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Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio 8 dalies
3 punktu:

1.  T v i r t i n u  Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimo ir
atnaujinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  interneto
svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ ŽAIDIMO IR SPORTO AIKŠTELIŲ
ĮRENGIMO IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  vaikų  žaidimo  ir  sporto  aikštelių  įrengimo  ir  tvarkos
aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis – suplanuoti higienos normos ir saugumo reikalavimus
atitinkančių naujų vaikų žaidimo aikštelių ir laisvalaikio zonų įrengimą viešosiose miesto erdvėse ir
atnaujinti  esamas  sporto  aikšteles  daugiabučių  namų  kiemuose.  Tvarkos  aprašas  reglamentuoja
naujų  vaikų žaidimo aikštelių,  laisvalaikio  zonų įrengimo ir  sporto aikštelių  daugiabučių  namų
kiemuose  atnaujinimo  darbų  vietų  parinkimo  sąlygas,  prašymų  pateikimo  nagrinėjimo  tvarką,
atrankos  kriterijus  bei  vaikų  žaidimo  aikštelių  remonto  ir  netvarkingų  vaikų  žaidimo  įrenginių
pašalinimo tvarką.

2.  Tvarkos  aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos
įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir
patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma) ir Klaipėdos miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2016  m.  gruodžio  16  d.  įsakymu  Nr.  AD1-3866
patvirtinta Meninių akcentų, vaikų žaidimo aikštelių ir sporto įrenginių išdėstymo Klaipėdos miesto
istorinėje dalyje ir senamiestyje išdėstymo schema (toliau – Meninių akcentų schema).

Tvarkos  aprašas  detalizuoja  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  strateginio  veiklos  plano
7 programos 01.03.01 priemonę „Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros
vykdymas“ pagal  pridedamą Vaikų žaidimo ir  sporto aikštelių  įrengimo ir  atnaujinimo veiksmų
planą (toliau – Veiksmų planas) (priedas). 

3.  Tvarkos  aprašo  vykdytoja  –  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  Statinių
administravimo skyrius (toliau – Statinių administravimo skyrius).

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1.  Daugiabučio namo kiemas – pagal teritorijų planavimo dokumentą prie pastato ar jų

grupės suplanuotas žemės sklypas, bet neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
4.2. Daugiabučių  namų kvartalas –  miesto  teritorijos  dalyje  esanti  daugiabučių  namų

grupė, kurią riboja kelios gatvės;
4.3.  Pareiškėjas – daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas; daugiabučio

namo,  butų  ir  kitų  patalpų  savininkų  balsų  daugumos  sprendimu  pagal  pavedimo  sutartį  arba
įgaliojimą veikiantis asmuo; seniūnaitis; bendruomeninės organizacijos;

4.4. Viešoji erdvė – aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, taip pat
teritorija,  skirta  visuomenės  bendriesiems  interesams,  Lietuvos  valstybei  nuosavybės  teise
priklausanti,  Klaipėdos miesto savivaldybei  (toliau – Savivaldybė)  nuosavybės teise priklausanti
teritorija  ar  Savivaldybės  kitais  pagrindais  valdoma  teritorija,  kuri  pagal  teritorijų  planavimo
dokumentą nėra priskirta konkrečiam subjektui.

5.  Kitos  Tvarkos  apraše  vartojamos  sąvokos  atitinka  Lietuvos  higienos  normoje  HN
131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir kituose
teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
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II SKYRIUS
VIETŲ PARINKIMAS, ATRANKOS KRITERIJAI, PRIEŽIŪROS IR ATNAUJINIMO

VYKDYMAS

6.  Kasmet  yra  sudaromi  vaikų  žaidimo  aikštelių,  laisvalaikio  zonų  įrengimo  viešosiose
erdvėse vietų parinkimo ir atnaujinamų sporto aikštelių daugiabučių namų kiemuose sąrašai pagal
pareiškėjų gautus prašymus. Šie sąrašai kartą per metus peržiūrimi, išbraukiami iš sąrašų pateikti
prašymai,  kurie  jau  įgyvendinti  ir  įrašomi  naujai  pateikti  prašymai,  gauti  iki  einamųjų  metų
gruodžio 31 d.

