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Šis dokumentas (mokymų seminarų medžiaga) yra kontrolės įstaigos UAB Inspectum nuosavybė. Visos 
autorinės teisės priklauso  UAB Inspectum ir saugomos Lietuvos Respublikos autorinių ir gretutinių teisių 

įstatymo. 
Bet koks šio dokumento ar jo kopijų panaudojimas be UAB Inspectum leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus 

LR autorių ir gretutinių teisių įstatymo numatytus atvejus). Už neteisėtą UAB Inspectum leidinių panaudojimą yra 
taikoma administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. 

Dėmesio. Šioje mokymų medžiagoje naudojamos vaikų žaidimų įrangos ir dangos nuotraukos yra tik 
konstrukcijos ir įrengimo ypatumų pavyzdžiai, neatsižvelgiant į įrangos gamintoją ir jo produkciją. 

 Šioje mokymų medžiagoje nėra jokių užuominų dėl gamintojų gaminių kokybės ir (arba) atitikties standartų 
reikalavimams. 

Bet koks sutapimas su įrangos gamintojų gaminiais laikomas atsitiktinis ir neturi būti laikomas pagrindu grėsmei
nešališkumui ir nepriklausomumui. 
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Higienos normos HN131:2015 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.

11.1. 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.

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 (Autorius: visos taikomos dalys) LST EN 1177 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 (Autorius: visos

taikomos dalys), LST EN 1177 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

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. <...> .

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

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 (Autorius: visos taikomos dalys), LST EN 1177

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 <....>. 

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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Laisvojo kritimo aukščio nustatymas 

A) vaikui stovint – nuo pėdų atramos iki apačioje esančio paviršiaus;
B) vaikui kabant ant rankų – nuo rankų atramos aukščio iki apačioje esančio paviršiaus.
(!) Matuojama tik nuo elemento, kuris buvo numatytas rankų įsikibimui (ne nuo rėmo)
C) ir D) vaikui lipant – nuo didžiausiojo rankų atramos aukščio iki apačioje esančio paviršiaus minus 100 cm.
(!) Nematuojama nuo kitų pagalbinių elementų – kurie nebuvo numatyti rankų įsikibimui, pvz. gaisrininko stulpo rėmas.

Danga 
Atsitrenkimą švelninanti danga reikalinga kai laisvojo kritimo aukštis yra didesnis nei 60cm 

Medžiaga Aprašymas Minimalus dangos storis 
Maksimalus laisvojo kritimo 

aukštis 

Kieta danga (betonas) - - ≤60cm 

Dirvožemis/velėna - - ≤100cm 

Žievė dalelių dydis 20-80mm 
20cm ≤200cm 

30cm ≤300cm 

Medienos skiedros/mulčias dalelių dydis 5-30mm 
20cm ≤200cm 

30cm ≤300cm 

Smėlis ir žvyras dalelių dydis 0,25-8mm 
20cm ≤200cm 

30cm ≤300cm 

Sintetinė danga Dangos storis nustatomas bandymais pagal EN1177 ≤300cm 

Kritimo aukštis matuojamas nuo aukščiausio kopėčių skersinio. 
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Sintetinės dangos storis nustatomas bandymais pagal EN1177 

Biriųjų medžiagų danga (smėlis, žvyras, mulčias ir t.t.) 

Dėžė gali būti įrengta virš žemės 

Dėžė gali būti įrengta žemėje Dėžė gali būti įrengta žemėje su papildomu drenažu 
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Žvyras - dalelių dydis 0,25-8mm 

Sintetinė danga 

Guminiai kilimėliai Guminės plytelės Liejama danga 

Dangos storis – standartinis storis 23mm 
Dangos storis – priklauso nuo kritimo 

aukščio 

Dangos storis – priklauso nuo kritimo 

aukščio 

Kritimo aukštios gali būti iki 300cm 

Reikalingas bandymas vietoje 

20mm – 60cm; 30mm – 90cm 

40mm – 120cm; 50mm – 150cm 

60mm – 160cm; 70mm – 170cm 

80mm – 180cm 

40mm – 150cm; 60mm – 200cm;  

80mm – 240cm; 100mm – 280cm 

120mm – 300cm 

Netinkamas žvyras - dalelių dydis didesnis nei 0,25-8mm 

Netinkamas žvyro dangos taikymas Netinkamas žvyro dangos taikymas
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Guminiai kilimėliai (GRASS MAT) 

Guminiai kilimėliai turi būti klojami tik tinkleliu Guminiai kilimėliai turi būti klojami tik ant žolės 

Dangos angos turi būti tuščios (neužsikimšusios) Naudojant agroplėvelę reikalingas bandymas vietoje 

Guminės trinkelės 

Netinkamas guminių trinkelių įrengimas Netinkamas guminių trinkelių įrengimas
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Pamatai – reikalavimai ir taisymas 

Reikalavimas pamatams Pamatų taisymas 

1 – statramstis; 2 – bazinio lygio žymuo; 3 – betonas/pamatas 1 – statramstis; 2 – bazinio lygio žymuo; 3 – betonas/pamatas 

Dangos dydis 

A. Kritimo erdvė - įrangoje, ant jos arba aplink ją esanti erdvė,
kurioje gali kristi naudotojas nuo aukštesnės įrangos dalies
Pastaba: Kritimo erdvė prasideda nuo laisvojo kritimo aukščio.

y – kritimo erdvės aukštis  
x – kritimo erdvės dydis 
y = h 
h – laisvojo kritimo aukštis 

B. Atsitrenkimo zona - vieta, į kurią gali atsitrenkti naudotojas,
nukritęs kritimo erdvėje.

Atsitrenkimo zonos dydis turi būti ne mažesnis kaip 150cm. 

