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1. ARCHITEKTŪRINĖ IR URBANISTINĖ IDĖJA 

 

Sportas yra ne tik varžybos ir medaliai. Sportas yra simbolis parodantis, kad žmogus neturi 

barjerų, kad jo valia yra nepalaužiama. Projektuojant šį pastatą pagrindinis tikslas buvo 

atisakyti barjerų, suprojektuoti kuo atviresnes erdves pastato lankytojams, sukurti intymų 

santykį tarp lankytojų, žiūrovų bei sportininkų 

Rekonstruojant kompleksą esminis tikslas 

buvo išlaikyti hierarchiją tarp esamo 

komplekso ir naujai projektuojamo tūrio, 

paraleliai išreiškiant jo centrinį korpusą kaip 

kompozicijos dominantę. Projektuojant buvo 

atsisakyta formuoti tūrį prie pat pietinės 

sklypo ribos norint išvengti „aštraus“ tūrio 

užgožančio pagrindinį pastatą. 

 

 

Siekiant išlaikyti esančio komplekso integralumą 

bei tūrinę hierarchiją, naujai projektuojamas 

korpusas buvo pasuktas toliau nuo centrinio 

įėjimo. Taip pat tai padėjo išlaikyti aiškesnę 

stačiakampio formą, būdingą esamam pastatui 

bei labiau pabrėžti centrinio tūrio matomumą. 

 

 

 

 Centrinis įėjimo tūris buvo pakeltas su 

dvigubu fasadu, o naujai projektuojamas 

baseinas buvo numatytas kuo žemesnis, 

kad sumažinti jo tūrinę konkurenciją. 

. 

Siekiant dalinai atsisakyti laiptų bei užtikrinti 

neįgaliųjų judėjimą teritorijoje, kampas tarp 

baseino ir esamo pastato buvo pakeltas,. 

Norint kuo labiau padidinti žaliųjų zonų kiekį 

teritorijoje, esama stovėjimo aikštelė buvo 

per pusę sumažinta. 
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2. APLINKOS SUTVARKYMAS 

 

Panevėžys per pastaruosius metus pradėjo 

strategiškai atkurti miesto žaliąsias erdves, 

rengti naujus parkus ir viešąsias erdves. 

Konkurso teritorijoje buvo pritaikyta ši 

strategija praplėčiant žalios erdvės teritoriją, 

formuojant naujas viešąsias erdves bei 

sukuriant naujas rekreacines zonas. 

 

 

 

 

Teritorijoje numatomas pėsčiųjų judėjimo 

dominavimas. Teritorija yra pilnai pritaikyta 

neįgaliesiams. Šiaurės vakarų pusėje yra 

numatomas transporto privažiavimas su 

techninio transporto sustojimu ir neįgaliųjų 

stovėjimo vietomis. Numatomos kelios 

dviračių stovėjimo zonos. 

 

 

 

 

 

Centrinėje žalioje zonoje numatomas 

daugiafunkcis parkas, kuris nuo gatvių 

sankryžos, kartu tarnauja kaip naują jungtis 

su pastatu. Parke numatoma krepšinio, vaikų, 

treniruoklių aikštelės, bendra poilsio zona. 
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3. FUNKCINIAI SPRENDINIAI 

 

Esamas įėjimas yra paliekamas kaip  centrinis įėjimas, tačiau siekiant padidinti holo 

efektyvumą dalis tambūro yra paverčiamas holo poilsio zona. Centrinėje holo dalyje yra 

formuojamas infocentras su rūbine, kuri aptarnauja abi komplekso dalis. Siekiant padidinti 

baseino įėjimo matomumą, kairėje pusėje yra išgriaunama dalis sienos. Šioje zonoje yra 

numatyta vitrina su įėjimu į baseiną bei patekimas į kavinę. Po esančias laiptais yra 

papildomas maršas žemyn, kur randasi lankytojų sanitarinio mazgo blokas. Prie rūbinės yra 

numatomi turniketai vedantys link persirengimo patalpos, kurios buvo integruotos šioje 

zonoje siekiant išnaudoti esamas komunikacijas, be to, tai leido sukurti optimalų susisiekimo 

mazgą tarp persirengimo ir šlapios zonos su SPA. Taip pat centrinėje persirengimo zonoje 

yra numatoma laiptinė ir liftas jungiantis persirengimo zoną su antrame aukšte esančia 

sporto sale ir administraciniu korpusu. 

 

Naujai projektuojamą pastatą sudaro trys pagrindinės erdvės – du baseinai ir SPA zona tarp 

jų. SPA zona šioje kompozicijoje yra centrinis poilsio mazgas apjungiantis zonas į vientisą 

kompoziciją. Siekiant maksimaliai užtikrinti vizualinį ryšį baseinuose  yra projektuojamos 

vitrinos į SPA zoną, kas užtikrina pilną vizualinį matomumą. 

