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Urbanistin ė komplekso koncepcija 

 

Rekonstruojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas „Aukštaitija“ yra svarbus šios Panevėžio miesto dalies 

formantas. Tai susiformavusio tankaus užstatymo ir natūralios gamtos (Nevėžio upės slėnyje) vieta. 

Analizuojama teritorija uždaro tipo – greta sporto kompleksas “Aukštaitija” ir ledo arena, susiformavęs 

sodybinis užstatymas. Atvira erdvė – tai aikštė su vizualiniu ryšiu į upę ir miesto panoramą. Kadangi svarbu 

išlaikyti komplekso, kaip aplinką formuojančio elemento, reikšmę, naujuoju tūriu siekiama prisitaikyti, įsilieti į 

vietos diktuojamą charakterį.  

Praplečiant esamos viešosios erdvės funkcionalumą, ji atnaujinama, jai sukuriama nauja kokybė. Viešosios 

aikštė panaudojama daugiafunkciškai – tai ir susitikimų erdvė, ir įėjimo į kompleksą teritorija, ir emociškai 

patraukli vieta su dulksnos fontanu aikštės grindinyje. Dulksnos efektas pasirinktas kaip aliuzija į Nevėžio 

upės paviršiuje susidarantį rūką, kuris tarsi atslenka į aikštę ir apjungia vandens būsenas (ledas – ledo 

arena; vanduo – upė, baseinai). 

Iš aikštės atsiveria ir vaizdas į Panevėžio miesto centrinės dalies panoramą.  

Objektas įvairiu transportu ir pėsčiomis pasiekiamas iš A. Jakšto, Nevėžio, Stoties gatvių pusės. Siauras 

takelis praėjimui paliekamas iš viešosios aikštės erdvės į Marijonų g.   

 

 

 

 1 pav. Teritorijos koncepcinė schema                                                  2 pav. Erdvinė schema 
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3 pav. Koncepciniai pjūviai 

 

Architekt ūrin ė idėja  

 

Formuojamas vientisas sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ ir naujojo baseino priestato 

ansamblis, išsaugant esamo pastato architektūrinį charakterį. 

Objektas siūlomas dviaukštis. Pastatas aukštėjantis iš sodybinio užstatymo ir aikštės pusės, pabrėžiant 

didžiojo baseino tūrį. Architektūrinė idėja – niuanso principas, siekis neišsišokti. 

Fasadai siūlomi šviesaus atspalvio su faktūra, tankesnio skaidymo iš sodybinio užstatymo pusės. Vertikalus 

fasadų skaidymas pasirinktas atsižvelgiant į būdingą esamo pastato fasadų architektūrinę išraišką. Vaizdą 

atveriantys vitrinų tipo fasadai siūlomi į viešosios aikštės su dulksnos fontanu ir stadiono pusę bei didžiojo 

baseino patalpoje, kur patenka išsklaidyta šviesa nuo sodybinio užstatymo pusės. 

Kaip aikštės tąsa, viešoji erdvė „įsileidžiama“ vidun į naująjį tūrį. Taip pabrėžiamas ir didžiojo baseino 

vizualinis ryšys su urbanistine aplinka.  

Siekiant išlaikyti natūralią šviesą esamam sporto komplekse, naujasis tūris šiek tiek atitraukiamas. Dėl 

teritorijos uždaro tipo, dalis šviesos naujajame tūryje patenka ir pro stoglangius.  

Atnaujinamas pagrindinis sporto komplekso „Aukštaitija“ fasadas, atkuriant pirminį jo vaizdą.  Originalioje 

esamo komplekso vietoje atkuriama lauko rūbų drabužinė.  

   

Interjero koncepcija 

 

Planuojant vidaus erdves, svarbiausias dėmesys buvo skirtas funkciniams ir vizualiniams ryšiams tiek 

patalpų viduje, tiek su objekto gretimybėmis aplinkoje. Iš viešosios erdvės su kavine galime stebėti didžiojo 

baseino erdvę ir aikštę su dulksnos fontanu. 