Atsitrenkimo zona ir kritimo erdvė nebūtinai turi būti ratu aplink 

įrangą. Jeigu įrangoje nėra galimybės iškristi į kurią nors pusę 

(nėra angos kritimui) -  atsitrenkimo zona ir kritimo erdvė turi būti 

tik kritimo pusėje.  

Atsitrenkimo zonos dydis AZ turi būti ne mažesnis nei 150 cm. 

Jeigu įrangos kritimo aukštis LKA (h) didesnis nei 150 cm, 

atsitrenkimo zonos dydis (L) nustatomas taip:  

L= h x 0,67 + 50 cm. 
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Netinkamai įrengtos dangos pavyzdžiai
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Stacionarios įrangos be priverstinio judėjimo atsitrenkimo zonos ir kritimo erdvės gali persidengti, jeigu atstumas tarp įrangos arba iki 

kitos kliūties (pvz., tvora, medis ir pan.) yra ne mažesnis kaip 150 cm. Atstumas iki kitos įrangos nustatomas pagal didžiausią 

atsitrenkimo zonos dydį. 

Įrangos su priverstiniu judėjimu atsitrenkimo zonos ir kritimo erdvės NEgali persidengti 

Tinkamas sprendimas Tinkamas sprendimas NEtinkamas sprendimas 

Tinkamas sprendimas NEtinkamas sprendimas NEtinkamas sprendimas 

Tinkamas sprendimas NEtinkamas sprendimas 
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NEtinkamai suprojektuotų zonų pavyzdžiai
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Lengvai pasiekiama įranga 

Nelengvai pasiekiama įranga 
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Įranga vertinama kaip lengvai pasiekiama, jeigu: 

A – kopėčių pirmos pakopos aukštis mažesnis nei 40cm 
B – laiptų pirmos pakopos aukštis mažesnis nei 40cm  
C - rampos ( iki 38°) užlipimo aukštis mažesnis nei 60cm 
D – patiekimo platformos užlipimo aukštis mažesnis nei 60cm 

Įranga vertinama kaip Nelengvai pasiekiama, jeigu: 

A – kopėčių pirmos pakopos aukštis didesnis nei 40cm 
B – laiptų pirmos pakopos aukštis didesnis nei 40cm  
C - rampos ( iki 38°) užlipimo aukštis didesnis nei 60cm 
D – patiekimo platformos užlipimo aukštis didesnis nei 60cm 

Apsauga nuo kritimo 

Lengvai pasiekiama įranga 

Kai įrangos laisvojo kritimo aukštis yra didesnis nei 

60 cm, įrangoje turi būti įrengtos užtvaros 

Nelengvai pasiekiama įranga 

Kai įrangos laisvojo kritimo aukštis yra didesnis nei  

100 cm, įrangoje turi būti įrengti apsauginiai turėklai 

Kai įrangos laisvojo kritimo aukštis yra didesnis nei 

200 cm, įrangoje turi būti įrengtos užtvaros 

Kodėl tai svarbu žinoti? 
Kartais lengviau pakeisti įrangos pasiekiamumą, nei šalinti trūkumus 

Tilto apsauga nuo kritimo neatitinka reikalavimų – nėra užtvarų. 

Esamų užtvarų aukštis neatitinka reikalavimų 

Įranga atitinka reikalavimus, nes laiptų pirmosios pakopos uakštis 

didesnis nei 40cm 
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Kai įranga lengvai pasiekiama - apsauga nuo kritimo 
neatitinka reikalavimų

Tilto kritimo aukštis sumažintas iki 60cm - apsauga nuo kritimo 
atitinka reikalavimus

Užtvaros 

Užtvaros viršaus aukštis turi būti ne mažesnis kaip 70cm, 
matuojant nuo pakylos, laiptų arba rampos paviršiaus.  

Užtvaros aukštis matuojamas nuo pakylos iki užtvaros viršutinės 
briaunos žemiausiame taške.  

Jeigu platformoje yra įrengtas suoliukas arba panašus 
elementas, ant kurio yra galimybė atsistoti, užtvaros aukštis 
matuojamas nuo suoliuko horizontalios plokštumos. 

Tarpai tarp pakylos paviršiaus ir užtvaros apatinės briaunos turi 

būti ne didesni kaip 89mm 

Tarpai tarp užtvaros užpildymo elementų turi būti ne didesni kaip 

89mm 

Kai tarpai tarp užtvaros užpildymo elementų didesni nei 45mm, 

užtvaros viršutinės angos turi būti ne gilesnės nei 45mm 

Kai tarpai tarp užtvaros užpildymo elementų mažesni nei 45mm, 

angos gylis nevertinamas 

Užtvarų viršaus konstrukcija turėtų būti tokia, kad neskatintų 
vaikų ant jos stovėti, taip pat joks užpildymo elementas neturėtų 
skatinti ant jo lipti 
Neturi būti tarpinių horizontalių ar beveik horizontalių skersinių 
arba strypų, kuriuos vaikai galėtų naudoti kaip pakopas, 
bandydami lipti.  
(!) Šis reikalavimas netaikomas apsauginiams turėklams.  
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Jeigu yra horizontalus elementai – tarpas tarp vertikalių elementų 
turi būti ne didesni kaip 6 cm.(ne daugiau vaiko kojos pločio) 

Horizontalus elementas gali būti, jeigu: 
a) atrama yra apvali
b) atraminė plokštuma yra pasvirusi daugiau 45°
c) atraminė plokštuma yra ne daugiau kaip 2cm pločio

d) jeigu tarpas tarp vertikalių elementų ne didesnis kaip 60mm. 

