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 ATVIRO PROJEKTO KONKURSO „PANEVĖŽIO DAUGIAFUNKCIO 
SPORTO IR SVEIKATINIMO CENTRO „AUKŠTAITIJA“ 

REKONSTRAVIMAS A. JAKŠTO G. 1, PANEVĖŽIO MIESTE“ 
UŽDUOTIS 

ĮVADAS 
Trumpas aprašymas 
Atviro projekto konkurso objektas – rekonstruojamo sporto ir sveikatingumo komplekso 

„Aukštaitija“ A. Jakšto g. 1 Panevėžyje architektūrinio projekto sukūrimas. Konkurso metu 

bus išrinktas geriausias architektūrinis sprendimas. Su geriausio pasiūlymo laimėtoju, 

neskelbiamų derybų būdu, bus sudaroma techninio projekto ir projekto vykdymo priežiūros 

sutartis. 

 

Konkurso pavadinimas 
„Panevėžio daugiafunkcio sporto ir sveikatinimo komplekso „Aukštaitija“ rekonstravimas (A. 

Jakšto g. 1, Panevėžio miestas)“ atviras projekto konkursas.  

 

Projekto apimtis ir vertė 
Rekonstruojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“, praplečiant jo funkcijas 

šiaurinėje, vakarinėje ir šiaurės vakarinėje komplekso pusėje, projektuojant priestatą, kurio 

bendrasis plotas apie 7 700 m2 su 50-ies m ilgio 10-ies takų naujuoju baseinu, atnaujinamu 

esamu 4-ių takų 25-ių m ilgio baseinu, sveikatingumo zona, sporto salėmis, kineziterapijos 

kabinetais, kavine ir kita aptarnaujančia infrastruktūra. 

Techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina negali būti didesnė nei 
370 000,- eurų su PVM. 
Planuojamas rekonstrukcijos biudžetas: 15 000 000 eurų su PVM. 
 

Perkančioji organizacija  
Panevėžio miesto savivaldybės administracija. 
 

Kontaktiniai asmenys 
Projekto konkurso organizatorių atstovė: Živilė Šimkutė (konkursas@paneveziobaseinas.lt). 

Panevėžio miesto savivaldybės administracija: Daiva Gasiūnienė, 

(daiva.gasiuniene@panevezys.lt). 
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Registracija į konkursą 
Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau 

– CVP IS) adresu (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). Pirkimo dokumentai, jų paaiškinimai, 

patikslinimai skelbiami CVP IS (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/). 

 

Pasiūlymų pateikimo apimtis 
Konkursui pateikiamos 4 (keturios) A1 formato planšetai, projekto trimatės realybės modelis, 

aiškinamasis raštas su preliminaria objekto sąmata, trumpas projekto aprašymas, 

pasiūlymas ir kvalifikaciją bei atitiktį pirkimo sąlygoms patvirtinantys dokumentai. 

 

Pateikiamas 1 (vienas) bendras vokas, ant kurio turi būti nurodytas šifras ir pirkimo 

pavadinimas, jame turi būti įdėti 2 vokai: 

1-ajame voke pateikiami fiziniai 4 (keturi) A1 formato planšetai ir spausdintas  aiškinamasis 

raštas su preliminaria objekto sąmata bei skaitmeninė laikmena, kurioje pateikiami planšetai, 

aiškinamasis raštas, trumpas projekto aprašymas. 

2-ajame voke – pasiūlymas ir kvalifikaciją bei atitiktį pirkimo sąlygoms patvirtinantys 

dokumentai. 

 

Detalus pateikimo aprašas pateiktas projekto konkurso sąlygų IV skyriuje „Projektų 
pasiūlymų rengimas, pateikimas, keitimas“ 
 

 

Darbų pateikimo vieta ir terminas 
 
Užpildytas pasiūlymo formas su atitinkamais priedais tiekėjas pateikia Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijai iki 2019 m. spalio 30 d. 16.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) 

paštu, per pasiuntinį ar asmeniškai – tiesiogiai atvykęs šiuo adresu: Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija, Priimamasis, 3 darbo vieta, Laisvės al. 20, LT-35200, 

Panevėžys (įėjimas nuo Vilniaus g.). Pasiūlymą sudaro tik fizinėmis priemonėmis pateiktų 

dokumentų ir duomenų visuma. 
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Prizinis fondas 
 

Projekto konkurse pirmąsias 3 vietas užėmusius dalyvius numatyta apdovanoti piniginiais 

prizais (premijomis). Projekto konkurso laimėtojams apdovanoti iš viso skiriama 15 000 
eurų, prizinį fondą išskirstant tokia seka: 

 

I vietos laimėtojui – 5 000 eurų; 

II vietos laimėtojui – 5 000 eurų; 

III vietos laimėtojui – 5 000 eurų. 

 

Pagrindinės datos 

2019 09 09- Konkurso paskelbimas CVP IS sistemoje; 
 
2019 09 30* 13:00 vyks viešas susitikimas-ekskursija ir sąlygų aptarimas 

(užsiregistravę dalyviai bus apie susitikimą bus informuojami CVPP priemonėmis bei 

data bus skelbiama Panevėžio miesto savivaldybės internetiniame puslapyje) 
Iki 2019 10 25* tiekėjai gali pateikti klausimus, o Perkančioji organizacija pateikia 

atsakymus, arba Perkančioji organizacija gali savo iniciatyva pateikti paaiškinimus 

dėl konkurso sąlygų. 

2019 10 30* 16.00 val. (GMT+3) tiekėjai pateikia projekto pasiūlymus (2 vokuose). 

2019 11 4-20* Projektų konkursui pateiktų darbų ekspozicija  

2019 11 18* perkančioji organizacija kreipiasi į dalyvius, surinkusius daugiausia 

projekto konkurso balų (t. y. I, II, III vietos), prašydama pateikti pirkimo sąlygose 

numatytus duomenis. 

2019 11 21* perkančioji organizacija sudaro pasiūlymų eilę, nustato konkurso 

laimėtoją (t. y. I, II, III vietos) bei toliau vykdo neskelbiamų derybų procedūras dėl 

pirkimo sutarties sudarymo. Tvarka detaliai nustatyta šių pirkimo sąlygų V skyriuje. 

 

*Visos datos yra preliminarios ir gali kisti, detali konkurso eiga numatyta konkurso 

sąlygų 4.18 (CVP IS skelbime nurodyto termino pabaigos), 4.2 ir 6.1  punktuose, ir 

tikslinama CVP IS sistemoje. Papildoma informacija www.paneveziobaseinas.lt 
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KONKURSO OBJEKTAS 

Apie projektą 

Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstrukcija siekiama padidinti 

neformaliojo  švietimo, sveikos gyvensenos sportuojant, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų 

prieinamumą Panevėžio miesto gyventojams bei miesto svečiams, sudaryti sąlygas 

gyventojų užimtumui didėti Panevėžio mieste. Projekto metu bus praplečiamas komplekso 

funkcionalumas, papildant jį naujomis erdvėmis. Vietoje dalies pastato projektuojamas 

priestatas, kuriame bus įrengtas 10-ies takelių, 50 metrų ilgio tarptautinius FINA varžybų 

standartus atitinkantis baseinas, SPA zona, sporto salės zona, kineziterapijos kambariai ir 

kitos aptarnaujančios patalpos. Senasis 25 metrų ilgio 4 takelių baseinas bus 

rekonstruojamas. Priestatas turi tapti integralia komplekso dalimi, stiprinančia teritorijos, kaip 

sporto ir sveikatingumo zonos, reikšmę mieste, pritaikyta bendruomenės susibūrimams ir 

laisvalaikio leidimui. 

Esama padėtis 

Esamas sporto ir sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“ (adresas: A. Jakšto g. 1, Panevėžio 

miestas) yra strategiškai patogioje Panevėžio miesto dalyje, tik 1,8 km atstumu nutolusioje 

nuo miesto centro. Pastatą patogu pasiekti važiuojant Ramygalos gatve (A2 keliu) iš pietų, ir 

Smiltynės gatve, (A10) keliu iš šiaurės. 

  

Kompleksas buvo pastatytas 1965 metais. Nuo atidarymo iki dabar pastatas nebuvo 

renovuotas. Jo būklė labai prasta. Konstrukcijos ir įranga pasenusi bei susidėvėjusi. Šiuo metu 

įvairūs renginiai ir nedidelės varžybos dažniau vyksta „Žemynos“ progimnazijos baseine. 

Nors ir prasta patalpų būklė, nekokybiška aplinka, tačiau sporto komplekse „Aukštaitija“  

vyksta kai kurios varžybos: krepšinio, sunkiosios atletikos, graikų-romėnų imtynių, tinklinio 

varžybos, kiti sporto renginiai. Sporto komplekso stadione rengiamos Lietuvos A lygos futbolo 

rungtynės, lengvosios atletikos varžybos. 

