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Automobilių vietų prie 
„Žalgirio“ arenos skaičius yra 
ribotas. Dviejų aukštų aikšte-
lėje gali tilpti tik apie 600 ma-
šinų. Tad šios vietos čia bus 
skirtos tik garbingiausiems 
svečiams, rungtynių dalyviams, 
koncertuotojams ir arenos ūki-
niams darbuotojams. VIP ložių 
nuomininkams taip pat yra 
skirta po 2 vietas kiekvienai 
ložei.

Kiti arenos svečiai, o jų pla-
nuojama sulaukti 15-17 tūkstan-
čių, savo automobilius galės pa-
likti Karaliaus Mindaugo pros-
pekte, prekybos centro „Akro-
polis“ aikštelėse ar artimiausio-
se Kauno centro gatvėse, ker-
tančiose Laisvės alėją, bei V.
Putvinskio gatvėje. Čia palikus 
automobilius, areną pėsčiomis 
galima pasiekti ilgiausiai per 10 
min. Be to, siekiama, kad mies-
to svečiai, atvykę į arenos ren-
ginius, dar spėtų apžiūrėti Kau-
no centrą ir aplankyti Laisvės 
alėjoje vėl atsigaunančius barus 
bei restoranus.

Žiūrovai galės patekti į Ne-
muno salą senuoju pėsčiųjų til-
tu arba dviem naujai pastatytais 
tiltais. Tačiau, kaip tiltais bus 
nukreipiami įvažiuojančių ir iš-

važiuojančių šventės dalyvių 
srautai, dar derinama su miesto 
viešąja policija.

Saloje - darbymetis
Vakar nuo pat ryto saloje 

gruntą lygino, plūkė ekskavato-
riai, burzgė savivartės. Išlygi-
nus gruntą ir užvežus juodže-
mio, arenos prieigos bus apsė-
tos žole. Abejojama, kad iki are-
nos atidarymo šventės žolė 
spės sudygti ir sužaliuoti. Ta-
čiau šventės dalyviai net ir tuo 
atveju, jei lytų lietus, batų ne-
susiteps. Galės ateiti ir išeiti iš 
arenos saloje grįstais takais.

Remontininkai dar triūsia ir 
ant vieno iš trijų į salą vedančių 
tiltų. Pačiam seniausiam, pės-
čiųjų tiltui, dar keičiamos nuo 
amžiaus sutrūnijusios grindinio 
plokštės.

Šventė iš dviejų dalių
Architekto Eugenijaus Mi-

liūno suprojektuota „Žalgirio“ 
arena, pastatyta šalia Nemuno 
upės, ekologiškai pranašiausia 
Baltijos šalyse ir pasižymi pui-
kia akustika. Per metus čia pla-
nuojama surengti mažiausiai 75 
renginius.

Keičiant žiūrovų salės pa-
rametrus, krepšinio rungtynes 
čia galės stebėti 16 tūkst. žiū-
rovų. Kai arenoje vyks koncer-

tai ar cirko artistų pasirody-
mai, čia sutilps per 15 tūkst. 
žmonių. VIP ložėse bus 1000 
svečių.

Bilietai į arenos atidarymo 
šventę jau parduodami. Vieno 
bilieto kaina - nuo 46 litų. Anot 
UAB Kauno arenos renginių or-
ganizavimo vadovo Renato Na-

čajaus, atidarymo šventė bus 
sudaryta iš dviejų dalių. Pirmo-
je dalyje per mitologiją, simbo-
lius bus atskleista, kad pati are-
na yra stebuklingoje, magiškoje 
Lietuvos vietoje. Žaltys, apjuo-
sęs pakylą, perduos savo galias 
aktoriui, vaidinančiam vaikį. 
Perdavęs galias, žaltys subyrės. 
Visa krepšinio aikštelė taps 
scena, joje pasirodys šokėjai, 
vaizduojantys įvarius gyvūnus 
ir simbolius. Krepšininkas taps 
kariu. Bus atlikta kompozito-
riaus Vidmanto Bartulio ir poe-
to Gintaro Patacko oratorija. 
Pirmoji dalis baigsis valstybės 
vadovų sveikinimais ir arenos 
pašventinimo apeigomis. An-
troje dalyje laukia Lietuvos ir 
Ispanijos komandų varžybos, 
kurias pagal scenarijų laimės... 
Tiesą sakant, laimėtojas scena-
rijuje neįrašytas.
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 � Palangos „močiutėms“ 
verslą gadina sinoptikai

Vakar nuo pačio ryto legalūs bei nelegalūs Pa-
langos būsto nuomotojai žvalgėsi į saulėtą dangų 
ir keikė meteorologus, visai Lietuvai pranešusius 
apie pajūrį skalausiantį lietų ir taip išgąsdinusius 
potencialius poilsiautojus.