7.  Patvirtinus  einamųjų  metų  Savivaldybės  biudžetą,  jei  skiriamos  lėšos  Veiksmų plane
numatytoms priemonėms įgyvendinti,  Statinių administravimo skyrius,  vadovaudamasis  Tvarkos
aprašo 8 punktu, išnagrinėja teritorijas pagal gautus pareiškėjų prašymus ir teikia Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai (toliau – Komisija) svarstyti
dėl  Tvarkos  aprašo  8.1  ir  8.5  papunkčiuose  numatytų  darbų  eiliškumo.  Komisijos  sudėtis
tvirtinama, keičiama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

8. Veiksmų plano priemonių įgyvendinimo atrankos kriterijai:
8.1. Naujų vaikų žaidimo aikštelių vietų parinkimas:
8.1.1. siūloma vieta turi atitikti miesto teritorijų planavimo detaliuosius planus ar Meninių

akcentų schemą, kur pažymėta esama vaikų žaidimo aikštelė ir (ar) numatyta vieta naujai vaikų
žaidimo aikštelei įrengti;

8.1.2. esamoje žaliojoje zonoje, kur siūloma įrengti ar atnaujinti vaikų žaidimo aikštelę, turi
būti ne mažiau kaip 150–200 kv. m laisvas plotas, kuris turi būti ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių
atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių,
inžinerinių  tinklų,  įrenginių  ir  ne  arčiau  kaip  15  m  atstumu  nuo  automobilių  saugyklų
ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų;

8.1.3.  daugiabučių namų kvartale ar viešosiose erdvėse nėra naujai įrengtos vaikų žaidimo
aikštelės ar esama yra sunkiai pasiekiama, ar netinkama eksploatacijai;

8.1.4. prioritetas teikiamas, jeigu siūlomoje daugiabučių namų kvartalo teritorijoje yra bent
vienas atnaujintas  (modernizuotas)  daugiabutis  gyvenamasis namas arba bent vieno daugiabučio
gyvenamojo  namo butų  ir  kitų  patalpų  savininkai  yra  priėmę  sprendimą dalyvauti  daugiabučių
namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje.

8.2. Koordinuojama nuolatinės techninės priežiūros ir kontrolės paslauga. Įgyvendinant
Higienos  normos  reikalavimus,  vykdoma  naujai  įrengtų  vaikų  žaidimo  aikštelių  priežiūra  ir
remontas.  Kiekvienos įrengtos vaikų žaidimo aikštelės priežiūrai  per metus skiriama iki 5 proc.
(priklausomai  nuo  aikštelės  dydžio)  vaikų  žaidimo  aikštelės  įrengimo  vertės  išlaidų,  taip  pat
planuojamos lėšos ir priežiūros metu nustatytiems defektams šalinti. Patikrinimų skaičius 1 vaikų
žaidimo aikštelei – 57 kartai per metus, techninė priežiūra ir kontrolė vykdoma:

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

8.2.2. ne rečiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius atlikti vaikų žaidimo aikštelių apžiūrą, kurios
metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas;

8.2.3. ne rečiau kaip 1 kartą per metus būtina atlikti pagrindinę metinę kontrolę, kurios metu
įvertinama vaikų žaidimo įrangos, dangos atitiktis Lietuvos standartų reikalavimams.

8.3.  Pašalinamos  netvarkingos  vaikų  žaidimo  aikštelės  ir  (ar)  įrenginiai.  Klaipėdos
miesto savivaldybės lėšomis daugiabučių namų kiemuose ir viešosiose erdvėse kasmet pašalinama
po 100 netinkamų naudoti  vaikų žaidimo aikštelių įrenginių ir mažosios architektūros elementų.
Statinių administravimo skyriaus specialistams atlikus įrenginių apžiūrą ar gavus Klaipėdos miesto
gyventojų prašymus, šie įrenginiai įtraukiami į demontuojamų įrenginių sąrašą, prioritetas skiriamas
tiems įrenginiams, kurie kelia didžiausią grėsmę naudotojų saugumui. 