  

Panevėžio mieste yra du 25 metrų baseinai, kurie neatitinka tarptautinėms varžyboms rengti 

keliamų sąlygų: baseinas sporto komplekse „Aukštaitija“ ir „Žemynos“ progimnazijos 

baseinas. Remiantis bendra sporto plėtros strategija, sportiniam meistriškumui kelti yra labai 

svarbūs sporto šakų specializuoti mažieji centrai (minicentrai). Tokio pobūdžio centru – 

universaliu kompleksu – taptų ir naujasis baseinas su jam priskirta kūno kultūros ir sporto 
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ugdymo bei  laisvalaikio infrastruktūra. Naujasis baseinas – integrali sporto ir sveikatingumo 

komplekso „Aukštaitija“ dalis. 

Projekto tikslas 

Labai pagerinti sporto infrastruktūrą Panevėžio mieste. Itin svarbia jos dalimi taps sutvarkytas 

ir praplėstas sporto kompleksas „Aukštaitija“. Siekiama gerinti sąlygas sportininkams ir 

miestiečiams ilguoju laikotarpiu. Panevėžio miesto ambicija – praplėsti sporto ir sveikatingumo 

komplekso „Aukštaitija“ funkcijas –  mieste organizuoti tarptautines ir nacionalines plaukimo 

sporto šakų varžybas, tapti sporto stovyklų vieta, puoselėti sveikatingumo turizmą Aukštaitijos 

regione. 

  

Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstrukcija siekiama padidinti 

neformaliojo švietimo, sveikos gyvensenos sportuojant, kultūros ir (ar) laisvalaikio paslaugų 

prieinamumą Panevėžio miesto gyventojams bei  miesto svečiams, sudaryti sąlygas 

gyventojų užimtumui didėti Panevėžio mieste. Projekto metu bus praplečiamas komplekso 

funkcionalumas, papildant jį naujomis erdvėmis. Vietoje dalies pastato projektuojamas 

priestatas, kuriame bus įrengtas 10-ies takelių, 50 metrų ilgio tarptautinius FINA varžybų 

standartus atitinkantis baseinas, SPA zona, sporto salės zona, kineziterapijos kambariai ir 

kitos aptarnaujančios patalpos. Senasis 25 metrų ilgio 4 takelių baseinas bus 

rekonstruojamas. Priestatas turi tapti integralia komplekso dalimi stiprinanti teritorijos, kaip 

sporto ir sveikatingumo zonos reikšmę mieste, pritaikyta bendruomenės susibūrimams ir 

laisvalaikio leidimui. 

Konkurso tikslas 

● Rasti urbanistiškai integralią, šiuolaikišką architektūrinę idėją sporto ir sveikatingumo 

centro „Aukštaitija“ pastato rekonstrukcijai.  

● Rasti geriausią architektūrinę sporto ir sveikatingumo „Aukštaitija“ rekonstrukcijos, 

kurios metu praplečiamos funkcijos, skirtos ugdyti aukštą plaukimo meistriškumą, 

puoselėti įvairias vandens sporto šakas bei užtikrinti įvairių paslaugų spektrą 

skirtingo amžiaus ir gebėjimų miesto gyventojams, idėją. 

● Rasti integraliausius vietos urbanistines ir topografines sąlygas atitinkančius 

rekonstrukcijos bei  aplinkos tvarkymo planinius sprendinius. 

● Rasti projektą, kurio sprendiniai užtikrintų sporto ir sveikatingumo komplekso 

atvirumą visuomenei bei  leistų sklandžiai vykdyti veiklą. 
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● Rasti geriausius sprendinius į sporto centrą integruoti 50 metrų, 10 takelių FINA 

standartus atitinkantį baseiną su sveikatingumo zona, sporto sale, kineziterapijos 

kabinetais ir kitomis viešosiomis funkcijomis. 

POREIKIS 

1. Plaukimo sporto meistriškumo ugdymas 

Panevėžio miesto plaukimo sporto atstovai yra vieni pajėgiausių šalyje. Panevėžiui  ir 

Lietuvai olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose atstovauja daug garsių 

sportininkų. Deja, mieste nėra nė vieno plaukimo baseino su 50 m ilgio plaukimo takeliais, 

kuriame plaukikai galėtų vykdyti kokybišką pasirengimo varžyboms treniruočių procesą. 

Naujasis, tarptautinius standartus atitinkantis, baseinas sudarys galimybę vykdyti 

kompleksinį pasiruošimą dideliems sporto renginiams, neišvykstant iš šalies ribų. Didelio 

meistriškumo sportininkams bus sudarytos palankios sąlygos treniruotis plaukimo baseine. 

Naujajame plaukimo baseine bus galimybė organizuoti Lietuvos čempionatus, tarptautines 

plaukimo varžybas, plaukimo stovyklas. Tai turės palankios įtakos miesto sportinio turizmo 

plėtrai, padidins miesto žinomumą tarptautiniu mastu, sukurs prielaidą apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų plėtrai.  

2. Vandens sporto šakų puoselėjimas ir plėtra 

Augant vandens sporto šakų populiarumui, būtina plėsti sporto infrastruktūros objektų 

pasiūlą ir gerinti jos kokybinius rodiklius. Šiandien esama infrastruktūra neleidžia puoselėti 

įvairių sporto šakų, todėl naujajame projekte svarbu sudaryti palankias sąlygas plaukimo, 

vandensvydžio, baidarių polo populiarinimui. Panevėžio mieste aktyviai vystomas ne tik 

profesionalus, bet ir mėgėjiškas sportas. Kasmet auga organizuotai sportuojančių asmenų 

skaičius. Taip pat daugėja neįgaliųjų, sportuojančių sporto klubuose, specialiose mokyklose, 

ugdymo centruose, pensionatuose.  

3. Gyventojų sveikatingumo puoselėjimas 

Sistemingas profesionalaus ir mėgėjiško sporto skatinimas yra vienas iš miesto strateginių 

tikslų, kuriam įgyvendinti numatomos priemonės, skatinsiančios miesto gyventojus užsiimti 

kūno kultūros ir sporto veikla, kurti regioninį sporto centrą, sudaryti sąlygas mieste 

organizuoti tarptautinio lygio varžybas, kasmetinius tradicinius ir naujus kūno kultūros 
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renginius bei pan. Šioms priemonėms realizuoti būtina kokybiška nauja, modernizuota ar 

rekonstruota sporto infrastruktūra, sporto aikštelių plėtra viešosiose erdvėje.  

 

Nuolat populiarėjanti sveika gyvensena, sveikatos gerinimas, pasitelkus fizinius pratimus, 

kelia reikalavimus sporto infrastruktūros pritaikymui šioms reikmėms. Plaukimo užsiėmimai 

yra viena iš populiariausių pratybų rūšių, susijusių su sveikatos gerinimu. Naujajame baseine 

planuojama plėsti paslaugų kiekį ir gerokai pagerinti jų kokybę miesto ir šalies gyventojams, į 

aukštesnį lygį kelti mėgėjišką sportą. Baseine bus sudaromos sąlygos plėtoti neįgaliųjų 

vandens sporto šakas, kurios padėtų palaikyti fizinį pajėgumą bei mažintų socialinę atskirtį.  

 

Kūno kultūros ir sporto centro kompleksas „Aukštaitija“ 
 

Būsimasis baseinas bus įkurtas kaip sporto komplekso „Aukštaitija“ (adresas: A. Jakšto g. 

1), esančio strategiškai patogioje Panevėžio miesto dalyje, nutolusioje tik 1,8 km nuo miesto 

centro, dalis. Dėl šios priežasties pastatą lengva pasiekti, važiuojant A2 keliu (Ramygalos g.) 

iš pietų ir A10 keliu (Smėlynės g.) iš šiaurės. 

 

Sporto komplekse „Aukštaitija“ šiuo metu vyksta krepšinio, sunkiosios atletikos, graikų-

romėnų imtynių, tinklinio varžybos bei kiti sporto renginiai. Sporto komplekso stadione 

rengiamos Lietuvos A lygos futbolo rungtynės, lengvosios atletikos varžybos.  

 

Panevėžio sporto rūmai su baseinu buvo pastatyti 1965 metais pagal architekto Jono Putnos 

projektą. Nuo atidarymo baseine nebuvo atliktas kapitalinis remontas. Šiuo metu įvairiems 

renginiams ir nedidelėms varžyboms rengti dažniau naudojamas  „Žemynos“ progimnazijos 

baseinas.  

 

Daugiau informacijos apie komplekso istoriją: https://paneveziokrastas.pavb.lt/istorijos-

puslapiai/panevezio-sporto-rumai/.  

