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TVIRTINU_______________ 
(data)_______________ 

Mažeikių rajono savivaldybės 
Administracijos direktorius 

Bronius Kryžius 
 
 

MAŽEIKIŲ SPORTO IR PRAMOGŲ CENTRO  
ARCHITEKTŪRINĖS KONCEPCIJOS ATVIRO SUPAPRASTINTO 

 PROJEKTO KONKURSO 
 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
 
 
 

1. PROJEKTO KONKURSO TIKSLAS 
 

1.1. Projekto konkurso tikslas - išrinkti geriausią Mažeikių sporto ir pramogų centro 
architektūrinę koncepciją. 

1.2. Architektūrinės koncepcijos pagrindu bus rengiamas Mažeikių miesto 
daugiafunkcinio centro adresu Sedos g. 55 Mažeikiuose techninis ir darbo projektai bei 
atliekama autorinė statybos darbų priežiūra. 

 
 

2. KONKURSO UŽDUOTIS 
 

2.1. Pateikti Mažeikių sporto ir pramogų centro projektą, pritaikytą Mažeikių miesto ir 
rajono gyventojų bei svečių reikmėms: sportui, poilsiui, sveikatinimo paslaugoms, kultūriniams 
renginiams.  

2.2. Statinio struktūra turi atitikti daugiafunkciškumo idėją, t. y., patalpos turi būti 
pritaikytos keletui funkcijų, kad būtų galimas nepertraukiamas jų eksploatavimas. Pastate turi 
būti sudaryta galimybė vykti įvairiems ir įvairaus masto sporto ir kultūros renginiams, šventėms, 
treniruotėms. Jame turi būti įkurtas sveikatingumo centras. 

2.3. Patalpų išplanavimas turi būti funkcionalus, racionalus, pagrįstas ekonomiškai.  
2.4. Pastato architektūra turi atitikti statinio paskirtį, būti moderni, išraiškinga, 

reprezentuojanti Mažeikius.  
2.5. Pastatas turi integruotis į bendrą miesto urbanistinį kontekstą. Kartu su šalia sklypo 

įgyvendinamu Juodpelkio parko projektu bei rekonstruotu futbolo stadionu jis turi integruotis į 
pagrindinę miesto rekreacinę ir aktyvaus poilsio zoną. 

2.6. Turi būti išspręstas teritorijos gerbūvio sutvarkymas: numatytos parkavimo 
aikštelės, pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelės, želdiniai ir kt. Siūlomi sprendiniai turi derėti su 
įrenginėjamo Juodpelkio parko projekto sprendiniais. Centro reikmėms gali būti panaudota 
automobilių parkavimo aikštelė adresu Pavenčių g. 28. 

2.7. Siekti sprendinių ekonomiškumo, neviršijant preliminarios pastato statybos kainos: 
25 mln. litų.  

2.8. Numatyti pastato eksploatacijos ir priežiūros kaštų mažinimo priemones. Pastato 
energijos gamybos poreikiams numatyti saulės baterijas, geoterminį šildymą arba siūlyti kitus 
(pigesnius nei tradiciniai) atsinaujinančių energijos šaltinius.  

2.9. Išnaudojant teritorijos reljefą, galima numatyti rūsį ar pusrūsį po dalimi pastato, 
pagrindžiant jo statybos racionalumą ir ekonomiškumą. 

2.10.Taip pat bus teigiamai vertinami sprendiniai, nenumatyti užduotyje, bet mažinantys 
statinio eksploatacijos ir priežiūros kaštus, arba turintys kitokią teigiamą įtaką statinio 
architektūrai, priežiūrai ir eksploatacijai.   
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2.11. Vadovautis teritorijoje galiojančiu Mažeikių miesto teritorijos bendruoju planu, 
patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009-03-27 sprendimu Nr. T1-94. 

 
 

3. PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 
 

3.1. Pastato sprendinių funkcionalumas, universalumas, inovatyvumas. 
3.2. Reprezentatyvi pastato architektūrinė išraiška, jos sintezė su pastato paskirtimi ir 

aplinka. 
3.3. Projekto įgyvendinimo ir eksploatacijos ekonomiškumas. 
 
 
 

4. PLANUOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 
 

Eil. 
Nr. 

