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Palangos planuose – universali salė ir turistų olimpinės žaidynės
Palangoje pradėta statyti universali sporto salė (Sporto g. 3) duris atvers jau kitą rudenį. Naujasis objektas ne
tik pagerins kurorte apsistojusių sportininkų treniruočių sąlygas, bet ir padės plėtoti sporto bei aktyvų turizmą
regione
taip pat išplės miesto gyventojų ir svečių sveiko gyvenimo būdo ir aktyvaus poilsio pasirinkimo galimybes, padidins Palangos konkurencingumą bei patrauklumą.
Salės pastatas - bangos formosLūžtančią bangą savo forma priminsiančioje universalioje salėje galės vykti ne tik sporto, bet ir kultūros, pramoginiai renginiai. Salę
specialiu tinklu bus galima transformuoti į keletą skirtingų erdvių – jose vienu metu galės vykti krepšinio, tinklinio, rankinio treniruotės ir varžybos. Salėje bus
įrengtos 800 sėdimų vietų transformuojamos tribūnos, taip pat numatoma įrengti modernių treniruoklių sporto salę, persirengimo kambarius su sanitariniais mazgais,
dušais, pagalbines patalpas. Ateityje numatoma įrengti kavinę, SPA procedūrų patalpas, inventoriaus nuomos punktą, sauną. Suprojektuoto pastato bendras plotas
sieks per 4 tūkst. kv. m. Universalios sporto salės statybos darbų vertė pagal pasirašytą sutartį – 14,5 mln. litų. Viešųjų pirkimų konkursą salės statybai laimėjo UAB
„Rūdupis“, statybų sutartis pasirašyta 2012 m. spalio 22 d., darbai pradėti spalio 25 d. Statybos darbų pradžios proga Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus,
Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis bei rangovo – UAB „Rūdupis“ generalinis direktorius Naglis Jaruševičius į būsimųjų pamatų vietą
įmūrijo kapsulę su laišku ateities kartoms.Turistų olimpinės žaidynėsPalangos Sporto salė su universalia danga – tai tik vienas iš Palangos miesto savivaldybės
administracijos bei Svetlogorsko miesto savivaldybės (Rusija, Kaliningrado sritis) bendro projekto ILPR.02.01.00-72-181/10-00 ,,Baltijos Turistų žaidynės – turizmo
potencialo plėtrai Baltijos regione“ rezultatų. Įgyvendinant projektą bus parengtos ir Palangos miesto bei Svetlogorsko turizmo plėtros strategijos, taip pat – techninė
dokumentacija Svetlogorsko savivaldybės atviram stadionui įrengti.Siekiant stiprinti šių dviejų kurortų konkurencingumą bei plėtoti sporto ir aktyvų turizmą pasienio
regione, įgyvendinant projektą Svetlogorske numatoma surengti sporto renginį, o Palangoje – trijų dienų Turistų olimpines žaidynes, kurių metu planuojamos
krepšinio, rankinio, futbolo bei teniso varžybos. Numatytas ir trijų dienų patirties mainų vizitas 5 Svetlogorsko atstovams Palangoje. Padidins patrauklumąProjektas,
pagerinsiantis Palangos ir Svetlogorsko kurortų patrauklumą bei priviliosiantis daugiau turistų, finansuojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos 2007 – 2013 lėšomis. Tam tikslui skirta 2 mln. 568 tūkst. 150 eurų (8 867 308 Lt), tai sudaro 90
proc. Projekto biudžeto, likusius 10 proc. Projekto įgyvendinimui privalo skirti Palangos miesto ir Svetlogorsko savivaldybės.Bendra projekto suma – 2 mln. 853
tūkst. 500 eurų (9 852 564,80 Lt), iš jų Palangos sporto salės statybai skirta 2 mln. 556 tūkst. 133 eurai (8 825 816 Lt), Svetlogorskui tenkanti projekto biudžeto dalis
– 73 tūkst. 517 eurų (253 839 Lt). Visą projektą numatoma įgyvendinti per 2 metus.Inga Juozapaitienė
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