 

Baseinai Panevėžyje 
Panevėžio mieste yra du 25 metrų sporto baseinai, kurie neatitinka tarptautinėms varžyboms 

rengti keliamų sąlygų: baseinas sporto komplekse „Aukštaitija“ ir „Žemynos“ progimnazijos 

baseinai. Mieste yra ir keletas privačių baseinų: sporto klube „Impuls“, esančiame adresu 

Parko g. 14, įrengtas pramoginis 25 metrų trijų takelių baseinas, viešbutyje „Romantic“, 

adresu Kranto g. 24, įrengtas pramoginis 24,5 metro ilgio baseinas, skirtinguose sporto 

klubuose arba sveikatingumo centruose įrengti  keli nedideli baseinai. Remiantis bendra 

sporto plėtros strategija, sporto meistriškumui kelti yra labai svarbūs sporto šakų 



6 priedas 

8 

specializuoti mažieji centrai (minicentrai). Tokio pobūdžio centru – universaliu kompleksu –  

taptų ir atnaujintas sporto bei  sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“ su baseinu bei jam 

priskirta kūno kultūros ir sporto ugdymo ir laisvalaikio infrastruktūra.  

KONTEKSTAS 

Kūno kultūros ir sporto veikla Panevėžyje 

Panevėžio regionas garsėja giliomis futbolo, krepšinio, rankinio, bokso, plaukimo, lengvosios 

atletikos, triatlono, dviračių sporto, galiūnų sporto tradicijomis. Panevėžio regione yra du 

daugiafunkciai sporto kompleksai, 77 stadionai, 4 baseinai, 160 sporto salių, 4 aerodromai, 8 

šaudyklos, 101 krepšinio aikštelė, 72 tinklinio aikštelės,  44 futbolo aikštelės, 3 slidžių ir 

riedučių trasos, 1 BMX dviračių trasa bei 1 kartodromas.  

Daugiausia sporto įstaigų bei sportuojančių žmonių yra mieste. Panevėžio vardas taip pat 

siejamas su sporto tradicijų puoselėjimu bei sveikos gyvensenos ugdymu. Sukurta efektyvi 

sportinio rezervo ir didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistema: sportininkų atranka, 

pradinis rengimas ir tolesnis sportinio meistriškumo tobulinimas. Dirba aukšto profesinio 

lygio treneriai-sporto mokytojai. 

Panevėžio regiono plaukikų pastarųjų metų pasiekimai itin aukšti. Panevėžio regione 

plaukimas užima ypatingą vietą, nes dabartiniame „Žemynos“ progimnazijos baseine savo 

sporto karjerą pradėjo ir aukštą meistriškumą įgavo šie olimpiniai, Europos ir pasaulio 

medalininkai: Simonas Bilis, Paulius Andrijauskas, Jūratė Ladavičiūtė, Darius ir Deivydas 

Grigalioniai, Danas ir Enrika Repšiai, Arūnas Savickas, Andrius Šidliauskas ir kiti.  

Atgyjantis miestas 

Pastaraisiais metais Panevėžio miesto savivaldybė aktyviai investuoja į viešąją 

infrastruktūrą, inicijuoja viešųjų erdvių – parkų, aikščių, skverų, gatvių –  rekonstrukcijos 

projektus, pastatų modernizavimą, daugiabučių renovaciją, rengiami viešieji konkursai, 

ruošiami techniniai projektai. Atkreipiamas dėmesys į miesto infrastruktūrą, viešąsias 

erdves, poilsio zonas, kultūrą. 
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Pav. 1. Aktualių viešosios paskirties objektų projektų sporto ir sveikatingumo centro 

„Aukštaitija“ gretimybėse žemėlapis. 
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Šiuo metu rengiami arba realizuojami šie viešosios paskirties objektų projektai:  

1. Panevėžio Laisvės aikštės, aikštės prieigų ir autobusų stoties prieigų kompleksinio 

sutvarkymo darbai. 

2. Autobusų stoties pastato, Savanorių aikštės prieigų ir aplinkos sutvarkymo miesto 

centre vizija. 

3. Senvagės teritorijos ir Skaistakalnio parko sutvarkymas. J. Čerkeso-Besparnio 

sodybos (Skaistakalnio parke) pastato ir teritorijos sutvarkymas. 

4. Stasio Eidrigevičiaus menų centras. Kino teatro pastato (Respublikos g. 40, 

Panevėžyje) rekonstravimas ir aplinkos sutvarkymas. 

5. Sausio 13-osios skvero atnaujinimo projektas. 

6. Bendruomenių rūmų ir jų aplinkos sutvarkymo projektas. 

7. A. Jakšto gatvės Panevėžyje rekonstravimas. 

8. Jaunimo sodo ir Maironio tako sutvarkymas. 

9. Nevėžio krantinės nuo Stoties g. iki Nemuno g. tilto sutvarkymo projektas. 

 

Modernizuojami pastatai: 

1. „Vilties“ mokykla. 

2. Moigių namų pastatų kompleksas. 

3. Panevėžio konservų fabriko rekonstrukcija (projektas vykdomas privataus 

investuotojo). 

4. Dailės galerijos rekonstrukcija (Respublikos g.). 

 

 

Naujojo baseino sėkmė tiesiogiai priklausys  nuo viso miesto vystymosi, kokybiškų 
viešųjų erdvių puoselėjimo ir verslo iniciatyvų. Dėl to svarbu į atnaujintą kompleksą 
žvelgti kompleksiškai, kaip į vieną iš bendros viešosios infrastruktūros plėtros dalių, 
siekti maksimalios integracijos: patogaus patekimo, vizualinių ryšių su aktyviai 
miestiečių lankomomis arterijomis, sudaryti sąlygas teritoriją jungti su vystomais 
dviračių ir pėsčiųjų ryšiais, sudaryti sąlygas iki pastato patekti judėjimo ar kitas 
negalias turintiems asmenims. Pastatas privalo tapti integralia miesto dalimi, dėl to 
konkurso dalyviai skatinami susipažinti su Panevėžio miestu ir vykdomais projektais.  
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Su visa informacija apie Panevėžio miesto savivaldybės vykdomus investicinius projektus 

viešųjų erdvių tvarkymui ir infrastruktūros gerinimui galima susipažinti čia: 

http://maps.panevezys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2ede925cc734f17843f1b

b3193f8aab. 

Aktualūs viešosios paskirties objektų projektai 

Panevėžio Laisvės aikštės, aikštės prieigų ir autobusų stoties prieigų kompleksinio 
sutvarkymo darbai 

Panevėžio Laisvės aikštės su prieigomis, autobusų stoties prieigų architektūrinių idėjų 

konkursą 2017 m. laimėjo jaunųjų architektų komanda „Studija 501“. Konkurse buvo 

nagrinėjamos trys skirtingos centro dalys:  Laisvės aikštė ir jos prieigos, autobusų stoties 

prieigos bei istorinės miesto gatvės. Laimėtojai siūlo aikštę dalyti į tris dalis, kurių kiekviena 

turėtų skirtingą funkciją – reprezentacinę, kasdienio naudojimo ir masinių renginių erdvę.  

 

Taip pat kuriamos zonos, atitinkančios skirtingų amžiaus grupių poreikius: vaikų žaidimų 

aikštelės, lauko kavinės, poilsio erdvės, fontanai, kurie esant poreikiui galėtų tapti ledo 

čiuožyklomis, renginių paviljonas. Ypatingas dėmesys skirtas aikštės pritaikymui 

dviratininkams ir pėstiesiems. Laisvės aikštės prieigose esanti Respublikos g. pagal 

laimėjusį projektą turėtų tapti kultūros ir pramogų arterija su traukos objektais iki pat 

rekonstruojamo kino teatro „Garsas“.  

 

Senvagės teritorijos ir Skaistakalnio parko sutvarkymas. J. Čerkeso-Besparnio 
sodybos (Skaistakalnio parke) pastato ir teritorijos sutvarkymas 

2017 metų pavasarį Panevėžio miesto savivaldybės inicijuotą architektūrinių idėjų konkursą 

laimėjo architektų-urbanistų studija „Pupa – strateginė urbanistika“. Laimėtojai pristatė 

Senvagės ir Skaistakalnio parko atnaujinimo viziją, kurios tikslas – racionalus paprastumas. 

 

Siūlomos idėjos: 

● dviračių takais sujungti Kultūros ir poilsio parką, Nevėžio pakrantes ir Senvagę bei 

Skaistakalnio parką. 

● Senvagės parke siūlomas pagrindinis traukos objektas – poilsinis pėsčiųjų takas, 

žiedu juosiantis vandenį. 