Baseinų patalpos turi vizualinį ryšį su SPA zona, sporto zona ir  antrame aukšte vizualiai siejasi su abiem 

baseinais ir esamu stadionu, Marijonų gatve. Iš administracijos patalpų galima stebėti aikštę ir viešąją erdvę 

su kavine pirmame aukšte.  
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Viešojoje erdvėje su kavine siūlomas vizualinis interjero akcentas  - skirtingų temperatūros lygių tūrinis 

elementas, atskleidžiantis vandens būsenų kitimą nuo skysčio, garų, sniego iki ledo, šerkšno ir pan. 

Didžiojo ir mažojo baseinų , SPA zonos interjero pagrindinė apdaila plytelės. Jaukumui sukurti siūloma ir 

medžio apdaila sienoms bei kitiems architektūriniams elementams.  

 

 

Erdv ės planavimas, eksploatavimas ir logistika. 

 

Iki komplekso privažiuojama iš Marijonų g. pusės esamo įvažiavimo (techninis ir pagalbinis patekimas) ir iš 

Nevėžio g. pusės (pagrindinis patekimas) per automobilių stovėjimo aikštelę ŽN, elektromobiliams, 

motociklams, autobusui. Dviračiams numatytos stovėjimo vietos greta naujojo pastato.  

Atskiriami įėjimai į pastatą lankytojams ir aptarnaujančiam personalui: 

Pagrindinis įėjimas į kompleksą planuojamas per esamą sporto komplekso „Aukštaitija“ vestibiulį. Didesnių 

renginių metu yra galimybė patekti tiesiai į naujai pristatomą pastatą.  

Techninio ir aptarnaujančio personalo patekimas siūlomas iš Marijonų g. pusės. Iš čia privežamas ir baseinui 

skirtas inventorius į inventoriaus patalpą. Pagalbinės ir techninės patalpos suprojektuotos techniniame 

aukšte-rūsyje. Vertikalūs pastato ryšiai planuojami per tris laiptines ir du liftus.  

Per esamo komplekso vestibiulį patenkame į originalioje vietoje atkuriamą lauko rūbų drabužinę. Greta  - 

informacinis stendas. Esamo ir naujojo komplekso jungties vietoje siūloma recepcija. 

Už recepcijos įeigos kontrolė ir patekimas į persirengimo patalpas. Jos projektuojamos bendros (su galimybe 

atskirti vyrų ir moterų rūbines). Atskirai arčiau esamo mažojo baseino projektuojamos šeimos rūbinės. 

Iš persirengimo patalpų patenkame tiesiai į didįjį, mažąjį baseinus arba į SPA zoną.    

Į tribūnas patenkama per pirmame aukšte esančius laiptus. Stebėti didžiojo baseino patalpą galima ir iš 

viešosios erdvės su kavine. Yra galimybė šią zoną atitverti transformuojant. 

Sporto patalpos, administracija, kineziterapija su masažu projektuojami antrame aukšte.  
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pav. Funkcinės schemos 

 

 

Komplekso pasiekiamumas ir prieinamumas 

 

Į esamą sporto kompleksą patenkama per esamą pagrindinį įėjimą. Yra galimybė patekti tiesiai į naująjį 

pastatą per viešąją erdvę su kavine. ŽN patekimas galimas per esamą pandusą arba tiesiai iš aikštės tame 

pačiame lygyje į naująjį pastatą. Komplekso teritorija pasiekiama įvairiu transportu. Pagal pateiktą užduotį 

transporto stovėjimo vietos numatytos projektuojamoje automobilių stovėjimo aikštelėje greta įvažiavimo nuo 

Stoties gatvės: 6 vietos ŽN, 1 vieta autobusui, 10 vietų motociklams ir dvi vietos elektromobiliams su 

įkrovimo stotelėmis.  

 

Patalpos 

01 VIEŠOSIOS ERDVĖS 

1. Vestibiulis / informacinis centras 

Pagrindiniam pastato įėjimui naudojama esamos sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ vestibiulio 

erdvė.  

