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Gerb. p. Maksvyti,
Rajoninė spauda informavo, kad Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio
ministerijos Varėnos ţemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymu Nr. Ţ3-393-(1.5) patvirtinta
Margionių kadastro vietovės ţemėtvarkos projektui rengti teritorija, kurios plotas 5230,88, iš to
skaičiaus 62,98 ha laisva valstybinė ţemė. Projekto rengimo pradţia – 2011 sausio 24 d., pabaiga
– 2011 m. lapkričio 30 d.. Ţemėtvarkos projektą rengia VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto
inţinierius Laimutis Samuolis.
Šiame kontekste norime atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad Margionių kaimo kadastro
vietovėje UAB „Baltijos karjerai“ siekia gauti išsikirtines teises į 60,01 ha ţemės sklypą
kuriame ketina pradėti ūkinę veiklą – ţvyro ir smėlio eksploataciją. UAB „Ekokonsultacijos“,
kuri poveikio aplinkai vertinimo procese atstovauja UAB „Baltijos karjerai“, teigia, kad kadangi
minėtajai įmonei buvo išduotas leidimas atlikti detaliosios ţvalgybos darbus, šie darbai buvo
atlikti ir ţemės gelmių ištekliai aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos, vadovaujantis LR Ţemės
reformos įstatymu, 60,01 ha plotas yra neprivatizuojamas. Kaip mus ţodţiu informavo
Ţemėtvarkos projektą rengiantis pareigūnas, minėtieji 60,01 ha nėra įtraukti į Margionių
kadastro vietovės ţemėtvarkos projektui rengti teritoriją.
2010 m. vasario 10 d., susipaţinę su informaciniu pranešimu apie UAB „Baltijos
karjerai“ ketinimą šalia Margionių kaimo eksploatuoti smėlio ir ţvyro karjerą, kreipėmės į
Alytaus apskrities Viršininką, prašydami paaiškinti susiklosčiusią situaciją. Alytaus apskrities
Viršininkas (2010 m. kovo 1 d. raštas Nr. 4-108-(1-55) (kopija pridedama)) paţymėjo, jog
vadovaujantis Lietuvos Respublikos ţemės reformos įstatymo 13 straipsnio nuostatomis,
išţvalgytų naudingųjų iškasenų nenaudojamų telkinių teritorijoje esanti ţemė neprivatizuojama,
išskyrus žemės grąžinimą natūra, taip pat privatizuojamus namų valdų bei asmeniniam ūkiui
suteiktus žemės sklypus bei patikino Margionių kaimo bendruomenę, kad „kol nebus išspręstas
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asmeninio ūkio žemės, namų valdos ir natūra grąžinamų žemių projektavimas ir nuosavybės
teisių atkūrimas Margionių (rėžiniame) kaime, nebus pritarta dėl planuojamos žvyro ir smėlio
karjero ūkinės veiklos vykdymo“.
Mūsų ţiniomis, UAB „Ekokonsultacijos“ parengta planuojamos ūkinės veiklos – Kabelių
ţvyro ir smėlio telkinio eksploatacijos – poveikio aplinkai vertinimo ataskaita prieštarauja
Varėnos rajono bendrojo plano nuostatoms ir Varėnos rajono savivaldybės plėtros 2008-2017
metų strateginio plano prioritetams. Varėnos rajono savivaldybės meras 2010 m. gruodţio 1 d.
raštu Nr. PSD-2351-(SPR-1246) informavo Margionių kaimo bendruomenę, kad minėtas
telkinys negali būti eksploatuojamas, nes (cit.): „Vietovėje, kurioje planuojama žvyro-smėlio
eksploatacija, nėra baigtas žemės nuosavybės atstatymo teisėtiems savininkams procesas. Šioje
vietovėje istoriškai žemė bendra nuosavybe priklausė Margionių kaimo žmonėms. Užvilkinus
žemės grąžinimo procesą sukuriamos prielaidos, kad žemė Kabelių žvyro ir smėlio telkinio
vietoje nebus grąžinama teisėtiems savininkams, o bus tenkinami privačios bendrovės,
eksploatuojančios telkinį interesai. Dėl to, Varėnos rajono savivaldybė negali pritarti telkinio
eksploatacijai, kol šioje vietovėje nebus užbaigtas žemės nuosavybės atstatymo procesas“.
Jūsų ţiniai, Margionių kaimo gyventojai kategoriškai nepritaria minėto telkinio
eksploatacijai ir tikisi, kad ţemės grąţinimas natūra jų teisėtiems savininkams vyks istoriškai
Margionių kaimo ţmonėms priklausiančioje teritorijoje, įskaitant Valakus. Plačiau susipaţinti
su bendruomenės veiksmais prieš UAB „Baltijos Karjerai“ planuojamą ūkinę veiklą bei su
oficialių
valstybės
institucijų
atsakymais
galite
interneto
svetainėje
adresu:
http://karjeras.margionys.lt
Taigi, kreipiamės į jus prašydami:
 Patvirtinti arba paneigti, kad minėta 60,01 ha teritorija, esanti šalia Margionių
kaimo (ţiūr. pridedamą schemą), kurioje UAB „Baltijos karjerai“ planuoja savo
ūkinę veiklą, nėra įtraukta į Nacionalinės ţemės tarnybos prie Ţemės ūkio
ministerijos Varėnos ţemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. Ţ3-393-(1.5) patvirtintą Margionių kadastro vietovės ţemėtvarkos
projektui rengti teritoriją;
 Jeigu taip, tai informuoti kokiu pagrindu šis 60,01 ha plotas nėra įtrauktas į
Margionių kadastro vietovės ţemėtvarkos projektui rengti teritoriją, įvertinti tokio
sprendimo teisėtumą, o tai pat informuoti, kokių veiksmų numato imtis Jūsų
vadovaujama institucija padėčiai ištaisyti.
Būsime dėkingi uţ greitą ir išsamų atsakymą.
Pagarbiai,
Margionių kaimo bendruomenės vardu

Priedai:

Lina Vosylienė

Alytaus apskrities viršininko administracijos 2010 m. kovo 1 d. raštas „Dėl Kabelių
ţvyro ir smėlio telkinio“ Nr. 4-108-(1-55) ir PŪV vieta, iš viso 2 lapai
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