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VIETOJ ĮVADO 

 

Sporto kompleksas „Aukštaitija“, nutolęs vos porą km į Šiaurę nuo Panevėžio miesto 

širdies, daugiau nei pusę amžiaus tarnauja kaip miesto bei regiono didžiojo sporto 

centras. Turėdamas vidinių resursų plėstis, jis neabejotinai geba dar labiau įtvirtinti savo 

pozicijas šioje srityje plečiant teikiamų paslaugų spektrą bei įprasminti vietovę aktyvaus 

sporto paskirčiai. 

Net nepradėjus nagrinėti teritorijos problematiką nekelia abejonių tai, kad vien 

numatoma tvarkomo objekto funkcinė paskirtis sugeneruos naujų lankytojų trauką 

žymiai platesniame geografiniame kontekste nei Panevėžio miestas ar jo apylinkės. 

Atitinkamai ir jo architektūrinė vertė turi būti įkūnyta vertinant tai. Iš kitos pusės žiūrint, 

sporto komplekso kontekstas su žmogaus kasdienės buities gyvenimo atributais toli 

gražu nepadeda formuoti vietovės regioninio sporto centro įvaizdį.  

Sprendžiant šią priešpriešą, matyt, įvairių kultūrinių ir politinių santvarkų šalyse būtų 

imamasi kardinaliai skirtingų priemonių įgyvendinant tokį projektą... Apie tai byloja ir 

atmintis, įkūnyta pagrindiniame komplekso tūryje – svarbiame vietovės erdviniame 

elemente. Kaip bebūtų, rengiant šį darbą, raiškos, proporcijų, tūrinės kompozicijos bei 

prieigų formavimo priemonių paieškos rėmėsi darna, integracija, labiau kaimynyste nei 

konkuravimu, labiau papildymu nei kontrastu – tiek šalia esančių sodybinio užstatymo 

objektų, tiek laisvo užstatymo principais įgyvendinto ir planuojamo rekonstruoti 

„Aukštaitijos“ komplekso atžvilgiu. 
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ESAMA PADĖTIS 

 

 

Rekonstruojamas sporto ir sveikatingumo kompleksas yra zonoje su išvystyta kelių bei 

kita miesto infrastruktūra, atgręžtas į Stoties, Nevėžio, A. Jakšto gatvių sankirtą bei 

ribojasi su žaliu masyvu bei smulkaus sodybinio užstatymo objektų teritorija. Už A. 

Jakšto gatvės ribą nužymi  Nevėžio upė, už komplekso Rytų kryptimi – Jaunimo sodas 

– parkas, Šiaurėje – Marijonų gatvė su viešos paskirties objektais. Sporto kompleksą 

sudaro didysis tūris su pagrindiniu įėjimu, talpinantis krepšinio salę su tribūnomis. Už jo 

– miesto futbolo ir lengvosios atletikos stadionas su tribūnomis. Sklypo plotas yra 

daugiau nei 41 tūkst. kv.m, iš kurio naujam priestatui numatytas mažiau nei dešimtadalis 

teritorijos vietoj esančio Vakarinio komplekso sparno.  

Aplinkinė teritorija pasižymi geru pasiekiamumu naudojantis vietiniu ir tarpmiestiniu 

viešuoju transportu, dviračiais bei pėsčiomis. Nežiūrint į patogią ir vaizdingą lokaciją, 

esami rekonstruojamo komplekso integravimo į miesto audinį sprendiniai nėra išbaigti 

ir vizualiai patenkinami. Kompleksas yra vizualiai atkirstas nuo prieš jį esančių gatvių 

sankirtos (nors galima manyti būtent į ją ir buvo planuotas orientuoti), o pagrindinis tūris 

paliktas disonuoti su jam nebūdingo mastelio sodybiniu užstatymu. Paties komplekso ir 

jo prieigų būklė yra fiziškai ir morališkai pasenusi, o pagrindiniai judėjimo srautai link 

komplekso eksploatuojami neužtikrinant pėsčiųjų saugumo jausmo.  
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UŽDUOTIS 

