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   PATVIRTINTA 

                        Neringos savivaldybės  

                        administracijos direktoriaus 

                                                       2011 m. lapkričio 18 d.  

                                                                       įsakymu Nr.V13-513 

LEIDIMŲ NAUDOTI CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONES NERINGOS  

SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.  Šios tvarkos aprašas reglamentuoja leidimų naudoti civilinės 

pirotechnikos priemones išdavimo tvarką Neringos savivaldybės teritorijoje. 

2.  Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2004 m. kovo 23 d. 

Lietuvos Respublikos Seimo Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės 

įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-2074 (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2010, Nr. 1-29). 

3.  Leidimai išduodami fiziniams ir juridiniams asmenims, 

organizuojantiems masinius renginius Neringos savivaldybės teritorijoje. 

4.  Leidimus išduoda Neringos savivaldybės administracijos civilinės 

ir priešgaisrinės saugos tarnybos vedėjas (Taikos g. 2, Neringa,  6 kab.). 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

5.  Civilinės pirotechnikos priemonės – specialiai civiliniams 

tikslams pagaminti ir teisės aktų nustatyta tvarka pažymėti gaminiai, kuriuose yra 

pirotechninio mišinio, skirti naudoti pramogai, žemės ūkyje, transporte, buityje ar 

pramonėje. 

6.  Pirotechninis mišinys – medžiagos (įskaitant paraką) ar jų 

mišinys, be detonacijos vykstančios egzoterminės cheminės reakcijos metu sukeliantis 

šilumos, šviesos, ugnies, garso, dūmų, judesio ar jų derinio efektus. 

7.  Pramoginės pirotechnikos priemonės – pramogai skirtos 

civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose esančios medžiagos ar jų mišiniai be 

detonacijos vykstančios egzoterminės cheminės reakcijos metu sukelia šviesos, ugnies, 

garso, dūmų ar jų derinio efektus. 

8.  I klasės pirotechnikos priemonės – labai mažo galingumo 

civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose (viename gaminyje) bendras pirotechninio 

mišinio kiekis neviršija 3 gramų. Šios klasės pirotechnikos priemonėms priskiriami 

įvairūs pirotechniniai žaislai ir kapsulės, maži ugnies lankai, konfeti, ugnies fontanai ir 

kiti pirotechnikos gaminiai, kurie po pirotechnikos priemonių saugos ekspertizės priskirti 

šios klasės pirotechnikos priemonėms. 

9.  II klasės pirotechnikos priemonės – mažo galingumo civilinės 

pirotechnikos priemonės, kuriose (viename gaminyje) bendras pirotechninio mišinio 

kiekis viršija 3 gramus, bet neviršija 50 gramų. Šiai klasei priskiriami ugnies geizeriai, 

petardos, ugnies fontanai, raketos su spalvotais šviesuliais ir sproginėjančiais mišiniais, 

spalvotų dūmų deglai ir kiti pirotechnikos gaminiai, kurie po pirotechnikos priemonių 

saugos ekspertizės yra priskirti II klasės pirotechnikos priemonėms. Šios klasės 

pirotechnikos priemonėms taip pat priskiriamos raketos, kurios pagal bendrą pirotechninio 

mišinio kiekį turėtų būti priskirtos I klasės pirotechnikos priemonėms. 

10. III klasės pirotechnikos priemonės – vidutinio galingumo 

civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose (viename gaminyje) bendras pirotechninio 

mišinio kiekis viršija 50 gramų, bet neviršija 250 gramų. Šios klasės pirotechnikos 



2 

 

 

priemonėms priskiriamos petardos, taip pat kiti tik garsą (švilpimą) skleidžiantys 

pirotechnikos gaminiai ir ilgesnės kaip 45 mm ir (arba) didesnio kaip 7 mm skersmens 

petardos, nors pagal bendrą pirotechninio mišinio kiekį jos turėtų būti priskiriamos II 

klasės pirotechnikos priemonėms. 

11. IV klasės pirotechnikos priemonės – didelio galingumo civilinės 

pirotechnikos priemonės, kuriose (viename gaminyje) bendras pirotechninio mišinio 

kiekis viršija 250 gramų. 