● Skaistakalnio parke siūloma išlaikyti klasikinį gamtos peizažą, esamą augaliją, atverti 

Nevėžio pakrantes, platinti nusileidimą prie vandens, sukurti atvirų pievų. 
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Restauruoti J. Čerkeso-Besparnio sodybos pastatą. Šiuo metu avarinės būklės sodybą 

planuojama restauruoti pabrėžiant senąjį pastato charakterį su naujos architektūros interjero 

detalėmis. Atstatant sodybos stogo konstrukciją, būtų išlaikomas istorinis tūris. Pusiau 

požeminėje erdvėje numatoma jungtis su šiuolaikinės architektūros priestatu, kuris 

projektuojamas išnaudojant sklype esamus reljefo skirtumus. Pastato teritorijoje būtų 

atkuriamas istorinis sodybos sodas. Rekonstruotą sodybą ketinama pritaikyti tarptautinei 

menininkų susitikimų ir kūrybos erdvei. 

Panevėžio konservų fabriko rekonstrukcija (privati iniciatyva) 

Konservų fabriko statinių kompleksas Kranto g. 12 bus atnaujinamas ir pritaikomas kultūros 

ir komercijos reikmėms. Projektą rengia architektų studija „Arches“. Į kultūros paveldo 

registrą įtrauktas mūrinis fabrikas virs daugiafunkciu kompleksu, kuriame bus įrengtos 

konferencijų salės, galerija, kavinės-restoranas, viešbučio kambariai. Konservų fabriko 

teritorija naujais sprendiniais įtraukiama į miesto viešųjų erdvių sistemą, konvertuojama į 

miestui atvirą kultūrinės paskirties kompleksą. 

 

Istorinė pastatų kompozicija išsaugoma, kiemo erdvė pritaikoma renginiams ir poilsiui, 

formuojami takai, aikštelės, restoranų ir kavinių terasos, meninių instaliacijų zonos. 

Nevertingus priestatus ir antstatus siūloma kapitališkai sutvarkyti, atnaujinti atspindint 

šiuolaikinės architektūros tendencijas. Komplekso atnaujinimas turėtų padėti į miesto centrą 

sugrąžinti daugiau žmonių. 

Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas 

Panevėžio miesto savivaldybė siekia modernizuoti Panevėžio bendruomenių rūmų prieigas 

bei atlikti pastato vidaus rekonstrukciją. Taip pat bus tvarkomi pėsčiųjų takai, netoli kultūros 

centro esantis pėsčiųjų tiltas per Nevėžį, neveikiantis fontanas, įrengiama automobilių 

stovėjimo aikštelė. Planuojama atnaujinti pėsčiųjų ir dviračių takus ne tik šalia Bendruomenių 

rūmų, bet ir Kranto g. atkarpoje (nuo Vasario 16-osios iki Anykščių g.). Daugiau dėmesio bus 

skiriama Kranto g. būklei gerinti: bus iš esmės pertvarkoma gatvė, dalis lietaus nuotekų 

tinklų. Numatyta sutvarkyti žaliąsias zonas, plėsti laisvalaikio ir rekreacijos galimybes. Kranto 

gatvė virs atkurta istorinio miesto humanizuota erdve. 

 

Jaunimo sodo ir Maironio tako sutvarkymas 
Jaunimo sodas įkurtas centrinėje Panevėžio dalyje, šiaurinėje Nevėžio upės pusėje. Aplink 

parką yra nemažai gyvenamųjų namų, su Jaunimo sodo teritorija ribojasi Panevėžio Švč. 

Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčios ir Marijonų vienuolyno pastatų 

kompleksas, kuris yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas. Jaunimo sodas ribojamas A. 
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Jakšto ir Marijonų gatvių, šalia yra „Aukštaitijos“ sporto kompleksas ir maniežas. Tvarkant 

šias teritorijas, bus įrengiami naujieji mažosios architektūros elementai, pėsčiųjų ir dviračių 

takai, pertvarkomi želdiniai, įrengiama apšvietimo sistema, automobilių stovėjimo vietos, 

vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės.  

Su visa informacija apie Panevėžio miesto savivaldybės vykdomus investicinius projektus 

viešųjų erdvių tvarkymui ir infrastruktūros gerinimui galima susipažinti čia: 

http://maps.panevezys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2ede925cc734f17843f1b

b3193f8aab. 
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PROJEKTO VIETA 

Sklypo gretimybės 

Naujojo baseino projektas taps esamo sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ 

dalimi. Kompleksas, kartu su visa jam  priklausančia sporto infrastruktūra,  apsuptas 

santykinai netankios urbanistinės struktūros.  

 

Viena vertus,  teritorijoje vyrauja retas sodybinis užstatymas, tad svarbu atsižvelgti į 
sklypo gretimybes, užtikrinti, jog kaimyninių sklypų savininkų teisės nebūtų 
pažeistos. Kita vertus, baseinas neišvengiamai bus kontrastuojančio tūrio, dėl to 
prioritetas teikiamas vientiso sporto komplekso, užimančio visą kvartalą, formavimui 
ir naujojo baseino architektūrinio ansamblio darnumui.  
 

Šiaurinėje pusėje, ties Marijonų gatve, vyrauja mišrus užstatymas, čia įsikūręs daugiafunkcis 

prekybos centras, apsuptas sodybinio ir daugiabučių tipo pastatų.  

 
Pav. 2. Fotofiksacija – šiaurinė sklypo pusė. 

Vakarinė sklypo dalis ribojasi su netankiai apgyvendinta sodybinio tipo teritorija.  

 
Pav. 3. Fotofiksacija –vakarinė sklypo pusė. 
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Tuo tarpu rytinėje komplekso pusėje teritorija ribojasi su A. Lipniūno kultūros centru ir 

Jaunimo sodu, kurį planuojama rekonstruoti bei atverti visuomenei.  

 
Pav. 4. Fotofiksacija – rytinė sklypo pusė. 

 

Pietinėje dalyje reprezentacinė sporto ir sveikatingumo komplekso pusė, kartu su viešąja 

erdve, yra atsisukusi į Nevėžio upę ir centrinę miesto dalį.  

  
Pav. 5. Fotofiksacija – pietinė sklypo pusė. 

Pasiekiamumas 

Teritorijos pasiekiamumas pėsčiomis 

Pasirinkta baseino vieta nuo autobusų stoties nutolusi maždaug  1 600 metrų atstumu ir gali 

būti pasiekta dviem keliais.  

 

Pirmasis kelias. Kertant Laisvės ir „Garso“ kino teatro aikštes, einant Respublikos gatve iki 

tilto per Nevėžį, nuo autobusų stoties baseiną galima pasiekti per 24 minutes. Tai – 

vaizdingas maršrutas. Pasivaikščiojimas išskirtinis dėl Panevėžio senamiesčio pastatų bei 

kultūros paveldo objektų, tokių kaip A. T. Moigio namų kompleksas. Pasirinkus maršrutą 

Kranto gatve, atsiveria vaizdinga Senvagės teritorijos panorama bei Panevėžio konservų 

fabriko pastatų kompleksas, kurio pirmieji pastatai iškilo apie 1880 metus.  
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Antrasis kelias. Taip pat kertant Laisvės aikštę ir Senvagės parką persikeliama per Nevėžį, 

likusį kelią įveikiant krantine, nuo autobusų stoties baseiną galima pasiekti per 25 minutes. 

Tai –  vaizdingas ir gausus žaliųjų erdvių maršrutas.    

  

Kelionė nuo geležinkelio stoties iki baseino pėsčiomis užtruktų 12 minučių, tačiau nebūtų 

tokia vaizdinga. Panevėžio geležinkelio stotis yra rytinėje miesto dalyje, toje pačioje Nevėžio 

upės pusėje, nuo sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ nutolusi 850 metrų 

atstumu.  

 

Siūlant baseino architektūrinius ir viešosios erdvės sutvarkymo sprendinius svarbu 
užtikrinti sklandžią orientaciją sklype, kad pagrindinis įėjimas būtų jaukus, 
šiuolaikiškas, gerai atpažįstamas, lengvai identifikuojamas ir prieinamas.  

Teritorijos pasiekiamumas dviračiu 

Išanalizavus teritorijos pasiekiamumą dviračiu nuo autobusų ir geležinkelio stočių, matyti, jog 

pasirinktos baseino teritorijos vieta nuo autobusų stoties pasiekiama per 6 minutes, o nuo 

geležinkelio stoties – vidutiniškai per 3 minutes. Panevėžio miestui geras susisiekimas 

dviračiais yra ypatingai svarbus, siekiant sumažinti automobilių skaičių mieste (vienas iš 

Panevėžio darnaus judumo plano tikslų). Panevėžio savivaldybės planuose yra numatyta 

dviračių takų infrastruktūros plėtra, dalijimosi dviračiu sistemos (angl. „Bike sharing“) 

diegimas ir dviračių stovėjimo vietų įrengimas, kuris paskatins miesto gyventojus ir svečius 

rinktis tvaresnius  susisiekimo būdus. Siūlant baseino viešosios erdvės sprendinius, svarbu 

užtikrinti, jog pasiekiamumo prioritetas būtų teikiamas keliaujantiems pėsčiomis ar darniomis 

judumo priemonėmis.  

