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Informacinis susitikimas buvo filmuojamas ir transliuojamas gyvai konkurso Facebook 

paskyroje. Susitikimo įrašą (pristatymą ir diskusiją) galima pasiekti šia nuoroda: 

https://www.facebook.com/paneveziobaseinas/videos/921130541616914/ 

Informaciniame susitikime be organizatorių dalyvavo 22 asmenys. 

Informacinis susitikimas vyko sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ patalpose 

adresu A. Jakšto g. 1. Po pristatymo, susitikimo dalyviai buvo kviečiami pasivaikščioti po 

sporto kompleksą, apžiūrėti konkurso teritoriją. 

Su visą Informacinio susitikimo dalyvių ir sąlygų rengėjų bei Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos diskusija galima susipažinti video medžiagoje, išskiriami keli klausimai kilę 

informacinio susitikimo dalyviams: 

1) Ar pasiūlymų pateikimo data yra vis dar preliminari? 

https://www.facebook.com/paneveziobaseinas/videos/921130541616914/
https://www.facebook.com/paneveziobaseinas/videos/921130541616914/


Atsakymas: Darbų pateikimo datos yra nustatytos. Panevėžio miesto savivaldybės 

administracija nenori konkurso užtęsti nes turi teikti paraišką Valstybės investicijų 

programai, tačiau, didžiausias dėmesys yra pasiūlymų kokybei. Konkurso dalyviai turi 

teisę teikti motyvuotus prašymus,  kad  pasiūlymų pateikimo terminai būtų pakeisti. 

2) Kaip suprantamas terminas „Universalus dizainas“ ? 

Atsakymas: Universalaus dizaino sąvoka yra apibrėžta LR Statybos įstatyme. Svarbu 

neapsiriboti vien pandusais ir platesniais koridoriais, bet iš esmės galvoti kaip pastatą 

padaryti maloniai naudojamą įvairių fizinių galimybių žmonėms. 

3) Kokia projekto politinė situacija ir kaip į būsimą projektą reaguoja aplinkiniai? 

Atsakymas: Apie šį projektą mieste kalbama jau ne pirmi metai, kokybiškos sporto 

infrastruktūros poreikis yra akivaizdus. Pastato paskirtis nekeičiama, iš aplinkinių 

gyventojų pretenzijų sulaukta nėra. Paskutinių metų Panevėžio miesto sportininkų 

laimėjimai yra didelis paskatinimas naujam projektui, nes tiek miestiečiai, tiek visos 

Lietuvos sportininkai laukia šio projekto įgyvendinimo. 

4) Kokio lygio varžyboms numatoma galimybė vykti šiame baseine? 

Atsakymas: Ambicija - rengti ir Europos lygio plaukimo varžybas. 

5) Ar sportininkų ir lankytojų rūbinės turi būti atskirtos? Ar nėra poreikio formuoti 

komandines persirengimo rūbines? 

Konkurso dalyviai gali rinktis kokį sprendimą pasirinkti, jis nėra griežtai nurodomas. 

Ruošiant sąlygas ir nagrinėjant skirtingų baseinų programas buvo kalbėta ir su 

sportininkais ir kitų baseinų administratoriais. Sportininkai gali persirengti ir su kitais 

baseino lankytojais. Baseino lankytojams gali būti įrengtos tiek atskiros vyrų ir moterų 

persirengimo rūbinės, gali būti ir šeimų persirengimo rūbinės, tiek ir bendros visiems 

rūbinės. Sąlygose yra numatytas bendras kiekis persirengimo spintelių, erdvės 

skirstymo sprendimas yra paliekamas konkurso dalyviams. 

6) Ar galima naudoti pažymėtą esamo pastato dalį rekonstrukcijos schemoje per 

visus aukštus?  

Atsakymas: Ne, galima jungti tik pirmą aukštą. 

7) Ar yra numatoma esamo pastato (likusios dalies) rekonstrukcija/remontas ar 

pan.? 

Atsakymas: Šio konkurso objektas yra esamo pastato rekonstrukcija praplečiant jo 

funkcijas priestate, konkurso sąlygose nurodytoje schemoje, jungiant jį su 

rekonstrukcijos schemoje pažymėta pastato dalimi ir prieigų sprendiniai pateikiami 

Lauko erdvės aprašyme konkurso sąlygose. 

Likusios pastato dalies rekonstrukcija/remontas šiuo metu nenumatomi. Dalyviai nėra 

apribojami siūlyti papildomus sprendinius, tačiau jie nebus vertinami. 

8) Ar esamo pastato rekonstrukcijos kaina įeina į planuojamą rekonstrukcijos 

biudžetą. 



Atsakymas: Taip 

9) Ar galima nepaisyti baseino užstatymo zonos? 

Atsakymas: Ne. Konkurso dalyviai turi vadovautis galiojančiu Detaliuoju planu ir 

konkurso sąlygose nubrėžta Baseino užstatymo riba. Konkurso sąlygose išsamiai 

aprašyta priestato programa, galimo jungimo su esamu statiniu zona, siūloma ryšių 

schema ir lauko erdvės tvarkymo reikalavimais. Tikslindami terminą „Lauko erdvė“ 

išsamiai aprašytą konkurso sąlygose, pridedame schemą. 

Organizatoriai informacinio susitikimo dalyviais primena jog visa komunikacija dėl konkurso 

vyksta per CVP IS priemones (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/), labai rekomenduoja 

kreiptis kuo anksčiau kiltus klausimams, sekti atnaujinamus. Taip pat primenama jog dalyviai 

teikdami pasiūlymus turi vadovautis konkurso sąlygomis (Pirkimo sąlygos Nr. 253). 

Konkurso sąlygų santraukoje pateikiama apibendrinta informacija. 

 

https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/


 


