VILKAVIŠKIO R. GRAŽIŠKIŲ GIMNAZIJA
DĖL PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO, TABAKO IR ALKOHOLONIŲ
GĖRIMŲ VARTOJIMO BEI SMULKAUS CHULIGANIZMO VIEŠOSE VIETOSE
Šventinė nuotaika nebus sugadinta, jeigu pirotechnikos priemones naudosime saugiai ir
elgsimės atsakingai Reikia nepamiršti, kad pirotechnikos priemonės - tai didesnio pavojaus šaltinis,
keliantis grėsmę žmogaus, visuomenės ir aplinkos saugumui, todėl, prieš jas pirkdami ir naudodami, turime
būti užtikrinti, jog suteiksime sau ir kitiems tik džiaugsmo akimirkų, kad nesukelsime nepageidaujamų
padarinių. Pirotechnikos gaminių naudojimas gali sukelti rimtą grėsmę vaikų sveikatai bei materialiniam
turtui. 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).
Kilus gaisrui dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant kvieskite ugniagesius. PAGALBOS
TELEFONAS 112. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros
įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu, pavyzdžiui, veltiniu.
NORĖTUME PRIMINTI IR KELIAMUS REIKALAVIMUS, UŽ KURIŲ NESILAIKYMĄ
TAIKOMA ADMINISTRACINĖ BAUDA, O UŽ ŽALOS PADARYMĄ - IR BAUDŽIAMOJI
ATSAKOMYBĖ:
 Griežtai draudžiama neštis pirotechnines priemones į gimnazijos patalpas.
 draudžiama naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones arčiau kaip 30 metrų nuo
mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų.
 draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus
švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas
leidimas);
 draudžiama parduoti ir naudoti pirotechniką asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų
fejerverkus draudžiama parduoti asmenims, neturintiems 18 metų;
 draudžiama naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo
alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 draudžiama naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose.
Įtarus mokinius naudojant, sprogdinant ar platinant pirotechnikos gaminius gimnazijoje ar jos
teritorijoje, bus informuojami tėvai, o sulaikius mokinį tai darant – informuojamas ir Vilkaviškio policijos
komisariatas. Už padarytus pirotechnikos priemonių įsigijimo, laikymo, pardavimo taisyklių pažeidimus
policijos pareigūnai turi teisę pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Administracinių
teisės pažeidimų kodeksą. Už nepilnamečių iki 16 metų padarytus pažeidimus atsako tėvai ar globėjai, o
nuo 16 metų - patys nepilnamečiai.
Draudžiama rūkyti švietimo ir gydymo įstaigose ir jų teritorijose ir arčiau kaip 50 m. iki įstaigos.
Gimnazijoje, jos teritorijoje ir arčiau kaip 50 iki gimnazijos. draudžiama rūkyti ir turėti
cigarečių, elektroninių cigarečių, tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
Prašome tėvų atsakingai kontroliuoti vaikų laisvalaikį ir pasirūpinti, kad mokiniai neatsineštų į
mokyklą draudžiamų pirotechnikos priemonių, cigarečių ir alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų.
Pasirūpinkite, kad per žiemos atostogas vaikai neliktų be priežiūros. Suaugusieji privalo gebėti ne
tik apsaugoti vaikus nuo bet kokio pavojaus, bet ir patys nepamiršti laikytis įstatymu nustatytos tvarkos,
elgtis atsakingai, kad didžiosios metų šventės praeitų saugiai ir linksmai.
LINKIME GRAŽIŲ IR LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
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Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas
175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas
Nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba
chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas – užtraukia baudą tėvams arba
globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.
1761 straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos
pažeidimas
Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas –užtraukia
įspėjimą arba baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių
konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje
dalyje numatytus pažeidimus, – užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki penkiasdešimt septynių eurų su
civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytas pažeidimas, padarytas nepilnamečių nuo keturiolikos iki
šešiolikos metų, – užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams ar globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki
dvidešimt aštuonių eurų su civilinių pirotechnikos priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo.
178 straipsnis.
Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas
viešosiose vietose
Alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų, [..] gėrimas [..] arba girto pasirodymas viešosiose vietose,
įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo aštuonių iki
keturiolikos eurų.
Tokie pat veiksmai, padaryti pakartotinai per vienerius metus po administracinių nuobaudų paskyrimo,
– užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų.
Girtų nepilnamečių iki šešiolikos metų pasirodymas viešosiose vietose, taip pat jų gėrimas alkoholinių
gėrimų – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių
eurų.
Girtų nepilnamečių nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų pasirodymas viešosiose vietose, taip pat jų
gėrimas alkoholinių gėrimų – užtraukia baudą nuo aštuonių iki keturiolikos eurų.
1851 straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti
Rūkymas vietose, kuriose pagal savivaldybių tarybų sprendimus draudžiama tai daryti, – užtraukia
įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasdešimties eurų.
Rūkymas vietose, kuriose pagal įstatymus draudžiama tai daryti, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo
dvidešimties iki penkiasdešimties eurų.
1856 straipsnis.
Jaunesnių kaip aštuoniolikos metų asmenų tabako gaminių ar susijusių
gaminių rūkymas (vartojimas) ar jų turėjimas
Jaunesnių kaip šešiolikos metų asmenų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių)
rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų)
turėjimas – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių
eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
Tokie pat veiksmai, numatyti šio straipsnio pirmojoje dalyje, padaryti pakartotinai per vienerius metus
po administracinės nuobaudos paskyrimo, – užtraukia baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) nuo
dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar susijusių gaminių konfiskavimu.
Asmenų nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių
cigarečių) rūkymas (vartojimas) ar tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių ir pildomųjų
talpyklų) turėjimas – užtraukia baudą nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų su tabako gaminių ar
susijusių gaminių konfiskavimu.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto už šio straipsnio trečiojoje dalyje numatytus pažeidimus,
– užtraukia baudą nuo dvidešimt aštuonių iki aštuoniasdešimt šešių eurų su tabako gaminių ar susijusių
gaminių konfiskavimu.
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