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MODULIS B.9.1. PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ PROCESŲ ORGANIZAVIMAS 

VIEŠBUTYJE „SPA VILNIUS SANA“, TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

1.1. CD UAB „RAMINORA“ „SPA VILNIUS SANA“ 

 

Pilna reklaminė informacinė ir vaizinė medžiaga apie UAB „Raminora“ yra pateikta CD 

kompaktiniame diske, kuris pateiktas priede Nr. 1.  

 

1.2. REKLAMINĖ INFORMACINĖ MEDŽIAGA ĮMONĖS INTERNETO SVETAINĖJE: 

HTTP://SANA.SPA-VILNIUS.LT/VIESBUTIS/HTTP://SPA-VILNIUS.LT/ 

 

SPA Vilnius SANA – tai: gydomasis ir poilsio SPA centras, įsikūręs seniausiame Lietuvos kurorte 

– Druskininkuose, siūlantis įvairias SPA ir sveikatinimo procedūras su mineraliniu vandeniu ir 

gydomuoju purvu, poilsio, sveikatinimo, profilaktinio gydymo, diagnostikos, maitinimo ir 

konferencijų organizavimo paslaugas. Iš viso SPA centre siūlomos daugiau kaip 376 gydymo ir 

sveikatinimo procedūrų.  

Viešbutis SPA Vilnius SANA Druskininkai 

SPA Vilnius SANA 4* viešbutis įsikūręs labai gražioje kurorto vietoje – šalia parko prie Ratnyčėlės 

upelio, o iki miesto centro – vos keli žingsniai pėsčiomis.  

Aštuonių aukštų viešbutis įrengtas santūriai elegantišku ir funkcionaliu skandinavišku stiliumi: 

interjere daug natūralių medžiagų, o vyraujančios pastelinės spalvos, išsklaidytas apšvietimas kuria 

ramią atpalaiduojančią atmosferą. Jei esate didelis romantikas ar Rytų egzotikos mėgėjas – tuomet 

rinkitės originalaus ir savito interjero apartamentus. 

Viešbutyje rasite visus Europos Sąjungos šalių 4* viešbučiams įprastus patogumus.Iš viso 

viešbutyje yra 177 numeriai: iš jų – 24 vienviečiai, 95 dviviečiai, 13 mini liuksų, 14 studijų, 22 mini 

apartamentai, 7 apartamentai ir 2 šeimyniniai apartamentai. Didžioji dalis kambarių yra labai 

http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/vienvietis-single-2/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/dvivietis-double-twin-2/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/mini-liuksas-junior-deluxe/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/studija-studio/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/mini-apartamentai-junior-suite/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/mini-apartamentai-junior-suite/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/apartamentai-suite/
http://sana.spa-vilnius.lt/viesbutis/seimyninis-apartamentas-family-suite/
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funkcionaliai įrengti, tad juose patogu apsigyventi ir šeimoms su vaikais. Pro visų kambarių langus 

atsiveria nuostabūs žaliojo Druskininkų kurorto vaizdai. SPA Vilnius SANA viešbutyje svečiai su 

gyvūnais neapgyvendinami. SPA Vilnius SANA viešbutyje veikia bevielis internetas. 

 

                       

 

1 pav. SPA Vilnius SANA Druskininkai viešbučio vaizdai 

  

http://sana.spa-vilnius.lt/wp-content/uploads/2010/12/IMG_9918.jpg
http://sana.spa-vilnius.lt/wp-content/uploads/2010/12/Terasa_closeup1.jpg
http://sana.spa-vilnius.lt/wp-content/uploads/2010/12/IMG_9924.jpg
http://sana.spa-vilnius.lt/wp-content/uploads/2010/12/IMG_9763.jpg
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1.3. PLANET  HORIZONS  TECHNOLOGIES – FIZINIS VANDENS APDOROJIMAS 

AQUA – 4 D - SKAIDRĖS 

Planeta Horizontai Technologies – tai naujos vandens valymo technologijos, kurios išspręs daug 

rimtų problemų. Mityba ir geriamojo vandens gamyba patobulinta, siekiant užtikrinti sveiką 

gyvenimą. Planeta Horizontai Technologies - daug žadanti evoliucija. Tai Šveicarų firmos „Planet 

Horizons Technologies“ gamybos modulinė sistema „AQUA – 4 D“.  Po šio natūralaus vandens 

valymo išsaugoma vandens cheminė sudėtis.  Svarbiausias viešbučio natūralus gydomasis veiksnys 

– įvairios mineralizacijos (mažos, vidutinės, didelės ir sūrymai), chloridiniai natrio – kalcio – 

magnio vandenys. Mineraliniai vandenys naudojami įvairioms balneologinėms procedūroms ir 

gėrimui.  

Ši technologija: 

1. Neleidžia susidaryti kalkėms vamzdynuose ir įrenginiuose. 

2. Suardo senas kalkių nuosėdas. 

3. Apsaugo nuo šilumos apykaitos efektingumo sumažėjimo dėl kalkių susidarymo, 

optimizuoja energijos sąnaudas. 

4. Sumažina vidinio paviršiaus geležingų dalių koroziją. 

5. Minimalizuoja išlaikymą ir padidina vamzdyno bei prietaisų tarnavimo laiką, mažina 

prastovų  išlaidas. 

6. Sumažina detergentų bei vandens minkštinimo medžiagų sąnaudas. 

 

 Viešbutyje Spa Vilnius Sana siūlomas unikalus gydomasis mineralinis vanduo gerti tiesiai iš 

čiaupo.  
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1.4. KAMBARIŲ TIPŲ APIBŪDINIMO LAPAS  

1 lentelė. Kambarių tipų apibūdinimo lapas 

 TWIN DBL SGL JAP STUDIO MLUX2 FAP  AP 

Kambario kv.m.  14,5 14,5 11,5 31 25-31 25-30 41 46 

Išskleidžiama 

lova 

   +  +  + 

Vaikiška lovytė + + 

Tik 

išimtinais 

atvejais 

+ + + 

Išskyrus:  

523rausv. 

623 žalia 

723 ruda 

+ 

Išskyrus: 

206,306, 

406,506, 

606 

+ 

 

+ 

 

Pristatoma lova     + 

Išskyrus:  

523rausv. 

623 žalia 

723 ruda 

+ + + 

Balkonas + + + + + 

Išskyrus: 

223,323, 

423,523 

623,723 

813 

+ 

Išskyrus: 

724,524, 

324 

 

+ + 

Dušas + + + + 

Išskyrus: 

205,305, 

405,505, 

605 

+ 

 

+ 

Išskyrus: 

724,524, 

324 

 

+  

Vonia    205,305, 

405,505, 

605 

 724,524, 

324 

+ + 

Chalatas + + + + + + + + 

Šlepetės    + + + + + 
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Vonios higienos 

rinkinys 

   + + + + + 

Mini baras    + + + + + 

Virdulys    + + + + + 

Seifas    + +  + + 

Vonios kambario 

grindų šildymas 

VIIIa. – visuose 

kamb. Išskyrus 

813 kamb. 

   701,702, 

705,706, 

707,710, 

711 

223,323, 

423,523, 

623,723, 

703,704, 

708,709 

 712  

Kondicionavimas: 

VIIa. – visuose 

kamb. Išskyrus 

SGL ir MLUX 

   205,305, 

405,505, 

605 

223,323, 

423,523, 

623 

 + 233,333 

433,533 

633,733 

819 

 

 

Kambarių tipų  apibūdinimas 

 

DBL , TWIN – (Double / Twin)  Dvivietis  kambarys su viena plačia  dviviete lova, arba dviem 

atskirom lovom. Šie numeriai yra dviejų tipų – su vientisu čiužiniu 140 cm x 200 cm ir su dviem 

atskirais čiužiniais 90 cm x 200 cm. Yra interaktyvi TV, rodanti 16 nemokamų kanalų, taip pat 4 

kanalų radijas, darbo stalas, tiesioginė telefono linija. Vonios kambaryje – dušo kabina, 

rankšluosčiai ir plaukų džiovintuvas; kambaryje ant lovos – Jums skirti chalatai. Kiekviename 

numeryje yra balkonas. Dviviečiai kambariai pritaikyti gyventi 2 asmenims. 

SNGL – (single room) – vienvietis arba dvivietis kambarys, tačiau jame apgyvendinamas tik vienas 

žmogus. Juose patogios pailgintos lovos 120 cm x 210 cm, interaktyvi TV, rodanti 16 nemokamų 

kanalų; taip pat 4 radijo kanalai, darbo stalas, tiesioginė telefono linija. Vonios kambaryje yra dušo 

kabina, rasite rankšluosčius ir plaukų džiovintuvą, o kambaryje ant lovos bus Jums skirtas chalatas. 

Kiekviename numeryje yra balkonas. 

JAP -  (Junior Suite) – mini apartamentai. Mini apartamentuose yra 2 balkonai į alėjos arba upelio 

pusę. Kambariuose įrengtos drabužinė, yra rašomasis stalas, 2 televizoriai (svetainėje ir 

miegamajame), mini baras, elektrinis virdulys, asmeninis seifas, voniose – šildomos grindys, yra 
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klimato kontrolės sistema. Lova 1,8 x 2,0 m. Svetainėje išskleidžiama lova – sofa. Mini 

apartamentuose vonios kambariai su dušo kabinomis. 

STUDIO – (Studio)  Studija tipo kambarių dizainą kūrė interjero dizainerė Gintė Pamerneckienė. 

Šiuose kambariuose perteikiama jauki namų aplinka. Jaukumą ir išskirtinumą suteikia stiklo ir 

medžio raižiniai. Kurortą ir apylinkes galėsite apžvelgti per plačius panoraminius langus. Studija 

kambariuose yra plati lova 180 cm x 200 cm, sofa, staliukas, plačiaekranis televizorius su 

reguliuojama padėtimi (galima žiūrėti lovoje arba sėdint ant svetainės baldų), spinta, mini baras, 

taip pat rasite elektrinį virdulį, puodelius, vyno taures bei atidarytuvą vynui. Vonios kambaryje – 

dušo kabina, chalatai, šampūnas, dušo želė. Šio tipo kambarys yra skirtas apgyvendinti tik dviem 

asmenims. Šeimos su vaikais Studija kambariuose neapgyvendinamos. 

MLUX2 - (Junior Deluxe) Mini liuksas Šį numerį sudaro svetainė ir miegamasis. Tokiame mini 

liukse yra lova 140 cm x 200 cm, mini baras, taip pat – elektrinis virdulys, vyno taurės bei 

atidarytuvas vynui, puodeliai. Vonios kambaryje – dušo kabina, chalatai, šampūnas, dušo želė. 

Numeriai skirti dviems asmenims, tačiau išlanksčius sofą–lovą, juose gali apsistoti ir trys ar keturi 

žmonės. Nors ne visi mini liuksai turi balkonus, tačiau šie numeriai ypač tinkami šeimoms su 

vaikais. Vaikams iki 3 metų galime atnešti vaikišką lovytę. 

FAP – šeimyniniai  apartamentai - šeimai skirti du gretimi kambariai . Kiekviename iš jų paprastai 

yra dvi lovos Patartina pasitikslinti, ar tarp kambarių yra durys. Kambaryje gali būti atnešta vaikiška 

lovytė, papildomomis lovomis. 

AP – apartamentai – du kambariai miegamasis ir svetainė. Viešbutyje yra 7 apartamento tipo 

kambarių. Apartamentų numerį sudaro du kambariai – miegamasis ir svetainė, yra balkonas. Visų 

apartamentų svetainės akcentas – dekoratyvus fototapetas. Numeriuose yra erdvus prieškambaris, 

svetainė ir mini virtuvėlė. Virtuvėlėje yra šaldytuvas, elektrinis virdulys, puodeliai kavai ir/ar 

arbatai, šaukšteliai, stiklinės, taurės vynui, kamščiatraukis; taip pat rasite mineralinio vandens. 

Svetainėje – mini baras, asmeninis seifas, oro kondicionierius bei daug didesnės spintos nei kito 

tipo numeriuose; miegamajame – skystųjų kristalų televizorius; vonios kambaryje – vonia, chalatai, 

šampūnas, dušo želė. Numeriai tinkami šeimoms su vaikais – svetainėje yra išskleidžiama sofa-

lova, o vaikams iki 3 metų gali būti atnešta vaikiška lovytė. 

Viešbutyje yra 7 išskirtinio interjero apartamentai. Apartamentai KAWAI 2-ame aukšte, RUDUO 

3-ame aukšte, GERBERA 4-ame aukšte, PUMPURAI 5-ame aukšte, PŪKAS 6-ame aukšte, ROŽĖ 

7-ame aukšte, KAWAI 8-ame aukšte. 
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2lentelė. Kambarių  skaičius  pagal aukštus 

AUKŠTAS/ 

KAMBARIAI 

TWIN DBL SGL JAP STUDIO MLUX2 FAP  AP 

II  –  28  14 5 4 1 1 2 - 1 

III – 29 11 8 4 1 1 3 - 1 

IV  - 28 11 8 4 1 1 2 - 1 

V   – 29 13 6 4 1 1 3 - 1 

VI  - 28 11 8 4 1 1 2 - 1 

VII – 19 - - 4 7 5 1 1 1 

VIII –16 - - - 10 4 - 1 1 

Viso: 177 60 35 24 22 14 13 2 7 

 

1.5. KAMBARIŲ TVARKYMO STANDARTAI 

 

Viešbutyje yra nustatyti kambarių tvarkymo standartai, kurių reikia laikytis. Šie standartai padeda 

pasitikrinti ar gerai yra atliekamas darbas, kontrolei, naujiems darbuotojams padeda geriau 

prisitaikyti prie viešbutyje priimtų reikalavimų.  