 

Planuojant viešosios erdvės tvarkymo sprendinius atsižvelgti į Panevėžio miesto 
darnaus judumo plano sprendinius.  
 

Nuoroda: http://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/investicijos/es-parama/valstybinio-

planavimo-projektai/darnaus-judumo-planas/parengtas-darnaus-judumo-wvjg.html 
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Pav. 6. Projekto teritorijos pasiekiamumo pėsčiomis ir dviračiu schema. 



6 priedas 

18 

 

 
Pav. 7. Projekto teritorijos pasiekiamumo autobusu schema. 
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Teritorijos pasiekiamumas viešuoju transportu 

Baseino pasiekiamumas autobusu nuo autobusų stoties laiko atžvilgiu nedaug skiriasi nuo 

pasiekiamumo dviračiu. Keliaujant nuo geležinkelio stoties maršrutas gerokai pailgėja, nors 

atstumas nėra didelis. Kelionė iki sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ trunka apie 

30 min. važiuojant nuo geležinkelio stoties ir 7 min. nuo autobusų stoties.  

 

Planavimo dokumentai 

Bendrasis planas 

Panevėžio miesto teritorijos bendrajame plane teigiama, jog Panevėžio miesto erdvinę 

struktūrą formuoja charakteringas skirtingų miesto dalių užstatymas, jų tarpusavio 

išdėstymas ir ryšiai. Miesto erdvinė kompozicija kuriama daugybės elementų, sudarančių 

sudėtingą ir įvairialypę, tačiau daugiau ar mažiau bendrą miesto erdvę. Pastebima, jog 

Panevėžio miestui tebetrūksta architektūrinio-urbanistinio savitumo, originalumo, išskiriančio 

jį iš kitų Lietuvos miestų, todėl būtina numatyti prielaidas bei galimybes ryškinti miesto 

identitetą, tausoti tai, kas jame vertinga, kurti patogias ir įsimenančias įvairaus pobūdžio 

miesto erdves bei papildyti jo siluetą, plėtoti želdynų sistemą, statyti raiškios architektūros 

statinius, taip pat, esant galimybei, ir aukštybinius pastatus (jiems tinkamose vietose).  

 

Panevėžio miesto bendrojo plano pagrindinių reglamentų brėžinyje baseino projekto teritorija 

yra centro zonoje (T2). 

 

Funkcinės zonos turinys: mišrios, didelio užstatymo intensyvumo teritorijos, kuriose vyrauja 

gyvenamoji aplinka, administravimo, paslaugų, prekybos ir kitos taršos nesukeliančios 

ūkinės veiklos, kartu su šių veiklų aptarnavimui reikalinga socialine, inžinerine, susisiekimo ir 

kita infrastruktūra, rekreacijai reikalingas atskiraisiais želdynais ir viešosiomis erdvėmis. 

 

Galimi teritorijos naudojimo tipai: mišri centro teritorija; mišri gyvenamoji teritorija; paslaugų 

teritorija; socialinės infrastruktūros teritorija. 

 

Detali informacija apie žemės naudojimo reglamentus pateikta brėžinyje: Panevėžio miesto 

bendrojo plano keitimas. Sprendiniai. Pagrindinės žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų 

brėžinys.  
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Nuoroda – https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-urbanistikos-

skyrius/teritoriju-planavimas-1985/panevezio-miesto-bendrasis-planas/panevezio-miesto-

bendrasis-2016.html. 

 

Sporto komplekso „Aukštaitija“ sklypas nepatenka į Panevėžio istorinės dalies (unikalus 

kodas 31872) teritoriją. 

Rekomenduojami teisės aktai 

Rengiant pasiūlymą, darbo projektą, rekomenduojama vadovautis šiais teritorijų planavimo 

dokumentais: 

● Panevėžio miesto bendruoju planu (2016 m.) (Registro TPDR Nr.T00079711 2017-

01-18) (nuoroda: https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/architekturos-ir-

urbanistikos-skyrius/teritoriju-planavimas-1985/panevezio-miesto-bendrasis-

planas/panevezio-miesto-bendrasis-2016.html).  

● Panevėžio miesto darnaus judumo planas (https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-

sritys/investicijos/valstybinio-planavimo-projektai/darnaus-judumo-planas/panevezio-

miesto-darnaus-y8gw.html). 

● Žemės sklypo (A. Jakšto g. 1) detaliojo plano keitimas, patvirtintas 2019 03 22  

Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-206. 

● Higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai 

reikalavimai“. 

● Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties 

statiniai“. 

● Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. 

Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. 

● Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“. 

● Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto 

ekspertizė“. 

● Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 

statybos priežiūra“. 
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Detalusis planas A. Jakšto g. 1 

Dokumento rengimas inicijuotas Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro, už projekto 

organizavimą buvo atsakinga Panevėžio miesto savivaldybė, o rengimą V. Undzėno įmonė. 

Detalusis planas patvirtintas 2019 03 22. 

Detaliojo plano brėžinys pateikiamas konkurso sąlygų prieduose. 

Sklypas Nr. 1 

Sklypo plotas – 41 375 kv. m.  

Teritorijos naudojimo tipas – GC (mišri centro teritorija). 

Žemės naudojimo būdas – KT / V (kitos paskirties, visuomeninės paskirties teritorijos). 

Leistinas pastatų aukštis – 27 m. 

Leistinas sklypo užstatymo tankis – 72 % (29 790 kv. m). 

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 1,2 (49 650 kv. m). 

Sklypas Nr. 2 

Sklypo plotas – 2 666 kv. m.  

Teritorijos naudojimo tipas – GC (mišri centro teritorija). 

Žemės naudojimo būdas – KT / E (kitos paskirties, atskirų želdynų teritorijos). 

Leistinas sklypo užstatymo tankis – 28 % (746 kv. m). 

Sklypas Nr. 3 

Sklypo plotas – 100 kv. m.  

Teritorijos naudojimo tipas –  GC (mišri centro teritorija). 

Žemės naudojimo būdas – KT / I1 (kitos paskirties, komunikacijų aptarnavimo objektų 

teritorijos). 

Leistinas pastatų aukštis –  5 m. 

Leistinas sklypo užstatymo tankis – 69 % (69 kv. m). 

Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 0,6 (460 kv. m). 
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Pav. 8. Sklypų A. Jakšto g. 1 detaliojo plano schema. 
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Pav. 9. Detaliojo plano A. Jakšto g. 1 užstatymo schema. 

A. Jakšto g.

Stoties g.

Ne
vė

žio
 g

.

Marijonų g.

h=27m

STADIONAS

SPORTO RŪMAI
“AUKŠTAITIJA”

SODYBINIO TIPO 
PASTATAI

LEDO
ARENA
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PASTATAS IR JO PROGRAMA 

Baseino priestato specifikacijų lentelė 

Patalpų tipas 
Plotas 
kv.m. 

Patalpos 
Plotas 
kv.m.* 

VIEŠOSIOS ERDVĖS 620 

Vestibiulis / informacinis centras 150 

Kavinė + virtuvė / poilsio erdvė 300 

Lauko rūbų persirengimo patalpa (iki 450 

vietų) 120 

Sanitariniai mazgai 50 

PASIEKIAMA 
SU LEIDIMU 

Baseino-SPA 
zona 

3470 

Didžiojo baseino erdvė 1800 

Mažojo baseino erdvė*** 420 

Inventoriaus patalpos 60 

Žiūrovų tribūnos ne mažiau 600 vietų 300 

Sveikatingumo zona (SPA) 500 

Lankytojų rūbinė (320 vietų) 260 

Šeimos rūbinė (30 vietų) 90 

Masažo kabinetai (2 vnt) 40 

Sporto klubas 750 Treniruočių salė / sporto klubas 750 

Papildomos 
funkcijos 

70 
Kineziterapijos / masažų patalpa (-os) 70 

PASIEKIAMA 
TIK 

PERSONALUI 

Baseino 
personalo 
patalpos 

240 

Trenerių / darbuotojų patalpos 70 

Administracijos patalpos (10 vietų) 80 

Darbuotojų virtuvėlė 50 

Sanitariniai mazgai 15 

Pagalbinė patalpa 25 

 
NAUDINGASIS PLOTAS 5150 kv. m 5150 

BENDRASIS PLOTAS NAUDOJANT PASTATO NAUDINGUMO KOEFICIENTĄ – 
1,5** 

7725 
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(Įtraukiama cirkuliacija, liftų šachtos, laiptai, techninės patalpos, vidinės konstrukcijos 
ir pertvaros.) 

