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Druskininkų kurorto beveik 
nepalietė ekonominė krizė 
- dėl sutelkto savivaldybės 
ir verslininkų darbo šįmet 
kurorte pradėta investicinių 
projektų, kurių vertė 195 
mln. litų. Tokių derlingų metų 
nebuvo net ir prieš trejus 
metus, ekonominio pakilimo 
laiku, teigia Druskininkų 
meras Ričardas Malinauskas.

“Per metus su tokiomis inves-
ticijomis nesusitvarkysime - jos 
bus baigtos įgyvendinti kitais me-
tais (prieš trejus metus buvo apie 
130-140 mln. litų investicijų). Da-
lis iš tų 195 mln. litų yra skirta 
statomai slidinėjimo trasai - euro-
pinių lėšų 40 mln. litų ir 60 mln. 
litų privačių lėšų, bet mes privačių 
lėšų neskaičiuojame, o tik tas in-
vesticijas, kurios dalyvauja savi-
valdybės projektuose. Investuoja-
me į kelius, į parkus, nemažai lėšų 
gavome iš bendradarbiavimo su 
pasienio partneriais fondų”, - skai-
čiuoja Druskininkų meras.

Šiuo metu kurorte verda dar-
bai - rekonstruojamas centrinis 
parkas palei Nemuną, centrinė 
M.K.Čiurlionio gatvė, renovuoja-
mi visuomeniniai ir gyvenamieji 
pastatai.

Pasak mero, jau kitąmet cen-
triniame parke poilsiautojus pasi-
tiks įspūdingi muzikiniai ir šviesų 
fontanai, garsusis Grožio šaltinis. 
Šiame parke, pasak R.Malinausko, 
planuojama paminkliniu akmeniu 
įamžinti ir Lenkijos maršalą Juze-
fą Pilsudskį (Jozef Pilsudski), kuris 
lankęsis ir gyvenęs Druskininkuo-
se. Pagal miestų partnerystės pro-
jektą Lenkijoje rekonstruojamas 
Augustavo miesto parkas, jame 
planuojama įamžinti ir Lietuvą.

Pasak savivaldybės atstovų, 
kurorto verslininkai nenuleido 
rankų, todėl kurortas šįmet gali 
didžiuotis trimis dideliais atnau-
jintais objektais: tai “Eglė plius”, 
“SPA Vilnius SANA” su gydyklo-
mis ir unikaliu gintaro terapijos 
kambariu bei sanatorija “Grand 
SPA Lietuva”.

Druskininkuose įpusėjo trans-
porto tilto per Nemuną statyba - 
nors darbai dėl lėšų sulėtėjo, vis 
dėlto tiltą numatoma baigti kitą-
met. Druskininkų centre keičiama 
gatvių ir šaligatvių danga, įrengia-
ma lietaus kanalizacija. 

Didžiausias šiuo metu vykdo-
mas Druskininkų projektas - 
dengtų ir atvirų slidinėjimo trasų 
statyba.  Jas statybininkai planuo-
ja baigti jau šių metų gruodžio 
mėnesį, tačiau savivaldybė atsar-
giai įvardija kitą terminą - kitų 
metų kovą.

Sekmadienį praūžęs škvalas gali 
netikėtu kampu smogti žmonėms, 
perkantiems medienos gaminius 
namams statyti ar kitoms reikmėms. 

Miškininkai preliminariai skai-
čiuoja, kad dabar šalyje yra apie 150 
tūkst. kietmetrių išlaužytos ir sunio-
kotos medienos, kurios vertė - maž-
daug dešimt milijonų litų. Neatme-
tama galimybė, kad dalis jos gali bū-
ti pirkėjams įsiūlyta kaip tinkama 
statyboms ar kitiems panašiems dar-
bams. Jei taip atsitiktų, ne tik pirkė-
jai patirtų nuostolių įsigiję daug bran-
gesnių nei sumaitotos medienos rin-
kos kaina gaminių, bet ir grėstų pa-
vojus statinių kokybei. Kaip apsisau-
goti nuo nesąžiningų pardavėjų, 
“Respublikos” skaitytojus konsul-
tuoja Panevėžio miškų urėdijos va-
dovas Daugirdas Lukoševičius.

- Miškininkai stengsis nega-
minti lentų ar stogo skersinių iš 
pažeistos medienos? - klausėme 
D.LUKOŠEVIČIAUS.

- Valstybės įmonės, arba urėdi-
jos, iš kurių viena yra ir mūsų urė-
dija, tikrai nenaudos laužtos medie-
nos prastos kokybės gaminiams. 
Mes dirbame griežtai laikydamiesi 
techninių sąlygų, turime sutartis ir 
nenorime bei negalime nuvilti par-
tnerių. Vienąkart nuvylei - o kas po 
to? Tavimi niekas nepasitikės ir tu 

būsi priverstas pasitraukti iš medie-
nos rinkos.