A: Užtvarose esančių įėjimo ir išėjimo angų laisvasis plotis neturi 
viršyti 50cm, horizontaliai matuojant bet kuriame taške 
B: nebegaliojantis nuo 2018 metų sprendimas  

C: kai angos plotis didesnis nei 50cm, skersai angos turi būti 
įrengtas apsauginis turėklas. 
D: anga užtvaroje negali būti didesnė nei 120cm. 

Netinkamų užtvarų pavyzdžiai
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Jeigu lengvai pasiekiamoje įrangoje įrengtas statusis patekimo elementas, angos plotis turi būti ne didesnis nei   50cm 

Kai įranga lengvai pasiekiama - Netinkama anga 
Kai įranga nelengvai pasiekiama - tinkama anga
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Kai įranga lengvai pasiekiama – angos plotis turi būti ne didesnis nei 50cm. 
Jeigu reikia siaurinti daug angų – gal geriau pakeisti įrangos pasiekiamumą? 

Nelabai tinkama anga Netinkama anga 

Įranga lengvai pasiekiama 
Tinkama anga 

Įranga lengvai pasiekiama 
Netinkama anga 

Įranga lengvai pasiekiama 
Tinkama anga 

Įranga lengvai pasiekiama 
Netinkama anga 
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Įranga nelengvai pasiekiama 
Apsauga nuo kritimo atitinka reikalavimus 

Įranga nelengvai pasiekiama 
Apsauga nuo kritimo atitinka reikalavimus 

Įranga buvo lengvai pasiekiama – apsauga nuo kritimo neatitiko 
reikalavimus. 

Dabar apsauga nuo kritimo atitika reikalavimus – bet gal reikėjo 
pakeisti pasiekimumą? 

Apsauga nuo kritimo atitinka reikalavimus. 
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Apsauginiai turėklai 

Apsauginis turėklas turi būti įrengtas 60-85 cm aukštyje 

(!) Kai apsauginis turėklas yra vienas, laisvojo kritimo aukštis (h) 

matuojamas nuo pakylos 

Apsauginio turėklas gali būti įrengtas vienas virš kito 

(!) Kai turėklas yra vienas ne vienas, laisvojo kritimo aukštis (h) 

matuojamas nuo aukščiausio turėklo 

DĖMESIO! Užtvara gali atlikti apsauginio turėklo funkciją!  

Jeigu įranga vertinama kaip nelengvai pasiekiama, vietoje 
apsauginių turėklų gali būti užtvara.  

Tokiu atveju užtvara turi būti ne mažesnio kaip 60cm aukščio, o 
tarpas tarp užtvaros turi būti ne didesnis kaip 89mm arba ne 
mažesnis kaip 230mm. 

Lengvai pasiekiama Nelengvai pasiekiama 

Įranga nelengvai pasiekiama – užtvara atlieka apsauginio turėklo 
funkciją ir atitinka reikalavimus 

Įranga lengvai pasiekiama – užtvara neatitinka reikalavimų 

Prieigos priemonės (kopėčios, laiptai, rampa) 

Saugiam persikėlimui iš kopėčių į platformą arba viršūnės, 
kopėčios be skersinių ar laiptelių gali išlikti vertikaliai nuo 
platformos iki užtvaros viršaus. 
(!) Reikalavimas taip pat taikomas ir apsauginiams turėklams. 
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Netinkamas sprendimas Netinkamas sprendimas 

Laiptų aukštis iki 60 cm – apsauga nuo kritimo nereikalaujama 
Laiptų aukštis nuo 60 cm iki 100 cm – turi būti užtvaros arba 
užtvarą galima pakeisti apsauginiu turėklu su sąlyga, kad 
tarpas po apsauginiu turėklu nesiekia 60 cm, matuojant nuo 
pakopos vidurio 
Laiptų aukštis virš 100 cm – turi būti užtvaros (gali prasidėti 
nuo 60cm aukščio) 

Lengvai pasiekiami laiptai 

Laiptų aukštis iki 100 cm – turi būti turėklai 

Laiptų aukštis nuo 100 cm iki 200 cm – turi būti apsauginiai 
turėklai 

Laiptų aukštis virš 200 cm – turi būti užtvaros 

Nelengvai pasiekiami laiptai 

Rampos aukštis iki 60 cm – apsauga nuo kritimo 
nereikalaujama 

Rampos aukštis nuo 60 cm iki 100 cm – turi būti užtvaros arba 
užtvarą galima pakeisti apsauginiu turėklu su sąlyga, kad 
tarpas po apsauginiu turėklu nesiekia 60 cm 

Lengvai pasiekiam rampa 

Rampos aukštis virš 100 cm – turi būti užtvaros (gali prasidėti 

nuo 60cm aukščio) 

Lengvai pasiekiama rampa 
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Rampos aukštis iki 100 cm – turi būti turėklai 

Rampos aukštis nuo 100 cm iki 200 cm – turi būti 

apsauginiai turėklai 

Nelengvai pasiekiam rampa 

Rampos aukštis virš 200 cm – turi būti užtvaros 

Nelengvai pasiekiam rampa 

Laiptų ir rampos apsauginiai turėklai ir (arba) užtvaros turi prasidėti nuo laiptų arba rampos pradžios 

Erdvėje įrangos viduje arba aplink įrangą neturi būti jokių netikėtų kliūčių, kurių vaikas gali nepastebėti ir dėl kurių gali 

susižaloti judėjimo metu. 