 

1. Kasdieninis kambarinės pasiruošimas darbo dienai 

1.1 Atėjimas į darbą. 

1.2. Persirengimas, uniforma, asmens higiena. 

1.3. Užduočių lapo paėmimas iš ekonomo. 

1.4. Kambarinės vežimėlio užpildymas darbo priemonėmis. 

 

2. Kambarių tvarkymo procesas 

Yra keturi kambarių tvarkymo tipai: 

1. Kambario tvarkymas svečiui išvykus (toliau KTSI) 

2. Tarpinis kambario tvarkymas (toliau TKT)- paruoštų, ilgesnį laiką nenaudotų, numatytų 

parduoti kambarių tvarkymas).  

3. Einamasis tvarkymas (toliau ET) - tvarkymas svečiui gyvenant 
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4. Generalinis kambario tvarkymas (GKT) – jis atliekamas pagal poreikį.  

3. Darbo dienos pabaiga 

1.1. Budėjimas 

1.2. Tarnybinės patalpos 

1.3. Išėjimas. Patalpų užrakinimas 

Čia pateikta sutrumpintas kambarių tvarkymo standarto aprašas. Visas aprašas yra pateiktas 3 

mokymo elemente „ Viešbučio patalpų valymas ir tvarkymas viešbutyje ”Spa Vilnius Sana“ 

kombinuotu valymo būdu“. 

 

1.6. SKALBYKLOS VIDAUS DARBO TAISYKLĖS 

Skalbykos darbo pradžia 

Skalbėjos pradėdamos darbo dieną patikrina ar nepasibaigusios priemonės, kurios pasibaigę – 

papildo. Patikrina ar visi įrengimai veikia.Nusivalo ir dezinfekuoja stelažus švarių skalbinių zonoje.  

Skalbyklos zonos 

Nešvarių skalbinių zona 

Surinkti nešvarūs skalbiniai laikomi tik tam skirtoje vietoje, nešvariems skalbiniams laikyti zonoje, 

skirtuose stelažuose ir balkonuose. Maišai su nešvariais skabiniais laikomi ne ilgiau vieną parą. 

Nešvarūs skalbiniai rūšiuojami pagal spalvą ir užterštumą. Darbo drabužiai, rankšluosčiai, patalynė, 

užklotai, valymui skirtos šluostės skalbiami atskirai. Nešvarių skalbinių patalpa, talpyklos, stelažai 

valomi ir dezinfekuojami pagal valymo ir dezinfekcijos planą.  

      Švarių skalbinių zona 

Švarioje skalbyklos dalyje būtina laikytis higienos reikalavimų, kad nebūtų vėl užteršti skalbiniai. 

Švarių skalbinių džiovinimas, lyginimas ir kiti skalbinių tvarkymo procesai turi vykti greitai, kad 

skalbiniai kuo mažiau liestųsi su paviršiais, darbuotojų rankomis. Išskalbti sausi skalbiniai 

rūšiuojami, lyginami ir laikomi švariems skalbiniams laikyti skirtose patalpose, stelažuose. Švarūs 

išskalbti drabužiai, patalynė, užklotai laikomi atskirai nuo valymui skirtų pašluosčių ir skudurų. 

Švarių skalbinių talpos, lentynos, spintos turi būti valomos dezinfekuojamos pagal valymo 

dezinfekcijos planą, kuris pakabintas skalbyklos patalpose.  

      Darbo pabaiga. 

Pasibaigus darbui nepalikti šlapių neišdžiovintų skalbinių. Draudžiama palikti skalbinius 

džiovyklėje, juos būtina išimti.Baigus darbą išjungti visus įrengimus (skalbimo mašinas, 

džiovykles, lyginimo volą ir kt). Išvalyti ir dezinfekuoti skalbyklos patalpas ir stelažus.   
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1.7. „SPA VILNIUS SANA” VERTYBĖS 

 

Spa darbuotojui svarbu save vesti atitinkamai ir už darbo vietos ribų. Darbuotojai – yra Spa 

ambasadoriai.Kas yra spa? 

Spa Vilnius misija 

(ką mes darome kiekvieną dieną) 

Mes sugrąžiname žmonėms gerą savijautą ir sveikatą tik natūraliais metodais ir gamtos ištekliais 

Spa Vilniaus vertybės  

(kaip mes tai darome) 

1. Klientas yra mano geriausias draugas 

Kiekvieną svečią, peržengusį SPA Vilniaus durų slenkstį mes pasitinkame kaip savo geriausią 

draugą. Jam padedame, paaiškiname ir stengiamės, kad jis liktų viskuo patenkintas ir norėtų sugrįžti 

pas mus - jaukius, kupinus šilumos, džiaugsmo ir supratimo namus. 

2. Esame Druskininkų kurortologijos tradicijų ir sveikos gyvensenos patriotai 

Mes tikime Druskininkų masažais, mineralinio vandens bei purvo teigiamu poveikiu procedūrų 

metu. Kiekvieną rytą arba prieš miegą einame pabėgioti (na, bent pasivaikščioti), darome rytinę 

mankštą, medituojame, kad atgautume savo vidinę pusiausvyrą. Mes gyvename be žalingų įpročių 

ir visaip kitaip stengiamės vadovautis sveikos gyvensenos principais (valgome su saiku, 

sportuojame, grūdinamės, praleidžiame daug laiko gryname ore, t.t.) ir toliau garsiname K. 

Dineikos vardą ir darbus. 

Savo veikloje mes stengiamės laikytis senųjų, istorinių Druskininkų kurortologijos tradicijų 

(sveikatinimo, reabilitacijos ir gydymo tradicijų) bei jas puoselėjame. Mes kuriame savo išskirtines 

SPA Vilniaus paslaugas ir  procedūras (aerofito muzikos ir kvapų terapija; Gintaro kambarys; 

aromaterapija; vaistažolių arbatos su mineraliniu vandeniu, sudaryti iš skirtingų, savitų, niekur 

neatsikartojančių žolelių mišinių; trikomponentinės mineralinio vandens vonios; trikomponentinės 

purvo vonios ir kt.) 

Savo procedūrose, baseine, arbatose ir kitur naudojame mineralinį vandenį, kuris išgaunamas SPA 

Vilniaus gręžinyje (paruošiamas ir pateikiamas penkių mineralizacijų iš kurių trys skirtos vidiniam 

naudojimui - gėrimui, procedūroms, maistui gaminti bei arbatai ir dvi yra skirtos išoriniam 

naudojimui - baseine, voniose, purvo voniose ir kitur), taip pat naudojame senąsias gydymo 

tradicijas mineraliniu vandeniu. 
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Teikiame klientams procedūras, taikydami senąsias kurortologijos ir gydymo tradicijas, atėjusias iš 

istorijos (purvo vonios, purvo vonios su mineraliniu vandeniu, mineralinio vandens vonios, druskų 

kambarys, Dineikos mokyklos klasikinis masažas ir kt.), procedūros atliekamos rankomis. 

SPA Vilnius tausoja gamtą: a) procedūroms naudoti stengiamės tik natūralius produktus (arba su 

minimaliai sintetikos); b) maisto ruošime naudojame ekologinius produktus; c) rūšiuojame atliekas; 

taupome elektros energiją; darome talkas ir t.t. 

3. Mums rūpi, kad darbuotojas būtų profesionalus ir laimingas 

Laimingi ir profesionalūs darbuotojai tiki įmonės sėkme, rūpinasi savo darbo kokybe, yra 

atsidavę ir lojalūs įmonei, kūrybingi ir produktyvūs. 

Įdomus darbas. Kai darbas teikia malonumą, jis atliekamas noriai, išradingai ir našiai – kaip ir 

kiekviena maloni veikla. Todėl mes norime, kad pas mus dirbtų kūrybingi ir laisvi žmonės. Kūryba 

ir laisvė reiškia, kad darbuotojas savo veikloje ieško naujų sprendimų, domisi naujovėmis ir jas 

pritaiko darbe, skatina kitų kūrybiškumą. Tai sudaro sąlygas duoti darbuotojams didesnę 

atsakomybę ir naujas galimybes. 

 Profesionalumas ir galimybė tobulėti. Prastas darbuotojas, kuris nesiekia tobulėti, ir prastas 

darbdavys, kuris nesuteikia tokios galimybės. Tik nuolatos stengiantis tobulėti darbuotojas gali 

užtikrinti profesionalų aptarnavimą bei nepriekaištingą atliekamų procedūrų kokybę. SPA Vilnius 

nuolat investuoja į darbuotojų įgūdžius, kvalifikacijos kėlimą. Skatina darbuotojus dalyvauti 

įvairiuose čempionatuose ir konkursuose.  Tobulėti padeda įvairūs kursai, kolegų patarimai ir 

pagalba, komandiruotės ir stažuotės, įvairių užduočių patikėjimas, adekvačiai didinamas darbo 

krūvis. Mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas naudingas darbuotojui dėl to, kad stiprina jo 

pasitikėjimą savo jėgomis, padeda rasti įvairius situacijų sprendimo būdus, didina jo vertę bei darbo 

našumą, sukuria platesnes perspektyvas karjerai ir kartu formuoja geresnį klimatą įmonėje. Nuo 

mūsų darbuotojų profesionalumo ir kvalifikacijos priklauso įmonės veiklos sėkmė, sugebėjimas 

prisitaikyti prie kintančių ekonominių ir socialinių pokyčių bei plėtros planai. 

Užtikrintas saugumas. SPA Vilnius suteikia savo darbuotojams visas socialines garantijas ir 

užtikrina darbo vietą, skatina sveiką konkurenciją. Siekiant užtikrinti emocinį darbuotojo saugumą, 

darbuotojas turi žinoti, kad kilus sunkumams, galima tikėtis pagalbos ir supratingumo ir darbdavio. 

SPA Vilnius yra geranoriškas darbuotojo atžvilgiu ir siekia, kad darbuotojas jaustųsi tvirtai ir 

pasitikėtų savo darbdaviu. 

Pagarba ir pripažinimas. Kiekvienas darbuotojas nusipelno pagarbos ir tinkamo jo darbo 

įvertinimo. SPA Vilnius vertina visus darbuotojus, kurie sąžiningai atlieka savo darbą, negaili 

pagyrimų. SPA Vilniui darbuotojas – tai žmogus, žinantis savo vertę, norintis pagarbos bei 
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pripažinimo. Nuoširdi ir savalaikė padėka (žodžiu ar raštu, privačiai ar viešai) – motyvacijos ir 

lojalumo garantas. Taip pat mes siekiame, kad darbuotojai aktyviai dalyvautų įmonės veikloje, kas 

leistų jaustis visaverčiu organizacijos nariu ir realiai daryti įtaką įmonės veiklai. 

Patogi darbo vieta. SPA Vilnius savo darbuotojams suteikia patogią darbo vietą – juk darbuotojas 

čia praleidžia ženklią savo gyvenimo dalį. Ši aplinka padeda jam susikoncentruoti ties atliekama 

veikla ir pasiekti gerus rezultatus. 

4. Sąžininga, atkakli ir nebijanti iššūkių komanda 

Komanda – tai grupė žmonių ir bendraminčių, kurie turi bendrą tikslą. Komandos turi turėti 

konkrečius tikslus bei suprasti savo paskirtį. Kiekvienas komandos narys turi aiškiai suprasti savo 

pareigas, atsakomybę ir darbo standartus.  

Vienas už visus – visi už vieną. Dirbant komandoje, būna didesnė darbo įvairovė, todėl ir pats 

darbas – daug įdomesnis. Komandose darbas geriau koordinuojamas, būna mažesnė darbo 

dubliavimosi tikimybė. Komandos nariai pasiskirsto darbus, todėl net staiga pasitraukus kokiam 

darbuotojui, komanda gali susidoroti su darbu. Dėl to didėja bendras darbo našumas. Komandinis 

darbas sudaro sąlygas mokymuisi, lavinimuisi ir tobulėjimui darbe. Žmonės lengviau dalijasi darbo 

patirtimi ir įgūdžiais su naujais darbuotojais arba mažiau gabiais ir nepatyrusiais komandos nariais.  

 

Dirbant komandoje pagerėja bendravimas, ištaisomos klaidos, lengviau sutelkti dėmesį į tikslus ir 

pasiekti rezultatus. Skirtingos komandos narių asmenybės ir patirtis leidžia atrasti daugiau darbo 

atlikimo variantų ir priimti kokybiškesnius sprendimus.  

