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URBANISTINĖ IDĖJA
Rekonstruojamas pastato kompleksas yra netankioje urbanistinėje aplinkoje. Gretimybėse vyrauja
sodybinis bei mišrus užsatatymai. Tuo pačiu teritorija yra urbanistinės ir gamtinės ašių sankirtoje.
Tad objektas kontrastuojantis su aplinka tiek savo architektūriniu masteliu, tiek funkcija ir tai taps
ryškiu vietos akcentu. Kuriamas ženkliškumas viso komplekso, o ne vienos dalies.

Pav.1 Urbanistinė schema
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Kompleksas neformuoja gatvės užstatymo linijų, tačiau turi viešają erdvę, kuri urbanistiškai jungiasi
prie miesto tinklo. Vizualiai erdvė siejasi su netoliese esančiu jaunimo sodu ir Raimondo Sargūno
sporto gimnazijos vieša erdve. Projektuojami pėsčiųjų bei dviračių takai jungia teritoriją prie miesto
judumo tinklo.

Pav. Urbanistinė schema

Kompleksas jungiasi prie ašių per viešąsias erdves: prie urbanistinės – per aikštę, prie gamtinės – per
Nevėžio upės krantinę. Reljefas formuojamas patogiam žmonių judėjimui, vyrauja 5% nuolydis. Aikštė
formuojama atsižvelgiant į visos teritorijos funkciją, kurios prieigos informuoja apie komplekso paskirtį.
Įvairių aikštelių kombinacija nėra tik dekoratyvus piešinys - dalį jų galima išnaudoti ir funkciškai.

Pav.2 Urbanistinė schema
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ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA
Projekto architektūrinė idėja, siūlymai, argumentacija.
Pagrindinė pastato idėja – susikirtimas. Susikirtimas urbanistikos ir gamtos, seno ir naujo, sporto ir
poilsio. Susikirtimas atsiskleidžia vizualiai per architektūrą bei interjero sprendinius.
Naujas tūris aiškios ir racionalios formos, įsikertantis į esamą ryškaus charakterio tūrį. Eksterjere
nekaprizingas susikirtimas interjere tampa ryškiu akcentu. Aiškiai išeksponuojama, kur sena ir kur
nauja.
Išsaugojamas ir išryškinamas esamo pastato architektūrinis charakteris suteikiant jam foną naujai
projektuojamu tūriu, kuris yra lakoniškas ir aiškios formos.
Naujai projektuojamo tūrio aukštingumas tampa tolygiu perėjimu nuo smulkaus mastelio (gyvenamieji
namai) į stambų (rekonstruojamo pastato tūris).
Pastato struktūra
Funkcinė idėja – patalpų orientavimas į svarbiausią objektą – didyjį baseiną. Patalpos išdėstomos
ratu, tad dauguma jų turi vizualinius ryšius tiek su aplinka, tiek su baseino erdve.
Rekonstruojamo pastato priestatą sudaro vienas požeminis ir du antžeminiai aukštai. Požeminiame
aukšte planuojamos pagalbinės ir techninės patalpos reikalingos pastato funkcionavimui. Antžeminiai
aukštai atskirti į dvi zonas – šlapioji ir sausoji. Pirmame aukšte numatoma šlapia zona – didysis
baseinas, spa erdvės bei jų aptarnavimui reikalingos patalpos. Spa zona apjungia esamą ir naujai
projektuojamą didyjį baseiną. Antrame aukšte – sausa zona, kurioje numatytos sporto klubo salės ir
administracijos patalpos.

Pav. 3 Antro aukšto funkcinė schema

Pav.4 Pirmo aukšto funkcinė schema
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Pav.5 Rūsio funkcinė schema

Judėjimas
Išlaikomas pagrindinis patekimas per esamą pastato dalį. Šioje dalyje atkuriamas buvęs vestibiulis ir
iš jo vyksta pagrindinis srautų paskirstymas. Nėra projektuojami keli patekimai atskiriems srautams
dėl mažo poreikio. Skirtingų srautų patekimas į tam tikras zonas valdomas kontrole.
