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    1. ĮVADAS

Projektuojant naują baseino priestatą didelis dėmesys skiriamas lankytojų patirčiai. Kuriamos aukštos 
kokybės charakteringos erdvės, aiškiai išdėstomos funkcijos padeda lengvai orientuotis jame. Per atvirą 
pietinį fasadą ir skaidrią kavinės erdvę į aukštą baseino patalpą įleidžiama daug natūralios šviesos, taip pat 
sukuriamas vizualinis ryšys su Nevėžio upe. Įstiklinta ilgojo fasado apatinė dalis baseino lankytojams leis 
mėgautis vakarine saule ir vaizdu į žalumą tiesiai nuo plaukimo takelio, o sezono metu - ilsėtis kamerinėje 
kiemelio erdvėje. Tarp senojo ir naujojo baseino pirmame aukšte įkuriama SPA zona. Erdvė po tribūnomis 
naudojama kurti uždaro charakterio urvus primenančias atpalaiduojančių vonių erdves. Antrame aukšte 
planuojamo sporto klubo lankytojai galės iš viršaus stebėti šviesias didžiojo ir mažojo baseino erdves bei 
stadioną. 
  
Priestatas projektuojamas labai kompaktiškoje užstatymo zonoje ir didelė dalis pastato fasadų lieka 
nematomų, tačiau jo prieigų fasadas leidžia sukurti vientiso ansamblio įvaizdį. J.Putnos suprojektuotas 
modernistinis 1965 m. statybos pastatas, kurio fasadas restauruojamas, užduoda monumentalų 
architektūros charakterį visam kompleksui. Siekiama, kad naujasis priestatas nekonkuruotu, tačiau 
išlaikytų monumentalų modernios raiškos toną ir papildytų ansamblį, todėl interpretuojami ir šiuolaikinėmis 
priemonėmis pritaikomi pagrindiniai senojo fasado kompozicijos elementai. Skaidrus fasadas leidžia 
eskterjere matyti vidaus programą ir įspūdingą, šviesią didžiojo baseino erdvę.
Prieigų viešoji erdvė formuojama aiškiai atskiriant skvero ir aiškštės dalis. Viršutinė stačiakampio formos 
aikštės dalis skirta sporto ir sveikatingumo centro prieigoms, o apatinė trikampio formos dalis – stadiono 
prieigoms. Aiškūs aikštės kontūrai sustiprina dviejų kampu sujungtų tūrių kompoziciją. Daugiafunkcinėje 
aikštėje paliekama pakankamai atviros vietos didesniems susibūrimams ir laikinoms konstrukcijoms 
renginių metu. Aikštei daugiau gyvybės suteikia ir kavinės terasa. Pro stiklinį fasadą matomas aktyviai 
naudojamas kavinės ir baseino interjeras kuria aikštės atmosferą tamsiu paros metu. Trikampėje stadiono 
prieigų aikštės dalyje tarp laiptų integruojami suoliukai formuoja amfiteatrą nuo kurio smagu stebėti upės 
krantinę. Skveras pritaikomas naudojimui įrengiant takelius, suoliukus, apšvietimą. Visoje prieigų zonoje 
numatomas patogus universalus priėjimas iš visų galimų krypčių. 



    2. MIESTOVAIZDIS

Prieigų viešoji erdvė formuojama aiškiai atskiriant skvero ir aikštės dalis. Viršutinė stačiakampio formos 
aikštės dalis skirta komplekso prieigoms, o apatinė trikampio formos dalis – stadiono prieigoms. 
Stačiakampės aikštės dalies ribos atkartoja fasadų kryptis ir taip sustiprina dviejų kampu sujungtų tūrių 
kompoziciją. Aikštės centrinė dalis projektuojama atvira, pritaikyta renginiams, laikiniems statiniams, 
aptarnaujančiam transportui privažiuoti. Pratęsiama senojo pastato monumentali laiptų platforma kurioje 
planuojama kavinės terasa. Pro stiklinį fasadą matomas aktyviai naudojamas kavinės ir baseino interjeras 
kuria aikštės atmosferą, vizualinį ryšį ir saugumą tamsiu paros metu. Skirtingus aikštės dalių lygius jungia 
laiptai su integruotais amfiteatriniais suoliukais nuo kurių smagu stebėti upės krantinę. Laiptuose taip 
pat integruojamas universalus pandusas. Skveras pritaikomas naudojimui įrengiant takelius, suoliukus, 
apšvietimą.

