
Žaidimų komplekso variantai. Parengė Vita Surdokienė, SB „Gulbė“

Siūlomas plane:

Kompleksas ,,Provincija“ TE831 (miestui.lt)

Alternatyva 1:

Kompleksas TE701 Maksimalus kritimo aukštis, cm 125 Aukštis, cm 312 Plotis, cm 304 Ilgis, cm 307 Medžiagiškumas
Metalas - Fanera Įrenginio apsaugos zona, cm 649 x 605 (miestui.lt)

https://miestui.lt/1052-kompleksas-provincija-te831.html
https://miestui.lt/496-588-te701.html#/maksimalus_kritimo_aukstis_cm-125/aukstis_cm-312/plotis_cm-304/ilgis_cm-307/medziagiskumas-metalas_fanera/irenginio_apsaugos_zona_cm-649_x_605
https://miestui.lt/496-588-te701.html#/maksimalus_kritimo_aukstis_cm-125/aukstis_cm-312/plotis_cm-304/ilgis_cm-307/medziagiskumas-metalas_fanera/irenginio_apsaugos_zona_cm-649_x_605


Alternatyva 2:

Žaidimų kompleksas TE810 Maksimalus kritimo aukštis, cm 100 Medžiagiškumas Metalas - Fanera Aukštis, cm 276 Plotis,
cm 296 Ilgis, cm 339 Įrenginio apsaugos zona, cm 684 x 640 (miestui.lt)

Supynės:

Siūloma plane:

Sūpynės TE404 Medžiagiškumas Medis - Metalas Plotis, cm 140 Ilgis, cm 369 Aukštis, cm 217 (miestui.lt)

https://miestui.lt/505-597-te810.html#/417-maksimalus_kritimo_aukstis_cm-100/483-medziagiskumas-metalas_fanera/908-aukstis_cm-276/1023-plotis_cm-296/1024-ilgis_cm-339/1025-irenginio_apsaugos_zona_cm-684_x_640
https://miestui.lt/505-597-te810.html#/417-maksimalus_kritimo_aukstis_cm-100/483-medziagiskumas-metalas_fanera/908-aukstis_cm-276/1023-plotis_cm-296/1024-ilgis_cm-339/1025-irenginio_apsaugos_zona_cm-684_x_640
https://miestui.lt/113-223-te404.html#/31-medziagiskumas-medis_metalas/90-plotis_cm-140/338-ilgis_cm-369/339-aukstis_cm-217


Siūloma plane:

Spyruoklinė sūpynė „Dobilas“ N3009 Aukštis, cm 74 Plotis, cm 92 Ilgis, cm 44 Maksimalus kritimo aukštis, cm 42 Įrenginio
apsaugos zona, cm 392 x 344 Medžiagiškumas Plienas - HDPE (miestui.lt)

Siūloma plane 2 vnt.:

https://miestui.lt/453-549-spyruoklines-supynes-n3009.html#/160-aukstis_cm-74/520-plotis_cm-92/521-ilgis_cm-44/522-maksimalus_kritimo_aukstis_cm-42/922-irenginio_apsaugos_zona_cm-392_x_344/988-medziagiskumas-plienas_hdpe
https://miestui.lt/453-549-spyruoklines-supynes-n3009.html#/160-aukstis_cm-74/520-plotis_cm-92/521-ilgis_cm-44/522-maksimalus_kritimo_aukstis_cm-42/922-irenginio_apsaugos_zona_cm-392_x_344/988-medziagiskumas-plienas_hdpe


Siūloma plane:

Smėlio dėžė su dangčiu WD1457 (miestui.lt)

Sąmata įrenginių pagal katalogą: 6809,41 Eur su PVM. Preliminari kaina be įrengimo.

Dangos. 160 m2 - 2961,60 Eur su PVM (1 var.); 150 m2 – 2776,50 Eur. Su PVM.

Korėta danga vaikų žaidimų aikštelei (miestui.lt)

https://miestui.lt/892-wd1457.html
https://miestui.lt/948-koreta-da.html


PASTABOS:

Pagal Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

IV SKYRIUS
ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

10. Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų
surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip
15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų.

11. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti
aptverta tvora ar gyvatvore.