A - netinkamas sprendimas B – tinakamas sprendimas Netinkamas sprendimas 

Tinkamas sprendimas Netinkamas sprendimas 
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PRAKTINIS PAVIZDYS Laiptų apsauga nuo kritimo nenagrinėjama 

ĮRANGOS KONFLIKTAS: 
Jeigu,   
1 – laiptų pakopa yra mažiau kaip 40cm 
2 – kopėčių pakopa yra mažiau kaip 40cm  
Įranga vertinama kaip lengvai pasiekiama. 
Neatitiktys: 
3 – kopėčios neturi būti aukščiau už platformą. Angos plotis tarp 
atraminių statramsčių turi būti ne daugiau kaip 50cm. 
4 – vietoje užtvarų yra apsauginiai turėklai 
5 – tarpas tarp platformų turi būti ne daugiau 89mm 
6 - vietoje užtvarų yra apsauginiai turėklai 

SPRENDIMAS 1 – pakeisti lengvai pasiekiamą įrangą į nelengvai 
pasiekiamą įrangą.  
Jeigu, pakeisti taip:  
1 – laiptų pakopa bus aukščiau kaip 40cm 
(pirma pakopa pašalinta) 
2 – kopėčių pakopa bus aukščiau kaip 40cm  
 (pirma kopėčių pakopa pašalinta) 
Įranga bus vertinama kaip nelengvai pasiekiama. 
3 – vidurinis turi būti skersinis pašalintas 
4 – pastabų nėra  
5 – tarpas tarp pakylų ne daugiau kaip 89mm arba ne mažiau kaip 
230mm arba uždengtas. 
Neatitikčių nėra – įranga atitinka reikalavimų 

SPRENDIMAS 2 – lengvai pasiekiamoje įrangoje pašalinti visas 
neatitiktys.  
Jeigu,   
1 – laiptų pakopa yra žemiau kaip 40cm 
2 – kopėčių pakopa yra žemiau kaip 40cm  
Įranga vertinama kaip lengvai pasiekiama. 

Pašalintos neatitiktys: 
3 – kopėčios virš pakylos pašalintos, anga iš stataus elemento 
pusės sumažinta iki 50 cm 
4 – vietoje apsauginiai turėklų įrengtos užtvaros 
5 – tarpas tarp pakylų uždengtas arba sumažintas iki 89mm 
6 – vietoje apsauginiai turėklų įrengtos užtvaros 

SPRENDIMAS 3 – lengvai pasiekiama įranga atskirta nuo 
nelengvai pasiekiamos įrangos. Įranga vertinama kaip lengvai 
prieinama, jeigu: 
1 – laiptų pakopa yra mažiau kaip 40cm 
4 – vietoje apsauginiai turėklų įrengtos užtvaros 
5 – tarpas tarp pakylų uždengtas/sumažintas iki 89mm 

Įranga vertinama kaip nelengvai pasiekiama, jeigu: 
2 – kopėčių pakopa yra daugiau kaip 40cm (pirma pakopa 
pašalinta iš įrangos) 
3 – vidurinis skersinis pašalintas 
6 – anga atitinka reikalavimų 
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PRAKTINIS PAVIZDYS 

ĮRANGOS KONFLIKTAS IR PROBLEMOS: 
Įranga vertinama kaip lengvai pasiekiama, jeigu:  
1 – laiptų pakopa yra mažiau kaip 40cm;  
2 – kopėčių pakopa yra mažiau kaip 40cm  

Neatitiktys:  
3 – kopėčios neturi būti aukščiau už platformą;  
4 – vietoje apsauginių turėklų turi būti užtvaros;  
5 – tarpas tarp pakylų turi būti ne daugiau 89mm;  
6 - vietoje apsauginiai turėklų turi būti užtvaros;  
7 – vietoje apsauginiai turėklų turi būti užtvaros;  
8 – tilto platformos aukštis yra daugiau kaip 100cm, todėl turi būti įrengta 
atsitrenkimą švelninanti danga 

SPRENDIMAS 1. 
Įranga keičiama iš lengvai pasiekiamos į nelengvai pasiekiamą:   
1 – laiptų pakopa yra daugiau kaip 40cm (pirma laiptų pakopa pašalinta); 
2 – kopėčių pakopa yra daugiau kaip 40cm (pirma kopėčių pakopa 
pašalinta) 

Neatitiktys pašalintos:  
3 – kopėčios įrengtos teisingai, vidurinis skersinis pašalintas;  
4 –apsauginiai turėklai atitinka reikalavimų;  
5 – tarpas tarp platformų gali būti, jeigu jis yra mažiau kaip 89mm arba 
daugiau kaip 230mm;  
6 - apsauginiai turėklai atitinka reikalavimus;  
7 – apsauginiai turėklai atitinka reikalavimus;  
8 – tilto platformos aukštis sumažintas iki 99cm, nuleidus tiltą, todėl 
atsitrenkimą švelninanti danga nereikalaujama. 