 

PAGRINDINIS BASEINAS 

Baseinas projektuojamas 52 metrų ilgio – 2 metrai mobiliai sienelei ir 50 baseinui. Yra 

numatomi 10 takelių po 2,5m pločio. Baseino šonuose yra numatyta 2,5m pločio laisvos 

zonos, o priekyje ir gale 3,5m pločio laisvos zonos mankštai. Vakarinėje pusėje yra 

numatomos tribūnos 660 vnt., iš kurių 60 vienetų yra VIP zona esanti prie starto. Žiūrovų 

tribūnos yra sujungtos su 3 metrų praėjimu. Esant poreikiui vip zona gali būti perkelta į 

kavinės antresolę esančia virš virtuvės 2,5m. aukštyje. Ši zona yra 85m2 ploto (gali būti 

didinama) su susisiekimu su kavinė ir vizualiniu ryšiu su baseinu, taip pat gali talpinti 

papildomai virš 50 žiūrovų. 

 

ŠUOLIŲ BASEINAS 

Šuolių baseinas paliekamas tokios pačios struktūros, yra išsaugomas šuolių bokštelis. 

Apžvalgos tribūnos yra naikinamos. Siekiant užtikrinti vizualinį matomumą yra praplėčiamos 

angos į SPA zoną, kurios yra įstiklinamos siekiant sumažinti triukšmą. Baseinas yra 

pritaikytas užsiėmimams su vaikais. 

 

SPA ZONA 

SPA zona yra projektuojama iš dviejų dalių – aktyviosios ir tyliosios zonų. Aktyvioje zonoje 

yra numatytas vaikų baseinas su kaskadomis ir gultais polisui. Tylioje zonoje, atokiau nuo 

triukšmo, yra numatomas pirčių kompleksas su masažo kambariu bei kelios masažinės, 

druskos ir ledo vonios. Šiauriniame pastato kampe yra numatomas inventoriaus kambarys 

su privažiavimu iš teritorijos šiaurinės pusės. 
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SPORTO SALĖ 

Antrame aukšte yra numatoma sporto salė turinti vizualinį ryšį  su abiem baseinais. Į ją 

patenkama iš pirmo aukšto rūbinių holo. Salėje yra numatytos dvi užsiėmimų patalpos, taip 

pat šiaurinėje pastato dalyje yra išėjimas į tribūnas, siekiant sujungti sporto salę su stadionu. 

Prie salės yra numatomas kineziterapijos patalpa ir papildomas masažo kambarys. Virš 

salės numatyti stoglangiai užtikrins natūralios šviesos patekimą. Įrenginių išdėstymas ir 

komplektacija bus tikslinama su salės operatoriais. 

Sporto salės aukštis yra numatomas 3m. Sporto salėje santvaros yra paliekamos atviros 

kas padidina patalpų aukštį 2,5m.  

 

ADMINSTRACIJA 

Personalo administracinis korpusas su poilsio kambariais yra numatomas antrame aukšte 

virš kavinės. Į jį galima patekti arba per persirengimo holą arba per kavinę su laiptais. 

Administracijos zona yra limituota lankytojams, patekimą į ją galimas tik personalui su 

magnetinėmis kortelėmis. Biuro zona turi vizualinį ryšį tiek su baseinu, tiek su objekto 

teritorija. Prie jos yra numatyta poilsio zona, kuri gali būti transformuojama į posėdžių salę. 

Šalia yra numatomos pagalbinės patalpos. 

 

TRENERIŲ PATALPOS 

Trenerių patalpos yra išskaidomos į kelias zonas. Pagrindinis persirengimo mazgas yra 

numatytas pirmame aukšte su nedideliu kambariuku pagrindinio baseino stebėjimui ir 

poilsiui. Antrame aukšte papildomai yra numatomas antras kambarys skirtas sporto salės 

personalui bei kineziterapijos specialistams. 

 

KAVINĖ 

Pirmame aukšte yra numatyta kavinė, kuri turi tiesioginį vaizdą su baseino starto linija. Į 

kavinę galima patekti iš holo arba per lauką. Taip pat ji turi susisiekimą su baseino zona, 

kuri pagal poreikį gali būti atidaroma. Kavinės virtuvė su techniniu privažiavimu numatoma 

vakarinėje pusėje. Virš kavinės yra numatyta antresolė komplekso lankytojams, o varžybų 

metu gali būti transformuojama į VIP zoną. 

 

4. INTERJERAS 

Siekiant pabrėžti atvirumo ir veržlumo dvasią bei perduoti linijinio sudalinimo fasadų motyvą, 

buvo pasirinkta pabrėžti esmines starto linijas ir pravesti jas ištisai per visą pastatą tiesiai į 

teritorijos aplinką. 