Baseinų zonų funkcionalumas
Siekiant maksimalaus patalpų išnaudojimo, persirengimo rūbinės projektuojamos bendros
(vyrų/moterų/šeimos) su persirengimo kabinomis, tai leidžia su mažesniais patalpų plotais aptarnauti
maksimalų žmonių skaičių. Dušinės atskiros.
Baseinų zonos skirstomos į tris pagrindines : sportinė plaukimo zona, spa zona bei vaikų mokymų
plaukti zona. Žmonių srautai tolygiai paskirstomi tarp zonų - siekiant išvengti didelių žmonių
susikirtimų vienoje/keletoje vietų , spa zonoje pirtys ir baseinai projektuojami nutolę atskirai.
Sūkurinės vonios projektuojamos patraukliausiose SPA zonos vietoje , t.y. prie langų . Vaikų
braidymo baseinas numatomas šiek tiek nutolęs nuo sūkurinių vonių , kad sumažinti vaikų keliamą
triukšmą nuo kitų lankytojų.
Ūkinis aptarnavimas
Pastato ūkinis aptarnavimas numatomas pietvakarinėje sklypo dalyje. Projektuojamas privažiavimas
transportui prie pastato iš Nevėžio gatvės.
Fasadai
Fasadų pagrindinė mintis – skaidrus kubas. Tam pasirenkama dvigubo fasado sistema. Stiklinė dalis
išlaiko tūrio permatomumą ir ryšį su aikšte. Tuo pačiu objektas tampa atviru visuomenei ir kviečiančiu
užeiti. Pasirinktas kirsto metalo tinklas fasadams suteikia ažūriškumo ir apsaugo pastatą nuo
perkaitimo. Pasirinkta fasadų sistema šviesiuoju ir tamsiuoju dienos metu veikia skirtingai. Dienos
metu akcentuojamas esamo pastato pagrindinis fasadas, nakties metu įvyksta apsikeitimas ir pirmiau
pastebimas šviečiantis naujasis tūris.
Interjeras
Interjere vyrauja ramus kaloritas, natūralios medžiagos. Viso projekto koncepcijai pabrėžti
išryškinamos susikirtimų vietos spalvomis. Šie rekonstrukcijos taškai tampa jungtimi ne tik tarp seno ir
naujo, bet ir tarp eksterjero bei interjero. Pastato konstrukcijos iš klijuoto medžio ar betono nėra
slepiamos, priešingai – jos išeksponuojamos ir tampa aktyviomis interjero detalėmis.
Konstrukcija
Pasirinkta klijuotos medienos konstrukcinė schema dėl esminių medžiagos savybių: atvirkščiai nei
metalas, medis nekoroduoja, atsinaujinantis šaltinis, organiška medžiaga, draugiška aplinkai, patvari.
Konstrukcinei medienai naudojama eglė arba pušis. Naudojama medinė konstrukcinė sistema ne tik
draugiška žmogui, ji tampa jaukiais interjero elementais.
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Inovatyvūs sprendiniai. Aplinkos tausojimas. Kolektoriai, geoterminis šildymas, ledo arenos
kompresorių šilumos išnaudojimas
Projektuojant planuojami vėdinimo, šildymo ir vėsinimo sprendimai, kurie tausotų aplinką, maksimaliai
naudojant perteklinę šilumą nuo ledo arenos šaldymo, dalį šilumos gaminant iš atsinaujinančių
šilumos šaltinių bei trūkstamai šilumai panaudoti šilumos tinklus.
Didžiausias šilumos ėmėjas bus baseino vandens pašildymas. Pirminiam vandens pašildymui bus
naudojama perteklinė šiluma gaunama iš šalia esančio ledo arenos šaldymo mašinų kompresorių.
Antriniam vandens pašildymui bus nagrinėjamas optimaliausias variantas pagal investicijas ir
eksploatavimo kaštus. Atsinaujinantys šilumos šaltiniai – geoterminiai ar oras-vanduo šilumos siurbliai
ir saulės baterijos. Siekiant maksimaliai ekonomiško eksploatavimo kaštų kiekvienam baseinui bus
atskirai reguliuojama vandens ir oro temperatūra. Šilumos apskaitai numatomi šilumos skaitliukai,
integruoti į pastato centralizuotą inžinierinių sistemų valdymą.