8.4.  Sporto  aikštelių  atnaujinimas  ir  lauko  gimnastikos  įrenginių  remontas.  Sporto
aikštelių atnaujinimo darbai daugiabučių namų kiemuose ar viešosiose erdvėse įtraukiami į sąrašą
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pagal  gautus  pareiškėjų  prašymus.  Sporto aikštelėse,  kurios  įtrauktos  į  sąrašą,  atnaujinamas  šis
inventorius: keičiami sulūžę, netinkami naudoti infrastruktūros elementai – krepšinio stovai, lentos,
lankai  (įskaitant  tinklelius)  ir  pan.  naujais,  esant  poreikiui  atnaujinamos sporto aikštelių  tvoros,
išbraižomos krepšinio aikštelių žaidybines linijos, pakeičiami naujais netinkami naudoti šalia sporto
aikštelių esantys mažosios architektūros elementai.

Statinių  administravimo  skyriaus  specialistams  ar  vaikų  žaidimo  aikštelių  techninės
priežiūros vykdytojui atlikus lauko gimnastikos įrenginių, esančių vaikų žaidimo aikštelėse, apžiūrą
ar gavus Klaipėdos miesto gyventojų prašymus, šie įrenginiai įtraukiami į remontuojamų įrenginių
sąrašą. Prioritetas skiriamas tiems įrenginiams, kurie kelia didžiausią grėsmę naudotojų saugumui.
Pagal sudarytą sąrašą atliekami šie remonto darbai: nusidėvėję, sulūžę įrenginiai suremontuojami,
sutvirtinami, perdažomi ar pakeičiami naujais lauko gimnastikos įrenginiais. 

Statinių  administravimo skyrius,  pagal  gautus  pareiškėjų prašymus, išnagrinėję  teritorijas
pagal šiuos kriterijus ir nustato sporto aikštelių atnaujinimo darbų eiliškumą:

8.4.1.  miesto teritorijų planavimo detaliuose planuose, turi būti pažymėtos esamos sporto
aikštelės;

8.4.2.  sporto  aikštelių  nusidėvėjimas,  prioritetas  teikiamas,  esant  avarinės  situacijos
tikimybei;

8.4.3. sporto aikštelių atnaujinimo darbų pirmumo teisė suteikiama, pagal prašymo gavimo
datą.

8.5. Laisvalaikio zonų įrengimas viešosiose miesto erdvėse. Laisvalaikio zonos įrengimą
viešosiose miesto erdvėse sudaro: vaikų žaidimo, sporto, lauko gimnastikos aikštelių, poilsio zonos
įrengimas kartu sutvarkant esamą teritoriją. Planuojama, jog einamaisiais metais būtų parengiamas
projektas, o kitais metais – įgyvendinamas. Laisvalaikio zonos įrengimo viešosiose miesto erdvėse
vietos parinkimo atrankos kriterijai:

8.5.1.  siūloma  teritorija  turi  atitikti  miesto  teritorijų  planavimo  detaliuosius  planus  ar
Meninių akcentų schemą, kur pažymėtos esamos vaikų žaidimo ir sporto aikštelės ir (ar) numatytos
vietos naujoms vaikų žaidimo ir sporto aikštelėms įrengti; 

8.5.2. seniūnaitijoje nėra nė vienos naujai įrengtos vaikų žaidimo ir (ar) sporto aikštelių ar
esamos yra sunkiai pasiekiamos, ar netinkamos eksploatacijai;

8.5.3.  siūlomoje  vietoje  turi  būti  laisvas  žalias  plotas,  per  kurį  nėra  nutiesti  inžineriniai
tinklai.

III SKYRIUS
VEIKSMŲ PLANAS IR FINANSAVIMAS

9. Veiksmų planu siekiama spręsti Higienos normos ir saugumo reikalavimus neatitinkančių
vaikų žaidimo ir sporto aikštelių problemą, Klaipėdos mieste.

10.  Veiksmų planas apima naujų,  Higienos normos ir saugumo reikalavimų atitinkančių,
vaikų žaidimo aikštelių įrengimo viešosiose miesto erdvėse ir sporto aikštelių daugiabučių namų
kiemuose atnaujinimo infrastruktūrą.

11. Veiksmų plane numatytas preliminarus lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui.
12.  Veiksmų  planas  sudaromas  trejiems  metams  ir  tvirtinamas  Klaipėdos  miesto

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
13. Veiksmų plano finansavimo šaltinis – Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOS NUOSTATOS

14.  Tvarkos  aprašą  ir  Veiksmų  planą  vykdo  ir  įgyvendinimo  stebėseną  atlieka  Statinių
administravimo  skyrius.  Veiksmų  plano  priemonės  kasmet  integruojamos  į  Klaipėdos  miesto
savivaldybės strateginį veiklos planą.



