
Kauno miesto savivaldybės 
______administracija______

VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ, SUOLIUKŲ IR ŠIUKŠLIADĖŽIŲ, DVIRAČIŲ STOVŲ IR DANGOS PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAS)

Eil. Nr. Prekės pavadinimas, aprašymas Matavimo
vnt.

1 2 3
1 Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas 1

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: 3-6 metai.
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 6.
3. Kritimo aukštis: ne daugiau 1 metras.
4. Įrenginio užimamas plotas ne daugiau kaip 4,0 m x 5,0 m.
5. Daugiafunkcinis įrenginys sudarytas iš:
5.1. dviejų platformų-bokštelių (ne mažiau viena platforma-bokštelis turi būti su įrengtu stogeliu) sujungtų 
tarpusavyje laipiojimo tinklu arba tilteliu;
5.2. nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir 
pagalbiniu rėmu prieš nusileidimą.
5.3. atsparių slydimui laiptelių.
5.4. Bokštelio stogas turi būti padarytas iš dviejų sluoksnių aukšto spaudimo polietileno arba aukšto slėgio laminato 
arba lygiavertės medžiagos su išgraviruotu užrašu „Kaunas dalinasi41 .Užrašas turi užimti ne mažiau trečdalio 
stogelio ploto.
6. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
7. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
7.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
7.2. grindų, laiptelių plokštumos -  neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,
7.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
8. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis;
9. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
10. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

Vnt.



- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos;

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

- Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
11. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

2 Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas 2

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: 6-12 metų.
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 9
3. Kritimo aukštis: ne daugiau kaip 1,60 m.
4. Įrenginio užimamas plotas ne daugiau kaip 6,0 m x 5,0 m.
5. Daugiafunkcinis įrenginys sudarytas iš:
5.1. bokštelio -  platformos su stogeliu, patekimas į jį iš kelių pusių;
5.2. atsparių slydimui laiptelių;
5.3. nerūdijančio plieno čiuožyklos su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir pagalbiniu rėmu prieš nusileidimą.
5.4. „gaisrininkų11 nusileidimo stulpas su apsaugine spirale;
5.5. vertikalių kopėtėlių;
5.6. horizontalių kopėtėlių „ėjimui“ rankomis;
5.7. apvalios metalinės lianos (laipiojimo įrenginys susidedantis iš metalinių žiedų);
5.8. alpinizmo sienelės su pagalbine virve;
5.4. Bokštelio stogas turi būti padarytas iš dviejų sluoksnių aukšto spaudimo polietileno arba aukšto slėgio laminato 
arba lygiavertės medžiagos su išgraviruotu užrašu „Kaunas dalinasi11. Užrašas turi užimti ne mažiau trečdalio 
stogelio ploto.
6. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
7. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
7.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
7.2. grindų, laiptelių plokštumos -  neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,
7.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Vnt.



8. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
9. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
10. Reikalavimai pagrindinės medžiagoms jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

- Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
11. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija

3 Klasikinės vertikaliosios švytuoklinės sūpynės



1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: iki 12 metų
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 2 (ne mažiau 2 atskiros sėdynės).
3. Įrenginio matmenys: aukštis iki 3,0 m.
4. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
5. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
5.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
5.2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
6. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
7. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
8. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:
- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
-Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių 
spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
9. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

Vnt.

4. Klasikinės horizontaliosios balansinės-svyruoklinės sūpynės

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: iki 12 metų
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 2.
3. Kritimo aukštis: ne daugiau 1 m.
4. Įrenginio matmenys: ilgis nuo 3 iki 4 m.
5. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
6. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
6.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
6.2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
7. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis.

Vnt.



8. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.
9. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:
- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
-Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių 
spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
10. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

5. Bokštelis su laipteliais ir čiuožykla

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: 3-6 metai
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 3.
3. Kritimo aukštis: ne daugiau 1 metras.
4. Bokštelis sudarytas iš:
4.1. platformos-bokštelio su stogeliu;
4.2. nerūdijančio plieno čiuožyklos (išėjimas iš vieno bokštelio) su apsauginiais borteliais, lėtėjimo zona ir 
pagalbiniu rėmu prieš nusileidimą;
4.3. patekimas į bokštelį atspariais slydimui laipteliais.
4.4. Bokštelio stogas turi būti padarytas iš dviejų sluoksnių aukšto spaudimo polietileno arba aukšto slėgio laminato 
arba lygiavertės medžiagos su išgraviruotu užrašu „Kaunas dalinasi14-.Užrašas turi užimti ne mažiau trečdalio 
stogelio ploto.
5. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
6. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
4.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
4.2. grindų, laiptelių plokštumos -  neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,
4.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
7. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
8. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;

Vnt.



9. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:
- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;
- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
-Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo ultravioletinių 
spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
10. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

6. Karuselė -  horizontalus suktukas be sėdimų vietų

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: 3-6 metai.
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 6.
3. Kritimo aukštis: ne daugiau 0,3 metro.
4. Įrenginio matmenys: iki 0  2,5 m.
5. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
6. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
6.1. užapvalintais kampais ir briaunomis,
6.2. stovimosios plokštumos -  neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,
6.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
7. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
8. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
9. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Vnt.



- Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
10. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

7. Karuselė -  horizontalus suktukas (su sėdimomis vietomis)

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: 3-6 metai.
2. Naudotojų skaičius vienu metu besinaudojančių įrenginiu: ne mažiau 6.
3. Kritimo aukštis: ne daugiau 0,3 metro.
4. Įrenginio matmenys: iki 0  2,5 m.
5. Sukamasi sėdimoje padėtyje.
6. Turi būti su atraminiais turėklais skirtais laikytis sukantis.
7. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
8. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
8.1. užapvalintais kampais ir briaunomis ,
8.2. stovimosios plokštumos -  neslidžios dangos su faktūriniu paviršiumi,
8.3. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
9. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
10. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
11. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

- Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
12. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

Vnt.

8. Laipynė



1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: nuo 5 metų.
2. Aukštis: ne mažiau 2 m.
3. Laipynės įrenginys sudarytas iš keturių modulių:
3.1. skersiniai;
3.2. laipiojimo sienelės;
3.3. laipiojimo lynas;
3.4. horizontalaus laipiojimo tinklo, esančio viršutinėje įrenginio dalyje;
4. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
5. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
5.1. užapvalintais kampais ir briaunomis;
5.2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;
5.3. tinklas iš polipropileninio lyno su metaliniu armavimu.
Turi būti bent vienas laipynės elementas, pagamintas iš dviejų sluoksniu aukšto spaudimo polietileno arba aukšto 
slėgio laminato arba lygiavertės medžiagos su išgraviruotu užrašu „Kaunas dalinasi14. Užrašas turi užimti ne mažiau 
trečdalio elemento ploto.
6. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
7. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
8. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Plastikas laikančiosioms konstrukcijoms, tvirtinimo ir kitiems elementams; paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio;

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

- Aukšto slėgio laminatai papildomiems konstrukcijos elementams (paviršius turi būti apsaugotas nuo 
ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio).
9. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija

Vnt.

9. Smėlio dėžė



1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: iki 12 metų.
2. Aukštis: ne mažiau kaip 0.3 m.
3. Ilgis ne trumpesnis kaip 2,5 m.
4. Plotis ne siauresnis kaip 2,5 m.
3.Turi būti su dangčiu, kuris gali būti transformuojamas į sėdimąsias vietas
4. Privalo atitikti vaikų žaidimo aikštelių saugumo reikalavimus pagal EN 1176 arba jiems lygiavertį standartą.
5. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
5.1. užapvalintais kampais ir briaunomis;
5.2. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais;
5.3. pagaminta iš atskirų bortinių lentų;
6. Smėlio dėžė prieš pridavimą naudojimui, turi būti užpildyta smėliu.
7. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
8. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
9. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija

Vilt.