Didesnis komandos lojalumas skatina teikti geresnes paslaugas tiek įmonės viduje, tiek išoriniams 

klientams. O klientai geriau bendrauja su vieningomis komandomis. 

Gerai paskirstytas darbo krūvis ir optimaliai naudojami specialistų įgūdžiai duoda greitesnius ir 

kokybiškesnius rezultatus. 

Už komandos darbo organizavimą yra atsakingas komandos vadovas. Jis pastoviai stiprina 

komandos narių lojalumą, tvirtina tarpusavio santykius, gerina komandos kultūrą ir palaiko 

pergalingą nuotaiką.  

SPA Vilniaus komandos nariai aiškiai supranta įmonės tikslus ir jiems pritaria, visuomet yra 

pasiruošę padėti vieni kitiems, prašo pagalbos nežinomais klausimais, palaiko vienas kitą sunkiose 

ir stresinėse situacijose, siūlo idėjas ir  yra atsidavę bendram darbui. 

Dirbti komandoje reikia pastangų, asmeninio „pasiaukojimo“, bet žymiai įdomiau ir naudingiau. 

Darnus, draugiškas kolektyvas – vienas iš labiausiai motyvuojančių veiksnių. Geri darbo santykiai - 

viena pagrindiniu sąlygų, kad darbuotojas gerai jaustųsi darbe. Tarpusavio sutarimas būtinas ne tik 
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efektyviam komandiniam darbui, bet ir bendrai darbo atmosferai. Darbuotojas turi išgirsti ir būti 

išgirstu. Tai reiškia, kad mes esame paslaugūs ir padedame ne tik klientui, bet ir kolegoms. 

5. Esame patikimas verslo partneris 

„SPA Vilnius“ Lietuvoje bei užsienyje žinomas ne tik kaip vieta, kur mielai lankosi, ilsisi ir dirba 

daug mūsų svečių, bet ir kaip patikimas verslo partneris. 

Mūsų įmonė užsitarnavo patikimo verslo partnerio vardą įmonės darbuotojų profesionalumo, 

vadybos, verslo bei rinkos išmanymo, gerų, stabiliai augančių finansinių rezultatų, veiklos 

skaidrumo dėka. 

„SPA Vilnius“ verslo partneriai, agentūros, korporatyviniai klientai visada jaučiasi saugūs 

bendradarbiaudami su mūsų įmone. Saugumo jausmą jiems suteikia tai, kad „SPA Vilnius“ visada 

laikosi duoto žodžio, vykdo sutartinis įsipareigojimus, visada sako tiesą (kad ir kokia ji bebūtų). Tai 

vertina ir mūsų konkurentai, su jais sudarome „sąjungas“ ir bendrus projektus siekiant užimti naują 

rinką ar kito, visai industrijai naudingo rezultato. 

„SPA Vilnius“ dalyvauja įvairiose paramos, labdaros, rėmimo, mokymo programose, akcijose bei 

visuomeninėje veikloje, asociacijose, organizacijose. 

Aktyvi ir sėkminga įmonės veikla visose mūsų gyvenimo srityse ir įtakoja „SPA Vilnius“ 

užtikrintai vadinti PATIKIMU VERSLO PARTNERIU.   
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1.8.VIEŠBUČIO GEN. DIREKTORIAUS PATVIRTINTOS PAREIGYBINĖS 

INSTRUKCIJOS: 

1.8.1. PRIĖMIMO TARNYBOS VADOVO 
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1.8.2. VIEŠBUČIO VYR. ADMINISTRATORIAUS  
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1.8.3. VIEŠBUČIO ADMINISTRATORIAUS  
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1.8.4. VYR. EKONOMO 
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1.9. KAMBARINĖS PAREIGYBINĖ INSTRUKCIJA 

 

Bendroji dalis 

- Pavaldi ekonomei, administratoriui ir viešbučio direktoriui bei pavaduotojui. 

- Į darbą ateiti likus 15 min. iki darbo pradžios – 7. 45 

- Negalima vėluoti prieš tai neįspėjus vyr. ekonomės, įspėti reikia likus mažiausiai 1val. iki 

darbo pradžios arba iš vakaro. 

- Kambarinės privalo dėvėti tik joms skirtą uniformą. 

- Saugoti patikėtas materialines vertybes. 

- Mokėti taisyklingą valstybinę kalbą bei nors vieną užsienio kalbą. 

- Laikytis saugos ir sveikatos reikalavimų, priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

- Reguliariai tikrintis sveikatą. 

- Būti paslaugiai viešbučio svečiams. Negalima ginčytis su svečiais ir įrodinėti savo tiesas. 

- Prireikus suteikti svečiui informaciją apie viešbutyje teikiamų paslaugų įvairovę. 

 

Kambarinės pareigos 

- Kambarinė gauna iš vyr. ekonomės užduočių lapus. Užduočių lapas skirtas kiekvienam 

viešbučio aukštui atskirai. 

- Gavus užduočių lapą kambarinė telefonu prisiregistruoja prie jai priskirto aukšto, kad galėtų 

išsiųsti/gauti SMS žinutes apie kambarių būklę (sutvarkyta/ išvykęs). 

- Pasiimti kambarinės darbo vežimėlį su visomis reikalingomis priemonėmis ir inventoriumi, 

vežimėlis turi būti sukomplektuojamas. 

- Laikyti nustatytos „Įėjimo  į kambarį“ tvarkos. 

- Kambarius tvarkyti pagal darbų eiliškumo reikalavimus. 

- Kambarinė atsako už švarą ir tvarką kambariuose bei kitose bendro naudojimo patalpose, 

kurias ji turi prižiūrėti.  

- Išvykus gyventojui apžiūrėti kambarius, laiku informuoti ekonomę ar administratorę apie 

svečio paliktus daiktus. 

- Registruoti kambaryje atsiradusius gedimus, žinoti techninių gedimų kambaryje fiksavimo 

reikalavimus. 

- Stebėti, kad nebūtų palikta neužrakintų kambarių. 

- Geriausiai tvarkyti kambarį, kai nėra svečio. 

- Mokėti naudotis inventoriumi, buitine technika, darbus atlikti tyliai ir tvarkingai. 



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

40 

- Kambarinė privalo žinoti viešbučio struktūrą, kambarių ūkį, kambarių kategorijas, tvarkomų 

kambarių priežiūros bei valymo tvarką, baldų ir kito inventoriaus priežiūros reikalavimus, 

kambarių interjero ir gėlių priežiūros ypatumus, priemonių, reikalingų darbui rūšis, kokybę, 

naudojamų priemonių sudėtį savybes, naudojimosi jomis taisykles 

- Būti paslaugiai viešbučio svečiams. Negalima ginčytis su svečiais ir įrodinėti savo tiesas. 

- Prireikus suteikti svečiui informaciją apie viešbutyje teikiamų paslaugų įvairovę.  

- Darbo metu palaikyti ryšį su ekonome ar  registratūra. 

 

Kambarinei draudžiama  

- Įeiti į kambarį nepasibeldus. 

- Belsti į duris elektroniniu raktu ar kitokiu daiktu, išskyrus ranka. 

- Palikti raktą išorinėje durų pusėje 

- Valant kambarį užsirakinti arba užsidaryti duris 

- Nepaisyti ženklo „Netrukdyti.  

- Svečiui esant kambaryje, įeiti į jo kambarį be leidimo.  

- Neliesti svečio daiktų. 

- Leisti į kambarius pašalinius žmones.  

- Dirbti darbus be apsaugos priemonių, kurie to reikalauja.  

- Naudotis techniškai netvarkingais prietaisais. 

 

Kambarinė yra pagrindinio personalo darbuotoja, kuri aptarnauja viešbučio gyventojų kambarius 

kasdien. Ji yra nematoma personalo dalis, kuri bendrauja su svečiu tik per darbą - užtikrinti tvarką ir 

švarą, sukurti juose šiltą ir jaukią atmosferą. 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

41 

2 MOKYMO ELEMENTAS.  PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO 

BEI PRIEŽIŪROS PROCESŲ ORGANIZAVIMAS NAUDOJANT 

NAUJAUSIAS TECHNOLOGIJAS ĮMONĖJE „ GRAND SPA LIETUVA“ 

 

2.1. ĮMONĖS INTERNETO SVETAINĖ: http://www.grandspa.lt/lt/apie-mus/kontaktai - 2/. 

 

2011 m. “Grand Spa Lietuva” sertifikuota Europos kokybės sertifikatu “Europespa med“. 

2010 m. “ Grand Spa Lietuva“ pripažinta sėkmingiausiu 2010 m. sveikatinimo ir gydymo paslaugų 

teikėju. 

“ Grand Spa Lietuva“ gydykla pelnė “Metų gaminio” 2009 m. apdovanojimą. 

Laisvalaikio klubą “Sūkurys” Lietuvos turizmo departamentas pripažino sėkmingiausiu 2006 m. 

turizmo infrastruktūros projektu. 

Misija 

Teikti aukščiausios kokybės apgyvendinimo, maitinimo, poilsio, grožio, gydymo, pramogų ir 

konferencijų organizavimo paslaugas. 

Vizija 

Būti universaliu, moderniu ir didžiausiu sveikatos ir poilsio centru ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 

šalyse. 

Kokybės politika 

 Klientų poreikių žinojimas ir jų lūkesčių tenkinimas; 

 Teikiamų paslaugų saugumas, įvairovė bei nuolatinis kokybės gerinimas; 

 Dirbančių darbuotojų motyvacija kokybiškam darbui. 

Aplinkos apsaugos politika 

 Teikti paslaugas laikantis visų aplinkos apsaugos teisinių ir kitų reikalavimų. 

 Siekti nuolatinio aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimo ir taršos prevencijos. 

 Taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius. 

 Nustatyti aplinkos apsaugos tikslus šios politikos įgyvendinimui, skirti reikiamus išteklius ir 

kviesti visus darbuotojus sutelkti pastangas jos vykdymui. 

 Gilinti darbuotojų žinias aplinkos apsaugos srityje. 

 Gerinti atliekų tvarkymą. 

„Grand SPA Lietuva“ – didžiausias sveikatingumo ir poilsio kompleksas, įsikūręs pačiame 

Druskininkų kurorto centre, ant Nemuno ir Ratnyčėlės upių santakos šlaito.  

http://www.grandspa.lt/lt/apie-mus/kONTAKTAI
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Druskininkai – piečiausias Lietuvos miestas, garsėjantis sūriais šaltiniais, švelniu ir šiltu 

mikroklimatu. Dėl Druskininkus supančių pušynų ir daugybės vandens telkinių oras 

Druskininkuose visados labai švarus. Čia galima ilsėtis ištisus metus.  

Pagrindinė „Grand SPA Lietuva“ veikla – tęsti senąsias Druskininkų kurorto sveikatinimo ir 

gydymo tradicijas bei padėti svečiams atkurti fizinę organizmo būklę ir sustiprinti dvasines jėgas. 

Tačiau komplekse „Grand SPA Lietuva“ galima ne tik pasinersti į pojūčių kupiną pasaulį, bet ir 

lengvai suderinti poilsį su darbu. Teikiame daugybę paslaugų: apgyvendinimo, maitinimo, gydymo, 

vandens pramogų, konferencijų ir renginių organizavimo.Viešbučiai "Lietuva"***, 

"Druskininkai"**** ir ką tik atidarytas naujasis prabangus viešbutis "Dzūkija"**** yra modernaus 

poilsio ir pramogų komplekso "Grand SPA Lietuva" dalys. Kompleksas įsikūręs Druskininkų 

kurorto centre, vaizdingoje dviejų upių santakoje. Viešbučiai "Lietuva" ir "Druskininkai" 

koridoriais ir perėjimais sujungti su gydyklomis, odontologijos klinika, vandens pramogų parku, 

panoraminiu restoranu, konferencijų centru. Didžiuojamės, jog 2011 metais kompleksas buvo 

sertifikuotas Europos kokybės sertifikatu „EuropeSPA“. 

„Grand SPA Lietuva“ gydykla  

Viena didžiausių ir moderniausių gydyklų Baltijos šalyse, siūlanti kompleksines gydymo, sveikatos 

gerinimo ir reabilitacijos paslaugas vienoje vietoje. Svečiai gali rinktis iš daugiau nei šimto 

skirtingų procedūrų – ne tik puoselėjančių grožį ar atkuriančių dvasinę pusiausvyrą, bet ir gydančių 

sudėtingas ligas bei padedančių atsitiesti po traumų.  

„Grand SPA Lietuva“ gydykla perėmė ir puoselėja ilgametę sanatorijos „Lietuva“ specialistų 

sukauptą gydymo patirtį. Iš esmės atsinaujinusioje gydykloje įdiegtos pažangiausios, naujos kartos 

gydymo ir SPA technologijos.  

„Grand SPA Lietuva“ gydyklos procedūras galima pritaikyti gydant kiekvieną ligą – nuo burnos 

ertmės ligų iki širdies, plaučių, stuburo, sąnarių, ginekologijos, žarnyno ir virškinimo sistemos ligų.  