4

15. Vaikų teisės į poilsį ir laisvalaikį įtvirtintos Jungtinių tautų Vaiko teisių konvencijoje,
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje  ir  kituose teisės aktuose.  Tvarkos aprašu ir  Veiksmų planu
siekiama  Klaipėdos  mieste  sudaryti  saugias  poilsio  sąlygas  šeimoms,  didinti  vaikų  užimtumą.
Įgyvendinus Veiksmų planą, vaikams bus sudaryta galimybė judėti, stiprėti, ugdyti savo motoriką ir
bendravimo  įgūdžius,  stiprinti  bendruomeniškumą,  saugoti  ir  tausoti  aplinką.  Pagerės  miesto
estetinis vaizdas.

16.  Tvarkos  aprašas  gali  būti  keičiamas,  pildomas  ar  panaikinamas  Klaipėdos  miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

___________



VAIKŲ ŽAIDIMO IR SPORTO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO IR ATNAUJINIMO 2021–2023 M. VEIKSMŲ PLANAS 

Uždaviniai Priemonės pavadinimas
Atsakingi
vykdytojai

Vertinimo
kriterijus

Vykdymo
metai

Preliminarus lėšų poreikis (tūkst. Eur)
Lėšų

šaltinis
2021 m. 2022 m. 2023 m. Iš viso:

1.  Įrengti ir 
prižiūrėti 
naujas vaikų 
žaidimo 
aikšteles miesto
viešosiose 
erdvėse.

1.1. Parengti vaikų 
žaidimo aikštelių 
įrengimo techninę 
dokumentaciją

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Parengtų aprašų –
9 vnt. 

2021–2023 (3x2) 6 (3x2) 6 (3x2) 6 18 Savivaldy
bės

biudžeto
lėšos (SB) 

1.2. Įrengti kokybiškas 
vaikų žaidimo aikšteles 
viešosiose miesto 
erdvėse

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Įrengtų naujų 
vaikų žaidimo 
aikštelių skaičius 
– 9 vnt. 

2021–2023 (2x32)+(1x
30)=94

(3x35) 105 (3x35) 105 304 SB

1.3. Užtikrinti nuolatinę 
įrengtų vaikų žaidimų 
aikštelių techninės 
priežiūros, kontrolės 
paslaugų teikimą ir 
nuolatinį defektų 
šalinimą

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Koordinuojama 
nuolatinės 
techninės 
priežiūros ir 
kontrolės 
paslauga – 1 vnt.

2021–2023 40 50
 

60 150 SB

2.  Atnaujinti 
sporto aikštelių
ir lauko 
gimnastikos 
inventorių 
daugiabučių 
namų kiemuose
ir viešosiose 
erdvėse.

2.1. Pašalinti netinkamus
naudoti ar netinkamose 
vietose įrengtus vaikų 
žaidimo aikštelių 
įrenginius

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Pašalintų 
netvarkingų vaikų
žaidimo aikštelių 
ar įrenginių 
skaičius – iki 300 
vnt.

2021–2023 7 9 9 25 SB

2.2. Atnaujinti sporto 
aikštelių infrastruktūros 
elementus

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Atnaujintų sporto 
aikštelių ir lauko 
gimnastikos 
aikštelių skaičius 
– 15 vnt.

2021–2023 (7x5)
35

(7x5)
35

(7x5)
35

105 SB

3. Įrengti 3.1.  Parengti laisvalaikio Statinių Parengtų projektų 2021–2023 8 8 8 24 SB

Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimo ir 
sporto aikštelių įrengimo ir atnaujinimo tvarkos 
aprašo 
priedas  
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laisvalaikio 
zonas viešosiose
miesto erdvėse.

zonų įrengimo techninę 
dokumentaciją

administra-
vimo

skyrius

skaičius – 3 vnt.

3.1.  Įrengti kokybiškas 
laisvalaikio zonas

Statinių
administra-

vimo
skyrius

Įrengtų 
laisvalaikio zonų 
skaičius – 2 vnt.

2022–2023 0 110 110 220 SB

Iš viso: 190 323 333 846 SB

_____________________________
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