111. Tvora turi būti be išsikišančių, aštrių elementų ir įrengta taip, kad nekeltų rizikos užstrigti vaiko kūnui
ar kūno daliai. Tarp vartelių varstomos dalies ir rėmo iš abiejų pusių turi būti ne mažesnis kaip 12 mm atstumas bet
kurioje vartelių atidarymo padėtyje. Jei varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių
kampu atverti varteliai turi visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes.
Papildyta punktu:

13. Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.19] nustatytų triukšmo ribinių verčių.
14. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų [8.9, 8.14]

reikalavimus.
15. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte

[8.18] nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.
16. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo

deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST EN
1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST
EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimams bei
surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. Žaidimų aikštelės įranga, smūgį silpninanti danga
turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas.

17. Prieš pradedant naudoti žaidimų aikštelę turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos standartų
LST EN 1176-1 [8.20], LST EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5
[8.24], LST EN 1176-6 [8.25], LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29]
reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atlikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020
[8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Žaidimų aikštelės eksploatuotojas ar savininkas turi saugoti šios
įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

18. Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam
ar juridiniam asmeniui.

19. Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono
numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros
personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita
reikalinga informacija.

20. Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.
21. Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodinguosius

augalus.
VI SKYRIUS

ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ IR PATALPŲ BEI JOSE ĮRENGTOS ĮRANGOS PRIEŽIŪRA
38. Žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos. Žolė turi būti nušienauta. Žiemą takeliai turi būti

neslidūs.
39. Smėlis žaidimų aikštelėse įrengtose smėlio dėžėse turi būti pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną

pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje
neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių.

40. Smėlio dėžės turi būti apsaugotos nuo užteršimo jas uždengiant. Smėlio dėžės uždangalas turi būti
neslidaus paviršiaus.

41. Šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos.



48. Turi būti užtikrinta žaidimų aikštelių, patalpų įrangos, įskaitant pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir pan.),
dangos techninė priežiūra ir kontrolė. Žaidimų aikštelės, patalpų eksploatuotojas ar savininkas turi:

48.1. ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę atlikti žaidimų aikštelių, patalpų apžiūrą, kurios metu turi būti
įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs
pavojai);

48.2. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip,
atlikti žaidimų aikštelių, patalpų eksploatacinę apžiūrą, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir
stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), konstrukcinis vientisumas;

48.3. užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, patalpų pagrindinė
metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų LST EN 1176-1 [8.20], LST
EN 1176-2 [8.21], LST EN 1176-3 [8.22], LST EN 1176-4 [8.23], LST EN 1176-5 [8.24], LST EN 1176-6 [8.25],
LST EN 1176-10 [8.27], LST EN 1176-11 [8.28], LST EN 1177 [8.29] reikalavimams, įskaitant meteorologinių
veiksnių poveikį, supuvimą ar koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų
sudedamųjų dalių. Žaidimų aikštelių ir patalpų įrangos pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta įstaigos,
akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, laikantis
Lietuvos standarto LST EN 1176-7 [8.26] reikalavimų. Žaidimų aikštelės, patalpų eksploatuotojas ar savininkas
turi saugoti įstaigos, atlikusios pagrindinę metinę kontrolę, išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą;

48.4. jeigu atliekant žaidimų aikštelių, patalpų įrangos vertinimą nustatyti defektai, galintys kelti grėsmę
saugai, – nedelsiant juos pašalinti. Jeigu to padaryti neįmanoma, užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama (ji
blokuojama ar pašalinama);

48.5. žaidimų aikštelės, patalpų priežiūros veiksmus, nurodytus šios higienos normos 48.1, 48.2
papunkčiuose, žaidimų aikštelės, patalpų įrangos remonto darbus registruoti (data, darbus vykdžiusio asmens vardas
ir pavardė, parašas).

49. Už žaidimų aikštelių, patalpų įrangos priežiūrą ir saugą atsako juos eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai
asmenys. Savininkams nepaskyrus žaidimų aikštelių ir (ar) patalpų eksploatuotojo, už jų priežiūrą ir saugą atsako
savininkai.
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