Kita vertus, nereikia manyti, kad 
visi per škvalą išversti medžiai jau 
netinkami galutinės produkcijos ga-
mybai. Po stichinių nelaimių atsiran-
da vadinamosios laužtos medienos ir 
tos, kuri vadinama vėjovartomis. Prie 
šių priskiriami medžiai neretai būna 
visai nepažeisti, tinkami galutinio 
produkto gamybai. Tačiau dažniau pa-
sitaiko vėjovartų, kurias, sakykime, 
škvalas nulaužė iš dalies. Tuomet pa-
žeista medžio dalis sunaudojama kaip 
malkos, o kita gali būti parduota kaip 
žaliava, tinkama lentoms ar kitai iš 
medienos gaminamai produkcijai.

Oficialūs duomenys rodo, kad sti-
chinės nelaimės gali suniokoti iki 40 
proc. miško ir jis bus tinkamas tiktai 
menkavertėms malkoms gaminti.

- Tačiau negi visi be išimties 
medienos apdirbėjai yra tokie są-
žiningi, kad jiems nekiltų noras 
įsiūlyti klientui, tarkim, lentas, 
išpjautas iš bevertės, malkoms 
skirtos medienos?

- Neatmetu galimybės, kad pras-
tos kokybės gaminius gali bandyti siū-
lyti nesąžiningi privatūs gamintojai. 
Tačiau tokia galimybė labai nedidelė.

- Kodėl?
- Į lentpjūves užsukusiam klien-

tui, įsigeidusiam, tarkime, skersinių 
stogui, pirmiausia bus parodyta, iš 

kokios žaliavos skersiniai bus gami-
nami. Tai yra specialiai apdirbti rąs-
tai, kurie gali būti ir iš vėjovartų, 
tačiau jie turi būti geros kokybės. 
Žinoma, jei klientas yra visai nepa-
tyręs ir neatpažįsta laužtos medie-
nos nuo sveikos, jį gali apgauti. Ta-
čiau jei nėra noro būti apgautam, 
reikia paprasčiausiai atidžiai apžiū-
rėti siūlomą rąstą - pažeidimai jame 
bus matyti be didesnių problemų.

- O ką daryti tiems žmo-
nėms, kurie pirks gatavą pro-
dukciją - lentas, staktas, sta-
tramsčius ar kitokios rūšies me-
dienos gaminį?

- Tokiems pirkėjams irgi užtenka 
būti atidiems. Juk jei laužtame me-
dyje yra neįprastas įplyšimas - jis 
puikiausiai matyti.

Kalbėjosi Vidmantas UŽUSIENIS

Pirksite medienos gaminius? 
Būkite nepaprastai atidūs!

STATISTIKA. Panevėžio miškų urėdijos vadovas Daugirdas Lukoševičius 
tvirtina, kad po stichinių nelaimių atsiranda iki 40 proc. gamybai 
nebetinkamos medienos
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Viena pagrindinių medienos 
populiarumo priežasčių statant 
namus ar įrengiant terasas yra 
ta, kad ją itin paprasta apdoroti 
ir naudoti. Ne mažiau svarbus 
ir estetinis medžio efektas 
- mediena pasižymi unikaliu 
raštu. Tačiau įsirengus terasą 
ar turint iš medžio suręstus 
namus iškyla klausimas, kaip 
tinkamai apsaugoti medieną, 
kartu išryškinant jos faktūrą ir 
suteikiant jai įdomią spalvą.

Saulius POŠKUS

Visavertė medienos apsauga 
priklauso nuo naudojamų fungici-
dų. Jei jų iš viso nėra, tokius dažus 
galima įvardyti tik kaip trumpalai-
kę dekoravimo priemonę, o ne me-
dienos apsaugos priemonę. Į tai 
reikėtų atkreipti dėmesį įsigyjant 
medžio apsaugos priemones, nes 
dalis šiuo metu rinkoje parduoda-
mų vadinamųjų medžio apsaugos 
priemonių neturi kokybiškai ir il-
galaikei medžio apsaugai būtinų 
komponentų. Tam, kad mediena il-
giau laikytų, ją reikia apsaugoti ne 
tik nuo atmosferos poveikio, bet ir 
nuo kitų kenkėjų. Be saulės ir lie-
taus, medienai ypač kenkia įvairūs 
grybeliai - pelėsis, puvinys ir mė-
lynavimas.

Medinėms sienoms, stoginėms, 
terasų grindims ar lauko pertva-
roms tinkamai apsaugoti Lietuvoje 

jau daug metų populiariausios iš-
lieka “Pinotex” medžio apsaugos 
priemonės. O žodis “pinotex” jau 
tapo bendriniu žodžiu medžio ap-
saugos priemonėms apibūdinti.