Visoje prieigų zonoje numatomas patogus universalus priėjimas iš visų galimų krypčių. Išnaudojant 
lėkštesnį reljefo nuolydį skvero zonoje, tiesiai nuo sankryžos, kur numatomas pagrindinis lankytojų 
srautas, projektuojamas universalus takelis skirtas pėstiesiems, dviratininkams ir neįgaliesiems. Taip pat 
rekonstruojama universali įvaža iš Nevėžio g. Zona už keliuko iki ribos su gyvenamųjų namų sklypais 
apželdinama aukštesniais želdynais taip apsaugant jų privatumą. Šalia prieigų, A.Jakšto gatvėje esančioje 
aikštelėje numatomos automobilių statymo vietos neįgaliesiems bei motociklų ir autobuso statymui. Dviračių 
stovai numatomi viršutinėje aikštės dalyje šalia įėjimo.



    3. ARCHITEKTŪRA

Priestatas projektuojamas kompaktiškoje užstatymo zonoje jungiant jį prie esamo pastato fasadų. 11,5 m 
aukščio kompaktiško plano tūris atitraukiamas nuo kaimyninių sklypų per 4,5m šiame ruože įrengiant vidinį 
kiemelį. Glaudžiama prie Ledo arenos ugniasienė ateityje leis laisvai statyti kitus pastatus.
J.Putnos suprojektuotas modernistinis 1965 m. pastatas užduoda monumentalų architektūros charakterį 
visam kompleksui. Senasis fasadas atnaujinamas atkuriant autentiškumą. Siekiama, kad naujasis 
priestatas nekonkuruotų, tačiau išlaikytų monumentalų modernios raiškos toną ir papildytų ansamblį, todėl 
interpretuojami ir šiuolaikinėmis priemonėmis pritaikomi pagrindiniai senojo fasado kompozicijos elementai 
– horizontalės ir vertikalus ritmas. Įėjimo stogelio linija atkartojama, tačiau stipriai neišreiškiama pirmumą 
atiduodant dabartiniam pastato įėjimui, kuris ir lieka pagrindiniu. Fasadas atitraukiamas gilyn nuo užstatymo 
linijos ir jungtis su esamu pastatu šiek tiek įgilinama sukuriant kompozicinę pauzę tarp dviejų tūrių. 
Įstiklintas fasadas suteikia gylio ir dar daugiau kontrasto bei leidžia atskleisti vidaus programą ir įspūdingą, 
šviesią didžiojo baseino erdvę. Kituose fasaduose pratęsiamas piliastrų ritmas atkartojantis vidaus 
konstrukcijas. Apdailai naudojama ilgaamžė natūrali gelsvai patinuoto aliuminio skarda su vertikalaus rašto 
lankstiniais uždarose plokštumose. 

    4. INTERJERAS

Baseinas - tai šviesi aukšta erdvė aplink kurią išdėstomos visos naujosios komplekso funkcijos. Per 
atvirą pietinį fasadą ir skaidrią kavinės erdvę į baseino patalpą įleidžiama daug dienos šviesos, taip pat 
sukuriamas vizualinis ryšys su Nevėžio upe. Įstiklinta ilgojo fasado apatinė dalis baseino lankytojams leis 
mėgautis vakarine saule ir vaizdu į žalumą tiesiai nuo plaukimo takelio, o sezono metu - ilsėtis kamerinėje 
kiemelio erdvėje.
Tarp senojo ir naujojo baseino pirmame aukšte įkuriama SPA zona. Erdvė po tribūnomis naudojama kurti 
uždaro charakterio urvus primenančias atpalaiduojančių vonių erdves. Antrame aukšte planuojamo sporto 
klubo lankytojai galės iš viršaus stebėti šviesias didžiojo ir mažojo baseino erdves bei stadioną.



    5. ERDVĖS PLANAVIMAS, EKSPLOATAVIMAS IR LOGISTIKA

BASEINAS

Pagrindinė pastato erdvė aplink kurią 
organizuojamos visos kitos funkcijos apšviečiama 
natūralia dienos šviesa iš pietų ir vakarų. 

ĮĖJIMAS IR KAVINĖS BEI POILSIO ZONA

Dabartinė pagrindinio įėjimo vieta išlaikoma, 
vestibiulyje projektuojamos rūbinės, infocentras. 
Numatomas patogus patekimas į visas lankytojų 
zonas. Projektuojamas alternatyvus įėjimas per 
atvirą ir mažiau formalią kavinės ir poilsio erdvę. 
 