10. Spyruoklinės sūpynės

1. Vaikų, kuriems skiriamas įrenginys, amžius: iki 12 metų.
2. Aukštis: ne mažesnis kaip 0,7 m,
3. Ilgis ne trumpesnis kaip 0,8 m,
4. Plotis ne siauresnis kaip 0,3 m;
5. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
5.1 Pagrindinis įrenginio elementas turi būti pagamintas iš presuotos, ne plonesnės kaip 16 mm storio, atsparios 
vandeniui faneros;
5.2 Sūpynės privalo būti su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms;
5.3 Visos tvirtinimo detalės privalo būti su apsaugomis,
5.4 Spyruoklė -  iš antikoroziniu būdu apdirbto cinkuoto metalo, dažyta karštu milteliniu arba analogišku būdu;
5.5 Viskas dažyta ryškiomis spalvomis ekologiškais dažais.
6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems

Vnt.



lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio 
7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija

11. Suoliukas be atlošo

1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:
1.1. Suolo ilgis ne mažiau 190 cm.
1.2. Suolo aukštis 80 ± 5 cm.
1.3 Suolo plotis 60 ± 5 cm.
2. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
2.1 Sėdima dalis medinė.
2.2 Konstrukcija metalinė.
2.3. užapvalintais kampais bei briaunomis,
2.4. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
3 Suoliukas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviam eksploatavimui lauko sąlygomis.
4. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos 
klimatinėmis sąlygomis;
5. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
6. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

Vnt.

12. Suoliukas su atlošu

1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:
1.1. Suolo ilgis ne mažiau 190 cm.
1.2. Suolo atlošo aukštis nuo sėdimos dalies ne mažiau 30 cm
1.2. Suolo aukštis 80 ± 5 cm.
1.3 Suolo sėdimos dalies plotis 60 ± 5 cm.

Vnt.



2. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
2.1 Sėdima dalis medinė.
2.2 Konstrukcija metalinė.
2.3. užapvalintais kampais, ir briaunomis
2.4. varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.
3. Suoliukas turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviam eksploatavimui lauko sąlygomis.
4. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartu bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis;
5. Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis;
6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

- Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems 
lygiaverčių standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiaverčių standartų 
reikalavimus -  dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio
7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija.

13. Lauko (parko) šiukšliadėžė.

1. Talpa ne mažiau 20 1.
2. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:
2.1. Šiukšliadėžė turi būti pritaikyta ilgalaikiam eksploatavimui lauko sąlygomis.
2.2. Konstrukcijų elementai be aštrių kampų ir briaunų.
3. Siukšliadėžei turi būti suteikiama 2 m. garantija

Vnt.

14. Dviračių stovas

1. Aukštis: apie 1,0 m,
2. Atstumas tarp dviračio stovo kojų apie 500 mm;
3. Elementų konstrukcijos turėtų būti:
3. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę gyliu ne mažesniu kaip 250 mm;
4. Konstrukcija turi būti:
4.1. stabili, pritaikyta naudoti lauke, atspari atmosferos ir vandaliniam poveikiui;
4.2. Spalva - tamsaus grafito (gali būti derinama);
4.3- Dviračio stovas gaminamas iš nerūdijančio plieno vamzdžio (ne mažiau 5 cm skersmens 2 mm storio) sulenktas

Vnt.



vienu lenkimu formuojant apverstą U raidės formą 
4.4. Stove turi tilpti ne mažiau 5 dviračių.
5. Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartui bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis 
sąlygomis
6. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų  naudojimo sritys:

- Metalas laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniams ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo 
giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);
7. Įrenginiui turi būti suteikiama ne mažiau 2 metų garantija

15. Danga guminė

1. Dangos plotis- pagal įrangos apsaugos zoną.
2. Smūgį silpninanti žaidimų aikštelės guminė danga turi atitikti saugumo reikalavimus pagal EN 1177 arba jiems 

lygiavertį standartą.
3. Po įrenginiais įrengtos apsaugine guminės dangos storis turi būti nuo 3 iki 9 cm.
4. Dangos įrengimo būdas liejamas arba trinkelėmis, ant minkšto arba ant kieto pagrindo derinamas su užsakovu.
5. Danga turi būti:
5.1 Ekologiška, chemiškai neutrali.
5.2 Neslidi, neblunkanti - atspari tiek oro permainoms, tiek vandeniui, tiek UV spinduliams.
4. Dangai turi būti suteikta nemažiau 3 metų garantija.