Didelių renginių metu galimas patekimas per naujojo pastato įėjimą, atskiriant srautus.  

Vestibiulyje numatomas informacinis centras.  

2. Kavin ė / poilsio erdv ė 

Ši erdvė yra lengvai pasiekiama iš vestibiulio, numatomas papildomas patekimas ir iš daugiafunkcės aikštės 

priešais kompleksą. Šis patekimas gali būti naudojamas didelių renginių metu. Šalia kavinės planuojama 
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poilsio zona, skirta tiek kavinės, tiek baseino lankytojams. Ši erdvė turi vizualinį ryšį su didžiuoju baseinu, 

tokiu būdu žmonės gali stebėti renginius ne tik tribūnose. Taip pat per šią erdvę patenkama į žiūrovų tribūnas 

greta didžiojo baseino. 

1. Lauko r ūbų persirengimo patalpa 

Rekonstruojant / renovuojant sporto ir sveikatingumo komplekso „Aukštaitija“ vestibiulį, lauko rūbų 

persirengimo patalpa, skirta komplekso lankytojams, atkuriama originalioje vietoje. 

2. Sanitariniai mazgai 

Patalpos lengvai pasiekiamos iš vestibiulio. Projektuojama esamų wc patalpų vietoje.   

 

02 ERDVĖS PASIEKIAMOS SU LEIDIMU 

 

1. Didžiojo baseino erdv ė (50 ir 25) 

 

Projektuojamas 10 takų, 50 metrų ilgio baseinas. Baseinas projektuojamas pagal FINA reikalavimus. 

Baseinas lengvai apeinamas, paliekant pakankamai erdvės mankštai. Baseino erdvėje numatoma vieta 

apdovanojimų pakylai. Baseino vonios gylis vienodas per visą ilgį, ne mažesnis nei 2 m. Gerai matomoje 

vietoje, ant sienos, įrengiamas LED ekranas (4,8 m ir 1,92 m). Inventoriaus patalpa pasiekiama iš baseino 

zonos. 

Baseino technologija pateikta pagal konkurso užduotį.  

2. Mažojo baseino erdv ė (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. Senojo baseino erdvė iš esmės 

rekonstruojama ir pritaikoma vaikų plaukimo mokymui, išsaugant šuolių į vandenį infrastruktūrą, įrengiant 

atsispyrimo bokštelius. Numatoma, kad juo galės naudotis ŽN. Mažasis baseinas susisiekia su naująja 

baseino zona.  

Rekonstruojamame 25 metrų ilgio baseine esamos tribūnos pagal konkurso užduoties rekomendaciją 

naikinamos.  

 

3. Žiūrovų trib ūnos 

Tribūnos naujajame 50 metrų baseine talpina apie 650 žiūrovų. Yra galimybė padidinti žiūrovų skaičių iki 

700, apie 50 vietų išskiriant VIP zonai greta starto vietų . Tribūnų erdvė pasiekiama iš vestibiulio ir poilsio 

erdvės su kavine. 

4.Inventoriaus patalpa (-os) 

Inventoriaus patalpa numatoma šalia baseino su tiesioginiu įėjimu.  

5. Sveikatingumo zona (SPA) 

Sveikatingumo zonoje projektuojamos keturios pirtys, dvi masažinės vonios ir laisvos formos, iki 1 metro 

gylio, baseinas. Visa SPA erdvė apjungiama bendra poilsio zona. SPA erdvė pasiekiama iš abiejų baseinų ir 

persirengimo patalpų.  

6.Lankytoj ų rūbin ės 
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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. Yra galimybė rūbines sujungti į vieną bendrą erdvę. 

Persirengimo patalpos yra už recepcijos su įėjimo kontrole. Iš persirengimo patalpų patenkama tiesiai į 

baseinų ir SPA zonas.  

7.Masažo kabinetai  

Įrengiami du masažo kabinetai, skirti sportininkams su tiesioginiu patekimu iš baseino erdvės (sant poreikiui 

šie kabinetai bus naudojami kaip dopingo patikros punktai).   