          

2 pav. „Grand SPA Lietuva“ gydyklos vaizdai 

 

Viešbutis "Druskininkai" **** 
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Nakvynei viešbutyje siūloma 11 vienviečių, 21 dvivietis, 10 miniliukso, 7 liukso klasės kambariai, 

apartamentas, prezidentinis apartamentas. Numeriai erdvūs, prabangaus, originalaus interjero. 

Kambariuose yra darbo vieta, seifas, mini baras, kabelinė televizija, vietinė telefono linija, veikia 

belaidžio interneto ryšys, įrengtos reguliuojamos kondicionavimo bei šildymo sistemos. Vonios 

kambariuose yra dušo kabina arba vonia, plaukų džiovintuvas, džiovykla, šildomos grindys.  

Pirmajame viešbučio aukšte įsikūręs restornanas, “Vacuna” SPA centras, paskutiniąjame įrengta 

jauki konferencijų salė, priklausomai nuo vietų išdėstymo, talpinanti nuo 28 iki 100 asmenų. 

 

    

3pav. viešbučio“ Druskininkai„ vaizdai 

 

 

Viešbutis „Lietuva“ *** 

Jūsų poilsiui – 167 dviviečiai, 12 mini liukso klasės numerių. Numeriai erdvūs, interjeras jaukus, 

klasikinio stiliaus. Kambariuose yra darbo vieta, mini šaldytuvas, kabelinė televizija, vietinė 

telefono linija, veikia belaidžio interneto ryšys, įrengtos vėdinimo, šildymo sistemos. Vonios 

kambariuose yra dušo kabina arba vonia, plaukų džiovintuvas, džiovykla, šildomos grindys. 

Šeimoms su vaikais siūlome apsigyventi specialiuose tarpusavyje sujungtuose dviviečiuose 

kambariuose. Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė sujungta su viešbučiu.  

Po kelionės atsigaivinti kviečiame į viešbučio pirmojo aukšto Lobby barą, siūlantį platų gėrimų 

asortimentą. Restoranas „Keturi vėjai“, esantis aštuntame viešbučio aukšte, puiki vieta pasigrožėti 

Druskininkų apylinkėmis, paragauti gurmaniškų patiekalų, pabūti jaukioje, romantiškoje aplinkoje. 

Savaitgaliais restorane vyksta gyvo garso koncertai. 
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4 pav. Viešbučio “Lietuva” vaizdai 

 

 

Viešbutis "Dzūkija" **** 

Naujai atidarytas viešbutis, turi 16 apartamentų. Viešbutis "Dzūkija" pastatytas ant upelio Ratnyčėlė 

kranto komplekso teritorijoje. Iš viešbučio atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuno ir Ratnyčėlės upes. 

 

 

5pav. Viešbutis „Dzūkija“ 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. TEKSTILĖS GAMINIŲ SKALBIMO 

PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS NAUJAUSIA ĮRANGA ĮMONĖJE UAB 

„RASA“ 

 

3.1. ĮMONĖS INTERNETINĖ SVETAINĖ HTTP://KLAIPEDA.SKALBYKLA.LT/. 

 

UAB "Rasa" įsteigta 1968 m. Bendrovės pagrindinė veikla - tekstilės gaminių skalbimo paslaugos. 

UAB "Rasa" yra viena iš lyderių tarp skalbimo paslaugas Lietuvoje teikiančių įmonių.  

Didžioji dalis teikiamų paslaugų apima ligoninės, sveikatos priežiūros centrai, viešbučiai, poilsio 

namai, darželiai, gamybinės įmonės ir kt.  

Skalbykloje sumontuota naujausia įranga: tunelinė skalbimo linija "Lavatec", "Kanegiesser" 

lyginimo volai, presai. 

Skalbimas ir lyginimas vyksta garo pagrindu. Gamybinis skalbyklos pajėgumas 2 tonos įvairių 

skalbinių per 1 h.  

Visi skalbimo procesai automatizuoti. Skalbykla suprojektuota taip, kad nesikirstų nešvarių ir švarių 

skalbinių srautai. 

UAB "Rasa" - tai visas higienos normas atitinkanti skalbykla. 

 

         

6 pav. UAB “Rasa” skalbyklos nuotraukos 

  

http://klaipeda.skalbykla.lt/
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4 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO ATASKAITA 

 

4.1.REIKALAVIMAI ATASKAITAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ 

ORGANIZAVIMAS 

 

Savarankiškos užduoties tikslas: Įvertinti ir apibūdinti aplinkytų įmonių patalpų, baldų, tekstilės 

valymo bei priežiūros technologinių procesų organizavimą.  

 

Ši savarankiško darbo užduotis padės Jums struktūruotai rinkti informaciją apie lankytų įmonių 

technologinio proceso organizavimą, nepamiršti svarbių temų, kurias turėtumėte aptarti lankomoje 

įmonėje, prisiminti tam tikrus pavyzdžius, kuriuos bus galima aptarti su kolegomis, panaudoti 

profesiniame mokyme. Prisiminkime, kad kiekvienas patyrimas, įgytas vizito metu, gali būti 

naudingas. 

 

 

Užduoties vertinimo kriterijai ir aprašymui keliami reikalavimai: 

 

 - Atliktas aplankytų įmonių palyginimas, apie įmonių veiklos kryptis, perspektyvas ir  

   technologinius procesus.  

 - Užduotis aprašyta mokytojo ataskaitoje. Pateikta informacija konkreti ir glausta. 

-  Užduotyje aprašyta tik svarbūs ir įsimintini, aktualūs aspektai. Aprašyti 3–4 pagrindinius  

   pastebėtus principus, atliekamas technologines operacijas. 

- Darbą vertina mokytojo mokytojas. Vertinimas - Įskaityta/Neįskaityta. 
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ATASKAITOS FORMA 
Užduoties  pavadinimas................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Mokytojo mokinio vardas, pavardė: ............................................................................................. 

Data .............................................................................................................................................. 

Eil. 

Nr. 

 

Klausimai mokytojo ataskaitai 

 

UAB „Raminora“ 

viešbutis "Spa 

Vilnius SANA" 

Druskininkai 

 

UAB „Grand 

SPA Lietuva“ 

Druskininkai 

 

UAB „Rsa“ 

Klaipėda 

1.  Aplankytų įmonių veiklos kryptys ir 

perspektyvos, panašumai ir 

skirtumai, teikiamų paslaugų 

įvairovė 

   

2. Apibūdinkite patalpų, baldų, 

tekstilės technologinių procesų 

organizavimą ir pagrindinius 

pastebėtus principus. 

Įmonėse naudojami naujausi 

technologiniai įrengimai ir valdymo 

programos 

   

3. Pagrindinė įmonių naudojama 

technologinė dokumentacija, 

technologinių procesų kokybės 

kontrolės sistemų ypatumai 

aplankytose įmonėse 

   

4. Įmonių reikalavimai darbuotojų 

kvalifikacijai, naujų darbuotojų 

paieška ir atranka 

   

5. 

 

 

Įmonių vadovų atsiliepimai apie 

mokyklų absolventų pasirengimą 

atlikti darbo užduotis 

   

Apibendrinimas, išvados.................................................................................................................. 

Kuo konkrečiai mokymasis Jums buvo naudingas............................................................................ 

Mokytojas: ........................................................................................................................................ 

Data, parašas .................................................................................................................................... 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

48 

MODULIS B.9.2. PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR PLĖTROS 

TENDENCIJOS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS NAUJOVIŲ APŽVALGA 

 

1.1.PASKAITOS „PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS 

NAUJOVIŲ APŽVALGA“  MEDŽIAGA 

 

1.1.1. NEWHOTEL SOFTWARE MOKOMOSIOS PROGRAMOS VADOVAS 

 

„Newhotel Software mokomosios programos vadovas pateiktas priede Nr.2 ir S.9.3 modulyje. 

Pranešimo turinys 

UAB “NEWHOTEL EAST EUROPE” 

Konstitucijos pr. 23B, Vilnius, Tel./Faks.: + (370) 527 288 02 

Kompiuterines viešbučių valdymo programos. 

I. Bendroji apžvalga apie kompiuterines viešbučių programas ir jų paskirtį. Apie programų 

diegimus. 

II. NewHotel Software - integruota taikomųjų kompiuterinių programų sistema, skirta viešbučiams 

ir 

susijusioms su jais veiklos sritims - spa, konferencijoms, restoranams. 

1. Viešbučio administravimo programa NewHotel. 

2. SPA/Gydykloms skirta administravimo programa NewSpa. 

III. Įrangos naujov÷s Newhotel Software sistemoje: 

1. NewHotel software Windows terp÷je tobulinimas. 

2. NewHotel Cloud PMS - ‘debesies’ technologijų sprendimas. 

3. WebBookingsFactory - rezervavimo internetu ir pardavimų sprendimai. 

IV. Klausimai-atsakymai. 
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1.1.2. „SALTO“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS VIEŠBUČIŲ PRIEIGAI PAŽINTINIS 

VADOVAS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE:  

HTTP://WWW.EUROSPYNOS.LT/DOWNLOAD/SALTO_AELEMENT_SISTEMA.PDF 

 

Seniausia žinoma spyna yra 4000 metų senumo. Trumpai apžvelgsime moderniąją spynų istoriją ir 

jų raidą. 

1784 metais anglas Joseph Bramah sukūrė ir užpatentavo galima sakyti pirmą moderniųjų laikų 

spyną, kuri tuo metu buvo neįveikiama. Pirmą kartą atrakinta 1851 metais (po 67 metų!!!) ir tam 

amerikiečių raktininkui prireikė 52 valandų darbo. 

1862 metais amerikietis išeivis iš Velso Linus Yale, kurio vyresnis brolis įkūrė garsųjį Yale (Jeilio) 

universitetą, išrado ir patentavo pirmajį pasaulyje cilindrinį užraktą. 

1907 suomių mechanikas Emilis Henrikssonas išrado besisukančių diskų cilindrą, kurį iki šiol 

naudoja ABLOY. 

Penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje išpopuliarėjo taip vaidinamos Master Key sistemos.  

Šeštame praėjusio amžiaus dešimtmetyje atsirado taip vadinami apsaugoti raktai. 

Nuo tada spynų gamintojai varžėsi išrasdami vis labiau nuo mechaninio įveikimo apsaugotus spynų 

cilindrus, su vis labiau nuo kopijavimo apsaugotais raktais ir galimybėmis pagaminti vis didesnio 

dydžio Master Key sistemas su vis didesnėmis jų išplėtimo galimybėmis.  

Tačiau mechaniniai raktai turi kelias esmines problemas:  

1. Pametus raktą reikia keisti visus cilindrus, kuriuos tas raktas rakino.  

2. Pasikeitus praėjimo poreikiams reikia perdaryti centrinio rakto sistemą. 

3. Mechaniniai raktai kopijuojami. 

4. Atrakinimas nepalieka „pėdsako“. 

5. Didelė dalis mechaninių cilindrų įveikiama moderniais metodais. 

6. Mechaniniai raktai neturi veikimo laiko apribojimų. 

Dėl to pradėta ieškoti geresnių užraktų galimybių: 

         Apie 1970 metus atsirado pirmosios kortelinės spynos (naudotos viešbučiuose), kurių rakinimo 

kombinacija buvo kortelėje esančiose skylėse. Kortelės lengvai kopijuojamos su minimaliu 

kombinacijų skaičiumi.  

         Apie 1980 metus atsirado pirmosios magnetine kortele valdomos spynos (naudotos viešbučiuose).  

         Apie 1990 metus atsirado lustine kortele valdomos spynos (naudotos viešbučiuose).  

http://www.eurospynos.lt/download/salto_aelement_sistema.pdf
http://www.eurospynos.lt/lt/produktu_katalogas/spynos.html
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         1996 metais vokiečių kompanija Simons Voss sukūrė pirmąjį elektroninį cilindrą, išsprendusį 

daugelį su mechaniniais užraktais susijusių problemų – tai pirmasis esminis žingsnis nuo 

mechaninių link elektroninių raktų nes el. cilindrą galima įdėti vietoje bet kurio esamo mechaninio. 

         2001 metais SALTO sukūrė naują koncepciją – belaides elektronines rankenas, tinkančias prie bet 

kurios esamos ar naujos mechaninės spynos. Tai buvo naujovė rinkoje, nes iki tol elektroninės 

rankenos nebuvo naudojamos praėjimo kontrolei. Elektroninės rankenos lyginant su elektroniniu 

cilindru turi papildomą naudą – durų nereikia užrakinti – jos užsirakina automatiškai. 

         Be abejonės elektroninė praėjimo kontrolė nėra naujiena. Nauja tai, kad atsirado galimybės 

elektroniniu būdu valdyti ne iki tol įprastus 5%, bet 100% durų – o tai jau visiškai naujas saugumo 

lygmuo. 

         Tam nereikia laidų. 

         Galima panaudoti ant bet kurių esamų ar naujų durų. 

         Elektroninės spynos didesniame objekte atsiperka vidutiniškai per 3 metus. 