Šiemet “Pinotex” pristatė nau-
ją produktą - ilgalaikį rezultatą už-
tikrinančią dekoratyvinę medienos 
apsaugos priemonę, pagamintą tai-
kant naujausią aplinką tausojančią 
technologiją. Prie jau anksčiau bu-
vusių kokybės ženklų ant naujos 
produkto pakuotės atsirado raidės 
AE, kurios iššifruojamos gana pa-
prastai - alkido emulsija, o tai reiš-
kia, kad produktui skiesti naudoja-
mas vanduo. Tai pirmasis toks me-
džio apsaugos produktas rinkoje, 
kuriam gaminti kaip skiediklis nau-
dojamas paprastas vanduo. Todėl 
tai kartu ir ekologiškas produktas. 
Kaip minėta, be saulės ir lietaus, 
medienai ypač kenkia įvairūs gry-
beliai. Naujasis produktas apsaugo 
ir nuo visų minėtų kenkėjų, ir nuo 
aplinkos poveikio.

Prieš dengiant medieną, reko-
menduojama ją gruntuoti. Dar rei-
kėtų prisiminti žinomas, bet dažnai 
pamirštamas tiesas, kad medienos 
apsaugos priemone reikia dengti 
tik sausą ir švarią medieną. Reikia 
nepamiršti, kad lauke esančių pa-
viršių negalima apdoroti vien tik 
bespalvėmis priemonėmis be pi-
gmentų. Sodresnių spalvų dažų 
barjeras labiau apsaugo nuo ultra-
violetinių saulės spindulių.

Kad medinis namas būtų 
gražus ir apsaugotas

SpecIAlISTAS pATArIA�

Po dešimties mėnesių 
renovacijos Pekine 
duris vėl atvėrė 
olimpinis plaukimo 
centras “Vandens 
kubas”. Nuo šiol jame 
veiks prašmatniausias 
visoje Azijoje vandens 
pramogų parkas.

Įspūdingos architektūros pasta-
tas, tarsi sunarstytas iš milžiniškų 
vandens lašų, prieš dvejus metus ta-
po tikra Pekino olimpinių žaidynių 
pažiba. Šiame plaukimo centre 2008-
aisiais buvo pagerinta net 20 pasau-
lio rekordų. Tačiau olimpiadai pasi-
baigus susidomėjimas “Vandens ku-
bu” atslūgo. Tiesa, pernai pastatas 
dar sugebėjo uždirbti 170 mln. juanių 
(65,4 mln. litų) iš įvairių komercinių 

renginių, tačiau tai toli gražu ne-
prilygo sumoms, kurias lankytojai 
paliko greta stovinčiame olimpinia-
me stadione “Paukščio lizdas”.

Jie tikisi, kad perkrikštytas 
nauju vardu “Linksmasis magiška-
sis vandens kubo vandens parkas” 
vien šią vasarą uždirbs mažiausiai 
20 mln. juanių (7,7 mln. litų).

Į pastato renovaciją kinai inves-
tavo 350 mln. juanių (134,7 mln. 
litų). Tad ir bilietai į parką bus gana 
brangūs - suaugusiesiems teks su-
mokėti 200 juanių (77 litus), vai-
kams - 160 juanių (61,6 lito). Vidu-
tinis mėnesinis atlyginimas Pekine 
siekia 960 juanių (369,6 lito).

Parko atidarymas rugpjūčio  
8-ąją sutapo su prieš dvejus metus 
vykusia Pekino olimpinių žaidynių 
pradžia. Pirmuosius lankytojus 10 
tūkst. kv. metrų ploto parkas pasi-
tiko įspūdinga septynių aukštų 
čiuožykla, bangų imitacija, krio-
kliais ir vandens kaskadomis, dau-
gybe kitų pramogų. Pastate taip 
pat įrengta prekybos ir kavinių zo-
na, specialios scenos pramogi-
niams pasirodymams.

“Vandens kubą” renovavo ka-
nadiečių kompanija “Forrec”, ku-
rianti teminius parkus visame 
pasaulyje. Žadama, kad dar šį mė-
nesį lankytojus pakvies ir atsi-
naujinęs Pekino olimpinis parkas 
su šaudykla, teniso aikštynais, 
ledo ritulio ringu ir kitomis lais-
valaikio pramogomis.

Pekino “Vandens kubas” 
pradeda naują gyvenimą

TrANSFOrMAcIJA. Olimpinis plaukimo centras “Vandens kubas” virto moderniausiu Azijos vandens 
pramogų parku
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ATrAKcIJOS. Parke įrengta septynių aukštų čiuožykla�


