
SAUGUS ELGESYS SU 
PIROTECHNIKA



PIROTECHNIKOS KELIAMI PAVOJAI IR NAUDOJIMO 
APRIBOJIMAI

• 1. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama naudoti pirotechnikos 

gaminius. 

• 2. Pirotechninius gaminius draudžiama naudoti prie ligoninių, mokymo įstaigų, vaikų

darželių, bažnyčių.

• 3. Jų negalima sprogdinti nuo 22 iki 8 val., išskyrus švenčių dienas.

• 4. Pirotechnikos gaminių naudojimas ne pagal paskirtį ir draudžiamose vietose yra 

administracinės teisės pažeidimas. 

• 5. Pirotechnikos priemonių negali įsigyti ir naudoti asmenys, jaunesni nei 18 metų.



• 6. Už padarytus pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, pardavimo taisyklių pažeidimus 

policijos pareigūnai  pradeda administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 166, 167, 167¹, 167², 173, 174, 175, 176¹, 

181, 183, 192 straipsnius.

• 7. Už vaikų ir paauglių iki 16 metų padarytus pažeidimus atsako jų tėvai (globėjai).

• 8. Pažeidus civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo ir naudojimo tvarką, gresia 

administracinė nuobauda.

• 9. Sulaikius mokinius naudojant, sprogdinant pirotechnikos gaminius, įtarus platinant bus 

informuojami tėvai ir Alytaus AVPK.



• 10. Pirotechnikos gaminių naudojimas gali sukelti rimtą grėsmę sveikatai bei materialiniam 

turtui. 

• 11. Pagrindinės priežastys, dėl kurių dažniausiai susižalojama – pirotechnikos gaminių

naudojimas nesilaikant naudojimo instrukcijos, savadarbių, nekokybiškų gaminių naudojimas, tėvų

neatsakingumas (tėvai leidžia vaikams sprogdinti pirotechnikos priemones be suaugusiųjų

priežiūros) ir chuliganizmas (pirotechnikos gaminių mėtymas į žmones, po automobiliais).

• 12. PAGALBOS TELEFONAS 112.



NESAUGAUS ELGESIO PASEKMĖS. 
BŪNA IR BAISIAU...



SAUGUS ELGESYS PRIE 
VANDENS TELKINIŲ IR 
GALIMI PAVOJAI ŽIEMOS 
LAIKU



• Žiemą, atšalus orui, vandens 
telkinius padengia ledas. Visiems, o 
ypač vaikams, kyla pagunda 
išbandyti ledo tvirtumą, žvejai 
nekantrauja pasimėgauti poledinės 
žūklės malonumais, ekstremalių
pojūčių mėgėjai ant užšalusių
vandens telkinių važinėja 
automobiliais, sniego motociklais. 

Tačiau būtina suvokti ir 

įsidėmėti, kad užšalę 

vandens telkiniai yra 

ypač pavojingi.
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KOKS LEDAS YRA TVIRTAS?

 Ledas laikomas tvirtu jeigu jo storis yra 

daugiau kaip 7 cm. Toks ledas jau išlaiko 

žmogų.

 Tačiau kad jis išlaikytų grupę žmonių, jo storis 

turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. Ant ežero 

toks ledo storis susidaro per 5-8 dienas, kai 

vidutinė paros temperatūra yra 7oC šalčio ir 

nesninga. 

 Lengvąjį automobilį išlaiko 26 cm storio ledas, 

atstumas tarp kelių automobilių turėtų būti iki 

15 metrų.
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KOKIA TVIRTO LEDO SPALVA?

• Tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o 

matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas 

yra netvirtas. 

• Trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšąla 

medžių šakos, lentos ir kiti daiktai, o taip pat arti 

krūmų, medžių, nendrių. Netvirtas ledas susidaro ir 

tose vietose, kur įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, 

yra šaltiniai.
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NE TIK MAUDYMOSI SEZONO METU LIETUVOJE NUSKĘSTA 
NEMAŽAI ŽMONIŲ, DALIS JŲ – ĮLŪŽUS LEDUI. 

• Prieš lipdami ant ledo būtinai įvertinkite visą užšalusio vandens telkinio vaizdą. Pavojus 

slypi sniegu užneštose, pripustytose vietose, taip pat ten, kur matosi įtrūkimai, nelygumai, 

vandens srovės, balos ir tirpstantis sniegas. 

• Eidami ant ledo su grupe žmonių laikykitės atstumo, nes didelis žmonių susibūrimas 

vienoje vietoje didina įlūžimo riziką. 

• Nedrįskite tai daryti be suaugusiųjų priežiūros.

• Ant ledo eikite tik šviesiuoju paros metu, kad galėtumėte pamatyti visas pavojingas zonas. 



PATARIMAI, KAIP ELGTIS ĮLŪŽUS LEDUI

• Pirmiausia nepasiduokite panikai ir karštligiškai nesikabinkite už ledo krašto, nes jis lūžinės, o jūs 

prarasite jėgas. 

• Bandykite „užplaukti ant ledo“ laikydamiesi ant vandens paviršiaus ir artėdami prie tvirtesnio ledo. 

• Iš lėto ropškitės ant ledo pirmiausia plačiai ištiestomis rankomis ir krūtine, po to kojomis viena po 

kitos. Nusiaukite sunkius ir slidžius batus, jei jie trukdo užlipti ant ledo. Drabužių nenusivilkite – jie 

apsaugo kūną nuo šalto vandens ir ledo.

• Užlipę ant ledo kuo plačiau paskirstykite savo kūno svorį. Šliaužkite į tą kranto pusę, iš kurios 

atėjote. Ant kojų stokitės tik išlipę ant kranto.

• https://www.youtube.com/watch?v=cqrttU4O--Y

https://www.youtube.com/watch?v=cqrttU4O--Y


PATARIMAI PASTEBĖJUS ĮLŪŽUSĮ IR SKĘSTANTĮ ŽMOGŲ

• Sušukite skęstančiam žmogui, kad jį matote ir skubate į pagalbą, kad nusiramintų.

• Kvieskite pagalbą. Netoliese esantys žmonės galės jums padėti ištraukti nelaimėlį. Jeigu aplink nėra 

žmonių – nedelsdami skambinkite numeriu 112, trumpai ir aiškiai papasakokite, kas ir kur įvyko.

• Nesiartinkite prie žmogaus arčiau kaip 10 m atstumu. 

• Neduokite skęstančiajam rankos, nes savo svoriu įlaušite ledą. 

• Atsigulkite ant ledo ir paduokite skęstančiajam šaką, slidę, slidžių lazdą ar panašų tvirtą daiktą arba 

numeskite virvę su mazgu, tvirtai surištus šalikus, drabužius. Esant keliems gelbėtojams galima 

visiems atsigulti ant ledo, tvirtai suimti vienas kitą už kojų ir sudaryti gyvą grandinę iki eketės.

• Jeigu negalite pasiekti įlūžusio asmens, nerizikuokite savo gyvybe ir laukite gelbėtojų.