Esamam fasade dominuoja vertikalinis linijinis sudalinimas, kuris yra pernešamas į baseino 

vidines erdves. Baseino zonoje išreiškiamas vertikalus kolonų žingsnis, kuris yra 

pratęsiamas perimetru, vientisu žingsniu. 
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Centrinio baseino apšvietimas yra projektuojamas kaip instaliacija, imituojanti bangas, 

kurios atsispindinčios šoniniuose stikluose sukuria nepertraukiamos srovės įvaizdį. Ši 

instaliacija yra formuojama dalinai iš lameliu ir LED juostelių. Jos atlieka apšvietimo ir 

estetikos funkciją ir paraleliai vizualiai prigesina antrame fone esančias santvaras bei 

inžinierinius tinklus. 

 

Interjere dominuoja šviesios pastelinės natūralios spalvos. Baseino zonoje yra naudojama 

medžio imitacija kartu su akmens masės plytelėmis apsaugotomis nuo slydimo. Kavinėje 

yra numatomas šilto medžio interjeras su šviesaus metalo panelėmis bei šviestuvų 

dekoracija atkartojančia baseino apšvietimą. 

5. FASADAS 

Siekiant apsaugoti pastatą nuo perkaitymo ir išvengti tiesioginio spinduliavimo į darbines 

patalpas, siūlomas dvigubas fasadas. Jis formuojamas ant plonų aliuminio profilių, su LED 

apšvietimu viduje. Ant karkaso yra tvirtinama aliuminio kompozito plokštės - aklinos arba 

perforuotos. 

6. ENERGETINIS EFEKTYVUMAS 

Pastatas bus energetiškai efektyvūs, A energinio naudingumo klasės.  

 

Energinis taupumas bus pasiektas panaudojant efektyvius fasadinius sprendinius, pastato 

architektūrinė forma leidžia efektyviai išnaudoti įvairūs atsinaujinančius šaltinius, kaip 

fotovoltiniai elementai, lietaus surinkimas, taip pat numatytos patalpos geoterminiams 

siurbliams.  

Tikslūs ŠVOK sprendiniai bus numatyti techninio projekto stadijoje atlikus atitinkamus 

tyrimus, bet didelio užimtumo patalpose - darbo zonose pirmenybė bus teikiama 

efektyvioms, maksimalų komfortiškumą užtikrinančioms pasyvioms sistemoms - šalčio sijos, 

radiatoriai, o kintančio užimtumo patalpose, kaip antro pirmo aukšto kavinėje, bus numatyti 

dinamiškai reaguojančios sistemos.  

 

Visame pastate bus įrengtas išmanusis apšvietimas, reaguojantis į patalpų užimtumą, 

apšviestumą dienos metu bei galimybe pačiam naudotojui reguliuoti pagal savo poreikius.

  

 

Numatyta vandens surinkimo sistema, kuri aprūpins tualeto bakelius ir lauko augmeniją 

vandeniu. Tualetų bakeliai numatomi su taupančiomis sistemomis, o čiaupai su sensoriais. 

 

7. STATINIO KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI 

 

Siekiant užtikrinti konstrukcijų optimalumą ir mažinti kaštus, baseino korpusas 

projektuojamas iš surenkamo gelžbetonio ir metalo konstrukcijų. Požeminis baseino aukštas 

projektuojamas iš monolitinių konstrukcijų. Antžeminė pastato dalis yra projektuojama kaip 

santvarinė konstrukcija. Gelžbetoninių kolonų tinklas - su 6,2 metru žingsniu, ant kurių yra 
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uždedamos linijinės metalinės santvaros su papildomais skersiniais elementais, siekiant 

sumažinti pastato aukštį iki 2,5m ir sumažinti statybos kaštus.  

Pastato sienos ir stogas yra projektuojamos iš daugiasluoksnių panelių, kas leidžia ženkliai 

sumažinti statybos laiką.  

Vidinės nešančios kolonos ir sienos yra projektuodamos su antikoroziniu 3 cm apsaugos 

sluoksniu ir papildomai apsiuvamos medžio imitacijos plokštėmis. 

Perdangos tarp pirmo ir antro aukšto SPA zonoje numatomos gelžbetoninės. Esamo 

baseino sienos išgriaunamos ir sutvirtinamos su metaliniais profiliais.  Naujo pastato kolonos  

projektuojamo šalia esamo pastato siekiant nepažeisti esamų konstrukcijų stabilumo. 

 

Pamatų tipas bus parinktas atlikus geologinius tyrimus. 

 

8. PASTATO EKONOMINIAI-TECHNINIAI RODIKLIAI 

 

Projektuojamo pastato užstatymo plotas: 3462 m2  

Sklypo užstatymo tankis: 65%  

Sklypo užstatymo intensyvumas: 0.38  

Pastato bendras ir naudingas plotas: 8838 m2 ir 5654 m2  

Parkavimo vietų skaičius: 6 neįgaliųjų, 2 elektromobilių, 2 autobusų, 10 motociklų.  

Dviračių stovėjimo vietos – 50 vnt.  

Maksimalus pastato aukštis: 12.00m  

Aukštų skaičius: 2 antžeminiai ir 1 požeminis 

Preliminari objekto sąmata:  14 094 729.25 eur. 

 

 

 