         Manoma, kad Vakarų Europoje po 10 metų ne privačiuose objektuose mechaninių spynų neliks – 

jas pakeis elektroninės. 

         Plačiau apie „SALTO“ programinės įranga viešbučiams internetinėje svetainėje: 

 

„G4S LIETUVA“ VEIKLA LIETUVOJE 

 

UAB „G4S Lietuva” šiandien yra didžiausia saugos kompanija Lietuvoje, priklausanti didžiausiam 

pasaulyje saugos įmonių koncernui G4S. Lietuvoje G4S dirba 2000 darbuotojų, aptarnaujame virš 

12 000 klientų. 

UAB „G4S Lietuva“ paslaugų teikimo kokybę patvirtina tai, kad įmonės 

veikla organizuojama vadovaujantis  tarptautiniais vadybos standartais ISO 

9001, ISO 14000, OHSAS 18000.   

UAB „G4S Lietuva” veiklos patikimumą užtikrina veiklos draudimas. Mūsų įmonės veiklos 

atsakomybė teikiant saugos paslaugas yra apdrausta 5 mln. GPB (20 mln. Lt) sumai.  

UAB „G4S Lietuva” paslaugas teikia visoje Lietuvoje. 

UAB „G4S Lietuva” teikiamos paslaugos 

Elektroninė sauga 

Mūsų įmonės technikos specialistai kliento objekte esančią ar naujai įrengtą apsaugos sistemą 

patikrina ir pajungia į UAB „G4S Lietuva” centrinį stebėjimo pultą (CVP), stebintį ir apdorojantį iš 

saugomų objektų gaunamus signalus 24 val. per parą.  
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Gavus suveikimo signalą, prie objekto išsiunčiamas arčiausiai esantis ginkluotos greitojo reagavimo 

grupės (GRG) ekipažas. 

Fizinė apsauga 

Fizinės apsaugos užduotis yra užtikrinti saugomų patalpų apsaugą ir vientisumą, atremti 

užpuolimus objekte ir užkirsti kelią nusikaltimams, kurie gali kelti grėsmę, taip pat išsaugoti 

nusikaltimo vietą nepaliestą. 

Fizinę apsaugą kliento objekte vykdo apsaugos darbuotojas, kurio turima kategorija ir kompetencija 

atitinka kliento keliamus reikalavimus.  

Apsaugos sistemų projektavimas, įrengimas ir priežiūra 

UAB „G4S Lietuva ” yra atestuota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atlikti būsto, 

viešosios paskirties, pramonės, gamybos, ūkinės veiklos statinių gaisrinės ir apsauginės 

signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemų projektavimo ir montavimo darbus 

ypatingos svarbos statybos objektuose. 

Inkasacija, pinigų pristatymas, pasauga 

Inkasacijos paslauga apima pinigų paėmimą iš kliento įmonės atsakingo darbuotojo, šių pinigų 

saugų pervežimą į UAB „G4S Lietuva” regioninį pinigų perskaičiavimo centrą, jų perskaičiavimą, 

mokumo patikrinimą ir užskaitymą į kliento įmonės sąskaitą banke.  

Inkasacijos paslaugos vykdymą mums patiki didžiausi Lietuvos bankai. 

Siuntų pristatymas 

UAB „G4S Lietuva“ perveža ne tik pinigus ir vertybes, bet ir pristato įmonėms siuntas vieno miesto 

ribose arba tarp miestų.  

Patruliavimas 

Teikiant patruliavimo paslaugą, UAB „G4S Lietuva“ GRG ekipažas periodiškai, keletą kartų per 

parą, su klientu suderintu laiku patikrina objektą.  

Palyda 

Klientai bei kliento įmonės darbuotojai gali užsisakyti UAB „G4S Lietuva” ginkluotą GRG ekipažą 

materialinėms vertybėms ir pinigams pervežti į nurodytą vietą. 

Automobilių stebėjimo paslauga „Top Guard“ 

UAB “G4S Lietuva“ kartu su savo partneriu UAB „Altas“ teikia automobilių stebėjimo paslaugą 

“Top Guard”. Naudojant GPS (Global Positioning System) duomenys apie automobilio vietą 

perduodami GSM ryšiu. Nuspaudus pavojaus mygtuką yra išsiunčiamas pavojaus signalas ir  

išsiunčiama regavimo komanda.   



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

52 

1.1.3.ĮMONĖS „MANJANA“ INTERNETO SVETAINĖ: 

HTTP://WWW.MANJANA.LT/LT/PAGES/APIE_MANJANA 

Paskaita  

SKALBIMO PRIEMONIŲ DOZAVIMAS, NUSTATYMAI, PASIŪLA, NAUJOVĖS 

 

 

 

 

 

http://www.manjana.lt/lt/pages/apie_manjana
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1.1.4. ĮMONĖS „DEZINFA“ INTERNETINĖ SVETAINĖ:  

HTTP://WWW.DEZINFA.LT/APIE-UAB-DEZINFA/INDEX.HTML. 

 

PASKAITA  

„KENKĖJŲ KONTROLĖ VIEŠBUČIUOSE. DAŽNIAUSIAI APTINKAMI KENKĖJAI 

VIEŠBUČIUOSE“ 

 

http://www.dezinfa.lt/apie-uab-dezinfa/index.html
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2 MOKYMO ELEMENTAS. PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS PLĖTRA 

 

2.1. PASKAITOS  „PATALPŲ BALDŲ TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS 

PLĖTRA“ KONSPEKTAS (SKAIDRĖS). 

PASKAITA  

”VIEŠBUČIŲ SEKTORIAUS STATISTINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI, REIKALAVIMAI 

VIEŠBUČIAMS PAGAL KLASIFIKAVIMO KATEGORIJAS, PLĖTROS KRYPTYS BEI TENDENCIJOS, 

DARBO JĖGOS PAKLAUSA IR PASIŪLA APGYVENDINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE” 
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Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų, turizmo, sporto bei poilsio SPK priskirtų pirminio 

profesinio mokymo programų kontingentas pateiktas priede Nr.3. 
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2.2. APGYVENDINIMO ĮMONĖMS KELIAMI REIKALAVIMAI – LVRA INTERNETO 

PUSLAPIS:  HTTP://WWW.LVRA.LT/INDEX.PHP?4028182606; 

2.3. ĮMONĖS „MANJANA“  INTERNETO  SVETAINĖ:  

HTTP://WWW.MANJANA.LT/LT/PAGES/APIE_MANJANA 

 

UAB „Manjana“  nuo 1995 metų Lietuvos rinkoje sėkmingai dirbanti įmonė yra didžiausia tarp 

prekiaujančių profesionaliomis plovimo, valymo, dezinfekcijos ir higienos priemonėmis bei įranga. 

Turėdama ilgametę patirtį ir kvalifikuotus specialistus, įmonė siūlo ne tik novatoriškiausius 

produktus (valymo priemonės, higienos priemonės ir kitos švaros prekės) bei sistemas, bet ir platų 

spektrą konsultacinių paslaugų – nuo higienos audito ir personalo apmokymų iki patarimų, kaip 

pasirinkti geriausius sprendimus ir juos efektyviausiai panaudoti. 

Įmonės partneriai -  šios srities pasauliniai lyderiai: Diversey, Tork, Tecno Trolley System, 

System Cleaners, Vikan, Christeyns, 3M, Du Pont, Cambro, Brabantia, Rubbermaid ne tik 

gamina ir tiekia produktus, bet ir dalinasi patirtimi bei žiniomis, kurias įmonės specialistai 

profesionaliai  perduoda savo klientams. 

2010 m. sausio 1 d. UAB „Manjana“buvo priimta į Igefa grupę, kuri yra INPACS (International 

Partners for Cleaning and Hygiene Supplies – Tarptautiniai Valymo ir Higienos Reikmenų 

Partneriai) narė. INPACS tai sąjunga septynių tarptautinių partnerių: Adisco, Eurocom, Grupo 

Heleo, Igefa, Maske Gruppen, Nationwide Hygiene Supplies, Nyblomgruppen, kuriuos sudaro 

privačios verslo įmonės. 

INPACS yra didžiausias valymo ir higienos priemonių tiekėjas. 

UAB „Manjana“ paslaugomis naudojasi daugiau kaip 1000  sėkmingai dirbančių Lietuvos įmonių. 

Tad puikiai žinodami ir suprasdami Jūsų rūpesčius bei poreikius, įmonės specialistai gali pasiūlyti 

pačius optimaliausius higieninius sprendimus. 

Didžiausias įmonės turtas yra įmonės darbuotojai. Šiuo metu UAB „Manjana“ dirba 42 žmonės. 

Kiekvienas mūsų tarpe esantis žmogus yra savo srities profesionalas, net pusė iš jų įmonėje dirba 

daugiau kaip penkis metus. 

  

http://www.lvra.lt/index.php?4028182606
http://www.manjana.lt/lt/pages/apie_manjana
http://www.inpacs.com/cms/front_content.php?changelang=2
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PASKAITA  

„PATALPŲ,  BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS PLĖTROS TENDENCIJOS LIETUVOJE  IR 

UŽSIENYJE. ĮMONĖS VEIKLOS PLĖTRA IR VIETA PASAULINĖJE RINKOJE, INPACS SĄJUNGOS 

VEIKLA“ 
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2.4.KENKĖJŲ KONTROLĖS DOKUMENTACIJA  

PASKAITA  

ĮMONĖS VERTYBĖS IR PROMISE+ . ĮMONĖS STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA, 

TEIKIAMOS PASLAUGOS. KENKĖJŲ KONTROLĖS TEISINIS REGLAMENTAS, 

DOKUMENTACIJA. 
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2.5.ĮMONĖS „DEZINFA“ INTERNETINĖ SVETAINĖ: 

HTTP://WWW.DEZINFA.LT/APIE-UAB-DEZINFA/INDEX.HTML 

  

http://www.dezinfa.lt/apie-uab-dezinfa/index.html
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3 MOKYMO ELEMENTAS. MOKYTOJO PROJEKTAS: „ĮGYTŲ ŽINIŲ 

PRITAIKYMAS PROFESINIO RENGIMO PROCESE“. 

3.1. REIKALAVIMAI  PROJEKTUI IR PROJEKTO VERTINIMO KRITERIJAI 

 

PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGIJŲ NAUJOVĖS IR 

PLĖTROS TENDENCIJOS 

 

Užduoties tikslas – Apsvarstyti ir išanalizuoti pateiktus pranešimus apie  technologines 

naujovėmis viešbučių veikoje, paslaugų plėtros tendencijas ir pateikti pasiūlymus, kaip  įgytas 

žinias galima taikyti profesinio rengimo procese. 

 

 Užduotis  

Patalpų, baldų, tekstilės valymo bei priežiūros technologinių naujovių pritaikymas profesinio 

rengimo procese 

 

Užduoties aprašymui keliami reikalavimai ir vertinimo kriterijai:  

- Patalpų baldų tekstilės valymo bei priežiūros naujovių apžvalga - išvardinti naujoves, glaustai aprašyti  

   jų esmę, nurodyti informacijos šaltinius, atsižvelgti į tai, kad būtų galima panaudoti tobulinant  

  esamas ar rengiant naujas profesinio mokymo ar studijų programas.  

- Patalpų, baldų, tekstilės valymo bei priežiūros plėtra ir laukiami rezultatai - išvardinti plėtros tendencijas,  

  glaustai aprašyti, nurodyti informacijos šaltinius, palyginti su esamomis programomis ir  

  galimybėmis panaudoti rengiant naujas profesinio mokymo ar studijų programas. 

- Įvertinti galimus rizikos veiksnius. 

- Pristatyti ir aptarti su  mokytojų grupės nariais. Aptarimo metu padarytas išvadas ir pasiūlymus  

   pridėti prie mokytojų projektų.  

- Užduotis aprašyta mokytojo ataskaitoje. Rekomenduojama projekto apimtis 2-3 psl. 

- Užduotį vertina mokytojo mokytojas - Įskaityta/ Neįskaityta. Bendrasis modulis laikomas  

  įskaitytu,  jei projektą parengusi mokytojų grupė panaudoja visuose mokymo elementuose įgytas  

  žinias ir  atskleidžia naujovių pritaikymo perspektyvas profesinio rengimo kontekste. 
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MOKYTOJO PROJEKTAS 

 

Projektas 

„Profesijos mokytojų ir dėstytojų 

technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ 

 

 

Mokytojo projekto formos aprašas 

 

 

Mokytojo, vardas, pavardė 

 

Atstovaujama profesinio mokymo įstaiga 

 

 

PROJEKTAS 

 

ŽINIŲ APIE PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI 

PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ NAUJOVIŲ PRITAIKYMA 

PROFESINIO RENGIMO PROCESE 

 

 

 

_____________ 

 

(data) 

 

_____________ 

(miestas) 
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MODULIS S.9.1. MECHANINIS, CHEMINIS IR KOMBINUOTAS 

PATALPŲ, BALDŲ VALYMAS 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. MECHANINIŲ ĮRENGIMŲ IR PATALPŲ 

VALYMO INVENTORIAUS PARUOŠIMAS VIEŠBUČIO PATALPŲ 

VALYMO DARBAMS ATLIKTI. 