8.Treniruo čių salė / sporto klubas 

Treniruočių erdvėje antrame aukšte numatomos dvi atskiros salės ir viena bendra treniruoklių zona. Sporto 

zona turi tiesioginį vizualinį ryšį su baseinais.  

9.Kineziterapijos / masaž ų patalpos 

Šios patalpos numatomos antrame aukšte greta sporto zonos ir administracijos.  

 

03 ERDVĖS PASIEKIAMOS TIK PERSONALUI 

1.Treneri ų / darbuotoj ų patalpos 

Trenerių patalpos projektuojamos greta didžiojo baseino erdvės ir turi tiesioginį ryšį su juo bei SPA zona. 

Treneriams skirtos dvi darbo vietos, rūbinės, dušai ir WC.  

2. Administracijos patalpos 

Šios patalpos projektuojamos antrame aukšte. Administracijai skiriama 10 darbo vietų. Patekimas į 

administracines patalpas kontroliuojamas.  

3. Poilsio patalpa 

Visiems baseino darbuotojams ir treneriams numatyta poilsio patalpa greta administracijos.  

4. Pagalbin ė patalpa ir sanitariniai mazgai 

Pagalbinė patalpa, skirta valytojų įrangai, ir sanitariniai mazgai projektuojami šalia administracijos patalpų.  

5. Technin ės patalpos 

Visos techninės, technologinės ir pagalbinės patalpos, skirtos baseino funkcionavimui užtikrinti, yra 

projektuojamos rūsyje aplink didžiojo ir mažojo baseino vonias. 

 

 

Bendrosios basein ų technologijos charakteristikos 

 Baseinai įrengiami remiantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimai“ reikalavimais bei gerąja  baseinų įrengimo ir eksploatavimo praktika 

 Optimaliam baseinų eksploatavimui, baseinai grupuojami tokiomis sistemomis: 

a) Didysis ir mažasis plaukimo baseinai 

b) Dvi masažinės vonios ir vaikų baseinas- „varlinukas“ 

Kiekviena sistema turi atskirą persipylimo rezervuarą (montuojamą baseinų techninėse patalpose), filtravimo 

sistemą, vandens šildymo bei dezinfekavimo sistemą. Viso numatomos dvi atskiros baseinų technologinės 

sistemos. 
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 Baseinų vandens mechaninio filtravimo bei dezinfekcijos sistemoms taikomos naujausios 

technologijos, sukurtos bei sertifikuotos Europoje. Šių sistemų esmė- neleisti vandenyje užsiveisti 

bakterijoms, jų kolonijoms bei kitiems mikroorganizmams. To pasekoje nereikia didelių kiekių chloro  

reagentų mikroorganizmų naikinimui. Rezultatas- *ženkliai mažesnis pavojingų žmogaus sveikatai 

chloramino junginių susidarymas, *chloro kvapo eliminavimas, *apie 30 proc. mažesnės reagentų 

sąnaudos eksploatuojant baseinus. 

 

Baseinai ir j ų funkcionalumas 

Didysis plaukimo baseinas 50x25 m (darbinis matmuo) , gylis 2 m, atitinkantis tarptautinius FINA 

varžyb ų standartus. Paskirtis- sportin ė/varžybin ė. 

Esminės baseino charakteristikos: 

 Plaukimo takų skaičius- 10 (numeracija 0-9) 

 Palaikoma vandens temperatūra +25-+28 °C 

 Numatoma automatinė laiko apskaitos sistema (starto bokšteliai su starto fiksavimo jutikliais, 

liečiamosios povandeninės panelės finišo laiko fiksavimui ir kt.), rezultatų išvesties/informacinis LED 

ekranas 

 Baseine integruojama dviejų dalių (po 

12,5 m) mobili pertvarinė sienelė, 

kurios pagalba baseinas gali būti 

padalintas į dvi dalis, po 25 m.Jos 

dėka vienu metu gali vykti skirtingos 

varžybos bei treniruotės. Sienutės 

valdymas- rankinis. 