 

Automobilių stovėjimo vietų 
poreikis**** 167 

Dviračių stovėjimo vietų poreikis***** 40 

 
Techninės patalpos numatomos po visa baseino (ų) erdve. 
* - nurodyti patalpų plotai yra orientaciniai ir gali kisti priklausomai nuo projektinių sprendinių. 
** - nurodytas bendrasis plotas yra orientacinis, įtraukiant technines patalpas po baseino erdve. 
Techninių patalpų dydžiai bus tikslinami techninio projekto metu. 
*** - naudojamas esamas sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ baseinas. 
**** - automobilių stovėjimo vietų skaičius gali kisti. Vadovautis galiojančiais teisės aktais. 
***** - pageidaujamas dviračių stovėjimo vietų skaičius. 
 

Patalpų apibūdinimas 

VIEŠOSIOS ERDVĖS 

Vestibiulis / informacinis centras 

Reprezentacinė erdvė, žyminti pastato įėjimą, suplanuota taip, kad lankytojams būtų lengva 

orientuotis pastate, nepasikliaujant vien tik žymėjimu. Pagrindinis įėjimas turi būti aiškiai 

atpažįstamas, naudojant architektūrines priemones. Rekomenduojama pagrindiniam pastato 

įėjimui naudoti esamą sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ vestibiulio erdvę. 

Rekonstruojama / renovuojama erdvė būtų bendrai naudojama viso sporto komplekso, dėl to 

turi būti užtikrintas netrukdomas abiejų įstaigų funkcionavimas. 

 

Aiškiai matomoje vietoje – vestibiulyje – turėtų veikti informacinis centras. Čia galima gauti 

informaciją apie baseino veiklą, įsigyti vienkartinius ar daugkartinius bilietus. Taip pat šiame 

taške bus įrengti kontroliniai vartai į lankytojų rūbines ir kitas patalpas, skirtas patekti tik  su 

leidimu. 

Kavinė / poilsio erdvė 

Kavinės pirminė paskirtis – aptarnauti sporto komplekso lankytojus. Ši erdvė yra lengvai 

pasiekiama iš vestibiulio, galima numatyti papildomą patekimą ir iš daugiafunkcės aikštės 

priešais kompleksą. Šis patekimas būtų naudojamas didelių renginių metu. Šalia kavinės 

turėtų atsirasti poilsio zona, skirta tiek kavinės, tiek baseino lankytojams. Pageidautina, kad 

ši erdvė turėtų vizualinį ryšį su didžiuoju baseinu, tokiu būdu žmonės galėtų stebėti renginius 
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ne tik tribūnose. Taip pat per šią erdvę būtų patenkama į žiūrovų tribūnas greta didžiojo 

baseino. 

Lauko rūbų persirengimo patalpa 

Rekonstruojant / renovuojant sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ vestibiulį 

rekomenduojama lauko rūbų persirengimo patalpą, skirtą komplekso lankytojams, atkurti 

originalioje vietoje. 

Sanitariniai mazgai 

Patalpos turi būti lengvai randamos ir pasiekiamos iš vestibiulio, tačiau nedarkančios 

reprezentacinio vestibiulio ir poilsio erdvės vaizdo. Projektuojant šias patalpas vadovautis 

galiojančiomis higienos normomis ir teisės aktais. 

ERDVĖS PASIEKIAMOS SU LEIDIMU 

Didžiojo baseino erdvė (50 ir 25) 

Projektuojamas 10 takų, 50 metrų ilgio baseinas. Baseinas turi atitikti FINA reikalavimus, 

keliamus rengiant tarptautines varžybas. Baseinas turi būti lengvai apeinamas, paliekant 

pakankamai erdvės mankštai, tačiau ne mažiau nei 2,5 metro nuo baseino vonios šonų, o 

baseino vonios galuose apėjimas turi būti ne mažesnis nei 3,5 metro. Baseino erdvėje 

numatyti vietą apdovanojimų pakylai. Didžioji baseino zona turi būti erdvi, šviesi. Skatinama 

ieškoti sprendimų, užtikrinančių maksimalų natūralios šviesos patekimą. Baseino vonios 

gylis turi būti vienodas per visą ilgį, ne mažesnis nei 2 m. Gerai matomoje vietoje, ant 

sienos, turi būti įrengtas LED ekranas (4,8 m ir 1,92 m). Baseino vandens plotas turi būti 

apšviestas ne mažiau nei 600 lx. Inventoriaus patalpos turi būti lengvai pasiekiamos iš 

baseino zonos. Turi būti numatyta skiriamoji baseino sienelė, kuri padalins baseiną į dvi 

dalis po 25 metrus, todėl bendras baseino ilgis kartu su sienele turi būti 52 metrai. Sienelė 

turėtų būti iš dviejų dalių (viena dalis 2 metrų ilgio, 2,3 metrų aukščio ir 12,5 metro pločio). 

Veikimo principas: sienelės dalis turi važinėti dugnu, mechaniškai, rankiniu būdu, sukant 

mechanizmą ant keturių ratukų iš vienos pusės baseino iki vidurio ir atgal. Baseino 

skiriamosios juostos turi pralįsti kiaurai sienelę per skyles.  

 

https://www.fina.org/sites/default/files/2017_2021_facilities_16032018_full_medium.pdf. 

Mažojo baseino erdvė (25 ir 10) 

Esamas sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ baseinas bus naudojamas šuoliams 

į vandenį, vaikų mokymui plaukti ir sportininkų apšilimui varžybų didžiajame baseine metu. 
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Senojo baseino erdvė turi būti iš esmės rekonstruojama ir pritaikoma vaikų plaukimo 

mokymui, išsaugant šuolių į vandenį infrastruktūrą, įrengiant atsispyrimo bokštelius. 

Baseinas turi būti įrengtas taip, kad juo galėtų naudotis neįgalieji. Mažasis baseinas turėtų 

turėti gerą susisiekimą su naująja baseino zona. Projektuojant baseino technologinius 

įrenginius, įvertinti galimybę juos optimizuoti abiejų baseinų priežiūrai.  

 

Rekonstruojamame 25 metrų ilgio baseine esamas tribūnas rekomenduojama naikinti.  

Žiūrovų tribūnos 

Tribūnos naujajame 50 metrų baseine turi talpinti ne mažiau nei 600 žiūrovų, jeigu yra 

galimybė vietų skaičių galima padidinti iki 800, išskiriant  30–50 vietų VIP zoną greta starto 

vietų. Žiūrovų sėdynės tribūnose turi būti atskiros ir pagamintos iš drėgmei atsparios 

medžiagos. Tribūnos turi turėti barjerą, skiriantį žiūrovus nuo baseino erdvės. Ši erdvė turėtų 

būti lengvai pasiekiama iš vestibiulio ar poilsio erdvės su kavine. 

Inventoriaus patalpa (-os) 

Inventoriaus patalpa turi būti gerai ventiliuojama, sausa, skirta laikyti įvairų šlapią sportininkų 

inventorių, vandensvydžio inventoriui. Taip pat šioje patalpoje galima numatyti atskirą 

sandėliuką valymo ir kitoms priemonėms laikyti.  

Sveikatingumo zona (SPA) 

Sveikatingumo zonoje turėtų būti projektuojamos ne mažiau nei keturios pirtys (dvi 

suomiškos, viena rusiška ir viena garinė), dvi masažinės vonios ir laisvos formos, iki 1 metro 

gylio, baseinas – „varlinukas“. Šalia šių erdvių turėtų atsirasti poilsio zona, kuri sujungtų šias 

erdves į vientisą, aiškiai suvokiamą SPA zoną. Šios funkcijos turėtų būti lengvai pasiekiamos 

iš baseinų ir rūbinių erdvės, tačiau, siekiant izoliuoti plaukimo zonos triukšmą, 

rekomenduojama baseinų ir sveikatingumo zoną atskirti skaidriomis ar uždaromis 

pertvaromis. Sveikatingumo zonos sudėtis tikslinama su perkančiąja organizacija techninio 

projekto metu. 

Lankytojų rūbinės 

Rūbinių patalpos bus naudojamos baseino, SPA ir treniruočių salės / sporto klubo lankytojų. 

Numatomos vyrų ir moterų rūbinės po 160 kiekvienai grupei. Taip pat yra numatoma 30 

vietų šeimos rūbinei, skirtai tėvams su mažais vaikais ir žmonėms su negalia. Naujai 

projektuojamų baseinų Lietuvoje ir užsienyje praktika rodo, jog rūbinės gali būti 

projektuojamos kaip viena bendra erdvė, skirta visiems lankytojams. Projektuotojai gali 
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laisvai pasirinkti rūbinių suplanavimą, kuris labiausiai tiktų siūlomiems architektūriniams 

sprendiniams.  

Ši patalpa (-os) turi būti greta informacinio centro, viename aukšte su visomis baseino 

erdvėmis ir SPA zona, turi būti numatyta lankytojų kontrolė. Baseinų ir SPA zonos privalo 

turėti tiesioginį įėjimą iš rūbinių. Rūbinės turi būti projektuojamos vadovaujantis higienos 

normomis, numatant reikiamą kiekį dušų, WC ir kitų būtinų elementų šioms erdvėms. 