SPRENDIMAS 2. 
Įranga keičiama iš lengvai pasiekiamos į nelengvai pasiekiamą:   
1 – laiptų pakopa yra daugiau kaip 40cm (pirma laiptų pakopa pašalinta); 
2 – kopėčių pakopa yra daugiau kaip 40cm (pirma kopėčių pakopa 
pašalinta) 

Neatitiktys pašalintos:  
3 – kopėčios įrengtos teisingai – vidurinis skersinis pašalintas;  
4 –apsauginiai turėklai atitinka reikalavimų;   
5 – tarpas tarp platformų gali būti , jeigu jis yra mažiau kaip 89mm arba 
daugiau kaip 230mm;  
6 - apsauginiai turėklai atitinka reikalavimų; 
7 – apsauginiai turėklai atitinka reikalavimus; 
8 – tilto platformos aukštis sumažintas iki 90cm, apverčiant tiltą, 
atsitrenkimą švelninanti danga nereikalaujama 
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Įkliuvimas 

V formos įkliuvimas 

Įrangoje neturi būti V formos angų, mažesnių nei 60° kampu žemyn, 

kurios susidaro iš įrangos elementų. 

Galvos/kaklo įkliuvimas 
Galvos ir kaklo įkliuvimas vertinamas tik daugiau kaip 60cm aukštyje. Bet kuri anga nesudarytų galvos ir kaklo įkliuvimo rizikos, judant 

galva į priekį arba kojomis į priekį. Pavojingos situacijos, dėl kurių atsiranda įkliuvimo rizika: 

- visiškai apribotos/sujungtos angos, per kurias vartotojas gali

patekti kojomis arba galva į priekį;

O formos užstrigimai - Žr. paveikslą A 

- dalinai apribotos arba U formos angos;

- kitos angos (pvz., judančios angos).

U ir V formos įkliuvimas - Žr. paveikslą B 

Galvos ir kaklo įkliuvimas vertinamas bandikliais 

Bandiklių rinkinis Bandiklis C (mažas) ir bandiklis D (didelis) 
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A: Anga vertinama kaip tinkama, jeigu bandikliai C ir E nepraeina 

pro angą  

B: Anga vertinama kaip netinkama, jeigu bandikliai C ir E praeina 

pro angą, bet bandiklis D nepraeina   

C: Anga vertinama kaip tinkama, jeigu bandikliai C ir E praeina pro 

angą ir kartu praeina bandiklis D. 
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Drabužių/plaukų įkliuvimas 
Įrangoje neturi būti išsikišančių elementų arba tarpų, dėl kurių gali atsirasti drabužių/plaukų įkliuvimo/užsikabinimo rizika (žr. LST 

EN1176-1:2018 priedas E. lentelė E.1). Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas naudojant apskrito skerspjūvio elementus, pvz., 

apvalius vamzdžius ar stulpelius, kad būtų išvengta drabužių įkliuvimo kritimo erdvėje. 

PASTABA: tai galima pasiekti naudojant tarpiklius ar panašius įtaisus. 

Įranga turi būti sukonstruota taip, kad neatsirastų 

pavojingos situacijos, kuriose gali susidaryti drabužių 

įkliuvimas, įskaitant:  

a) tarpai arba V formos angos, kuriose vaikų drabužiai

gali užstrigti priverstinio judėjimo metu arba prieš

judėjimą;

b) išsikišimai ir

c) verpstės/sukamosios dalys (dažniausiai karuselės).

Kojos/pėdos užstrigimas 

Judėjimo kryptimi neturi būti tarpų, didesnių kaip 30 mm, matuojant 
išilgai judėjimo krypties.  
PASTABA. nurodytas reikalavimas netaikomas paviršiams, 
pakrypusiems daugiau kaip 38º. 
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Pirštų įkliuvimas 

PASIEKIAMOS angos laisvojoje erdvėje, kurioje naudotojas juda 

priverstinai, ir/arba plyšiai, kurių apatinis kraštas nuo galimo 

susidūrimo ploto aukščiau kaip 100cm, turi atitikti šių sąlygų: 

- jeigu 8 mm bandiklis praeina pro angą, tai 25 mm piršto bandiklis

turi taip pat paeiti per angą,

netinka tinka 

Anga neatitinka reikalavimų Anga sutvarkyta pagal reikalavimus

Anga sutvarkyta pagal reikalavimus Anga sutvarkyta pagal reikalavimus
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Kintamo didžio tarpai/angos tarp judančių elementų turi būti ne 
mažiau kaip Ø12 mm. (pvz. pakabinamas tiltas) 

Įrangos vamzdžių galai turi būti uždengti. 

Traiškymo / nupjovimo / gniuždymo vietos 

Įrangoje neturi būti jokių gniuždymo vietų arba nupjovimo vietų tarp 
judančių ir/ar stacionarių įrangos dalių, vadovaujantis LST EN1176-
1:2008  §4.2.7 reikalavimais. 
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Dalys, iš kurių gali būti perduodama stipri smūgio jėga, turi turėti smūgį švelninančią konstrukciją.  
Jeigu judančios įrangos dalys gali kelti pavojų kūnui, turi būti paliekamas bent 40 cm tarpas iki žemės paviršiaus. 
( žr. pavyzdžius žemiau) 

2. Sūpuoklės 1176-2:2018

Saugos reikalavimai 

h1 – sūpuoklių aukštis 

h2 – pakabos ilgis 

h3 – sėdinės aukštis 

h4 – tarpas iki žemės 

h5 – tarpas iki kliūties 

Mažiausiasis tarpas iki žemės: h4 > 40 cm 

Įrangai vaikams su negalia nėra taikomos jokios išimtys. Nelaimingų atsitikimų pavyzdžiai 

h4 > 35 cm 
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Mažiausiasis tarpas tarp sūpuoklių sėdynių 

Lanksčių (pavyzdžiui, diržinių), sėdynių  plotis, 

kuris naudojimo metu sumažėja, atstumas 

taškų G, laikomas 40cm 

Atstumas tarp pakabų F turi būti: 

≥ G + 5 % pakabos ilgio arba ≥ G + h2 / 20 

Atstumas tarp 4 tipo sūpuoklių ir prie 1 tipo 

sūpuoklių pritvirtintų grupinių sūpuoklių sėdynių 

pakabų F turi būti: 

≥ G + 30 % pakabos ilgio arba ≥ G + h2 x 0,3 

Sūpuoklių pakaba ir sėdinė / Struktūra 

Pilnai standi pakaba neturi būti naudojama sūpuoklėse (žr. LST EN1176-1:2018 §4.2.12, §4.2.13). 