 

 

Stumdomos pertvarinės sienelės pavyzdys 

 

Mažasis plaukimo baseinas 25x10 m, gylis kintamas 1 -2 m. Paskirtis- sportin ė/mokomoji.  

Esminės baseino charakteristikos: 

 Plaukimo takų skaičius- 4 

 Palaikoma vandens temperatūra +25-+29 °C 

 Baseinas pritaikytas šuoliams į vandenį, vaikų ir suaugusiųjų mokymui plaukti, sportininkų apšilimui. 

 Kadangi baseinas bus naudojamas vaikų mokymui plaukti, baseino perimetru įrengiami saugiam 

įsikibimui skirti įrenginiai (turėklai, bortai ar pan.).  

 Kintamas baseino gylis leis mokyti įvairaus amžiaus ir pažangos lygio vaikus bei suaugusius. 

Komfortiško gylio zoną galės pasirinkti neįgalieji. Tuo pačiu gylio ampitudė, atitinkanti FINA 

reikalavimus, leis naudoti baseiną šuoliams į vandenį. Tuo tikslu baseino gale įrengiami atsispyrimo 

bokšteliai. 

 Baseino žymėjimas atitinka FINA reikalavimus 
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 Baseinas pritaikomas naudotis neįgaliesiems, įrengiant mobiliią neįgaliųjų įkėlimo į vandenį sistemą.

Mobili sistema leidžia naudotis įrenginiu pagal poreikį, neužimant baseino erdvės nuolat. Mobilaus

įrenginio sandėliavimui įrengiama atskira patalpa, kuri patogiai prieinama esant poreikiui ir iš kurios

greitai bei patogiai transportuojamas įrenginys iki norimo baseino. Vienas mobilus įrenginys

naudojamas visiems baseinams, o prie kiekvieno baseino grindyse įrengiamos tik specialios gilzės

įrenginiui įtvirtinti.

2.3.  SPA zonos baseinai 

Masažin ės vonios – 2 vnt. Paskirtis- poilsiui/relaksacijai, povandeniniam masažui s ėdint. 

Esminės baseinų  charakteristikos: 

 Palaikoma vandens temperatūra +36-+37 °C

 Integruojama povandeninio vandens masažo sistema. Didesnei įvairovei sukurti, kiekvienoje

masažinės vonios vietoje įrengiamas skirtingas masažas skirtingų purkštukų pagalba.

 Integruojama povandeninio oro masažo sistema. Didesniam komfortui sukurti, naudojama pašildyto

oro padavimo sistema.

 Masažų valdymas: ekonomiškai baseinų eksploatacijai, masažus įjungia klientas, esant poreikiui.

Masažo įjungimas integruojamas klientui patogioje, iš vonios prieinamoje vietoje. Po nustatyto laiko

masažo sistemos automatiškai išsijungia.

 Šalia baseinų grindyse sumontuojamos gilzės, skirtos neįgaliųjų mobiliajam įkėlimo mechanizmui

įtvirtinti.

Masažo vonių pavyzdžiai 

Vaikų baseinas - „varlinukas“. Paskirtis- vaik ų maudyn ėms. 

Esminės baseinų  charakteristikos: 

 Palaikoma vandens temperatūra +36-+37 °C

 Skirtingo gylio baseinas (0,4 m ir 1 m), padalintas į dvi zonas, skirtas skirtingo amžiaus grupių

vaikams. Zonos atskirtos taip, kad iš seklesnės zonos nebūtų tiesioginio patekimo į gilesnę zoną.

 Vaikų baseine numatomi atraktyvūs elementai, suteikiantys baseinui patrauklumo.

 Vaikų baseinas sumontuojamas taip, kad iš masažinių vonių būtų gerai matomas ir lengai

pasiekiamas. Taip sudaroma galimybė tėvams naudotis masažinėmis voniomis ir nuolat stebėti

vaikus, esančius vaikų baseine.