1.1. MAŠINOS, DULKIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, 

INSTRUKCIJOS: 

 

Viešbučiuose valymas atliekamas: mechaniniu būdu; cheminiu būdu ir kombinuotu būdu. 

Mechaninis valymas toksai, kai nešvarumai šalinami mechaniškai, naudojant dulkių siurblį, šluotą, 

kitus valymo įrankius, inventorių. Sausam valymui patartina naudoti šluotą su audiniu, kuris turi 

mikrofazių. 

Cheminis valymas - toks valymo būdas, kai nešvarumai šalinami naudojant chemines valymo 

priemones – valiklius, ploviklius, šveitiklius ir pan. Cheminis valymas pagal švaros lygį yra: 

higienškas, dezinfekuojantis, sterilus; 

 Kombinuotas valymas - kai valoma mechaninėmis priemonėmis ir cheminėmis priemonėmis. 

Nešvarumų šalinimas nuo įvairių paviršių vadinamas valymu. Valymas tai: plovimas, šluostymas, 

šlavimas, siurbimas, poliravimas, dezinfekavimas, blizginimas. 

Valymui svarbūs rodikliai yra: valymo temperatūra, cheminės priemonės, mechaninės valymo 

priemonės, valymo trukmė. 

Valymo būdai gali būti: sausas ( dulkių siurbimas, šlavimas, poliravimas) ir šlapias (plovimas šlapia 

šluoste). Šiuo metu populiarėja ir išlieka tik sausas patalpų valymo būdas. Šlapias patalpų valymas 

yra neekonomiškas, reikia dažnai keisti vandenį, o vanduo nuolat brangsta. Be to prieš valymą 

šlapiuoju būdu reikia vis tiek valyti sausai ir sušluoti visus nešvarumus, nes valant šlapiuoju būdu 

šiukšlės nesurenkamos. Plaunant šlapiuoju būdu šiukšlės nelieka vandenyje, jos pasilieka ant 

šluostės.  
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1.1.2. PUZZI 100, PUZZI 200 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

151 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

152 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

153 

 

 



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

154 

 

 

 



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

155 

 

 



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

156 

 

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

157 

1.1.3. GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 
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1.2. DARBO PRIEMONIŲ VIEŠBUČIAMS KATALOGAI  INTERNETINĖJE 

SVETAINĖJE: HTTP://WWW.MANJANA.LT/CATALOG/PRODUCTS/5 

 

Valytojos darbo vežimėliai, šluotos, šepešiai, nubrauktuvai, mopai, šluostės, šveistukai, kempinės 

kibirai, semtuvėliai, ženklai ir kita valymo įranga, kuri reikalinga darbui viešbutyje galima rasti 

internete adresu. 

 

2 MOKYMO ELEMENTAS. PROFESIONALIŲ CHEMINIŲ PRIEMONIŲ 

PARUOŠIMAS DARBUI. 

 

2.1. CHEMINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI   INTERNETINIAME 

PUSLAPYJE: HTTP://WWW.DIVERSEYLEVER.CZ/APPS/MSDS/SHEETS/LT/CONTENT/ 

 

 

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius (preparatus) rinkai, tiekėjai privalo juos 

paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus.  Ženklinimo tikslas - informuoti visus su 

chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų. Be to, jei tiekiamos pavojingos cheminės 

medžiagos ir mišiniai (preparatai), tiekėjas privalo pramonės sektoriaus atstovams, kurie dalyvauja 

tiekimo grandinėje, pateikti saugos duomenų lapą (SDL). Kad visi cheminių medžiagų - atskirų, 

esančių preparatų ar gaminių sudėtyje - naudotojai turėtų visus duomenis saugiam medžiagų 

tvarkymui, informacija perduodama tolesnėms tiekimo grandinės dalims. Tai darbdaviams suteikia 

galimybę nustatyti, ar darbo vietoje yra kokių nors pavojingų cheminių veiksnių arba susirūpinimą 

keliančių cheminių medžiagų, ir įvertinti visus pavojus, kuriuos jų naudojimas gali kelti darbuotojų 

sveikatai ir saugai. Pagrindinė šio perdavimo priemonė ir yra saugos duomenų lapas. 

Reikalavimai cheminės medžiagos ar preparato saugos duomenų lapui: 

http://www.vdi.lt/index.php?-1625476088 

Cheminių priemonių saugos duomenų lapai, kuriais vadovaujasi Spa Vilnius Sana viešbučio 

darbuotojai savo kasdieniniame darbe, galima rasti internetiniame puslapyje: 

http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/ 

 

  

http://www.manjana.lt/catalog/products/5
http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/lt/glossary.html#substance
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/lt/glossary.html#preparation
http://www.prc.cnrs-gif.fr/reach/lt/glossary.html#article
http://www.vdi.lt/index.php?-1625476088
http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/
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2.2. KAMBARIŲ PRIEŽIŪROS PLANAS – SPALVINIS   PLAKATAS CHEMIKALŲ 

PANAUDOJIMO ATSKIRIEMS  PAVIRŠIAMS PLAUTI BEI VALYTI

 

 

 

1pav. Kambario priežiūros planas 

 

 

2.3. KAMBARIŲ VALYMO EILIŠKUMAS PAGAL CHEMINIŲ PRIEMONIŲ 

PANAUDOJIMĄ ( UAB „MANJANA“) 

 

1. Pasitikrinti vežimėlį ar viskas yra (patalynė, cheminių priemonių buteliukai, kempinėlės, 

skuduriukai, stiklo nubraukėjas ir kitos reikalingos priemonės). 

2. Pasižiūrėti savo darbo lape, kurie kambariai tvarkomi pirmiausia.  

3. Įėjus į kambarį (prieš tai pasibeldus ir pasakius “Housekeeping“ ir įsitikinus, kad kambaryje 

nėra svečio), atitraukti naktines užuolaidas ir atidaryti langą. 



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

165 

4. Jei tai išvykęs kambarys, patikrinti ar svečias nieko neužmiršo. Jei ką nors randame, 

pranešame vyr. kambarinei arba elgiamės pagal nustatytą viešbučio tvarką. 

5. Surinkti visas šiukšles ir išvalyti peleninę (sausu skudurėliu į polietileninį maišelį, kad 

nesmirdėtų visas koridorius, ir užrišus išmesti į savo šiukšlių maišą). 

 

6. Tada eiti į vonios kambarį ir nuleidus vandenį į klozetą įpilti R1 (klozeto šepetėlį palikti, 

kad išmirktų). 

7. Jei tai išvykęs kambarys, reikia visą vonią, visus kranus, jei dušo kabina, tai jos sienų 

plytelių kampus ir stiklo kampus užtepti su R7 kremu, taip pat ir pačią kriauklę, bei jos 

kraną su R7 kremu. 

8. Sugrįžus į kambarį patikrinti Mini Barą. Jei ko nors trūksta, reikia pasižymėti į savo MB 

apskaitos formą ir uždarius duris nueiti pasiimti į sandėliuką reikiamą MB prekių kiekį, 

jeigu pritrūkstama.. 

9. Užpildžius MB šaldytuvą, toliau tvarkoma lova: 

- nuvelkama nešvari patalynė (nei pagalvės, nei antklodės, nei kita patalynė negali būti 

metama ant žemės) 

- patalynė įdedama į nešvarių skalbinių maišą; 

- pasiimame švarią reikalingą patalynės kiekis iš savo vežimėlio 

- pirmiausia paklojama paklodė (žiūrėti, kad būtų gražiai sulankstyti kampai ir kad 

paklodė būtų lygi), nuvalomos dulkės nuo lovos atbrailos. 

- apvelkamos pagalvės (apvilktas padedame ant fotelio) 

- apvelkame antklodę; 

- antklodė uždedama ant lovos 

- ant antklodės užtiesiamas lovos užtiesalas 

- gražiai paguldamos pagalvės 

- jei tai gyvenamas kambarys ir yra svečio pižama, ji gražiai sulankstoma ir padedama 

ant lovos prie pagalvės iš tos pusės kur ji buvo padėta. 

- dar kartą pasižiūrima ar gražiai ir tvarkingai atrodo paklota lova. Ypač atkreipti 

dėmesį į lovos sijonų simetriškumą. 

- jei svečias gyvena kambaryje ne vienas, tada antklodės ištiesiamos toje pusėje, kur ir 

buvo rasta. 

10. Sutvarkomi ir sulankstomi svečio išmėtyti rūbai, sukabinami ant kėdžių ar fotelio atkalčių. 

11. Batai gražiai poromis padedami prieškambaryje 
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12. Surenkamos nešvarios stiklinės ir taurės 

13. Nunešama į vonios kambarį ir apipurškiama indų plovikliu  

14. Išmėtytus laikraščius, žurnalus gražiai padedami ten kur ir buvo (jei yra numesti ant žemės – 

padedama ant kavos staliuko arba ant naktinio staliuko prie lovos) 

 

15. Svečio dokumentai, kompiuteris ir kt. svarbūs jo dokumentai -  neliečiami. Paliekami ten 

kur pats svečias paliko. Grįžęs svečias į kambarį, savo dokumentus turi rasti taip pat, kaip 

išėjęs paliko, savo vietose. 

16. Sutvarkomas stalas: jei yra kokie nors buteliai, juos gražiai padedame ant stalo kampo, 

pakrovėjo laidai gražiai suvyniojami, trūkstamas užrašų knygutes, šratinukus ir kitus daiktus 

vėl padedama pagal viešbučio standartus ir t.t. 

17. Toliau valomos dulkės kambaryje. Geriausiai jas valyti pagal laikrodžio rodyklę, kad nieko 

nepraleisti: 

- papurškus ant skudurėlio R3 valomi stiklai, lempos, telefono aparatai (nepamiršti ir 

ragelio), blizgantys paviršiai, rankenos, Mini Baro šaldytuvas, stalai(esantys su stiklu 

viduryje), odinės papkės, televizorius, jo ekranas ir pan. 

- papurškus ant sauso skudurėlio (švelnaus) R4, poliruojami mediniai paviršiai (stalai, 

naktiniai staliukai, Mini Baro šaldytuvo išorė, palangės, lovos antgalis (prie sienos), 

kėdžių kojos ir pan. 

18. Sutvarkius visą kambarį jį reikia išsiurbliuoti. Ypač atidžiai reikia išsiurbliuoti po lova, 

radiatoriais ir kampus, bei durų slenksčius. Taip pat apžiūrėti minkštus baldus (pakėlus 

minkštą pagalvėlę) ir būtinai nusiurbliuoti. Jeigu kambarys yra be kiliminės dangos, o su 

parketo grindimis, jas reikia atsargiai nebraižant išsiurbliuoti. O po to su drėgna pašluoste 

nuvalyti dulkes. Jeigu matosi nauji įdrėskimai pavalyti R4 priemone ir būtinai pasižymėti 

savo pastabose apie tai. 

19. Išsiurbliavus kambarį, prieškambarį, būtina išsiurbliuoti ir vonią (plaukai esantys ant vonios 

grindų ir kitos smulkios dulkės su skudurėliu neišvalomi, todėl būtina prieš einant tvarkyti 

vonią ją visų pirma išsiurbliuoti). 

20. Toliau tvarkomas vonios kambarys: 

- surenkami ant žemės numesti rankšluosčiai ir sudedami į nešvarios patalynės 

vežimėlį. 

- tvarkant vonią rekomenduojama dėvėti guminėmines pirštines. 
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- toliau valoma pati vonia – išpurkšti sienas ir vonią su R2, jį reikia nuplauti su 

vandeniu ir išsausinti su skudurėliu. Sausinti su patalyne ir svečių rankšluosčiais vonią, 

dušo kabinos stiklus, stiklines ir pan. griežtai draudžiama.!!!Pirmiausia su stiklų 

nubraukėju nubraukti vandenį nuo sienų ir tik tada pradėti sausinti. Sausinama 

pirmiausia vonios kranai (tuo pačiu iškarto ir nublizginami), tada sausinama pati vonia. 

Ypač gerai išsausinti vonios kampus, kad nesusidarytų kalkių dėmės! Vonios užuolaidos 

turi būti nuplaunamos su vandeniu ir nusausinamos su pašluoste. Vieną kartą per mėnesį 

jos turi būti išskalbiamos. 

- jei tai buvo gyvenamas kambarys, ant vonios sudedami visi prieš tai buvę svečio 

daiktai. Tik būtinai juos reikia sudėti tvarkingai, o nepalikti bet kaip išmėtytų ant vonios. 

- jei tvarkoma dušo kabina, tai nuplovus visas jo sieneles ir stiklą, taip pat reikia viską 

nusausinti. Pirmiausia su nubraukėju nubraukiamas dušo kabinos stiklas, sienos ir 

nusausinamas stiklas su skudurėliu, tada nusausinamas dušo kranas ir sienos. Viską 

nusausinus ir nublizginus, valomos dušo grindys. Papurškiant ant grindų R2, valoma su 

skudurėliu. Viskas turi būti sausa. 