Kv.m.

16 Danga birių medžiagų

Birių medžiagų danga:
1. Turi būti įrengta apsauganti nuo traumų ir vandens kaupimosi apvali plauta skaldelės danga arba plauti akmenėliai 
(frakcija 4-16 mm);
2. Sluoksnio storis ne mažiau 20 cm., nukasant atitinkamą sluoksnį esamo grunto/ augalinį sluoksnį;
3.Vaikų žaidimo aikštelių saugos zona su birių medžiagų danga turi būti įrėminta plastikiniais vejos borteliais;;
4. Danga turi atitikti saugumo reikalavimus keliamus vaikų žaidimo aikštelių įrengimui, EN 1177 arba jiems 
lygiavertį standartą.
Danga įrengiama vaikų žaidimo aikštelėse pagal užsakovo pageidavimą.

Kv. m.



VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ, SUOLIUKŲ, ŠIUKŠLIADĖŽIŲ IR DANGOS PIRKIMAS IR ĮRENGIMAS

Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių, įrengimas.
Vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai, suoliukai, šiukšliadėžės ir danga transportuojami į įrengimo vietą ir įrengiami pagal seniūnijų 

nurodytas vietas (adresus) per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško užsakymo pateikimo dienos. Jei užsakytos prekės negali būti pateiktos laiku 
dėl ne nuo pardavėjo priklausančių aplinkybių ir pardavėjas raštu pateikia tai pagrindžiančius įrodymus, prekių pateikimo trukmė rašytiniu abiejų 
šalių susitarimu gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip dar 10 kalendorinių dienų. Visus įrenginius planuojama pastatyti Kauno mieste.

Vaikų žaidimų įrenginių vietą parenka ir su Savivaldybės institucijomis suderina seniūnijos, kurioje bus įrenginys, atstovai.
Vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai, dviračių stovai, suoliukai, smėlio dėžė, dangos ir šiukšliadėžės turi būti tvirti, ilgaamžiai, 

neprarandantys savo geometrijos garantijos metu, apsaugoti nuo vandalizmo, patikimai įtvirtinti į žemę -  įbetonuotos į žemę (visos laikančios 
(konstrukcijos turi būti komplektuojamos su tvirtinimo elementais betonavimui žemėje įbetonuotos į žemę). Visos dažytos dalys turi būti dažytos 
sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais. Gaminių, konstrukcijų elementai turi būti be aštrių kampų ir briaunų.

Tiekėjas pateikia įrenginių montavimo instrukciją, įvertina atstumus nuo esančių požeminių tinklų. Ruošdamas derinimui techninę 
vaikų žaidimų aikštelės įrengimo dokumentaciją, tiekėjas privalo įvertinti kiekvieno įrenginio esamos įrengimo vietos reljefą, gyvenamųjų namų 
gretimybę.

Tiekėjas prieš atlikdamas žemės kasimo darbus privalo išsiimti leidimą žemės kasimo darbams.

Saugumo reikalavimai vaikų žaidimų aikštelių įrenginiams ir jų įrengimui.
Tiekėjo įrengti vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai turi atitikti standarto EN 1176 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. 

Įrenginiai turi turėti gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad įrenginys atitinka standartą EN 1176 arba jiems lygiaverčių 
standartų reikalavimus.

Vaikų žaidimų aikštelių dangos turi atitikti standarto EN 1177 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus. Dangos turi turėti 
tiekėjo arba gamintojo atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad dangos atitinka standarto EN 1177 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus.

Garantijos laikotarpiu atsiradus garantiniams trūkumams, tiekėjas privalo sureaguoti (esant reikalui padaryti, kad įrenginiu ar jo 
dalimi negalima būtų naudotis) per 5 dienas nuo pranešimo gavimo, garantiniai trūkupjai turi būti pašalinti pęrTS dienų nuo pranešimo gavimo.

Šilainių seniūnas Gintautas Sinkevičius