PATVIRTINTA: 14961995,19  €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS_________________________________________________________
Pareigos, vardas, pavardė

2019 __________________________________ 

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Kompleksas: „Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro „Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g.“

Kaina, €
Išlaidų aprašymas Statybos montavimo 

darbai Įrenginiai Kitos išlaidos Iš viso (su PVM)

III. Statinio statyba ir įrengimas
(statinio statybos ir įrengimo išlaidos)

1 Rekonstravimo darbai 12 005 091,80 €       2 109 998,00 €    14 115 089,80 €         
Iš viso III 12005091,80 2109998,00 14115089,80
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos
(projektavimo, ekspertizės, projekto 
vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. 
išlaidos)

6%

Projektavimo darbai 72,00% 609 771,88 €     609 771,88 €              
Statybos technine priežiūra 14,00% 118 566,75 €     118 566,75 €              

Statinio projekto vykdymo priežiūra 7,00% 59 283,38 €       59 283,38 €                
Projekto ekspertizė 7,00% 59 283,38 €       59 283,38 €                

Iš viso IV 846905,39 846905,39
Iš viso pagal I - VI skyrius: 12005091,80 2109998,00 846905,39 14961995,19
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Kompleksas „PANEVĖŽIO DAUGIAFUNKCINIO SPORTO IR SVEIKATINIMO CENTRO „AUKŠTAITIJA“ REKONSTRAVIMAS A. JAKŠTO G.“

Objektas REKONSTRAVIMO DARBAI

Loka- Sąm. Lokalinės sąmatos Sąmatinė kaina (€) Tiesioginės išlaidos (€)

linės 
sąmatos Nr.

kodas pavadinimas Statybos ir 
montavimo 

darbai
Įrenginiai Viso su PVM Viso be PVM Darbo 

užmokestis Medžiagos Mechaniz-
mai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 Baseino rekonstravimo darbai 12005091,80 2109998,00 14115089,80 11665363,47 3811951,67 4648605,14 270489,07

Iš viso 12005091,80 2109998,00 14115089,80 11665363,47 3811951,67 4648605,14 270489,07

O B J E K T I N Ė  S Ą M A T A
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Spausdinimo data: 2019-11-1212:58 Kompleksas R001 Objektas 1 Žiniaraļtis 1 Lapas 1
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„Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatinimo centro 
„Aukštaitija“ rekonstravimas A. Jakšto g.“
Rekonstravimo darbai

Baseino rekonstravimo darbai 14 115 089,80 €

Nr. Darbo pavadinimas Suma Darbas Medžiagos Mechanizmai Įrenginiai

LOKALINĖ SĄMATA: STATINIO KONSTRUKCIJOS
Skyrius

1 Paruošiamieji ir žemės darbai 136500,00 31500,00 0,00 105000,00 0,00
Iš viso už skyrių 136500,00 31500,00 0,00 105000,00 0,00

Skyrius
2 Statinio konstrukcijos 2080576,00 925680,00 1102000,00 52896,00 0,00

Iš viso už skyrių 2080576,00 925680,00 1102000,00 52896,00 0,00
Iš viso už poskyrių 2217076,00 957180,00 1102000,00 157896,00 0,00
LOKALINĖ SĄMATA: STATINIO ARCHITEKTŪRA. IŠORĖS ATITVAROS
S9-Specifiniai darbai 1,42
S10-Sezoniniai darbai 510,79

Skyrius
4 Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas (100 m2 vertikalios 

projekcijos), kai pastolių plotis 1,09 m, pastolių aukštis daugiau 15 m
9856,09 4647,71 5208,38 0,00 0,00

5 Pastolių uždengimas apsaugine danga 1561,94 697,63 864,31 0,00 0,00

Iš viso už skyrių 11418,03 5345,34 6072,69 0,00 0,00

Skyrius
6 Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis 105485,72 30132,79 74474,16 878,77 0,00

7 Ventiliuojamas apdailos plokščių fasadas 129144,30 20724,70 107631,20 788,40 0,00

9 Esamo pastato fasado remontas (tinkuojamas) 11260,63 9691,68 1568,95 0,00 0,00

Iš viso už skyrių 245890,65 60549,17 183674,31 1667,17 0,00

Skyrius
11 Sutapdintų stogų šiltinimas, termoizoliac.plokštėmis, įrengiant ritininę 