LANKYTOJŲ RŪBINĖS

Rūbinės formuoja ribą tarp “sausų” ir “šlapių” 
zonų. Planuojamos erdvės, kuriose patogiai 
jaustis gali tiek pavieniai lankytojai, tiek grupės, 
šeimos, neįgalieji. Greta rūbinių numatyti laiptai į 
sporto klubą antrame aukšte.

SVEIKATINGUMO ZONA

Aiškiai išreikštoje SPA zonoje formuojamos 
charakteringos erdvės – uždaresnė pirčių zona 
ir vaikų zona blokuojamos prie mažojo baseino, 
urvus primenančios sukūrinių vonių patalpos po 
tribūnomis.  



TRENERIŲ IR INVENTORIAUS PATALPOS

Trenerių ir inventoriaus patalpos planuojamos 
šiauriniame baseino gale su tiesioginiu patekimu 
į baseino erdvę. Šalia numatomi tarnybinis ir 
evakuacinis išėjimas.

SPORTO KLUBAS

Sporto klubas numatomas antrame aukšte turi 
atvirus vaizdus į didįjį ir mažąjį baseinus bei 
stadioną. Sporto salės ir kitos uždaros patalpos 
prisišlieja prie mažojo baseino tūrio, o atvira 
erdvė skiriama treniruoklių zonai.

LAIPTINĖS

Vertikalūs ryšiai numatomi šalia vestibiulio 
ir šiauriniame baseino gale. Atskira laiptinė 
sujungia persirengimo zoną su sporto klubu.

ŽIŪROVŲ TRIBŪNOS

Pagrindinės tribūnos projektuojamos išilgai 
baseino formuoja erdvės charakterį. Į jas 
patenkama per laiptinę tiesiai iš vestibiulio. 
Tribūnose numatomi balkonai žmonėms su 
negalia, virš kavinės numatoma VIP ložė. 
Iš viso numatoma apie 600 vietų žiūrovams.

ADMINISTRACIJOS PATALPOS

Administracijos patalpos planuojamos antrame 
aukšte, virš trenerių patalpos, su dideliu langu 
į baseino erdvę ir stoglangiais užtikrinančiais 
dienos šviesą. Iš administracijos laiptais tiesiogiai 
galima patekti į trenerių patalpas. Taip pat šalia 
numatoma laiptinė tarnybiniam ir evakuaciniam 
išėjimui.  



    6. EKONOMINIS IR APLINKOSAUGINIS TVARUMAS

Baseinas ir kitos patalpos kiek įmanoma geriau aprūpinamos dienos šviesa. Nuo per didelio šilumos 
pritekėjimo pietinis fasadas apsaugomas saulės kontrolės sistema.  LED apšvietimas automatiškai 
įjungiamas tik tuomet kai reikalingas. Klimato kontrolės sistema skirta baseinams naudoja šilumos siurblį ir 
aukšto efektyvumo šilumokaitį. Ledo arenos agregatų išskiriama šiluma naudojama kaip šilumos šaltinis. 
Sutapdintas pastato stogas naudojamas 600 fotovoltinių saulės modulių jėgainei generuojančiai apie 180 
KW galingumo energiją. 
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SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIÈIAVIMAS

Statiniø grupë

2019.11.12

Iðlaidø   apraðymas Statybos ir
montavimo
darbai

Kitos
iðlaidos

Lapas  1

Kaina,   
   Ið viso
(su PVM)Árenginiai

(EUR)

III. Statiniø ir jo daliø statyba bei árengimas
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Panevëþio daugiafukcinis sporto ir sveikatinimo centras "Aukðtaitija"

Statiniø grupë

Statinys

2019.11.12

Lokalinës sàmatos pavadinimas Statybos
montavimo
darbai

Árenginiai

Lapas: 1

Lokalinës
sàmatos
     Nr.

Skaièiuojamoji kaina  

Viso 
  su
PVM

(EUR)

Viso 
  be
PVM

  1 201121.05 201121.05 166215.74Esamo pastato dalies griovimas
  2 287610.21 287610.21 237694.39Aikðtës sutvarkymas
  3 68723.49 68723.49 56796.27Parko sutvarkymas
  4 1059094.84 1059094.84 875284.99Pastato atnaujinimas (modernizavimas)
  5 10912936.71 10912936.71 9018955.96Naujo pastato statyba

12529486.30 12529486.30 10354947.3Ið viso:


