telkinio naudojimo – poveikio aplinkai vertinimo
(PAV) ataskaitą. Čia nurodoma, kad 60 ha plote esančiame keli šimtai metrų nuo Margionių
kaimo ir keli metrai nuo Dzūkijos nacionalinio parko ribos, per ateinančius 100 metų bus kasmet
iškasama apie 100 tūkstančių m3 smėlio ir ţvyro. Teigiama, kad 3-4 sunkveţimiai į valandą,
ištisus metus veš smėlį ir ţvyrą – link Druskininkų miesto ir pro Dzūkijos nacionalinį parką.
Margionių, Darţelių ir Musteikos kaimų gyventojai kategoriškai nepritaria UAB
„Baltijos karjerai“ PŪV – Kabelių ţvyro ir smėlio telkinio eksploatacijai. Mes manome, kad be
visos eilės kitų neigiamų pasekmių ši PŪV sugriautų Margionių, Darţelių, Musteikos ir Kabelių
kaimų apylinkėse nusistovėjusį gamtos ir ţmogaus balansą ir neigiamai paveiktų su turizmu ir
rekreacija susijusių Dzūkijos NP ir Druskininkų savivaldybės tikslų įgyvendinimą.
Vienas iš DNP steigimo tikslų yra: „6.6. sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą,
pirmiausia paţintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose,
numatytose nacionalinio parko planavimo schemoje;“, o taip pat „6.8. puoselėti Dzūkijos regiono
kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės
kultūros palikimą.“ Mūsų nuomone, sunkiasvorio transporto srautų per DNP teritoriją
padidėjimas pakenks šių tikslų įgyvendinimui. Parengtoje PAV ataskaitoje PŪV poveikis
Dzūkijos NP tikslams plėtoti rekreacinę veiklą nėra įvertintas. Dokumente rašoma, kad
vidutiniškai susidarys 26 transporto reisai per dieną; taigi, kas 15-20 min. vaţiuojantis
sunkiasvoris transportas tikrai menkins Dzūkijos NP, kaip rekreacinės traukos centro, įvaizdį ir
pablogins eismo saugumą.
Šiuo metu Margionių kaime yra dvi kaimo turizmo sodybos ir, mūsų ţiniomis,
artimiausiu metu bus įkurtos dar dvi. Kaimo turizmo verslui išvystyti padarytos didelės
investicijos. Ţvyro karjero eksploatacija 1-2 km atstumu nuo šių kaimo turizmo sodybų, mūsų
nuomone, padarys reikšmingą neigiamą poveikį vietiniam turizmo verslui; bus ţymai sumaţintas
potencialas toliau plėtoti kaimo turizmo verslą Margionių kaime ir apylinkėse. PŪV poveikis
vietinei su turizmu susijusiai verslo aplinkai nėra įvertintas.
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Tai pat mes manome, kad, šiame kontekste, planuojama ūkinė veikla prieštarauja
Druskininkų plėtros prioritetinei krypčiai apibrėţtai Druskininkų savivaldybės plėtros 2004-2013
m. strateginiame plane – „kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimas“. Dzūkijos
nacionalinio parko administracija, dar PAV programos rengimo etape išsakė prieštaravimą, kad
produkcija iš karjero būtų gabenama parko teritorija. Tai reiškia, kad neišvengiamai pakrautų
sunkiasvorių automobilių srautas turės būti nukreiptas valstybinės reikšmės rajoniniu keliu nr.
5003 Varėna-Marcinkonys-Druskininkai, Druskininkų kryptimi, pro Lateţerio kaimą. Šis
automobilių srautas, be visos eilės kitų, su potencialia karjero eksploatacija susijusių neigiamų
veiksnių, gali sumaţinti Druskininkų miesto apylinkių patrauklumą turistams, apriboti turistų
transportavimo galimybes, niokoti esamą infrastruktūrą ir teršti aplinką.
Šiuo raštu mes:
 Kviečiame Valstybinį turizmo departamentą kreiptis į Alytaus regiono aplinkos apsaugos
departamentą prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos su prašymu būti įtrauktam
į šį PAV procesą kaip vertinimo subjektas.
 Prašome atstovauti ir apginti platesnius visuomenės interesus ir paremti mūsų pastangas
plėtojant turizmą šiame nuostabiame Lietuvos kampelyje bei neleisti, kad dėl siaurų
vienos įmonės interesų būtų suţlugdomas turizmo verslo potencialas.
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.
Pagarbiai,
Margionių kaimo bendruomenės vardu

Lina Vosylienė

Darţelių kaimo bendruomenės vardu

Inga Grigienė

Musteikos kaimo vardu

Vytautas Averka

Priedas:

PŪV schema.
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