Projektavimo stadijoje planuojama nagrinėti ekonominis pagrindimas šilumos atgavimas iš baseino
drėnuojamo vandens .
Kiekvieno baseino patalpai palaikyti komfortinę temperatūrą ir drėgmę yra numatoma atskiros
vėdinimo sistemos su atskirais specialaus baseininio išpildymo energetiškai efektyviais vėdinimo
įrenginiais. Vėdinimo įrenginiai bus su aukšto efektyvūmo plokšteliniais rekuperatoriais, kurių šilumos
rekuperavimo efektyvūmas yra aukštesnė nei >75%, o ventiliatoriai su dažnio keitikliais mažai
naudojantys energiją. Kiekvienas vėdinimo įrenginys bus su automatika , kuri kiekvienoje patalpoje
gales palaikyti skirtingus parametrus ir bus prijungta prie pastato.
Atskirų patalpų šildymui numatomas grindinis šildymas ar radiatoriai, parenkant pagal patalpų
pobūdį suderinant su užsakovu, su efektyviu automatiniu reguliavimu.
Su užsakovu suderinus atskirose patalpose bus numatomas vėsinimas, o pereinamuoju laikotarpiu ir
pašildymas su šilumos siurbliais oras-oras. Vėsinimas paskaičiuojamas individualiai pagal patalpų
langų plotus ir orentaciją, žmonių skaičių, patalpos profilį.
Administracinėms patalpoms ir kavinei numatomos atskiros vėdinimo sistemos, kad būtų
ekonomiškiau eksploatuoti, turėti atskiras temperatūras, lanksčią sistemą ir atskirą apskaitą.
Aukštesniam komforto lygiui pasiekti numatomas drėkinimas kavinei ir administracinėm patalpom. Su
užsakovu suderinus galimas drėkinimas ir kitose patalpose.
Inžineriniai sprendimai
Naujai įrengiamas 50m Sporto plaukimo baseinas. Vaikų mokymų plaukti 25m baseinas, Dvi
Sūkurinės vonios su stovima masažine zona projektuojamos atsižvelgiant į higienos normų
reikalavimus HN 109:2005 bei į 2006 05 12 patvirtintus pakeitimus.
Sporto kompleksą sudaro šios baseinų sistemos:
1. Sistema Nr. I;
Sportinis plaukimo baseinas 50m x 25m – 10 plaukimo takų ;
Vaikų mokymų plaukti baseinas 25m x10m – 4 plaukimo takų;
2. Sistema Nr. II;
Vaikų braidymo baseinas su vaikiškomis atrakcijomis;
3. Sistema Nr. III;
Sūkurinė vonia (mažoji);
Sūkurinė vonia (didžioji ) su stovimo masažo zona.
Kiekvieną iš sistemų sudaro sekantys technologiniai procesai:
- Grubus vandens valymas priešfiltriais iki 3 mm;
- Mechaninis vandens filtravimas nano stiklo rutuliukų užpildo filtrais
- Chloraminų filtravimas aktyvuotos anglies užpildais;
- Koaguliacija ir flokuliacija (įvedant skystą reagentą);
- pH korekcija (įvedant skystą reagentą);
- Dezinfekcija /oksidacija;
- Chloraminų naikinimas naudojant UV spinduliuotę;
- Vandens šildymas vanduo/vanduo tipo šilumokaičiais.
Baseinų vandens cirkuliacinė sistema uždara - persipilanti visu perimetru į balansinę talpyklą, iš
kurios vanduo cirkuliaciniais siurbliais pasiurbiamas filtravimui, pašildymui, dezinfekcijai ir vėl
gražinamas į baseiną.
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Filtracijos – cirkuliacijos - dezinfekcijos sistema užtikrina nuolatinį mechaninį vandens filtravimą visą
parą; vandens cheminė dezinfekcija automatizuota, chemikalų dozavimo įrenginys nuolatos matuoja
vandens pH ir laisvo chloro lygį; papildomą vandens dezinfekciją atlieka UV-C spindulių sterilizatorius.