12. Techninės pirotechnikos priemonės – naudoti žemės ūkyje, 

pramonėje, transporte arba buityje skirtos civilinės pirotechnikos priemonės, kuriose 

esančios medžiagos ar jų mišiniai be detonacijos vykstančios egzoterminės cheminės 

reakcijos metu sukelia šilumos, šviesos, ugnies, garso, dūmų, judesio ar jų derinio efektus. 

13.  T0 klasės techninės pirotechnikos priemonės – skiltuvai, 

pirotechniniai vulkanizavimo, šildymo paketai, dūmų deglai, kurie dažnai naudojami 

buityje bei pramonėje, ir kiti pagal savo veikimo principą panašūs gaminiai. 

14.  T1 klasės techninės pirotechnikos priemonės – signalinės 

raketos ir šoviniai, signaliniai dūmų deglai, terminių suvirinimo mišinių paketai, kino 

filmų gamybai naudojamos priemonės ir kiti pagal savo veikimo principą panašūs 

gaminiai. 

15.  T2 klasės techninės pirotechnikos priemonės (sprogstamieji 

įtaisai) – raketos ir užtaisai debesims išsklaidyti, gelbėjimo lynams iššauti bei tinklams 

užmesti skirtos priemonės ir kiti pagal savo veikimo principą panašūs gaminiai. 

16.  Naudotojas – juridinis asmuo, naudojantis civilines pirotechnikos 

priemones ūkinėje komercinėje veikloje, arba fizinis asmuo, naudojantis civilines 

pirotechnikos priemones buityje ar pramogai. 

17.  Renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, veiksmas – 

koncertas, spektaklis, šventė, mugė, akcija, varžybos ir kt., kurio forma nepriskiriama 

susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.). Asmeninės 

šventės (vestuvės, gimtadieniai, vardadieniai, giminių/draugų susitikimai ir kt.) nėra 

priskiriami prie renginių sąvokos. 

III. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA 

18. Civilines pirotechnikos priemones Neringos savivaldybės 

teritorijoje gali naudoti ne jaunesni kaip 18 m. fiziniai asmenys ir ne jaunesni kaip 18 m. 

juridinių asmenų įgalioti asmenys. 

19. Civilinės pirotechnikos priemonės be leidimo Neringos 

savivaldybės teritorijoje gali būti naudojamos tik valstybinių švenčių dienomis. 

20. Asmenys norintys naudoti civilinės pirotechnikos priemones 

renginių metu, turi gauti Savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą. 

21. Leidimai naudoti civilinės pirotechnikos priemones išduodami 

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 

22. Leidimui gauti juridiniai ir fiziniai asmenys civilinės ir 

priešgaisrinės saugos tarnybos vedėjui Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu 

pateikia: 

22.1. prašymą, kuriame nurodoma (leidimo prašymo forma pridedama): 

22.1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono 

numeris, prašymo pateikimo data, vietos, kurioje bus naudojamos civilinės pirotechnikos 

priemonės, adresas ir naudojimo laikas, organizuojamo renginio pobūdis, pavadinimas ir 

trukmė, numatomų naudoti civilinių pirotechnikos priemonių klasės ir jų kiekiai, atsakingo 

už civilinių pirotechnikos priemonių naudojimą asmens pareigos, vardas ir pavardė, asmens 

kodas, administracijos vadovo, patvirtinusio prašymą, pareigos, vardas ir pavardė, asmens 

kodas; 
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22.1.2. fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono 

numeris, prašymo pateikimo data, vietos, kurioje bus naudojamos civilinės pirotechnikos 

priemonės, adresas ir naudojimo laikas, organizuojamo renginio pobūdis, pavadinimas ir 

trukmė, numatomų naudoti civilinių pirotechnikos priemonių klasės; 

22.2. atestacijos pažymėjimą, leidžiantį naudoti IV, T1, T2 klasių civilinės 

pirotechnikos priemones; 

22.3. teritorinės valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą, kad suderinta 

civilinių pirotechnikos priemonių naudojamo vieta ir laikas. 