(bituminę arba sintetinę) dangą.
106809,58 16182,23 85854,83 4772,52 0,00

12 Šlaitinio stogo įrengimas 196824,77 27601,38 161083,10 8140,29 0,00

Iš viso už skyrių 303634,35 43783,61 246937,93 12912,81 0,00

Skyrius
23 Stiklinimo sistemos įrengimas.Vitrininiai langai. 382437,95 34669,20 347768,75 0,00 0,00

24 Aliuminio langai su palangėmis (m2 bloko) 28428,48 4008,00 24420,48 0,00 0,00

25 Varstomų stoglangių, stogo liukų montavimas 83306,24 5605,68 77100,00 600,56 0,00

Iš viso už skyrių 494172,67 44282,88 449289,23 600,56 0,00
Iš viso už poskyrių 1055115,70 153961,00 885974,16 15180,54 0,00
LOKALINĖ SĄMATA: STATINIO ARCHITEKTŪRA. VIDAUS DARBAI
S9-Specifiniai darbai 1573,09
S10-Sezoniniai darbai 1241,09

Skyrius
26 Techninio aukšto grindų įrengimas 200430,78 93312,00 106902,46 216,32 0,00
27 1 a. ir 2a. grindų įrengimo/šiltinimo darbai 399662,46 167280,00 231905,10 477,36 0,00

Iš viso už skyrių 600093,24 260592,00 338807,56 693,68 0,00

Skyrius
31 Vitrinos su durimis 27506,49 25200,00 261,89 2044,60 0,00
32 Pagrindinės medžiagos 132459,50 0,00 132459,50 0,00 0,00

Iš viso už skyrių 159965,99 25200,00 132721,39 2044,60 0,00

Skyrius
33 Pertvarų įrengimas 166933,27 84864,00 80745,87 1323,40 0,00

34 Sienų apdaila 334219,30 193383,90 140835,40 0,00 0,00
35 Lubų apdailos įrengimas 105539,48 104331,00 0,00 1208,48 0,00

36 Lubų apdailos medžiagos 99600,00 0,00 99600,00 0,00 0,00
Iš viso už skyrių 706292,05 382578,90 321181,27 2531,88 0,00

L o k a l i n ė  s ą m a t a 
Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.
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Rekonstravimo darbai

Baseino rekonstravimo darbai 14 115 089,80 €

Nr. Darbo pavadinimas Suma Darbas Medžiagos Mechanizmai Įrenginiai

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

Skyrius
37 Lifto/keltuvo įrengimas 27613,16 27456,00 119,72 37,44 0,00

38 Liftai, keltuvai ir kita įranga 66000,00 0,00 0,00 0,00 66000,00
Iš viso už skyrių 93613,16 27456,00 119,72 37,44 66000,00
Iš viso už poskyrių 1559964,44 695826,90 792829,94 5307,60 66000,00
LOKALINĖ SĄMATA: INŽINERINĖS SISTEMOS
S9-Specifiniai darbai 26,96

Skyrius
39 Šildymo sistemos įrengimas 223197,33 84816,04 138381,29 0,00 0,00

40 Vėdinimo sistemos įrengimas 484554,00 215634,00 268920,00 0,00 0,00

41 Kondicionavimo sistemos įrengimas 242277,00 107817,00 134460,00 0,00 0,00

42 Elektros maitinimo ir apšvieitmo  sistemos įrengimas 376820,00 143756,00 233064,00 0,00 0,00

43 Vandentiekio-nuotekų  sistemos įrengimas 205269,33 84816,04 120453,29 0,00 0,00

44 Silpnųjų srovių (ER, AS, GS) sistemos įrengimas 177955,69 57502,40 120453,29 0,00 0,00

45 Gaisro gesinimo sistemos įrengimas 177955,69 57502,40 120453,29 0,00 0,00

Iš viso už skyrių 1888029,04 751843,88 1136185,16 0,00 0,00
Iš viso už poskyrių 1888029,04 751843,88 1136185,16 0,00 0,00
LOKALINĖ SĄMATA: SKLYPO DARBAI 
S10-Sezoniniai darbai 26,52