Masažo kabinetai  

Planuojama įrengti du masažo kabinetus, skirtus sportininkams. Šios patalpos turi turėti 

tiesioginį patekimą iš baseino erdvės. Esant poreikiui šie kabinetai bus naudojami kaip 

dopingo patikros punktai.  

Treniruočių salė / sporto klubas 

Treniruočių erdvėje turėtų būti dvi grupinių užsiėmimų salės po 100–150 kv. m ploto ir viena 

bendra treniruoklių zona. Kadangi planuojama, kad treniruočių erdvė veiks ir kaip 

savarankiškas sporto klubas, šios patalpos gali būti įrengtos kitame aukšte nei rūbinės, o 

patekimas į jas neturėtų būti projektuojamas per baseinų ir SPA zonas. Galimybei esant, 

vizualinis ryšys su vienu ar abiem baseinais būtų privalumas. Treniruočių salės / sporto 

klubo inventoriaus sudėtis tikslinama su perkančiąja organizacija techninio projekto metu. 

Kineziterapijos / masažų patalpos 

Šios patalpos yra skirtos baseino, sporto klubo lankytojams ir kitiems lankytojams, kuriems 

reikalinga reabilitacija ar vienkartinės konsultacijos. Ši erdvė gali būti numatyta viename 

aukšte su sporto klubu ar baseino administracija be galimybės patekti į bendras rūbinių 

patalpas. 

ERDVĖS PASIEKIAMOS TIK PERSONALUI 

Trenerių / darbuotojų patalpos 

Patalpos skirtos baseino ir sporto klubo treneriams bei pagalbiniam personalui. Patalpose 

turi būti numatomos dvi darbo vietos (sėdimos su stalais), rūbinės, dušai ir WC. Trenerių / 

darbuotojų patalpos turėtų būti netoli baseino ir SPA erdvių. Esant galimybei, priklausomai 

nuo pasirinktų sprendimų, turėti tiesioginį patekimą į baseiną ir SPA. 

Administracijos patalpos 

Baseine turi būti numatyta šiuolaikiška biurų darbo erdvė, talpinanti 10 darbo vietų, iš kurių 

dalis gali būti skirta komandiniam darbui ir dalis privatiems kabinetams. Šios patalpos gali 
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būti įrengtos kitame aukšte nei baseinas. Patekimas į administracines patalpas 

kontroliuojamas.  

Darbuotojų virtuvėlė 

Visiems baseino darbuotojams ir treneriams numatyta patalpa, skirta ilsėtis ir užkąsti. Ši 

patalpa gali būti lankstaus plano su galimybe toje pačioje patalpoje turėti neformalią 

susitikimų erdvę, kuri, esant poreikiui, galėtų būti atskirta pertvara. Ši patalpa turėtų būti 

šalia administracijos.  

Pagalbinė patalpa ir sanitariniai mazgai 

Pagalbinė patalpa, skirta valytojų įrangai, ir sanitariniai mazgai turi būti numatyti šalia 

administracijos patalpų. Sanitarinius mazgus projektuoti atsižvelgiant į higienos normas. 

Techninės patalpos 

Visos techninės, technologinės ir pagalbinės patalpos, skirtos baseino funkcionavimui 

užtikrinti, yra numatomos rūsyje aplink didžiojo ir mažojo baseino vonias. 

Patalpų poreikį tikslinti pagal FINA reikalavimus, technologinį ir užsakovo poreikius techninio 

projekto rengimo metu. 

LAUKO ERDVĖ 

Lauko / viešoji erdvė, esanti pietvakarinėje sklypo dalyje, turi ne tik pabrėžti pagrindinį įėjimą 

į sporto ir sveikatingumo kompleksą bei naujojo baseino kompleksą, bet ir tarnauti viso 

miesto gyventojams, kurie galėtų čia atvykę pailsėti ar užsiimti kita aktyvia veikla. Konkurso 

dalyviai yra skatinami pažvelgti kūrybiškai į viešosios erdvės daugiafunkcį panaudojimą. 

Viešojoje erdvėje automobilių stovėjimas neorganizuojamas. Kadangi aikštėje ir jos 

prieigose labai  svyruoja žemės paviršiaus aukščiai, projektiniuose sprendiniuose privaloma 

užtikrinti sklandų žmonių su negalia judėjimą viešojoje erdvėje ir patekimą į sporto ir 

sveikatingumo kompleksą „Aukštaitija“. 

 
Panevėžio darnaus judumo planu siekiama skatinti judėjimą pėsčiomis ar kitomis darnaus 

judumo priemonėmis, dėl to savivaldybė taikys kompleksiškas priemones, skatinančias į 

renginius atvykti viešuoju transportu ir netaršiomis transporto priemonėmis. Atnaujinama 

dviračių infrastruktūra leis kompleksą lengvai pasiekti dviračiais.  
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Automobilių stovėjimo organizavimas 

Vadovaujantis preliminaria baseino programa, projektuojamas automobilių stovėjimo vietų 

poreikis naujam priestatui yra maždaug 165 vietos, esamo sporto ir sveikatingumo 

komplekso stovėjimo vietų poreikis – maždaug  134 vietos. Bendras sporto ir sveikatingumo 

komplekso ir baseino komplekso stovėjimo vietų poreikis – apie 299 vietas. Kadangi projekto 

vieta patenka į miesto centro zoną, vadovaujantis Automobilių stovėjimo vietų skaičiaus 

Panevėžio mieste nustatymo taisyklėmis (patvirtintomis Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d., Nr. 1-317) automobilių stovėjimo vietų skaičiavimui taikytinas 

0,75 koeficientas, dėl kurio bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis yra 224 vietos. 

Aplink sklypą bus įrengiama 112 vietų automobiliams. A. Jakšto gatvės rekonstrukcijos 

metu, iki 500 m atstumu nuo sporto ir sveikatingumo komplekso, bus įrengta 70 stovėjimo 

vietų automobiliams. Trūkstamos stovėjimo vietos bus numatytos 500 metrų atstumu nuo 

projekto vietos. Įvertinus komplekso gretimybes,  svarbu papildomai numatyti 6 vietas 

neįgaliųjų automobiliams, 1 vietą autobusui, 10 vietų motociklams ir ne mažau kaip dvi 

vietas elektromobiliams su įkrovimo stotelėmis.  

 

A. Jakšto gatvės rekonstravimo dangų ir eismo organizavimo planą galima rasti: 

http://maps.panevezys.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=c2ede925cc734f17843f1b

b3193f8aab. 

Dviračių stovėjimo organizavimas  

Pageidaujamas dviračių vietų poreikis – 40 vietų, jos gali būti integruotos į sporto ir 

sveikatingumo komplekso ir baseino komplekso daugiafunkcės viešosios erdvės 

sprendinius.  

Funkciniai ryšiai 

10 paveiksle pateikiamos tik svarbiausios sąsajos, kurios yra nedidelė galimų ryšių pastate 

dalis. Konkurso dalyviai gali vadovautis, tačiau nėra apriboti ieškoti naujų, papildomų pastato 

funkcinių ryšių ir jų pagrindimo bei kurti naujas, pagrįstas sąsajas tarp skirtingų funkcinių 

zonų.  

 

Lankytojų srautas skaidomas į tris zonas: 

1. viešosios erdvės – lankytojų judėjimas nevaržomas. 

2. Pasiekiama su leidimu – tai patalpos, į kurias patekti galima tik su lankytojams skirtu 

leidimu, išduotu informaciniame centre. Po šias patalpas taip pat gali judėti ir 

darbuotojai. 
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3. Pasiekiama tik personalui – patalpos, į kurias gali patekti tik komplekse dirbantys 

žmonės (administracija, treneriai ir kiti darbuotojai). 

 

Svarbiausia, kad judėjimas pastate būtų kiek įmanoma natūralesnis ir intuityvesnis, 

nereikalaujant perteklinių ženklų, krypčių ar nuorodų. Pastatas turėtų būti lengvai 

naudojamas, prieinamas, jame turėtų būti lengva judėti ir orientuotis visiems čia dirbantiems 

ar besilankantiems. 

 

Planuojant pastato funkcinį išdėstymą, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į ribotos prieigos 

zonas: trukdžių ir srautų persikirtimų tarp skirtingų prieigų zonų neturi būti arba jie turi būti 

minimalūs. 

 
Pav. 10. Principinė baseino funkcinė schema. 

