
KAS  ŽINOTINA  APIE PIROTECHNIKOS PRIEMONES 

 

Vis labiau artėjant šventiniam laikotarpiui, pareigūnams, 

ugniagesiams-gelbėtojams ir medikams rūpestį kelia prekyba 

pirotechnikos priemonėmis ir jų naudojimas.  

 

Nors pagal Civilinių pirotechnikos priemonių kontrolės įstatymą, 

pirotechniką įsigyti gali tik piliečiai nuo 14 metų, dažnai gatvėse 

pastebima ir mažesnių vaikų, fejerverkus sprogdinančių nesilaikant 

jokių saugumo taisyklių.  

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos 

priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi.  

Tačiau skaudžiausios nelaimės įvyksta naudojant ar gaminant 

savadarbius ar nesertifikuotus pirotechninius gaminius. 

Tokie gaminiai gali būti mirtinai pavojingi, nes jie nėra 

išbandomi, nežinoma, nei kokiu atstumu, nei kokia kryptimi įvyks 

šūvis, taip pat nežinoma sprogimo jėga.  

Nebandykite  patys gaminti ir naudoti savadarbių ar 

nesertifikuotų pirotechninių gaminių. 

 

Pirotechnines priemones gyventojai gali įsigyti iš prekiautojų, 

kurie turi teritorinių policijos įstaigų išduotus leidimus ir parduoda tik 

sertifikuotas priemones.  

 

Prie kiekvienos pirotechnikos priemonės turi būti pridedama jos 

naudojimo instrukcija, todėl būtina laikytis visų joje esančių 

nurodymų, nukreipti priemonę į viršų ir atsitraukti saugiu atstumu.  

 



Jeigu pirotechnikos priemonė neiššovė, negalima artintis prie jos 

tiek laiko, kiek nurodyta instrukcijoje, negalima jos ardyti ar uždegti 

iš naujo. 

 

Pagal Civilinių pirotechnikos priemonių kontrolės įstatymą 

draudžiama: 

 

1) parduoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 

kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų; 

 

2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus 1 kategorijos 

fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir 

reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su 

pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės 

tarybos nustatytose vietose; 

 

  3) jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos 

priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip 

pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti savivaldybės taryba 

yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės 

tarybos nustatytu laiku; 

   4) naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį; 

 

   5) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurių  

garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs; 

 



    6) naudoti ir (ar) parduoti civilines pirotechnikos priemones 

asmenims, kurie neturi teisės jų įsigyti ir (ar) naudoti; 

 

    7) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, 

apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų 

psichiką veikiančių medžiagų; 

 

      8) naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones, kurios 

yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant 

kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų; 

 

      9) gaminti, parduoti ir naudoti pirotechnikos priemones, 

pažeidžiant šio įstatymo nustatytus reikalavimus; 

 

    10) naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurios neatitinka 

esminių saugos reikalavimų ir nėra tinkamai paženklintos, taip pat 

šiomis priemonėmis prekiauti. 

 

   Pirotechnikos priemones, skirtas naudoti lauke, griežtai draudžiama 

naudoti patalpose.  

 

LINKIME SAUGIŲ, LINKSMŲ ŠVENČIŲ! 

 