Skyrius
46 Ardymo darbai 17210,20 5740,56 41,40 11428,24 0,00

47 Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas 2432,44 1593,95 0,00 838,49 0,00

48 Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, 
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais

9466,26 402,57 0,00 9063,69 0,00

49 Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą 
pridėti

2966,82 0,00 0,00 2966,82 0,00

50 Krūmų ir smulkių medžių pjovimas 81,30 67,31 0,00 13,99 0,00

51 Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm 
iki 24 cm

7,26 7,26 0,00 0,00 0,00

52 Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo 
iki 26 cm

11,89 2,00 0,00 9,89 0,00

53 Medienos paruošimas iš nukirstų medžių, minkštos veislės 124,51 118,08 0,00 6,43 0,00

54 Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu 
būdu, kai medienos pakrovimas ir transportavimas 10 km atstumu

172,14 63,61 0,00 108,53 0,00

Iš viso už skyrių 32472,82 7995,34 41,40 24436,08 0,00

Skyrius
55 Grunto kasimas rankiniu būdu 87,66 87,66 0,00 0,00 0,00

56 Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą 533,52 44,70 0,00 488,82 0,00

57 Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km 
atstumu bei darbas sąvartoje

5196,48 127,71 0,00 5068,77 0,00

58 Vejos įrengimas 6623,86 3303,34 3320,52 0,00 0,00

H2O579 



Rekonstravimo darbai

Baseino rekonstravimo darbai 14 115 089,80 €

Nr. Darbo pavadinimas Suma Darbas Medžiagos Mechanizmai Įrenginiai

Sudaryta 2019.03 kainų lygiu.

59 Asfaltbetonio dangų įrengimas 217690,04 6152,52 190731,63 20805,89 0,00

60 Dangos įrengimas 32382,98 2649,60 29273,79 459,59 0,00

Iš viso už skyrių 262514,54 12365,53 223325,94 26823,07 0,00

Skyrius
61 Įrengimo darbai 18099,00 17535,00 200,00 364,00 0,00

62 Fontano įranga 45000,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
Iš viso už skyrių 63099,00 17535,00 200,00 364,00 45000,00
Iš viso už poskyrių 358086,36 37895,87 223567,34 51623,15 45000,00
LOKALINĖ SĄMATA: TECHNOLOGINĖ BASEINO ĮRANGA

63  50 m ir 25 m plaukimo baseinai 1185800,00 0,00 0,00 0,00 1185800,00
64 Papildoma įranga plaukimo baseinams (skiriamosios juostos, laiko 

apskaita, starto bokšteliai)
72000,00 0,00 0,00 0,00 72000,00

65 50 m baseino stumdoma skiriamoji sienelė 225000,00 0,00 0,00 0,00 225000,00

66 2 masažinės vonios ir vaikų baseinas (varlinukas) 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00

67 Įrengimo darbai 595422,00 584500,00 2,00 10920,00 0,00

Iš viso už poskyrių 2228222,00 584500,00 2,00 10920,00 1632800,00
Iš viso #1 7 562 693,54 € 3181207,65 4140558,60 240927,29

254 496,61 € 8,0%
124 216,76 € 3,0%

7 227,82 € 3,0%
61 499,11 € 1,79%

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams) 8 010 133,84 € 3497203,37 4264775,36 248155,11
720 912,04 € 9,00% 9,00% 9,00%

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos) 8 731 045,88 € 3811951,67 4648605,14 270489,07
1,00 1,00 1,00

Po indeksacijos iš viso 8 731 045,88 € 3811951,67 4648605,14 270489,07
718 062,19 € 20,90%
472 455,40 € 5,0% 5,0% 5,0%

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis) 9 921 563,47 € 4756514,55 4881035,40 284013,52
1 743 800,00 € 1743800,00
2 449 726,33 € 21% 21% 21%

Iš viso #5 (kaina su PVM) 14 115 089,80 € 5755382,61 8016050,83 343656,36
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