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DĖL KABELIŲ ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO
Margionių kaimas

2010 m. lapkričio 18 d.

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 per valandą, ištisus metus veš smėlį ir žvyrą – link Druskininkų
miesto ir pro Dzūkijos nacionalinį parką. Planuojama, kad produkcijos realizacijai bus
naudojami:
 Valstybinės reikšmės rajoninis kelias nr. 5003, Varėna-MarcinkonysDruskininkai,
 Valstybinės reikšmės rajoninis kelias nr. 5013, Šklėriai-Kabeliai-Musteika,
 Parengtoje PAV ataskaitoje teigiama, kad „nedideli kiekiai“ bus vežami keliu pro
Margionių kaimą, naudojant vietinės reikšmės kelią Margionys – Kabeliai,
 Apie 11-12 km atstumu nuo PŪV vietos praeina magistralinis kelias A4 VilniusVarėna-Gardinas.
Margionių, Darželių ir Musteikos kaimų gyventojai kategoriškai nepritaria UAB
„Baltijos karjerai“ PŪV – Kabelių žvyro ir smėlio telkinio eksploatacijai. Mes manome, kad, be
visos eilės kitų neigiamų pasekmių (žr. I priedą), atsiradęs sunkiasvorių automobilių srautas taip
pat turėtų žymų neigiamą poveikį kelių dangai ir eismo saugumui šioje Varėnos rajono dalyje ir
Druskininkų miesto apylinkėse. Kelias nuo Šklėrių iki Druskininkų yra išasfaltuotas prieš
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penkerius metus už Europos Sąjungos lėšas skatinant rekreaciją ir suteikiant kompensaciją už
nutrauktą turizmą traukiniu. Europinių pinigų panaudojimas galimai yra susijęs su tam tikrais
įsipareigojimais dėl šio kelio naudojimo pagrindinių tikslų. Mūsų vertinimu, šio žvyro ir smėlio
karjero atsiradimas reikšmingai neprisidėtų prie ekonominės šalies ar rajono situacijos gerinimo.
Taip pat, kaip teigiama PAV ataskaitoje, iš Varėnos rajone esančių 11 žvyro ir smėlio karjerų tik
penki yra eksploatuojami, taigi – ypatingo poreikio žvyrui ar smėliui šiame regione nėra.
Šiuo raštu mes:
 Norime sužinoti ar LR Susisiekimo ministerija arba jai pavaldi Lietuvos automobilių
kelių direkcija buvo informuota apie šią PŪV ir turėjo galimybę išsakyti savo pastabas;
 Jeigu ne, kviečiame LR Susisiekimo ministeriją arba jai pavaldžią instituciją ar
Valstybinę įmonę 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, išsaugant Varėnos rajono ir
Druskininkų miesto apylinkių infrastruktūrą, ir neleisti, kad dėl siaurų vienos įmonės
interesų būtų niokojamas visuomeninis turtas ir gerbūvis.
Detalesnę informaciją apie šią PŪV bei mūsų bendruomenių veiksmus siekiant šią veiklą
sustabdyti galite rasti interneto svetainėje:
http://karjeras.margionys.lt
Nekantriai laukiame Jūsų atsakymo.
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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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