Mechaniniam smulkių teršalų surinkimui baseinų vandens valymui naudojami stiklo pluošto filtrai
pagal DIN normas , 1,5m filtravimo aukščio. Filtrai veikia visą parą. Visos sistemos turi minimum po 2
filtrus su cirkuliaciniais siurbliais užtikrinančiais autonominį kiekvienos baseinų sistemos veikimą,
pagal reikalavimus baseino apykaitai ir temperatūrai.
Kaip filtravimo medžiaga naudojama stiklo rutuliukų dviejų frakcijų įkrova. Visų sistemų filtruose
sulaikytos medžiagos pašalinamos atgaliniu plovimu panaudojant penkių sklendžių sistemą
(automatinis sklendžių valdymas suspaustu oru). Filtras turi būti plaunamas nerečiau kaip kartą per
savaitę. Norint išvengti teršalų “porcijos” pakliuvimo i baseiną po filtro plovimo procedūros turi sekti
filtro skalavimo procedūra.
Visas baseino vandens tūris kartu su persipylimo rezervuaru keičiamas pagal eksploatacijos metu
galiojančius higienos normų reikalavimus. Šviežio vandens papildymas- 30 ltr vienam
besimaudančiam lankytojui per parą. Visi baseinai suprojektuoti su persipylimo sistema, t.y. vanduo
persipila per vandens paviršiuje esančias persipylimo groteles ir savitakiniais vamzdžiais subėga į
rezervuarą, iš ten siurbliais pumpuojamas per filtrus, šildomas ir nukenksminamas.
Baseinų technologinėje sistemoje naudojami didelio našumo ir žemo spaudimo siurbliai. Siurblių
korpusai pagaminti iš PVC plastiko ir stiklo pluošto. Baseinų siurblių techninėje charakteristikoje
nurodyta, kad siurblys pritaikytas dirbti su chloruotu vandeniu. Variklio hermetiškumo klasė- IP 55.
Cirkuliaciniai siurbliai turi grubaus valymo filtrus.
Vandens apytakos cirkuliacinė sistema (vandens pasikeitimo trukmė (val.)) subalansuojama
kiekvienam baseinui atskirai, tam naudojami balansiniai vožtuvai bei srauto davikliai, montuojami ant
kiekvienos vandens padavimo linijos.
Baseinai šildomi. Vandens šildymui naudojami nerūdijančio plieno AISI316 markės vanduo-vanduo
šilumokaičiai. Termofikacinio vandens temperatūra turi būti ne mažesnė kaip t1= 60ºC ir grąžinimot2= 40ºC. Baseino vandens temperatūra reguliuojama ir palaikoma automatiškai. Šilumokaičiai
sumontuoti sistemoje už filtrų ir prieš baseinų padavimo liniją. Šilumokaitis turi apėjimo liniją su
droseliuojančia sklende.
Baseino vandens dezinfekavimas vykdomas tiesioginiu skysto dezinfekcinio tirpalo įvedimu į baseino
vandens grąžinimo sistemą, kurios vamzdyne atsiskiedžia ir patenka į baseiną. Baseino vandens pH
norma yra 7,2 -7,8 vertės. Reguliuojama tiesioginiu tirpalo įvedimu į baseino vandens grąžinimo
vamzdyno liniją (po šilumokaičio).
Baseinų vanduo yra valomas su tikslu pašalinti daleles ir drumstumą.. Mažesnes dalelės
nufiltruojamos naudojant koaguliantus. Skystas koaguliantas įvedamas, pamaišomas į pratekantį
vandenį. Koagulianto tirpalas įvedamas vamzdyne tarp cirkuliacinio siurblio ir filtro. Koagulianto
dozavimo siurblys dirba autonomiškai pagal iš anksto užduotą programą. Laisvo chloro mg/l ir pH
ppm reikšmių matavimas ir reagentų dozavimas vykdomas pilnai automatiškai. Numatyta galimybė
automatiškai fiksuoti, saugoti ir perduoti vandens kokybės parodymus į duomenų saugojimo serverį.
Sistemos gedimo atveju turi suveikti apsauga nuo reagentų perdozavimo. Prietaisas automatiškai
stabdomas esant nepakankamam vandens srautui ar pasibaigus reagentams talpoje.
