
Vaikų žaidimų aikštelės ugdymo įstaigose 

 

Vaikų ugdymo įstaigų sklypuose/teritorijose įrengiamos laisvalaikio ir žaidimų aikštelės. 
Vaikų žaidimų aikštelės dažniausiai sutinkamos ikimokyklinio ugdymo teritorijose, rečiau kitų 
ugdymo įstaigų teritorijose. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos specialistai primena, kad vaikų žaidimų aikštelės turi atitikti Lietuvos higienos normos 
HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-
1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji 
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 131:2015) reikalavimus. 

Kas yra vaikų žaidimų aikštelė? 

Vaikų žaidimų aikštelė (toliau – VŽA) – vaikų žaidimams, poilsiui ir ugdymui skirta aikštelė, 
kurioje įrengta įranga, kurios komponentai ir konstrukcijos elementai skirti vaikams žaisti lauke, 
individualiai ar grupėmis pagal savo žaidimo taisykles ar sampratą. Prie VŽA įrangos nepriskiriami 
žaislai, apibrėžti Žaislų saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4-174 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento 
patvirtinimo“, pramoginiai įrenginiai ir jų įranga, nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės 
registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-
246 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų 
įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“, žaidimų aparatai, įjungiami monetomis ar 
žetonais, sporto įranga. 

Pagrindiniai vaikų žaidimų aikštelės įrengimo reikalavimai 

 VŽA savininkas turi paskirti fizinį ar juridinį asmenį, atsakingą už VŽA techninę 
priežiūrą ir HN 131:2015 reikalavimų įgyvendinimą. 

 VŽA turi būti įrengiama 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. 

 VŽA, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi 
būti aptverta tvora ar gyvatvore. 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 
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varteliuose įrengtas automatinis pritraukimo mechanizmas, 90 laipsnių kampu atverti varteliai turi 
visiškai užsiverti ne greičiau kaip per 5 sekundes. 

 Triukšmas VŽA neturi viršyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 “Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” nustatytų 
triukšmo ribinių verčių. 

 VŽA esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas. 
 Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės VŽA neturi viršyti nustatytų 

didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių (Lietuvos higienos norma 
HN 80:2015 „Elektromagnetinis laukas gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir 
matavimo reikalavimai 10 kHz-300 GHz radijo dažnių juostoje"). 

 VŽA įranga, smūgį silpninanti danga turi turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo 
deklaraciją, liudijančią įrangos ir dangos atitiktį joms taikomų Lietuvos standartų ar tapačių standartų 
reikalavimams bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas valstybine kalba. 

 VŽA įranga, smūgį silpninanti danga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas. 
 Prieš pradedant naudoti VŽA turi būti patikrinta (įvertinta) jos atitiktis Lietuvos 

standartų reikalavimams. Patikrinimą (įvertinimą) turi atitikti įstaiga, akredituota Lietuvos standarto 
LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. VŽA eksploatuotojas ar savininkas 
turi saugoti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

 VŽA turi būti pritvirtinta žymena su šia 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. 

 VŽA ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė. 
 Draudžiama VŽA sodinti ir auginti nuodingus augalus: amerikinę fitolaką, baltąjį 

čemerį, brugmansijas, darželinį pupmedį, juodąją drignę, kukmedžius, kurpeles, lobelio čemerį, 
paprastąjį ricinmedį, paprastąjį žalčialunkį, paprastąją durnaropę, paprastąją pakalnutę, paprastąją 
rusmenę, rudeninį vėlyvį, tabaką, vaistinę šunvyšnę. 

Vaikų žaidimų aikštelės priežiūra 

 VŽA turi būti prižiūrima ir valoma. Žolė turi būti nušienauta. Žiemą takeliai turi būti 
neslidūs. 

 Smėlis 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. 

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

 Šiukšliadėžės turi būti reguliariai ištuštinamos. 
 Turi būti užtikrinta žaidimų aikštelių, įskaitant pagalbinę įrangą (tvorą, vartelius ir 

pan.), dangos techninė priežiūra ir kontrolė.  
 VŽA eksploatuotojas ar savininkas ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę turi atlikti VŽA 

apžiūrą, kurios metu turi būti įvertinta rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo (ar nėra 
sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai). Būtina registruoti atliktą vertinimą (data, 
asmens vardas  ir pavardė, parašas). 

 VŽA eksploatuotojas ar savininkas ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius, jei įrangos 
gamintojas priežiūros instrukcijoje nenurodė kitaip, turi atlikti žaidimų aikštelių apžiūrą, kurios metu 
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turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas (ypač judančių detalių), 
konstrukcinis vientisumas. Būtina registruoti atliktą vertinimą (data, asmens vardas  ir pavardė, 
parašas). 

 VŽA eksploatuotojas ar savininkas turi užtikrinti, kad ne rečiau kaip 1 kartą per 12 
mėnesių būtų atlikta VŽA pagrindinė metinė kontrolė, kurios metu įvertinta jų įrangos, dangos 
atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams, įskaitant meteorologinių veiksnių poveikį, supuvimą ar 
koroziją, įrangos saugos lygio pasikeitimą dėl atlikto remonto, pridėtų, pakeistų sudedamųjų dalių. 

 VŽA pagrindinė metinė kontrolė turi būti atlikta įstaigos, akredituotos Lietuvos 
standarto LST EN ISO/IEC 17020 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, laikantis Lietuvos standarto 
LST EN 1176-7 reikalavimų. Būtina saugoti įstaigos, atlikusios pagrindinę metinę kontrolę, išduotą 
kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. 

 Jeigu atliekant VŽA vertinimą nustatomi defektai, galintys kelti grėsmę saugai, jie turi 
būti nedelsiant pašalinti. Jeigu to padaryti neįmanoma, būtina užtikrinti, kad įranga nebūtų naudojama 
(ji blokuojama ar pašalinama). 

 Už VŽA priežiūrą ir saugą atsako ją eksploatuojantys juridiniai ar fiziniai asmenys. 
Savininkams nepaskyrus VŽA eksploatuotojo, už jos priežiūrą ir saugą atsako savininkai. 
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