SIA "REM PRO"  [2014]
Projekta arhitekti: I. Buka, A.Krastiņš, S.Mikštas, A.Zanevičius, G.Žebenkaitė, T.Čaplikas
PAMATOJUMS, TELPISKAIS UN FUNKCIONĀLAIS RISINĀJUMS
PAMATPRINCIPS: ATVĒRTĪBA, PIEEJAMĪBA UN DEMOKRĀTIJA. 
Sporta centrs pēc nodošanas ekspluatācijā tiks nodots profesionālās interešu izglītības
iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”valdījumā.
Būve projektēta divos stāvos, kur pirmais stāvs ir atvēlēts apmeklētājiem un personālam.
Cokolstāvs plānots kā tehniskais stāvs.
Pirmais stāvs:

25-m peldbaseins, ar 3+1 celiņu; galvenais peldēšanas baseins, mācību baseins - 100 apm.

bērnu baseins,

tribīnes 34 skatītājiem (tai skaitā 2 personām ar kustību traucējumiem).

trenažieru zāle,

rehabilitācijas zona aizņem 15% no kompleksa teritorijas, kas ietver - SPA centru,
tvaika pirti, infrasarkano staru saunu, krievu pirti un saunu,

plašs ieejas vestibils; garderobe- 240 vietas.

baseina administrācijas telpas.
Cokola stāvs:
 katlu telpa, ventkamera, elektrosadale.
 ar ūdens apgādi saistītas telpas,
GALVENIE TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:
 zemes gabala platība- (m²)
4919.28,
 apbūves laukums(m²)
1582.19.
 ēkas kopējā telpu platība- (m²) 4001,05
 ēkas apjoms- (m³) 14838.46 (9739.31 + 5099.15(pagrabs))
 ēkas klasifikācija pēc CC klasifikatora- 1265- sporta ēkas
 ēkas augstums- 10 m
 Energosertifikāts: 35 kWh/m2
 Plānotās izmaksas: 3,47 milj. euro

[BASEINS]
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[BAUSKAS PILSĒTAS DAUDZFUNKCIONĀLAIS SPORTA UN ATPŪTAS CENTRS]

BAUSKAS PILSĒTAS DAUDZFUNKCIONĀLAIS SPORTA CENTRS
[SALĀTU IELA 5A, BAUSKA, BAUSKAS NOV., LV-3901]

OBJEKTA NOVIERTOJUMS DABĀ:
DARBĪBAS PAMATOJUMS:
Bauskas novada pašvaldības
profesionālās
ievirzes
izglītības iestāde
“Bauskas
novada Bērnu un jaunatnes
sporta skola” , nodrošinās visu
Bauskas novada izglītības
iestāžu,
tajā
skaitā
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņu, sporta nodarbības
peldbaseinā,
peldētprasmju
apmācībai.
 Sporta skolā pašlaik izglītojas
701 audzēknis, bet nodarbības
paredzētas
visu
Bauskas
novada pašvaldības izglītības
iestāžu 3736 audzēkņiem.
 Pakalpojumus varēs iamntot
arī
kaimiņu
novaduRundāles,
Iecavas,


Vecumnieku novadu iedzīvotāji.
Atbilstoši projektam, ēka prioritāri paredzēta sporta aktivitātēm ar 2 baseiniem: lielais peldbaseins ar četriem
celiņiem (25 m). Peldbaseinā paredzēta vieta cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem ielaišana baseinā, līdz ar
to spētu nodrošināt nodarbības speciālās izglītības iestādes “Pamūšas speciālā internātskola” audzēkņu
nodarbības baseinā.
 Projektā paredzēts atsevišķs bērnu baseins pirmsskolas un sākumskolas posma izglītības iestāžu audzēkņiem
(dziļums 0,8 -0,6 m).


Attēls: 1.stāva plāns


Rehabilitācijas zona aiņem 15% no
kompleksa teritorijas ar SPA un pirts
kompleksu, kas izmantojams tikai no
sporta nodarbībām brīvajā laikā, t.i.
pēcpusdienās un vakaros.



Ēkā paredzēta sporta zāle, kurā
izvietoti trenažieri, primāri sporta
skolas audzēkņu vajadzībām.



Kopā sporta un atpūtas
iespējams
apmeklēt
apmeklētājiem.

centru
240

