
„NEPAMIRŠKIME FEJERVERKUS NAUDOTI 

ATSAKINGAI“

Daugeliui fejerverkai yra neatsiejama Kalėdų ir Naujųjų metų 

šventės dalis. O tam, kad jie taptų gražiu šventės akcentu, o ne 

nelaimės priežastimi, svarbu  laikytis keleto taisyklių.

• Pirotechnikos priemones geriau įsigyti specializuotose

parduotuvėse, o ne turguje ar internetu.

• Ypač svarbu nenaudoti pirotechnikos gaminių su pažeista

pakuote.

• Pirotechnikos priemonės skirstomos į tam tikras kategorijas. 

Galingiausios, didžiausią triukšmą keliančios ir 

pavojingiausios priklauso 4–5 klasei, o 1–2 klasės yra mažiau 

pavojingos. Pirotechnikos gaminius galima naudoti tik 

atviroje teritorijoje, griežtai laikantis saugaus naudojimosi 

instrukcijos reikalavimų.

KAIP SAUGIAI NAUDOTIS PIROTECHNIKOS 

PRIEMONĖMIS:

✓ Nesinešiokite jų kišenėse.

✓ Nelaikykite šalia radiatorių, krosnių.

✓ Nemėtykite, netrankykite.

✓ Leiskite nuo lygaus, keisto pagrindo.

✓ Leiskite atviroje teritorijoje, kuo toliau nuo pastatų, 

automobilių.

✓ Leisdami tamsoje, pasišvieskite žibintuvėliu.

✓ Saugokite veidą ir rankas.

✓ Vienu metu uždekite tik vieną gaminį.

✓ Fejerverkų keliamas triukšmas dažnai išgąsdina 

gyvūnus, todėl, kol leidžiami fejerverkai, gyvūnus 

laikykite namuose.



JEI PIROTECHNIKOS GAMINYS NEIŠŠOVĖ 

SVARBU LAIKYTIS TAISYKLIŲ:

• Neikite prie jo mažiausiai minutę arba tiek, kiek parašyta 

instrukcijoje.

• Nebandykite jo ardyti ar uždegti iš naujo.

• Neužsidegusį ar neiššovusį gaminį reikia panardinti į 

vandenį, įdėti į maišelį ir išmesti į šiukšlių konteinerį.

SVARBU: Bengališkosios ugnelės ne ką 

mažiau pavojingos. Todėl geriau jų 

nemėtyti, nekabinti ant eglučių, neduoti 

vaikams į rankas. Mažieji gali bandyti 

bengališkąsias ugneles užpūsti ir taip 

nudegti veidą. 

PIEŠ NAUDOJANT FEJERVERKUS SVARBU ŽINOTI:

Fejerverkų ir petardų padaryti sužalojimai itin pavojingi ir

sunkiai gydomi. Dažniausi nudegimų sužalojimai patiriami

galvos srityje – nukenčia akys, veidas, ausys, taip pat

nutraukiamos galūnės – rankos ir pirštai.

Iššauti fejerverkai sukelia ne tik garso bei šviesos efektus, bet

ir paskleidžia iki 10 kartų didesnį pavojingų teršalų ir sunkiųjų

metalų kiekį. Po orą pasklinda anglies, vario, kalio, natrio,

magnio, aliuminio, chloro, titano ir sieros tarša. Ramią naktį

fejerverkų sukelta oro tarša išsilaiko keliolika valandų. Pučiant

vėjui ir sningant arba lyjant, teršalai išsisklaido per 2-3

valandas.



Triukšmingos ugnies salvės pavojingos ir gyvūnams.

Fejerverkai baido ne tik naminius augintinius ir gyvulius, bet ir

miesto paukščius. Šie išsigąsta, ima blaškytis ir, susidūrę su

kliūtimi, gali žūti.

Triukšmo žala sveikatai

Svarbu nepamiršti, kad fejerverkai sukelia ir didelį triukšmą, kuris

kenkia žmogaus sveikatai. Ausies pažeidimai, kurie sukelia klausos

pablogėjimą, gali atsirasti dėl kelių priežasčių. Triukšmas klausą veikia

sukeldamas akustinę traumą, klausos nuovargį ar kurtumą. Akustinę

traumą sukelia labai didelio stiprumo (daugiau nei 130 decibelų)

trumpalaikis triukšmas, pavyzdžiui, sprogimas, šūvis. Veikiant tokiam

dideliam triukšmui, trūksta ausies būgnelis, vidinėje ausyje išsilieja

kraujas, negrįžtamai pažeidžiami klausos receptoriai, todėl žmogus

staiga apkursta, jaučiamas stiprus skausmas ausyse, svaigsta galva,

galimas sąmonės netekimas.
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