Ši įranga pagaminta pagal EN71 

Sūpuoklių sėdynė neturi būti kieta (turi atitikti atsitrenkimą švelninančių savybių reikalavimus, pvz., guminė). 

Netinkamos sedynės
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Reikalavimas: „Sūpuoklių rėmai arba jų viršutinis strypas prie kitos įrangos gali būti prijungti tik tada, kai imtasi specialių priemonių 
jiems atskirti nuo kitos veiklos (pvz. pilna užtvara.)  

a) rodyklė – klaida – neturi būti lango b) c) 

Tinkamas sprendimas: 

a) Teoriškai nėra galimybės iškristi iš

pagrindinės įrangos

(!) Prisiminkime gaisrininko stulpą

Tinkamas sprendimas: 

b) Prie pagrindinės įrangos pridėta

papildoma 150 cm judėjimo zona.

(!) Priklausomai nuo kritimo aukščio

Netinkamas sprendimas: 

Pagrindinės įrangos kritimo erdvė persidengia su 

sūpuoklių erdvėmis

Vokietijos TUV sertifikavimo atstovai nesutinka su šiomis išlygomis ir taiko vieną taisyklę – jokių zonų persidengimo 



Visos autorinės teisės saugomos ©2020 Be raštiško UAB Inspectum sutikimo draudžiama naudoti, atgaminti, išleisti, platinti ar viešai skelbti visą šį leidinį arba jo dalį    Psl. 31 iš 40 

Atstumas iki kitos įrangos W1 turi būti mažiausiai 150cm, jeigu kitos įrangos laisvojo kritimo aukštis yra ne daugiau kaip 150cm. Jeigu 

yra aukščiau, W1 = h x 0, 67 + 50 cm 

Lengvam skaičiavimui – jeigu sedinės plotis yra ne daugiau kaip 50cm, atstumas nuo sedinės krašto iki kitos įrangos turi būti ne mažiau 

kaip 212,5 cm. 

Laisvojo kritimo aukštis  

Laisvojo kritimo aukštis (D) nustatomas taip: D = h2 / 2 + h3 

h2 - pakabos ilgis; h3 - atstumas nuo dangos iki sėdinės viršutinės 
briaunos;  
A – atsitrenkimo zona; B – papildoma atsitrenkimo zona. 

Jeigu nustatytas sūpuoklių laisvojo kritimo aukštis yra daugiau kaip 
100 cm, sūpuoklių atsitrenkimo zonoje turi būti įrengta biriųjų 
medžiagų arba sintetinė danga (žr. LST EN1176-1:2018 §4.2.8.5). 

Kritimo zonos ilgis, priklausomai nuo naudojamos dangos, 

skaičiuojamas taip:  

a) jeigu sintetinė danga A= h2 x 0,867+1,75 m;

b) jeigu birios medžiagos danga A= h2 x 0,867+2,25 m;

c) jeigu naudojama sintetinė danga – prie A kritimo zonos dangos turi

būti pridėta papildoma 0,5 m ilgio zona B be jokių kliūčių.

.

( A –kritimo zonos ilgis, h2 – pakabos ilgis).

Sūpuoklių kritimo erdvė ir kitos žaidimo įrangos kritimo erdvė neturi persidengti.

1,2,4 tipo sūpuoklės: 
a) jeigu sėdinės plotis ≤ 50cm, atsitrenkimo zonos plotis W turi būti
ne mažiau kaip 175 cm.
3 tipo sūpuoklės: Vieno taško sūpuoklių atsitrenkimą švelninanti
danga turi būti skritulys su nurodytu spinduliu A+B.

Jeigu sėdinės plotis > 50cm, atsitrenkimo zonos plotis turi būti 
padidintas pridedant 50 cm ir faktinio sėdynės pločio skirtumą. 

W = 175cm + (sėdinės plotis - 50 cm) + 50cm. 
PVZ. Jeigu lizdo plotis yra 90cm, atsitrenkimo zona turi būti: 
W =  175cm + (90cm - 50 cm) + 50cm = 265cm.  