- jei tai buvo gyvenamo kambario dušo kabina, tai vėl gi visi svečio daiktai kurie buvo 

pačioje dušo kabinoje sudedami tvarkingai. 

- išsausinus ir nublizginus vonią ar dušo kabiną, einama iš savo vežimėlio pasiimti 

reikiamą kiekį rankšluosčių ir pakabinti ant rankšluosčių lentynėlių. 

- jei tai yra gyvenamas kambarys ir rankšluosčiai nebuvo numesti ant žemės, tai vėl 

tuos pačius rankšluosčius gražiai pakabinti ant rankšluosčių lentynėlės, prieš tai 

apžiūrėjus, ar jie yra švarūs. Šis reikalavimas priklauso nuo viešbučio tvarkos. 

- pakabinus rankšluosčius, tvarkoma pati kriauklė. Jei tai gyvenamasis kambarys, tai 

visi esantys svečio daiktai nuimami nuo kriauklės. Tada visa kriauklė išpurškiama R2 ir 

nuplaunama. Nusausinti kriauklės kraną ir kriauklės paviršių. Atkreipti dėmesį į 

kriauklės kampus. Čia itin kruopščiai išsausinti, kad nesusidarytų kalkių nuosėdos. 

Išsausinus ir išblizginus kriauklę, valomas veidrodis naudojant preimonę R3. 

Nusausinus veidrodį ir kriauklę, sudedami atgal ant kriauklės svečio daiktai. Daiktai turi  

būti sudėti itin kruopščiai ir gražiai. Pradedant nuo veidrodžio reikia dėti buteliukus 

pagal ūgį nuo mažiausio iki didžiausio. Jei toje vonioje ar duše yra tualetinis krepšelis, jį 

būtina papildyti (įdėti visus trūkstamus šampūnus, losjonus, muiliukus ir kt. reikmenis 

kas jame turi būti). Jei toje vonioje tualetinio krepšelio neturi būti, būtinai reikia 
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patikrinti visus dispenserius, kad nebūtų pasibaigę. Jei matosi raudonas burbuliukas, jį 

būtina iškarto pakeisti. 

- sutvarkius jau ir vonią ar dušo kabiną, ir kriauklę, einama tvarkyti klozetą. 

- pirmiausia gražiai sulankstomas tualetinis popierius, patikrinama higieninių maišelių 

laikiklis ar jame dar yra šių maišelių, jei ne tai papildoma.  

- tada papurškus ant sauso skudurėlio R3, nuvalomi visi blizgantys paviršiai esantys 

vonios ar dušo kabinos kambaryje. Taip pat ir fenas. 

- ir dabar jau tvarkomas pats klozetas. Su tualetiniu šepečiu gerai ištrinti klozeto vidų ir 

nuleisti vandenį, kad neliktų ant kraštų R1 (mėlynos spalvos). Papurškus ant skudurėlio 

R2 nuvalyti klozeto dangtį, patį klozetą, jo šonus ir kampus, taip pat ir vandenio 

nuleidėją. 

- patikrinti ar  pakankamai yra tualetinio popieriaus (nepamiršti, kad turi būti ir 

atsarginis tualetinis popierius ant jam skirto laikiklio).  

- išvalius klozetą dar kartą apžiūrėti visą vonios ar dušo kambarį. Pasižiūrėti ar nieko 

nepamiršai padėti (ar visas rankšluosčių kiekis, ar yra visi reikalingi to kambario 

tualetiniai reikmenys ir pan.). 

- viską peržiūrėjus ir pasitikrinus jau galima valyti vonios kambario grindis (pasiėmus 

skudurėlį ir R2). Pirmiausia papurkšti grindis R2 ir su skudurėliu nusausinti. Būtinai 

reikia pradėti po kriauklę einant link vonios kambario durų link. 

- išvalius grindis, uždaryti vonios kambario duris ir su R3 nuvalyti jos rankenas. 

21. Sutvarkius vonios kambarį, uždaromas kambario langas, pataisomos ir dieninės ir naktinės 

užuolaidos. Užuolaidos turi būti tvarkingai atitrauktos. Taip pat  dar tuo pačiu patikrinti, ar 

nėra kokių skylių užuolaidose, ar neatsikabinę nuo užuolaidų laikiklių. Sekti, kad prie baldų 

kojelių būtų pritvirtinti minkšti veltiniai. 

22. Pasižymėti savo darbo užduočių lape, kad kambarys yra švarus. 

23. Dar kartą apžiūrėti visą kambarį ir einant lauk iš jo papurkšti su R5 (oro gaivikliu). 

24. Jeigu išvykusiame kambaryje jaučiasi rūkalai, reikia palikti atidarytą langą, papurkšti R5 ir 

eiti tvarkyti kitų kambarių. Į užduočių lapą pažymėti, kad šis kambarys labai prirūkytas ir 

jame paliktas langas. Reiškia vėliau į jį sugrįžti ir papurkšti R5. 

25. Papurškus su R5 uždaryti kambario duris ir su sausu skudurėliu papurkštu su R3 nuvalyti 

durų rankeną ir pačia spyną. 

26. Savo užduočių lape prie sutvarkyto kambario parašome rastas pastabas. 
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2.4. MAŠINŲ DULKIŲ SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Išsamios mašinų, dulkių siurblių techninės charakteristikos pateiktos šio, S.9.1, modulio pirmame 

mokymo elemente “Mechaninių įrengimų ir patalpų inventoriaus paruošimas viešbučio patalpų 

darbams atlikti“.  

 

3 MOKYMO ELEMENTAS. VIEŠBUČIO PATALPŲ VALYMAS IR 

TVARKYMAS KOMBINUOTU VALYMO BŪDU. 

 

3.1. BENDRO NAUDOJIMO PATALPŲ TVARKYMO STANDARTAI  VIEŠBUTYJE „SPA 

VILNIUS SANA“ 

 

Bendro naudojimo patalpas paprastai atlieka valytojos ar kambarinės pagal joms paskirtą grafiką 

kambarinės.  Budinti kambarinė apžiūri visų aukštų tarnybines patalpas ar jos sutvarkytos, 

paruoštos kitos dienos darbui, sutvarko kambarinių poilsio kambarį. Bendro naudojimo patalpoms 

priklauso: administracinės, vestibiulio patalpos, koridoriai, holai, sandėliai, bendro naudojimo 

sanitariniai mazgai, saunos, baseinai, tarnybinės ir kt. Kai kuriems darbams didesni viešbučiai gali 

kviestis specialių tarnybų darbuotojus, pvz., langams, kilimams valyti, grindims blizginti. Ypatingą 

dėmesį reikia skirti vestibiulio grupės patalpoms – tai ypatingos paskirties patalpos, nes jos yra prie 

pagrindinio įėjimo į viešbutį. Čia sutinkami ir išlydimi svečiai, apiforminami dokumentai, 

atsiskaitymas už įvairių paslaugų servisą.  Pagal šių patalpų tvarką svečias susidaro nuomonę apie 

bendrą viešbučio tvarką ir gyvenimo sąlygas. Šiose patalpose labai sunku atlikti valymo darbus, nes 

čia beveik visą parą yra žmonių Jos tvarkomos kelis kartus per parą, bet pagrindinį valymą geriausia 

atlikti naktį.Prieš rytą valomos durų rankenos, durų stiklai, iškabos, kilimėliai. Kontroliuoti, kad 

visą parą būtų švarūs prie durų esantys batų valymosi šepečiai, grotelės. Dienos metu pagrindinį 

dėmesį reikia skirti peleninių ir šiukšlių savalaikiam išnešimui. Ant staliukų visada turi būti švarios 

peleninės. Kelis kartus per pamainą turi būti valomos dulkės nuo baldų, įrengimų, turėklų, 

reklaminių stendų, siurbiami kilimai, valomos grindys. Rūbinėse nuo pakabų valomos dulkės.  

Anksti rytais arba po darbo tvarkoma administratoriaus vieta – atsargiai valomos dulkės, darbo stalą 

tvarkyti taip, kad netyčia neišmestumėte reikalingų užrašų, kortelių, dokumentų. 

Koridoriuose valomi kilimai, plaunamos grindys ir grindjuostės, sienos, prižiūrimos natūralios ir 

dirbtinės gėlės. 
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Hole siurbiamos baldų minkštosios dalys, valomos dulkės nuo baldų, išvalomos peleninės, valomos 

palangės, langai, radiatoriai, paveikslai.  

Bendro naudojimo sanitariniai mazgai. Viešbučiuose yra įrengta bendro naudojimo tualetai. Jie turi 

būti atskiri vyrams ir moterims, lengvai prieinamoje iš vestibiulio ar kitų bendro naudojimo patalpų 

vietoje. Juose atskirose kabinose turi būti gerai įrengti unitazai, pisuarai, šiukšlių dėžės. Visą parą 

stebėti, kad nesibaigtų tualetinis popierius. Turi būti gerai įrengti praustuvai su šiltu ir šaltu 

vandeniu, reikalingas skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai ar rankų džiovinimo aparatai. 

Veidrodžiai - maži ir žmogaus ūgio, ventiliacija, gerai valoma grindų danga, plytelės. Valoma visą 

parą. Tikrinama elektros prietaisai, nuolat išnešamos šiukšlės. Valoma: lubos, ventiliacinės grotelės, 

sienos, plaunamos kabinų sienos unitazai, valomi ir blizginami veidrodžiai, praustuvai, lentynėlės, 

kranai, dezinfekuojama unitazai, pisuarai, bakelių rankenėlės, durų rankenos. 

Kambarinių ruošos kambarys. Išskirtinis dėmesys skiriamas šių patalpų priežiūrai. Čia kambarinės 

laiko ir inventorių, ir savo asmeninius daiktus, todėl kiekvienas daiktas turi turėti savo vietą, 

viešbučio inventorius ar priemonės neturi maišytis su kambarinių asmeniniais daiktais.  Šiose 

patalpose turi būti įrengta kriauklė su šalto ir karšto vandens tiekimu, stalas, kėdės, lentynos, 

kuriose sudėta reklaminė informacinė medžiaga, siūlai, adatos, virduliai, stiklinės, indai rytinės 

arbatos pateikimui. būtinos atskiros lentynos, o dar geriau atskira patalpa cheminėms priemonėms 

laikyti. Gali būti lyginimo lenta ir lygintuvas. Tvarkingai sudėta inventorius, darbo įrankiai. Visi 

prietaisai turi būti nuvalyti, pakeisti, ar išvalyti ir išpurtyti dulkių siurblių maišeliai. Patogi vieta turi 

būti įrengta kambarinių vežimėliams laikyti, jie turi būti švarūs. Turi būti vieta skalbiniams laikyti, 

kabykla šluostėms laikyti. Patalpos turi būti švarios ir tvarkingos, išneštos šiukšlės, buteliai, 

išplautos grindys, išsiurbti kilimai, švarus praustuvas. Už spintelių bei šių tarnybinių patalpų tvarką 

atsako kiekviena budinti tą dieną kambarinė asmeniškai.  

Kambarinių poilsio kambarys. Čia kambarinės gali išgerti arbatos, suvalgyti atsineštus priešpiečius, 

pailsėti. Patalpos taip pat turi būti prižiūrėtos. Kiekviena kambarinė pavalgius sutvarko indus, 

sudeda į lentynas ar spinteles ir už švarą ir tvarką atsako asmeniškai. Negalima palikti neišplautų 

indų, maisto likučių ant stalo. Geriausiai sudėti į šaldytuvą, nereikalingas atliekas ar šiukšles 

išmesti. Tvarkingai turi būti sudėti kambarinių asmeniniai drabužiai ir daiktai. Prie asmeninių 

daiktų negalima dėti valymo priemonių ar inventoriaus, indų, įrankių. Netoli šių patalpų turi būti 

įrengta sanitariniai mazgai, dušo kabinos ar vonia, kurios skirtos kambarinėms po darbo nusiprausti. 

Jos turi būti švarios, tvarkingos ir prižiūrimos, kaip ir bendro naudojimo sanitarinių mazgų patalpos. 
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 3.2. CHEMINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI, MAŠINŲ, DULKIŲ 

SIURBLIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, INSTRUKCIJOS 

 

Cheminių priemonių saugos duomenų lapai, kuriais vadovaujasi „Spa Vilnius Sana“ viešbučio 

darbuotojai savo kasdieniniame darbe, galima rasti internetiniame puslapyje: 

http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/,  Taip pat saugos duomenų lapai yra 

pateikti šio modulio 4 mokymo elemente “Gyvenamųjų kambarių tvarkymas ir valymas“ ir 

kambarių tvarkymo standartuose. 

Išsamios mašinų, dulkių siurblių techninės charakteristikos pateiktos šio, S.9.1, modulio pirmame 

mokymo elemente “Mechaninių įrengimų ir patalpų inventoriaus paruošimas viešbučio patalpų 

darbams atlikti“.  