„Šiandien pas mus tuščia, kaip po kokio 
uragano. Visiškas štilis. Niekas nesidomi nei 
internetu, nei telefonu. Skambino man ir sto-
vintys pakelėje į Palangą. Sakė, kad ir pas juos 
nieko nėra. Nors oras kuo puikiausias ir šviečia 
saulė, orų prognozės apie žadamą lietų savo 
padarė. Dabar iki penktadienio galime nieko 
nesitikėti. Pati turiu šešis tuščius kambarius“, - 
vakar kalbėdama su „Respublika“ optimizmu 
netryško visuomeninės Palangos apgyvendi-
nimo paslaugų teikėjų organizacijos „Svetingas 
šeimininkas“ vadovė Irena Švanienė.

Pasak palangiškės, Lietuvos meteorolo-
gai galėtų būti ne tik konkretesni skelbdami 
prognozes, bet ir skirti daugiau dėmesio Pa-
langai.

„Sovietiniais laikais vasarą visada apie 
Palangoje numatomą orą pranešdavo. O da-
bar apsiribojama tik apskritai pajūriu“, - sakė 
I.Švanienė.

„Svetingo šeimininko“ vadovės teigimu, 
nors populiariausio šalies kurorto būsto poil-
siautojams nuomotojai stengiasi reaguoti į oro 
sąlygas, nuomos kainos beveik stabilios.

„Kai prastesni orai, kainas truputį nulei-
džia. O kai geri ir pilna žmonių, pakelia, kad 
atsigriebtų. Šią vasarą kainos tokios pačios, 
kaip ir pernai. Dvivietis kambarys šiuo metu 
kainuoja apie 130 litų. Prieš penkerius metus 
ji siekė mažiausiai 200 litų. Lovą Palangoje da-
bar parai galima išsinuomoti daugiausia iki 50 
litų“, - teigė I.Švanienė.

Būsto kurorte nuomotojai spėja, kad šią 
vasarą turėtų uždirbti panašiai kaip ir praėju-
sią, nors pernai orai buvo geresni. Juos šiemet 
kompensuoja išaugęs rusakalbių poilsiautojų, 
ypač rusų ir baltarusių, skaičius.

„Kai žmonės atvažiuoja iš toliau, tai ir išbū-
na visą savaitę, kiek ir planavo. O ne taip, kaip 
lietuviai - porą dienų ir viskas. Apskritai mes jau 
bijome, kad vasara šia diena nesibaigtų. Tiek jos 
ir beliko. Ilgasis Žolinės savaitgalis. Po Šv.Roko 
atlaidų viskas baigiasi. Nors rugsėjį ir žada šiltą, 
tačiau prasideda vaikų mokslai, darbai. Kaip 
mes sakome, per jį tik ledų porcijai gali uždirb-
ti. Na, dar pažiūrėsime, kaip seksis per Europos 
krepšinio čempionatą“, - sakė I.Švanienė.

Darius ČIUŽAUSKAS

Angelė DEMENTAVIČIŪTĖ
„Žalgirio“ arenos koncesininkės 
Ūkio banko investicinės grupės  
valdybos pirmininkė

Arenos atidarymo dieną 
žiūrovai galės pasivaišinti 
ir viduje. Vienai dienai bus 
atidarytas restoranas ir alaus 

baras. Du operatoriai rengiasi 
parodyti, kaip jie gali žmones 
pavaišinti. Veiks ir greitojo 
maisto barai. Arenos VIP ložės, 
kurių nuomos kaina - 600 
tūkst. litų dešimčiai metų, 
beveik visos jau išnuomotos. 
Kiekvienoje ložėje vidutiniškai 
yra 18 vietų.

 � Komentaras

Kaip nepaklysti „Žalgirio“ arenoje
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Kaune, Nemuno 
saloje, kur 
rugpjūčio 18-ąją 
vyks iškilmingas 
Žalgirio arenos 
atidarymo renginys 
bei Lietuvos ir 
pasaulio čempionės 
Ispanijos 
krepšinio rinktinių 
susitikimas, dar 
vyksta teritorijos 
tvarkymo darbai. 
Tiesa, atidarymo 
šventės datos jau 
nenumatoma keisti.

 � Siekiama, 
kad miesto 
svečiai, atvykę 
į arenos 
renginius, 
dar spėtų 
apžiūrėti 
Kauno centrą

Olava STRIKULIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Viktoro Purio nuotr.