 

 

Atsižvelgiant į besikeičiančio Panevėžio miesto viziją, formuoti šiuolaikišką, darnią 

aplinką kokybiškame viešų erdvių tinkle, kurio sudėtine ir neatskiriama dalimi yra 

nagrinėjama teritorija. Kreipiant dėmesį į miesto intencijas užtikrinti viešąjį interesą 

keliant gyvenimo kokybę, formuoti miestiečiams prieinamas erdves fizinės kultūros 

išprusimui skatinti, puoselėti, teikti galimybę jas matyti ir apie jas žinoti. Be viso šito, 

kreipti dėmesį iį objekto svarbą ne tik lokaliu, bet ir viso regiono globaliu masteliu. 

Pasitelkus architektūros formavimo priemones, erdvinius sprendimus, reakciją į aplinką 

ir pagarbą jai, o taipogi išvardintus kertinius principus bei pateiktą užduotį FINA 

standartus atitinkančio plaukimo baseino projektui parengti, yra projektuojamas šis 

„Aukštaitijos“ komplekso priestatas. 
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URBANISTIKA 

 

 

Vieta mieste ir ryšys su gretimais objektais 

Nėra abejonių, kad kompleksas „Aukštaitija“ yra svarbus vietovės formantas, ribojamas 

Nevėžio upės vagos. Ypač stiprus propaguojamų sporto šakų gausa ir infrastruktūros 

sinergija, patogus pasiekti tiek miestiečiams, tiek atvykstantiems iš aplinkinių teritorijų 

nuo autobusų ar traukinių stoties. Stiprinant šio komplekso vandens sporto šakų 

regioninę bazę, yra logiška, kad būtent ši vieta pasirinkta tokio objekto statybai. Ne ką 

mažiau svarbios yra rekreacijai skirtos komplekso gretimybės – Nevėžio upės krantinė 

bei Jaunimo sodas. Pastarosios įprasmina ir papildo viena kitą, kai šnekama apie 

erdvių, susijusių su judėjimu grįstų sporto šakų puoselėjimu, prieinamumu. 

 

 

Miestovaizdis, aplinkos problematika  

Baseino ir jo aplinkos tvarkymo koncepcija remiasi esamų nagrinėjamos teritorijos 

problemų sprendimu ir / arba jų minimizavimu artimų bei tolimų prieigų kontekste. 

Esminė identifikuota komplekso problematika susideda iš a) neišbaigto prieigų 

formavimo, dėl kurio esamas kompleksas nėra atskleidžiamas jo masteliui ir išdėstymo 

krypčiai būdingais rakursais (iš priekio ir iš tolo). b)  Numatomas tvarkyti objektas 

disonuoja su supančia aplinka, įskaitant žalius masyvus, upės kaimynystę, o komplekso 

mastelio problema išryškėja ryšyje su supančiais sodybinio užstatymo tūriais; c) 

būdamas dėkingoje lokacijoje pasiekiamumo prasme tiek miesto gyventojams, tiek 

atvykstantiems iš svetur, komplekso reprezentacinės erdvės nėra pritaikytos platesniam 

nei parkavimo ar tranzito funkciniam panaudojimui.  
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Sprendimai 

Identifikuotos problemos sprendžiamos per atitinkamą priestato tūrio formavimą, 

skaidymą, aukštingumą, orientavimąsi į gretimą užstatymą bei jo gabaritus. 

Atsižvelgiant į užduotį, yra išpildomi detalaus plano, nužymėtos statybos zonos 

reikalavimai. Siekiant kuo mažiau daryti įtaką kaimynystėje esantiems gyvenamiesiems 

pastatams, priestatą ir sklypo ribą skiria ne mažiau kaip 5 m.  