Patalpos pavadinimas Orientaciniai 
dydžiai 

Pastabos 

 
4.1. Lankytojų patalpų grupė   

4.1.1. Holas su sporto reikmenų prekybos 
tašku 

 Pagal normatyvus 

4.1.2. Rūbinė lankytojams  Pagal normatyvus 
4.1.3. Lankytojų wc  Pagal normatyvus 
4.1.4. Kavinė su lauko terasa į Juodpelkio 

tvenkinio pusę bei su galimybe stebėti 
renginius žiūrovų salėje (gali būti per 

du aukštus)  

60 lakytojų 
vietų 

Numatyti visas būtinas 
patalpas (maistas gaminamas 

vietoje). Numatyti atskirą 
įėjimą iš lauko  

4.2. Salės   
4.2.1. Daugiafunkcė žiūrovų salė (sporto 

(pritaikyta krepšiniui, tinkliniui ir 
rankiniui), kultūros ir kt. renginių) 

ne mažiau 
1500 vietų 

Vietų skaičius sporto renginių 
metu (be parterio). Kai kurios 

vietos mobilios, kadangi 
salėje turi būti numatyta 

galimybė vienu metu įrengti 
dvi krepšinio treniruočių sales 

4.2.2. Penkios daugiafunkcės treniruočių 
(sunkiosios atletikos, imtynių, bokso, 

aerobikos, šokių), treniruoklių 
(profesionalų ir mėgėjų), konferensijų 

salės 

70/100/120/ 
150 m² 

Kiekvienai salei pritaikyti 
dvi-tris funkcijas. Siūlyti kitas 

paskirties galimybes 
(neformalaus ugdymo klasės, 

biblioteka, vaikų žaidimo 
kambarys)  

4.2.3. 60 metrų bėgimo takelis (su lėtėjimo 
atkarpa ir šuoliaduobe) 

4 takai Numatyti galimybę patalpą 
pritaikyti šaudymo 

varžyboms.  
4.2.4. Persirengimo patalpos sportininkams ir 

atlikėjams su dušinėmis, wc  
 Pagal normatyvus 

4.2.5. Trenerių patalpos su dušais  Pagal normatyvus 
4.2.6. Teisėjų patalpos su dušais  Pagal normatyvus 
4.2.7. Med.punktas  Pagal normatyvus 
4.2.8. Pagalbinės patalpos (sporto iventoriaus 

sandėliai, valymo įrangos pat., pag. 
patalpos ir kt.) 

 Pagal normatyvus. Įvertinti 
visą galimą inventorių ir 

suplanuoti pakankamą kiekį 
sandėlių jam laikyti 

4.3. SPA centras   



 3

4.3.1.  Baseinas 4 takeliai po 
25 metrus 

Baseine siūlyti kitas 
pramogas (pvz. kaskadas, 

masažą) 
4.3.2. Vandens pramogos (burbulinės vonios, 

vaikų baseinas, kaskados ir kt.)  
Siūlyti  

4.3.3.  Sauna, turkiška pirtis, infraraudonųjų 
spindulių pirtis ir kt. 

Siūlyti  

4.3.4. Persirengimo patalpos, dušinės, wc  Pagal normatyvus 
4.3.5. Mini baras  Be virtuvės 
4.3.6. Poilsio zonos  Pagal poreikį. Siūlyti galimas 

veiklas poilsio zonose (pvz. 
garso terapiją, soliariumą ar 

kt.) 
4.3.7. Trenerių patalpa   
4.3.8. Pagalbinės patalpos (darbuotojų, med. 

sandėliai, techninės patalpos ir kt.) 
 Pagal normatyvus 

4.4. Administracija   
4.4.1. Darbo kabinetai 4x12 m²  
4.4.2. Darbuotojų poilsio patalpa su virtuvėle  Pagal normatyvus 
4.4.3. Darbuotojų tualetai  Pagal normatyvus 
4.4.4. Pagalbinės patalpos  Pagal normatyvus 
4.5. Techninės patalpos ir įrenginiai   

4.5.1. Šiluminis punktas  Pagal normatyvus 
4.5.2. Vandens apskaitos mazgas  Pagal normatyvus 
4.5.3. Elektros įvado patalpa  Pagal normatyvus 
4.5.4. Ventiliacijos kameros  Pagal normatyvus 
4.5.5. Laiptinės, liftai  Pagal normatyvus 
4.5.6. Tambūras  Pagal normatyvus 
4.5.7. Saulės baterijos  Siūlyti daugiau energijos 

gamybos galimybių 
4.5.8. Šilumos siurbliai   
 

Pastaba: 
4.6.  Lentelėje nepateiktų patalpų plotai arba jų kiekiai nustatomi projekto autorių 

nuožiūra, bet privaloma vadovautis statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, 
kitomis taisyklėmis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