A priedas Papildomi reikalavimai aptvėrimui.   
Tvoros turėtu būti įrengtos ne arčiau kaip 150cm matuojant nuo 
sėdinės krašto ir atsižvelgiant į rizikos vertinimą, 1,5 m atstumu nuo 
susidūrimo ploto krašto (matuojant 0,867 × L + 1,75 m) sūpuoklių 
judėjimo kryptimi. 
Atsižvelgiant į EN 1176-1: 2018, 4.2.8.2.1 rekomendacijas, jei tvoros 
yra naudojama kaip aptvėrimas, juose turėtų būti vienas ar daugiau 
įėjimų aptvėrimo kampuose arčiau žaidimų aikštelės centro, kad 
atgrasinti vaikus laukti arba judėti aplink sūpynes. Įėjimai turėtų būti 
suprojektuoti taip, kad būtų apribotas įėjimo greitis. 
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3.Čiuožynės 1176-3:2018

PLASTASINĖS ČIUOŽYNĖS PAGAMINTOS PAGAL STANDARTĄ EN71 
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Atsitrenkimo zona 

A -pradinė atkarpa; B-čiuožimo atkarpa; C-lėtėjimo atkarpa; 1-atsitrenkimo zona; 2-atsitrenkimo zona, kuriai netaikomi bandymo 

reikalavimai (žr. EN 1176-1:2017 4.2.8.5.3); 3-žaidimo konstrukcija; h -laisvojo kritimo aukštis;  

Ra - kritimo erdvės dydis, priklausantis nuo laisvojo kritimo aukščio; Ra = h x 0,67+50 cm. 

b – dažniausiai 200 cm (priklauso nuo lėtėjimo atkarpos tipo ir (arba) čiuožimo atkarpos ilgio.) 

Jeigu laisvojo kritimo aukštis h yra didesnis kaip 100cm, atsitrenkimo zonoje 1 turi būti įrengta atsitrenkimą švelninanti danga 

atitinkanti kritimo aukščiui. Atsitrenkimo zonoje, kai kritimo aukštis mažėja nuo 60cm ribos, gali būti žolė. 
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5.Karuselė 1176-5:2008

Kritimo erdvė ir atsitrenkimo zona turi būti ne mažiau 200 cm, 

matuojant nuo bet kurio įrangos kraštinio taško. 

A – karuselės laisvo judėjimo/susidūrimo plotas. 

Kritimo erdvė ir atsitrenkimo zona neturi persidengti su kitos 

įrangos erdvėmis ir zonomis. 

Papildomi A tipo karuselės reikalavimai 

Karuselės skersmuo turi būti ne daugiau kaip 200 cm; 

Atstumas nuo dangos iki įrangos žemiausio taško (h1) turi būti ne 

mažiau kaip 40 cm;  

Kritimo erdvė ir atsitrenkimo zona turi būti ne mažiau kaip 200 cm, 

matuojant nuo toliausio įrangos krašto 

Sėdynės neturi būti kietos (turi atitikti atsitrenkimą švelninančių 

savybių reikalavimus, pvz., guminės); 

Sėdynės ir kiti karuselės elementai turi būti užapvalinti (R ≥ 5mm); 

Papildomi B tipo karuselės reikalavimai. 

Įrangos konstrukcija turi būti įrengta taip, 

kad nebūtų jokios įkliuvimo rizikos (pvz., 

centrinis vairas be angų ar išsikišimų, 

centrinė ašis be išsikišimų ir t.t.); 
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Įrangos platforma turi būti apvali, stabili ir uždaros konstrukcijos, be 

išsikišančių už platformos elementų. 

Neatitiktys (Žr. paveikslą):  

A – galvos/kūno užstrigimas 

B - sėdinių elementai išsikiša už platformos perimetro 

C - centrinis vairas su angomis, 

Jeigu karuselė iškelta virš žemės: 

a) jeigu tarpas tarp dangos ir platformos dugno apatinės pusės yra

nuo 6cm iki 11cm - dugnas turi būti apsaugotas nuo užstrigimo,

užsikabinimų (turi būti lygus) ne mažiau kaip 30cm gilyn centro link;

b) jeigu tarpas tarp dangos ir platformos dugno apatinės pusės yra

daugiau kaip 40cm, karuselės dugnas turi būti pilnai lygus

(apsaugotas nuo užstrigimų, užsikabinimų) iki pat sukimosi

ašies/atramos;

(!) Kiti variantai kai atstumas nuo dangos iki platformos dugno/rėmo 

apatinės briaunos yra daugiau kaip 40cm nenagrinėjami 

Netinkamas sprendimas Tinkamas sprendimas
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Netinkamas sprendimas

Netinkamas sprendimas
Netinkamas sprendimas

Netinkamas sprendimas Netinkamas sprendimas

Tinkamas sprendimas

Tinkamas sprendimasTinkamas sprendimas
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6. Supamoji įranga (liaud.: spyruokliukai, sūpuokliukai, balansyrai ir pan.) 1176-6:2018

 1 tipas 2A tipas ir 2B tipas 3A tipas ir 3B tipas 

Laisvojo kritimo aukštis: max 150 cm Laisvojo kritimo aukštis: max 100cm Laisvojo kritimo aukštis: max 100cm 

Pasvirimo kampas: ne daugiau kaip 20° Pasvirimo kampas: Pasvirimo kampas: 

Tarpas iki žemės: min 23cm Tarpas iki žemės: 2A nepriv. 2B min 23cm Tarpas iki žemės: 3A nepriv. 3B min 23cm 

Priverstinis judėjimas: TAIP Priverstinis judėjimas: ne Priverstinis judėjimas: ne 

Žnybimas, traiškymas 

Tarpai visuose prieinamose sujungimuose ir pagalbiniuose 

komponentuose turi atitikti LST EN1176-1:2018 §4.2.6 ir §4.2.7 

reikalavimus.  

Tarpai tarp sujungimų/judančių dalių turi būti ne mažesni kaip 

Ø12 mm. 

Judėjimo suvaržymas 

Įrangos judėjimas turėtų būti reguliuojamas, pavyzdžiui, 

slopinamas, link judėjimo galinių padėčių taip, kad įranga 

negalėtų staiga sustoti arba pakeisti judėjimo krypties. 

