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URBANISTINĖ IDĖJA
Projektuojant naująjį baseino priestatą
atsižvelgta į esamą teritorijos užstatymą.
Formuojamas naujas baseino tūris įsiterpia
tarp Aukštaitijos sporto rūmų pastato ir Ledo
arenos. Vienas jų – ledo arena – lygiuojasi pagal
dominuojančią užstatymo kryptį teritorijoje,
kitas – sporto rūmų pastatas – lygiuojasi
palei Stoties gatvę, todėl yra suvokiamas
kaip diagonaliai stovintis teritorijoje. Naujas
baseino priestatas tampa darnia jungtimi,
atsižvelgiančia tiek į vieną, tiek į kitą kryptį.
Sklypo prieigose esanti automobilių stovėjimo
aikštelė konvertuojama į žalią aikštę, kuri skirta

ne tik sporto komplekso lankytojams, bet
visiems miestiečiams. Aikštėje paliekama tik
tiek kietos dangos, kiek reikalinga patogiam
pastatų naudojimui, maksimaliai erdvės
atiduotant žaliai pievai. Kadangi apylinkėse nėra
pakankamai didelio atviro žalio ploto, pieva,
esanti greta upės, skirta aktyviam laisvalaikiui,
reikalaujančiam vietos, gali tapti patrauklia
viešąja erdve miestiečiams. Iki pastato
atveda dviračių takas bei nuožulnūs takeliai
pėstiesiems bei žmonėms su negalia.

2

D11

3

D11

4

D11

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Tiek Aukštaitijos sporto rūmų pastatui, tiek
ledo arenai būdingas lygus, pailgas horizotalus
siluetas. Tarp jų įterptas naujas baseino
priestatas savo ritmingu stogu suteikia
kompleksui dinamišką kontūrą, skaido didelį
tūrį į mažesnius, artimesnius gretimam
sodybiniam užstatymui. Žvelgiant iš aikštės
pusės, priestato priekyje esantis kavinės
tūris vizualiai atsiskiria nuo likusio pastato ir
jį užstoja. Besileidžiantis kavinės tūrio stogas
dar labiau vizualiai mažina baseino priestatą.
Tokiu būdu naujasis priestatas nekonkuruoja
su didelio tūrio, monumentalios simetriškos
kompozicijos Aukštaitijos sporto rūmų pastatu.
Žiūrint iš stadiono pusės, matomas pastato
fragmentas įsikomponuoja į komplekso išklotinę
sau būdingu šlaituotu siluetu.
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INTERJERO IDĖJA
Pastato interjero idėja – sukurti erdves, kurių
estetika kyla iš pastato struktūros, sandaros,
konstrukcijų. Pagrindinėse pastato ervėse
jaukią atmosverą kuria natūralios šviesos gausa.
Didžiojo baseino erdvė užpildyta natūralia
šviesa, patenkančia pro stoglangius bei langus
fasade. Išraiškinga stogo konstrukcija kuria
dinamišką erdvę pastato viduje. Aukšta kavinės
ervė užpildoma šviesa per didelius langus
bei su vaizdu į didžiojo baseino erdvę. SPA
zonoje intereją formuoja trys dideli langai bei
baseinėliai palei juos. Sporto salėms charakterį
suteikia stogo konstrukcija bei vaizdai į lauką ir į
baseinų erdves.
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PASTATO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS
Baseino priestatas suplanuotas siekant patogiai
atskirti „šlapią“ baseino zoną, skirtą lankytojams su
leidimais, visiems lankytojams prieinamas erdves bei
personalui skirtas erdves.
„Šlapia“ baseino zona suplanuota taip, kad lankytojai,
praėję rūbines, patogiai pasiektų skirtingas erdves –
SPA, mažojo baseino arba didžiojo baseino, nekirsdami
kitų patalpų.
Didžiojo ir mažojo baseino erdvės susijungia jungtimi,
kuri tarnauja kaip sankryža, iš kurio galima patekti į
didijį, mažajį baseinus, SPA, rūbines.
Sporto klubo patalpos pasiekiamos laiptais bei liftu iš
lankytojų rūbinių. Tiek treniruoklių salė, tiek grupinių
užsiėmimų salės turi vizualinį ryšį į vieną arba abu
baseinus, taip pat į stadioną.
Baseino tribūnos talpina 638 žiūrovus. Dalis tribūnų
yra pasiekiama iš poilsio ervės/kavinės (pirmame
aukšte), dalis iš vestibiulio (antrame aukšte).
Lankytojai patenka į pastatą per pagrindinį senosios
dalies įėjimą. Ten esančiame vestibiulyje juos pasitinka
rūbinė bei infocentras. Iš šio taško jau galima
vizualiai matyti didžiąją baseino ervę. Šis vizualinis
ryšys intuityviai nuveda lankytojus link persirengimo
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kambarių ir poilsio erdvės su kavine.
Kavinės/poilsio erdvė numatyta su patekimu iš
vestibiulio. Patekimas iš lauko suteikia galimybę kavinei
išsiplėsti į aikštę bei funkcionuoti nepriklausomai
nuo sporto centro darbo laiko. Kavinė turi tiesioginį
patekimą į tribūnas bei vizualinį ryšį su didžiojo
baseino erdve. Tiekimas kavinei numatomas iš aikštės,
tiekimo transportui panaudojant dviračių taką.
Techninės patalpos, skirtos baseinų funkcionavimui
numatomos pastato rūsyje.

KONSTRUKCINIAI INŽINERINIAI
SPRENDIMAI
Didžiojo baseino erdvė perdengiama 37 metrų metalo
santvaromis. Esamos pastato laikančios konstrukcijos
keičiamos minimaliai, išlaikant visas laikančias sienas.
Techninės baseinus aptarnaujančios patalpos
numatomos rūsyje aplink baseinų vonias.
Preliminari pastato sąmata 15 000 000 €