Priestatui priskirtos būdingos ašys ir kryptys perkeliamos į kompleksą reprezentuojančią 

aikštę Nevėžio upės kryptimi. Pati aikštė terasuojama ir atitinkamai skaidoma žemyn 

upės link į smulkesnius erdvinius darinius su atitinkamu funkciniu skirstymu: viršutinė 

terasa tarnauja priėjimui ir patekimui į centrinį komplekso vestibiulį; vidurinioji – 

patekimui ir įėjimo į stadioną įforminimui; apatinė – lankytojų išlaipinimui bei autobusų, 

ŽN ir kt. parkavimui. 

Prieigos formuojamos su mintimi ne tik jas patogiai kirsti, bet ir saugiai jose būti. 

Atitinkamai siūloma atskirti motorizuotų transporto priemonių srautus nuo likusių srautų, 

numatant jų patekimą prie komplekso tik nuo Jakšto gatvės (per lankytojų išlaipinimo 

aikštelę).  

Atsižvelgiant į gretimas viešąsias erdves, nesiūloma dubliuoti funkcijų, kurios numatytos 

kitose tvarkomose miesto vietose (pvz. šalia Eidrigevičiaus centro ar Jaunimo sode), 

tačiau papildyti jas bendrojoje viešų erdvių grandinėje. Kaip bebūtų, pirminė aikštės 

funkcija yra patogiai aptarnauti žmonių srautą prieš ir po renginių stadione ir sporto 

centro vidaus patalpose. Atitinkamai apdailai naudoti atsparias medžiagas, tinkamas 

pvz. ir miesto riedutininkų poreikiams, nekuriant atskiros jiems skirtos reljefinės 

infrastruktūros. Kartu formuoti šias erdves jaukias, su žmogiškojo mastelio mažosios 

architektūros, apželdinimo elementais, patraukliais pasivaikščiojimui ar buvimui 

estetiškoje aplinkoje. Išnaudojant komplekso prigimtinę paskirtį ir upės pakrantės 

pranašumus judėjimo sporto šakų atstovams, žalią masyvą priešais kompleksą pravartu 

įprasminti lauko treniruoklių erdve.  
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ARCHITEKTŪRA 

 

 

Idėja 

Priestato architektūra kuriama ieškant darnos tarp priešingybių: pirma, norima 

atsižvelgti į „silpną“ – tai greta esantys mažaaukščiai pastatai, kuriems siekiama daryti 

kuo mažiau įtakos formuojamų tūrių masyvais. Taipogi, siekiama atsižvelgti į „stiprų“ – 

tai komplekso „Aukštaitija“ pagrindinis tūris, pagal užduotį išliekantis svarbiausiuoju, bei 

kuriame numatytas pagrindinis įėjimas tiek į esamas komplekso dalis, tiek į naująjį 

baseiną. Atitinkamai pastato architektūra formuojama kuo labiau neutralesnė, tuo pačiu 

jungianti „silpnas“ ir „stiprias“ erdvės formas. 

 

 

Problematika 

Priestato tūris, formuojamas vietoje sporto komplekso „Aukštaitija“ vakarinio sparno, yra 

komponuojamas sprendžiant tokias problemas: a) disonuojantys rekonstruojamo 

komplekso laisvo užstatymo (stambūs) ir aplinkinių pastatų sodybinio užstatymo 

(smulkūs) padriki tūriai; b) išbalansuota kaimynystėje esančių tūrių erdvinė kompozicija; 

c) beformis žalių masyvų išdėstymas bei mažosios architektūros infrastruktūros 

nebuvimas. 
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Tūrinis sprendimas 

Atitinkamai priestatas formuojamas iš trijų tūrių, iš kurių pagrindinis (mažasis) 

atgręžiamas į aikštę lygiagrečiai Nevėžio upei, A. Jakšto gatvei ir kaimynystėje 

esantiems gyvenamų namų tūriams. Jis formuojamas dviejų aukštų, lygiuojantis į 

sodybinio užstatymo mastelį, ramaus fasado, nekonkuruojant su „Aukštaitijos“ 

komplekso pagrindiniu tūriu ir jame numatomu pagrindiniu įėjimu.  