Slopinamasis poveikis gali būti: 

a) nuolatinis, kai poveikis pastovus visoje judėjimo srityje, arba

b) kintamas, kai poveikis priklauso nuo linguojančių įrangos

dalių greičio, masės ir (arba) padėties.

Tokiu būdu, pavyzdžiui, naudojant spyruoklę ar kitus slopinimo

elementus, siekiama sumažinti riziką susižeisti nugarą dėl

staigios smūginės apkrovos.

Įkliuvimas 

Galvos ir kaklo įkliuvimas yra vertinamas tik įrangos rimties 

būsenoje ir jeigu pavojinga anga yra daugiau kaip 60cm 

aukščiau žaidimo paviršiaus. 
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Įranga turi būti suprojektuota taip, kad tarp jos ir žemės 

paviršiaus nebūtų galima įkliūti. Tai galima pasiekti šiomis 

priemonėmis: 

a) užtikrinant mažiausiai 230 mm tarpą iki žemės arba,

b) taikant slopinamąjį poveikį, arba

c) nukreipiamąjį poveikį nuo įrangos konstrukcijos (kai įranga

linguoja lygiagrečiai žemės).

Netinkamų sprendimų pavyzdžiai
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4.6 Pakojos, 4.7 Rankų atramos, 4.8 Vaizdo iš šono profiliai 

Jeigu įrengtos pakojos ar rankenos, jos turi būti patikimai pritvirtintos ir jų turi būti neįmanoma pasukti nenaudojant įrankių. 

Supamosios įrangos atramos rankoms/kojoms turi būti ne mažesnio kaip Ø16 mm ir ne didesnio kaip Ø45 mm skersmens. 

Atramos galai, kad nesukeltų akių traumos, turi būti ne mažesnio kaip Ø44 mm skersmens (plotas S>15cm2). 

Įrangos kampai ir išsikišantys elementai turi būti užapvalinti (R≥ 20mm). 

Kiti reikalavimai 

Nukreipiant supamąją įrangą (T1) į šoną ir matuojant 200cm atstumu 
nuo ašies, šoninis nuokrypis turi būti ne daugiau kaip 140 mm. 
Turi būti užtikrintas tinkamas smūgio slopinimas. 

4.10 Kritimo erdvė: Matuojant nuo įrangos perimetro labiausiai 
kraštinėse padėtyse, kritimo erdvė turi būti: 
T1, T2, T3, T4 – ne mažiau kaip 100 cm;  
Kai įranga skirta naudoti stovint – ne mažiau kaip 150cm. 
T5,T6 – pagal EN1176-1:2018 §4.2.8.2.4 ir §4.2.8.2.5 reikalavimus 

Jeigu vieno naudotojo įrangos laisvojo kritimo aukštis yra  mažesnis 
kaip 60cm, bet kokia atvira inkaravimo (pamatų įrengimo) vieta turi 
būti 1,3 karto mažesnė už sėdynės plotį. 

Tinkamas sprendimas 

Netinkamas sprendimas
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Gamintojo ir (arba) tiekėjo pateiktina informacija 
Įranga ir danga turi turėti atitikties dokumentą: atitikties sertifikatą arba gamintojo deklaraciją. 

Įrangos atitikties dokumente turi būti nurodyta mažiausiai: 

a) Įrangos gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) įrangos nuorodą ( pvz. modelis arba numeris)

c) pagaminimo metai;

c) šio Europos standarto žymenį ir datą, t. y. EN 1176‐1:2017 arba LST EN 1176-1:2018

Dangos atitikties dokumente turi būti nurodyta mažiausiai: 

a) Dangos gamintojo arba įgaliotojo tiekėjo pavadinimas ir adresas;

b) Dangos storis ir jam atitinkantis laisvojo kritimo aukštis ( HIC1000)

Pavyzdžiui:

30 mm – kritimo aukštis 110 cm; 40 mm – kritimo aukštis 130 cm; 50 mm – kritimo aukštis 150 cm

c) pagaminimo metai;

c) šio Europos standarto žymenį ir datą, t. y. EN 1177:2017 arba LST EN 1177:2018

(!) Atitikties dokumento ir įrangos ženklinimo informacija turi būti vienoda. 

(!) Kitus dokumentus – įrengimo, naudojimo ir aptarnavimo instrukcijas tikrinamos pagal Eksperto poreikius 

Sintetinė danga: storis matuojamas tik po įrengimo. Naudojamos dangos bandymai atliekami po 3 metų naudojimo. 

Smėlis, žvyras ir t.t. – dalelių dydis nustatomas iš akies arba prašoma pateikti sieto bandymų ataskaitą. 

Smėlis ir žvyras turi būti sudaryti iš tinkamai suapvalintų dalelių ir išplautas, kad būtų pašalinta didžioji dalis purvo 

ir molio dalelių. Laikoma, kad išplautas smėlis arba žvyras yra iš aliuvinių (natūraliosios erozijos būdu susidariusių) 

telkinių ir jame beveik nėra purvo ir molio dalelių. Tokį žvyrą dažniausiai galima apibūdinti kaip grūdėtąjį žvirgždą. 

Vienodumo koeficientas D60/D10 < 3,0. Dalelių dydį galima nustatyti atliekant sieto bandymą, aprašytą EN 933‐1 

(žr. G priedą). 

Žaidimų įranga, pagaminta pagal EN71 standartą - netikrinama ir neturi būti naudojama viešojoje žaidimų aikšetlėje 

Lauko treniruokliai (EN16630) gali būti - jeigu yra aptverti arba įrengti per saugu atstuma nuo žaidimų aikštelės (20m?) 