Vestibiulis / 
informacinis centras

Lauko rūbų 
persirengimo patalpa

Kavinė / 
poilsio erdvė

Baseinas 
50x25

Baseinas 
25x10

Treniruočių
salė / 
sporto 
klubas

ki
ne

zi
te

ra
pi

jo
s

ir 
m

as
až

ų
pa

ta
lp

a/
os

A
dm

in
is

tr
ac

ija

Techninės ir pagalbinės patalpos

SPA

Tr
ib

ūn
os

Trenerių
patalpos

Lankytojų 
rūbinės m

as
až

o
ka

bi
ne

ta
i

Viešos erdvės

Pasiekiamos erdvės su leidimu

Pasiekiamos erdvės tik personalui

Viešai prieinami ryšiai

Vizualinis ryšys

Tik su leidimu pasiekiami ryšiai

Tik personalui pasiekiami ryšiai

Pagrindinis įėjimas

Papildomas įėjimas renginių metu

Tarnybinis įėjimas



6 priedas 

32 

Rekonstrukcijos schema 

Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstrukciją sudaro dvi dalys: 

1. griaunamas šiaurinis sparnas, kuris yra sujungtas su esamu baseinu (25 ir 10), jo 

vietoje numatomas priestatas su naujojo baseino zona ir papildančiomis funkcijomis 

(užstatymo zona). 

2. Dalis esamų pirmojo sporto ir sveikatingumo komplekso aukšto patalpų (baseinas, 

vestibiulis ir dalis rūbinių) pritaikomos naujojo baseino reikmėmis jas rekonstruojant / 

renovuojant (žiūrėti pav. 11 „Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ 

rekonstrukcijos schema“), renovuojamas esamas komplekso paradinis fasadas. 

Vestibiulio erdvė yra skirta viso komplekso lankytojams. 

 
Pav. 11. Sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ rekonstrukcijos schema. 
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Pastato urbanistiniai reikalavimai 

1. Formuojamas vientisas sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ ir naujojo 

baseino priestato ansamblis, išsaugant esamo pastato architektūrinį charakterį. 

2. Praplečiamas esamos viešosios erdvės funkcionalumas ir lankstumas pietvakarinėje 

sklypo dalyje. 

3. Pasiekiamumas įvairiomis transporto priemonėmis. 

4. Automobilių stovėjimas numatomas aplink A. Jakšto g. 1 sklypą ar kitose gretimose 

teritorijose. 

5. Ypatingą dėmesį skirti rekonstruojamo objekto architektūriniam sprendimui ir jo 

įkomponavimui į aplinką, teritorijos sutvarkymui, išnaudojant reljefo ypatumus, 

betarpiškai į jį integruojant projektuojamą objektą. 

6. Projektuojant užtikrinti naudojamų medžiagų darnumą pačiame objekte ir sąsajas su 

aplinka. 

7. Projektuoti tinkamai, atsižvelgiant į miesto mastelį integruojant projektuojamą objektą, 

būtina įvertinti  istorines, esamas, būdingas miestui užstatymo linijas, projektuoti 

tinkamus miesto masteliui tūrius, gerbti nusistovėjusio aukštingumo principus. 

8. Rekonstruojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“ yra svarbus šios 

Panevėžio miesto dalies formantas. Tai susiformavusio tankaus užstatymo ir 

natūralios gamtos (Nevėžio upės slėnyje) vieta. Svarbu išlaikyti komplekso, kaip 

aplinką formuojančio elemento, reikšmę.  

9. Kadangi teritorijos gretimybėse vyrauja netankus sodybinis užstatymas, svarbu 

formuoti darnų naujojo baseino, sporto ir sveikatingumo komplekso architektūrinį 

ansamblį, atsižvelgiant į sklypo gretimybes, užtikrinant, jog kaimyninių sklypų 

savininkų teisės nebūtų pažeistos. Kita vertus, baseinas neišvengiamai bus 

kontrastuojančio tūrio, dėl to prioritetas teikiamas vientiso sporto komplekso, 

užimančio visą kvartalą, formavimui. 
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Pastato architektūros reikalavimai 

1. Šiuolaikiška kokybiška ir integrali architektūra: rekonstruojant pastatą, teikti 

prioritetą objekto architektūrinei išraiškai, jos dermei su urbanistine aplinka, 

racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendimams, kurie užtikrintų efektyvų 

statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Projektuojant atsižvelgti į 

esamą situaciją, pastatas su savo aplinka turi darniai įsilieti į aplink esantį 

miestovaizdį, logiškai suplanuojant infrastruktūrines jungtis. 

2. Pastato vidaus erdvių lankstumas ir efektyvus išnaudojimas: kadangi 

formuojamas vientisas kompleksas kompaktiškoje teritorijoje, svarbu užtikrinti 

logiškus ryšius pastate, efektyvų erdvių išnaudojimą. Planuojant priestato erdves, 

galvoti apie jų lankstumą.  

3. Lengva priežiūra ir ekonomiškas išlaikymas: projektuojamas pastatas turėtų būti 

lengvai prižiūrimas, sprendiniai turi užtikrinti ekonomišką statinio išlaikymą. 

4. Tvarūs architektūriniai sprendimai: projekte taikyti inovatyvius architektūrinius 

sprendinius ir rinktis aplinką tausojančias ir patvarias medžiagas bei atkreipti dėmesį 

į tvarų jų eksploatavimą. 

5. Universalus dizainas: projektuoti ir užtikrinti  žmonių su negalia patekimą ir 

naudojimąsi numatomomis paslaugomis, dalyvauti užsiėmimuose ir varžybose 

baseine (baseinuose), sveikatingumo zonoje, pagalbinėse patalpose, varžybų 

stebėjimą tribūnose, užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, sklypo (įvažiavimo kelių, 

automobilių stovėjimo aikštelių, takų, šaligatvių ir t. t.) pritaikymą pagal teisės aktus, 

įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, neregiai). 

6. Projektuojamas objektas turi atitikti reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos 

architektūros įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose bei kituose 

teisės aktuose. 
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Vertinimo komisija 
 

Ekspertinę komisiją kokybės kriterijams įvertinti sudaro septyni nariai iš kurių: P Panevėžio 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, miesto vyr. architektė, du plaukimo 

sporto atstovai ir keturi architektai.  

Pasiūlymus recenzuos ir savo objektyvias išvadas komisijai pristatys architektūrą ir plaukimo 

sporto statinių specifiką išmanantys recenzentai (po vieną atitinkamai specializacija). 

 
Komisijos nariai*: 
 

1. Žibutė Gaivenienė - Panevėžio savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotoja (Komisijos pirmininkė); 

2. Daiva Gasiūnienė – Panevėžio miesto savivaldybės vyr. Architektė (Komisijos narė). 
3. Rolandas Palekas – architektas (Komisijos narys); 
4. Aurimas Ramanauskas – architektas (Komisijos narys); 
5. Gintautas Diržys – architektas (Komisijos narys); 
6. Emilis Vaitkaitis – Lietuvos plaukimo federacijos prezidentas (Komisijos narys); 
7. Žilvinas Ovsiukas – Lietuvos plaukimo rinktinės vadovas (Komisijos narys); 

 

Recenzentai*: 
Laura Kairienė – architektė. 
Vaidotas Dapkevičius – architektas. 

 

* Komisijos nariui ar recenzentui negalint atvykti į vertinimo komisijos posėdį, vertinimo 

komisijos narių sąrašas gali būti keičiamas, apie komisijos sudėties pokyčius (jei tokių bus) 

bus informuojama per CVP IS. 
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UŽDUOTIES PRIEDAI 

1. TOPOGRAFINĖ NUOTRAUKA 
1. Sporto_rumai_topografine nuotrauka.dwg 

2. SKLYPO DETALUSIS PLANAS 
1. 27-18-242_ARSprendiniai.pdf 
2. 27-18-242_Pagrindinis brezinys.pdf 
3. Informacija_242.pdf 
4. Keičiamas_dp.pdf 
5. SI PlanasA.Jak.1.pdf 
6. Sprendiniai_3550 
7. ZSPlanas-M16A.pdf 
8. ZSPlanasA.J.ak1A.pdf 
9. ZSPlanasA.Jak1.pdf 

3. TERITORIJOS DRONO VIDEO 
1. Video 1.mp4 
2. Video 2.mp4 
3. Video 3.mp4 
4. Video 4.mp4 
5. Video 5.mp4 
6. Video 6.mp4 
7. Video 7.mp4 

4. SPORTO RŪMAI “AUKŠTAITIJA” AUKŠTŲ PLANAI 
1. Sklypo planas.dwg 
2. Aukstu planai.dwg 
3. Reportas_1a.pdf 
4. Reportas_2ab.pdf 
5. Reportas_3.pdf 
6. -1A.pdf 
7. 1A.pdf 
8. 2A.pdf 
9. 3A.pdf 
10. 4A.pdf 

5. TERITORIJOS 3D MODELIS 
1. Teritorijos 3D modelis (pilnas).obj 
2. Teritorijos 3D modelis (tik aplinka).obj   

 