23. Leidimas išduodamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo 

pateikimo dienos. Jeigu prie prašymo nepateikti kai kurie būtini dokumentai arba pateikti 

vėliau, tai leidimo išdavimo laikas skaičiuojamas nuo visų leidimui išduoti reikiamų 

dokumentų pateikimo dienos. 

24. Leidimas naudoti civilines pirotechnikos priemones išduodamas 

vienam konkrečiam renginiui. 

IV. LEIDIMŲ NEIŠDAVIMAS 

25. Leidimas naudoti civilinės pirotechnikos priemones Neringos 

savivaldybės teritorijoje neišduodamas, jeigu: 

25.1. pateikti ne visi dokumentai, jie klaidingi arba netinkamai įforminti; 

25.2. teritorinė valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba prieštarauja dėl civilinių 

pirotechnikos priemonių naudojimo nurodytojo vietoje; 

25.3. fiziniam ar juridiniam asmeniui buvo panaikintas leidimas ar taikyta 

administracinė nuobauda už netinkamą civilinių pirotechnikos priemonių naudojimą; 

26. Atsisakius išduoti leidimą šios tvarkos 25 punkte nurodytais 

pagrindais, apie tai per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų priėmimo dienos savivaldybės 

administracijos civilinės ir priešgaisrinės saugos tarnybos vedėjas praneša pareiškėjui 

raštu ir nurodo atsisakymo išduoti leidimą priežastis. 

V. LEIDIMO PANAIKINIMO TVARKA 

27. Leidimas naudoti civilinės pirotechnikos priemones Neringos 

savivaldybės teritorijoje panaikinamas, jeigu: 

27.1. nustatoma, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys; 

27.2. teritorinė valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pateikia motyvuotą teikimą; 

27.3. nustatoma, kad civilinės pirotechnikos priemonės buvo naudojamos asmens, 

neturinčio teisės jų naudoti; 

27.4. nustatoma, kad naudojamos civilinės pirotechnikos priemonės naudojamos ne 

leidime nurodytam renginiui, ne toje vietoje ar nenurodytu laiku. 

28. Savivaldybės administracijos civilinės ir priešgaisrinės saugos 

tarnybos vedėjas per 5 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo 

išsiunčia rašytinį pranešimą įmonei ar fiziniam asmeniui, nurodydamas leidimo galiojimo 

panaikinimo priežastis. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

29. Civilinių pirotechnikos priemonių naudojimą kontroliuoja 

Klaipėdos pakrities VPK Neringos policijos komisariato ir Klaipėdos apskrities PGV 

Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atsakingi pareigūnai. 

30. Šios Tvarkos aprašo reikalavimus pažeidę fiziniai ir juridiniai 

asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 



4 

 

 

31. Tvarkos aprašo įgyvendinimą kontroliuoja administracijos 

direktorius. 
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(vardas ir pavardė, įstaigos pavadinimas didžiosiomis raidėmis) 

       

                             (adresas) 

       

                              (atsakingo asmens telefono nr.) 

 

 

Neringos savivaldybės administracijos            

Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS  LEISTI  NAUDOTI  PIROTECHNIKOS PRIEMONES 

201_-________________ 

Neringa 

 

 

 

1.        
(pirotechnikos naudojimo data ir laikas  ir trukmė) 

 

2.        
(pirotechnikos naudojimo vieta) 

 

3.         
(naudojamų pirotechnikos priemonių klasės ir jų skaičius) 

 

4.        
(už pirotechnikos naudojimą atsakingas asmuo)        

 

PRIDEDAMA. Licencija naudoti pirotechnikos priemones (kopija).    

 

        
                            (pareigos)           (parašas)                            (vardas pavardė) 

 

SUDERINTA:    SUDERINTA: 

Klaipėdos apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo 

Valdyba Neringos priešgaisrinė Neringos savivaldybės 

gelbėjimo tarnyba administracijos  Civilinės ir 

priešgaisrinės saugos tarnybos vedėjas 

 

        
                     (pareigos)                            (parašas, vardas, pavardė) 

        
               (parašas, vardas, pavardė)     (data) 

   

                (data) 

 

 

 
 