Didysis (baseino) tūris formuojamas už mažojo, lygiagrečiai sklypo ribai bei 

kaimynystėje esantiems gyvenamiesiems namams. Skaidomas horizontaliai į tris dalis. 

Apatinė skaidri – vidaus apšvietimui bei galimybei stebėti veiksmą baseine iš išorės. 

Vidurinioji – neskaidri, erdvinio dekoro elementų juosta, atkartojanti sodybinio 

užstatymo aukštingumą, žmogiškojo mastelio dekoro vertikalų žingsnį, šviesaus 

akmens apdailos (nekontrastuojantis su aplinka ir pagrindiniu esamu komplekso tūriu). 

Viršutinė – įgilinta į fasadą, siekiant vizualiai sumažinti baseino aukštį. Tačiau ryškios  

mėlynos spalvos, iš tolimojo stebėjimo taško akcentuojant baseino funkciją bei 

pabrėžiant jo padėtį pastate.  

 

Fasadai 

Fasadai formuojami, o jų apdaila parenkama tokia, kad iš tolimosios perspektyvos 

priestatas atrodytų vientisas – t.y. nekontrastuotų su pagrindiniu tūriu. Tuo tarpu iš 

artimosios perspeltyvos atsiskleistų elementų žingsnis, skaidrių atitvarų sudalinimas. Šį 

žaismą įmanoma pasiekti, dėka ribotų apžvalgos taškų priestato kryptimi. Atitinkamai iš 

fasado plokštumos išnešti fasadinės sistemos rėmai, taikyti ant skaidrių atitvarų, bei 

dirbtinio akmens banguoti fasadiniai elementai, geba atskleisti skirtingą vaizdą 

priklausomai nuo apžvalgos kampo bei atstumo.  
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INTERJERAS 

 

Idėja 

Vestibiulio, baseino interjero sprendimai parenkami taip, kad būtų aiški takoskyra tarp 

sporto komplekso esamos ir naujosios baseino erdvių. Pastarosios, greta atitinkamo 

funkcinio zonavimo, pabrėžiamos spalviniais elementais pagal baseino tūrio viršutinės 

dalies koloritą.  

Siekiant kuo geresnio erdvių apšvietimo, jų spalviniai tonai numatomi šviesūs arba 

šviesių natūralių medžiagų su atskirais ryškiais detalių intarpais.   

Atskira interjero dalimi yra vizualūs ryšiai tarp esminių erdvių su baseinu. Svarbiausi yra 

tarp vestibiulio ir baseino, kavinės ir baseino, taipogi į pastarąjį nuo sporto klubo erdvių.  

 

Srautų paskirstymo problematika 

Projekte sprendžiami tokie esminiai vidaus išplanavimo klausimai: a) intuityvus srautų 

paskirstymas per bendrą vestibiulį pagal užduotą programą; b) srautų susidūrimų 

vengimas; c) komplekso atskirų dalių nepriklausomos eksploatacijos galimybės 

vykstant uždariems renginiams. 

 

Sprendiniai 

Intuityvus žmonių judėjimo užtikrinimas pradedamas nuo eksterjero. Priestatas su 

iškeltu tamsiai mėlynu tūriu užduoda suvokimą kuria kryptimi yra pasiekiama ši 

komplekso dalis. Pastaroji sustiprinama interjere. Užėjus į centrinį vestibiulį infocentras 

išdėstomas taip, kad tarnautų kaip takoskyra tarp esamos dalies (užkilimas laiptais į 

krepšinio salės tribūnas) ir naujojo baseino – aiškiai matomo iš vestibiulio. Vengiant 

srautų susidūrimo, paskirstymai šių (senos ir naujos) zonų viduje numatyti už minėtosios 

takoskyros. 
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VIDAUS ERDVIŲ PLANAVIMO SPRENDINIAI 

 

Idėja 

Neskaitant intuityvaus žmonių judėjimo organizavimo, pagrindine užduotimi skirstant 

erdves buvo geba turėti kuo lankstesnį erdvių išplanavimą, gebą jas jungti, skirti, tuo pat 

metu eksploatuoti kartu ir/arba atskirai. Šį principą pavyko taikyti tiek atskirose baseino 

erdvėse, tiek tribūnose,  – eksploatuoti visas ar tik dalį jų, taipogi kavinėje, darbuotojų 

patalpose ir pan.  