Laisvo chloro matavimui naudojamas savaime atsinaujinantis ampermetrinis elektrodas. Kiuvetė turi
vandens srauto reguliatorius, mechaninius srauto indikatorius bei elektroninis daviklį nepakankamo
srauto indikacijai. Vanduo, pratekantis pro kiuvetę, iš baseino persipylimo bako, įrengtos pasiurbimo
detalės, pH reikšmės matavimui naudojamas stiklinis elektrodas. Elektrodas montuojamas kiuvetėje
su reguliuojamu vandens srautu.
Reagentų dozatorius turi skystų kristalų LCD. Reagentai dozuojami membraniniu kintamu galingumo
siurbliuku. Cl ir pH dozavimo siurbliukus automatiškai valdomas procesoriaus. Baseinuose
automatiškai palaikoma sekanti reagentų koncentracija I , II, III Sistemai Cl- 0,5 –mg/l.
Automatinis ir/ar rankinis baseinų papildomos įrangos tokios kaip masažiniai purkštukai, geizeriai,
kriokliai ir t.t. valdymas galimas gelbėtojų bokštelyje/poste ir budėtojo patalpoje. Masažinių sistemų
valdymas, jungikliais kurie dubliuojasi su gelbėtojų postų jungikliais. Povandeninis apšvietimas
valdomas budėtojo patalpoje ir iš el. skydo. Baseinai turintys po keletą masažinių sistemų, valdomi
budėtojo ir/ar gelbėtojo; matydamas kurias sistemas reikia paleisti vykdo šių sistemų rankinį valdymą.
Masažinių sistemų išjungimas vykdomas užlaikymo relių pagalba.
Montuojant papildomą įrangą atsižvelgta į jos darbo saugumą bei efektyvumą. Visos siurblių
pasiurbimo angos turi būti uždengiamos apsauginiu sieteliu. Sietelio plotas parinktas taip, kad akutės
nebūtų didesnes kaip 8 mm. Apdailinės papildomos įrangos detales pagamintos iš AISI 304-316
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markes nerūdijančio plieno. Oro kompresorių įsiurbimo angos apsaugotos smulkiu nerūdijančio plieno
sieteliu.
Baseino betonavimo darbai atliekami atsižvelgiant į technologinę baseino įrangą montuojančios
įmonės pateiktą ir suderintą darbo projektą. Visos įdėtinės g/b baseino korpuse montuojamos detalės
įstatomos į klojinius arba montuojamos, tuomet kai baseino sienos išlygintos paskutiniu išlyginamuoju
sluoksniu, prieš tai paliekant joms technologines angas. Baseino sienos negali būti lyginamos
kalkiniais statybiniais mišiniais; glaistymui turi būti naudojami cementiniai skiediniai. Baseino sienos ir
dugnas bei persipylimo latakai išklijuojami keraminėmis plytelėmis.
Inovacijos bei ekonomija baseinų vandens technologinėje įrangoje :
1,5m filtravimo aukščio DIN baseinų vandens filtravimo filtrai;
Filtrų užpildai nano stiklo rutuliukų bei aktyvuotos anglies, kas užtikrins idealų vandens filtravimą ;
Balansiniai baseinų rezervuarai rūsyje uždari iš PP , su atskira ventiliacija ir apšvietimu ;
Visos baseinų technologinės įrangos nuotolinis stebėjimas bei valdymas per pastato valdymo
sistemą;
Baseinų vandens parametrų stebėjimas internete;
Didžioji dalis vandens masažų su galimybe reguliuoti jų galingumą;
Chloro gamyba iš druskos;

TECHNINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI
Esamo pastato/-ų : 6761,42 m2; 50971 m3
Griaunamos dalies: 786.20 m2; 4717,2 m3
Naujai pristatomos (naujos statybos) dalies: 7595,44 m2; 38553,9 m3
Viso pastatų komplekso po statybų su rūsio patalpomis: 13570,66m2; 84807,7m3
Projektuojami (nauji ir/ar esami tvarkomi ir visi kt.) sklype žali plotai: 1860m2
Projektuojamos (nauji ir/ar esami tvarkomi šaligatviai, asfaltas ir visa kita) sklype kietos dangos:
4340m2
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