 

 

Sprendiniai 

Tūrinis priestato erdvių komponavimas grįstas tuo, kad maksimaliai išnaudoti pirmojo 

aukšto lygmenį, su geba eksploatuoti tik jį. Tribūnos pagal poreikį yra pasiekiamos tiek 

iš pirmo lygio, tiek atskiru srautu iš antro arba atvirkščiai (pvz. išskiriant VIP zoną). Viso 

numatyta 600 stacionarių ir 150 pristumiamų sėdimų vietų. Pastarosios esant poreikiui 

treniruočių metu yra sustumiamos link sienos. Pagrindinio baseino, mažojo baseino, 

SPA zonos, sporto klubo, kavinės, darbuotojų erdvės geba funkcionuoti izoliuotai nuo 

kitų. Darbuotojams kartu suteikta proga gauti šviesias ir patogias darbo vietas su atskiru 

įėjimu bei prieiga prie visų sporto komplekso viešų erdvių. 
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EKSPLOATACIJA IR TVARŪS SPRENDINIAI 

 

Idėja 

Siekiant pastatą suprojektuoti kuo ekonomiškesnį, parenkami inžinerinių sistemų, 

apšvietimo, skaidrių, neskaidrių atitvarų sprendiniai, užtikrinantys ilgaamžiškumą, 

atsparumą drėgmei bei chloruotam vandeniui, išorinių atitvarų atveju -  A+ energinio 

naudingumo klasės reikalavimus. Tačiau šios tipologijos statiniams didžiausius kaštus 

sudaro ne nuostoliai per atitvaras žiemą, o einamosios eksploatacinės išlaidos, į ką 

projekte numatytas atitinkamas dėmesys.  

 

Problematika ir sprendimai 

Maksimaliam energijos išsaugojimo ir taupaus naudojimo rezultatui pasiekti siūloma 

kombinuoti inžinerinių sistemų pajėgumus: derinti karšto vandens gamybą ir palaikymą 

su išoriniais šilumą generuojančiais prietaisais. Žiemos metu numatyti Ledo arenos 

generuojamos šilumos pajėgumus, vasarą pasitelkti saulės kolektorius, gebančius būti 

integruotais į stoglangių aklinas plokštumas Pietų kryptimi. Šios įrangos generuojamos 

šilumos įsisavinimui yra numatyti šilumokaičiai ir akumuliacinės talpos priestato rūsyje.  

Taipogi dėmesys yra skiriamas erdvių apšvietimui natūralia šviesa. Pastaroji į baseinus 

patenka pro šoninius langus nei stoglangius. Esant poreikiui, išorinės šviesos srautas 

gali būti mažinamas iš vidaus.  

Priestatas, vardan maksimalaus integravimo į aplinką, suprojektuotas kuo 

kompaktiškesnis. Kartu tai leidžia racionaliau planuoti tiek statybų, tiek eksploatavimo 

biudžetą. Erdvinėje struktūroje maksimaliai išnaudojami tūriai tiek tvarkomose esamo 

pagrindinio pastato erdvėse, tiek po tribūnomis ir pan.  
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PROJEKTUOJAMI BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

 

Eil. Nr. Pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 
1. Sklypo plotas m2 39006 (pagal 

RC išrašą) 
 

2. Užstatymo plotas m2 3600* 9110** 
3. Užstatymo tankumas % 9,23* 23,35** 
4.  Užstatymo intensyvumas % 18,7* 9110** 

II. PASTATAI 
Sporto paskirties pastatas (1) 

1. Pastato bendrasis plotas m² 7329* 14090,42** 
3. Pastatu užimtas plotas m² 3600* 9110** 
4. Pastato tūris: m³ 45050* 96021** 
5. Pastato aukštis m 13,50 13,90 
6. Aukštų skaičius vnt. 3 4 
7. Tribūnų sėdimų vietų 

skaičius vnt. 600 (750***)  

8. Pastato atsparumo ugniai 
laipsnis  II (antras)  

9. Gaisro apkrovos kategorija  -  
10. Energinio naudingumo klasė  A+  
11. Atitvarų šilumos perdavimo 

koef.:    

11.1 Sienų W/m2 K 0,15  
11.2 Stogo W/m2 K 0,13  
11.3 Grindų W/m2 K 0,16  
11.4 Langai W/m2 K 1,0  
11.5 Durys W/m2 K 1,6  
Pastabos: 

*naujai projektuojamo priestato rodikliai 

**naujai projektuojamo ir rekonstruojamo pastato rodikliai 

*** įskaitant pristatomas tribūnas didžiojo baseino zonoje 
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SUSTAMBINTA SĄMATA 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1 m3 
statinio/ 
vieneto 

kaina, EUR 

Viso, EUR 

Griovimas/ardymas 

1 Esamo baseino vakarinis 
sparnas 800 m2, h=4.20 m m3 3 360,00 29,75 99 960,00 

2 Šuolių į vadenį baseinas 
400 m2 h=11.00 m m3 4 400,00 29,75 130 900,00 

3 Rūbinės, WC, holas 700 
m2, h=3.50 m m3 2 450,00 29,75 72 887,50 

Pastatų statyba su vidaus inžineriniai tinklais 

4 
Naujo priestato plotas 7329 
m2, h=13,50 m (dalis 3 
aukštai) 

m3 45 050,00 183,25 8 255 412,50 

5 Rekonstruojama 700 m2, 
h=3.50 m m3 2 450,00 312,69 766 090,50 

6 Žiūrovo vieta  komp. 750,00 342,74 257 055,00 

7 Esamų inžineirnių sistemų 
rekonstravimas/apjungmas  kompl. 1,00 500 000,00 500 000,00 

8 Atsinaujinančių energijos 
įrenginiai 500 kW komp 1,00 500 000,00 500 000,00 

Lauko inžineriniai tinklai ir dangos 

9 Šilumos tiekimo tinklai 114-
168 mm m 150,00 542,84 81 426,00 

10 Elektros perdavimo tinklai m 150,00 187,78 28 167,00 

11 Ryšiai m 150,00 150,67 22 600,50 

12 Nuotekų šalinimo tinklai 
d400 (nauji ir perkeliami) 

m 150,00 261,25 39 187,50 

13 Vandentiekio tinklai m 150,00 197,50 29 625,00 

14 

Automobilių stovėjimo 
aikštelė, el. automobilių 
pakrovimo stotelė ir dviračių 
stovai 

m2 500,00 71,99 35 995,00 

15 Atraminės sienelės m3 150,00 320,00 48 000,00 

16 Želdiniai, aikštės 
atnaujinimas m2 3 000,00 12,01 36 030,00 



17 

 

Tyrinėjimai ir projektavimo paslaugos 

17 

Projektavimas ir kitos 
inžinerinės paslaugos 
apskaičiuojamos nuo sklypo 
paruošimo, statinių ir jų 
dalių statybos bei įrengimo 
kainos 

% 5,00 10 903 
336,50 545 166,83 

    Užsakovo 
rezervas       

18 

Iki 15%, kai statinio 
skaičiuojamoji kaina 
nustatoma pagal 
sustambintus rodiklius, bei 
ekspertinius vertinimus 

% 15,00 11 448 
503,33 1 717 275,50 

 
 

 Viso su PVM, EUR: 13 165 778,82 
 

Pastabos: 

Statybos skaičiuojamoji kaina parinkta pagal UAB „Sistela“ statinių statybos 

skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius rodiklius pagal 2019 m. kovo mėn. kainas; 

Kainose įtraukti visi kaštai ir mokesčiai, įskaitant PVM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