 

3.3. UAB “RAMINORA” DIREKTORIAUS PATVIRTINTA PATALPŲ VALYTOJO 

SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. Patalpų valytojui (toliau – valytojas), pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, 

taikoma Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, 

administracinė ir baudžiamoji atsakomybė atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir 

padarinius.   

1.2. Dirbti valytoju leidžiama ne jaunesniam, kaip 18 metų asmeniui, išklausiusiam  saugos 

ir sveikatos instruktažus ( įvadinį ir darbo vietoje). 

1.3. Valytojas privalo: 

1.3.1. savarankiškai neišjungti, nekeisti ir nešalinti darbo priemonėse, įrengimuose, 

pastatuose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų, juos tinkamai 

naudoti ir apie gedimus pranešti darbuotojų atstovui, padalinio vadovui, 

darbdaviui; 

1.3.2. tinkamai naudoti kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemones; 

1.3.3. darbo priemones naudoti pagal jų dokumentuose (pasauose), šioje instrukcijoje  

nurodytus reikalavimus; 

1.3.4. nedelsdamas pranešti darbdaviui, padalinio vadovui, darbuotojų atstovui, 

darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 

komitetui, apie padėtį darbo vietose, darbo patalpose, kuri, jo įsitikinimu, gali 

http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/
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kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat apie darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats pašalinti negali arba neprivalo; 

1.3.5. bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos 

tarnyba, padalinio vadovu, darbdaviu įgyvendinant darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus ir priemones; 

1.3.6. pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių trauma, ūmių apsinuodijimų , 

avarijų priežastims pašalinti, apie tai nedelsdamas pranešti padalinio vadovui, 

darbdaviui; 

1.3.7. nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 

1.3.8. pranešti padalinio vadovui ir darbdaviui apie darbo metu gautas traumas, kitus su 

darbu susijusius sveikatos sutrikimus; 

1.3.9. laikytis įmonės vidaus tvarkos taisyklių, darbe nevartoti alkoholinių gėrimų bei 

narkotionių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose; 

1.3.10. laikytis asmens higienos reikalavimų, prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai 

bei kvapas, rankas plauti tik tam skirtomis priemonėmis.  

1.4. Valytojas turi teisę: 

1.4.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikas darbo sąlygas, įrengtų 

kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis; 

1.4.2. sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai 

pavojingus ir kenksmingus veiksnius; 

1.4.3. susipažinti su sveikatos tikrinimų rezultatais. Jeigu su jais nesutinka, sveikatą 

pasitikrinti pakartotinai; 

1.4.4. tartis su darbdaviu (tam įgalioti darbuotojų atstovą) dėl darbo sąlygų gerinimo; 

1.4.5. atsisakyti dirbti, kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei; 

1.4.6. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai 

dėl nesaugių darbo sąlygų; 

1.4.7. iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų atstovą, 

padalinio vadovą, darbdavį, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, 

Valstybinę darbo inspekciją ar kitą valstybės instituciją. 

1.5. Valytojas turi žinoti priešgaisrinės saugos instrukcijos reikalavimus ir juos vykdyti.  

 Žinoti, kur laikomos gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis naudotis, vengti veiksmų  

ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gasrą.  

1.6. Pastebėjęs gaisrą, valytojas privalo nedelsdamas pranešti ugniagesiams, iškviesti  
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 vadovaujančius darbuotojus, gesinti gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis.  

 

2. PAVOJINGI, KENKSMINGI IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ POVEIKIS SVEIKATAI. 

BŪTINOS SAUGOS PRIEMONĖS 

2.1. Pagrindiniai rizikos veiksniai valytojo darbo vietoje: 

2.1.1.elektros srovė; 

2.1.2.dezinfekavimo priemonė; 

2.1.3.įvairios atplaišos ir aštrios briaunos; 

2.1.4.stiklo duženos, įtrūkę, išdužę, nepatikimai įtvirtinti langų stiklai ir remain; 

2.1.5.užkrautos valomo objekto praeigos; 

2.1.6.neinventorinės, neišbandytos ir netvarkingos kopėčios bei lipynės. 

2.2.   asmeninės apsaugos priemonės  ir jų dėvėjimo (naudojimo) laikas parenkami  

         vadovaujantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų 

         reilalavimais. 

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

3.1.Prieš pradedant dirbti valytojas privalo: 

3.1.1. susitvarkyti darbo drabužius, avalynę, asmeninės apsaugos priemones taip, kad 

būtų patogu ir saugu dirbti; 

3.1.2. patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai (kibirai,šepečiai, šluotos). Šepečio kotas turi 

būti lygus, nešerpetotas, ne ilgesnis kaip 1,5 metro.Netvarkingais įrankiais 

naudotis draudžiama; 

3.1.3. apžiūrėti patalpą (vietą), kurią reikės valyti, išjungti elektrinius prietaisus (stalo 

lempas, radijo imtuvus, televizorius irk t.). Patogiai susistatyti stalus, kėdes ir 

atkrauti praeigas; 

3.1.4. jeigu bus valoma, plaunami langai, patikrinti, ar gerai įtvirtinti ir uždaryti, ar 

neįtrūkę ir neišdužę stiklai; 

3.1.5. patikrinti, ar tvarkingi šakučių lizdai, šakutės, elektrinių prietaisų valdymo 

mygtukai, ar nesudaužyti elektrinių prietaisų korpusai, near neizoliuotų laidų ir 

detalių, kuriomis teka srovė, nepažeista kabelių, laidų izoliacija. Kai yra nors 

vienas iš šių pažeidimų, elektriniais prietaisais naudotis draudžiama. Draudžiama 

pačiam remontuoti elektrinius prietaisus.  

4. DARBUOTOJO  VEIKSMAI  DARBO  METU 
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4.1.Valytojas privalo atlikti tik darbo sutartyje nurodytis darbus, valyti sklirtas patalpas, 

darbo metu dėvėti darbo drabužius, avalynę ir naudotis asmeninės apsaugos 

priemonėmis. 

4.2.Naudotis dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais, ir kitais elektriniais prietaisais leidžiama 

tik gerai žinant jų veikimo principus ir eksploatavimo taisyklių reikalavimus. 

4.3.Prieš plaunant grindis, pirmiausiai jas apšlakstyti vandeniu ir išluoti, nes gali būti 

primėtyta  stiklo duženų,  įvairių aštrių daiktų, galinčių sužeisti rankas. 

4.4.Grindis plauti ant šepečio užvyniotu skuduru. Skudurą išgręžti tik gerai išskalautą 

vandenyje. 

4.5.Plaunant laiptines kibirą su vandeniu statyti ant viršutinių laiptų pakopos. 

4.6.Grindis ir sienas plauti muilu arba 2,5 % sodos tirpalu, tualetus dezinfekuoti 

chlorkalkėmis arba kalcio hipochloritu (kibirui vandens 100g. chlorkalkių). 

4.7.Patalpų grindis plauti šiltu vandeniu. Vandenį į kibirą iš čiaupo pilti per guminę lanksčią 

žarną. Karšto vandens į kibirą pilti ne daugiau kaip ¾ jo tūrio. Išplautas grindis sausai 

išluostyti.  

4.8.Dirbant su dezinfekavimo, cheminėmis valymo priemonėmis, užsimauti gumines 

pirštines. Kad dezinfekavimo ar cheminių priemonių nepatektų ant rankų odos, prieš 

nusiimant pirštines reikia nuplauti švariu vandeniu su muilu.  

4.9.Sušluotas į vieną vietą šiukšles susemti specialia semtuve, kraunant į šiukšliadėžes 

didesnį įvairių atliekų kiekį, mūvėti darbo pirštines.  

4.10. Šluostant nuo lubų, karnizų dulkes, naudoti išbandytas kopėčias (skečiamąsias), kurias 

 tuo metu turi prilaikyti kitas asmuo.Atliekant šį darbą būti su  apsauginiais akiniais. 

4.11.Dirbant aukščiau kaip 1,3m.nuo grindų ar žemės, būtina naudotis apsauginiu diržu. 

            4.12.Langus valyti dienos metu. Jeigu tenka valyti sutemus, darbo vieta ar patalpa turi būti 

   apšviesta.  

4.13.Kai langai valomi ant stacionarių aukštesnių kaip 1,5m. paaukštinimo priemonių, 

        viršutinė aikštelė turi būti aptverta. Galima valyti ir specialiais šepečiais, kurių kotai  

        pailginti. 

           4.14.Aukštų statinių išorinių langų stiklus, taip pat sudėtingų konstrukcijų langus valyti nuo  

                   pastolių ar tam skirtų kėlimo mechanizmų gali tik specialiai išmokytas personalas.  

1.13.Dulkės nuo apšvietimo armatūros, elektros įtaisų ir įrenginių valomos dalyvaujant 

elektrikui arba asmeniui, atsakingam už elektros ūkį. 

1.14.Valant draudžiama: 
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1.14.1. stovėti ant šildymo, santechnikos įrenginių, atsitiktinių pakylų (dėžių, stalų ir pan.); 

1.14.2. naudoti neišbandytas ir netvarkingas kilnojamąsias kopėčias; 

1.14.3. atremti kopėčias ir pačiam remtis į langų stiklus; 

1.14.4. lipti ant skečiamųjų kpopėčių viršaus, nepaliekant 1m. atstumo iki viršutinio 

kopėčių skersinio; 

1.14.5. valyti patalpas ir langų stiklus degiais arba nežinomos paskirties skysčiais ir 

medžiagomis; 

1.14.6. valyti įtrūkusius, nepakankamai įtvirtintus langų stiklus  ir rėmus; 

1.14.7. šluostyti drėgna šluoste arba drėgnomis rankomis liesti elektros laidus, šakučių 

lizdus, valymo mygtukus, elektros įrenginius, atidaryti elektros skirstomąsias 

dėžutes ir skydelius; 

1.14.8. liesti bendrojo apšvietimo armatūrą, nutrūkusius ar su pažeista izoliacija laidus 

(kabelius), atvirus jungiamuosius gnybtus ar detales, kuriomis teka srovė.  

1.15. Pastebėjus valomame objekte (darbo vietoje) elektosaugos pažeidimų, nutraukti darbus 

ir apie tai pranešti padalinio vadovui arba elektrotechniniam personalui. Imtis 

atsargumo priemonių, kad į pavojingą zoną nepatektų žmonės.  

5. DARBUOTOJŲ  VEIKSMAI  AVARINIAIS (YPATINGAIS)  ATVEJAIS 

            5.1. Susidarius avarinei situacijai ar įvykus nelaimingam atsitikimui, apie tai nedelsiant 

                   pranešti padalinio vadovui arba bendradarbiui. Jeigu reikalinga skubi medicininė  

                   pagalba, skambinti telefonu 03. 

             5.2. Pastebėjus gaisro židinį, dūmus arba pajutus degėsių kvapą, nedelsiant pranešti apie tai 

                    padalinio vadovui, telefonu 01 iškviesti ugniagesius, imtis priemonių gaisro židiniui  

                   lokalizuoti, gesinti.  

6. DARBUOTOJO  VEIKSMAI  BAIGUS  DARBĄ 

6.1.Baigęs darbą valytojas turi: 

6.1.1. patikrinti, ar nepalikti neuždaryti langai, įjungti elektros įrenginiai, apšvietimas ir pa.; 

6.1.2. sudėti visus įrankius, inventorių, darbo drabužius ir asmeninės apsaugos priemones į  

          tam skirtą vietą; 

6.1.3.nusiplauti veidą ir rankas šiltu vandeniu su muilu.  
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4 MOKYMO ELEMENTAS.  GYVENAMŲJŲ KAMBARIŲ TVARKYMAS IR 

VALYMAS. 

4.1. KAMBARIŲ TVARKYMO STANDARTAI VIEŠBUTYJE „SPA VILNIUS SANA“
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4.2. KAMBARIŲ TIPŲ APIBŪDINIMO LAPAS 

 

Kambarių tipų apibūdinimas pateiktas modylyje B.9.1. Patalpų,baldų, tekstilės valymo bei 

priežiūros technologinių procesų organizavimas 1 mokymo elemente“Patalpų, baldų, tekstilės 

valymo bei priežiūros technologijų procesų organizavimas viešbutyje „Spa Vilnius Sana“, teikiamų 

paslaugų organizavimas“. 

 

 

4.3.UŽDUOČIŲ LAPAI - ATSKAITOS APIE KAMBARIUS KONKREČIAI  DIENAI 

 

3lentelė. Kambarių  užimtumas 
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4.4. CHEMINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 

http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/ 

  

http://www.diverseylever.cz/apps/msds/sheets/lt/content/
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4.5. DULKIŲ SIURBLIO TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA 

 

Dulkių siurblio techninė charakteristika pateikta šio modulio 1 mokymo elemente „Mechaninių 

įrengimų ir patalpų valymo inventoriaus paruošimas viešbučio patalpų valymo darbams atlikti“. 

 

 

4.6. SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA 

 

1. BENDROS  ŽINIOS APIE BENDROVĘ IR JOS VEIKLOS YPATUMUS 

 

1.1.UAB “Raminora” (toliau - “bendrovė”), įregistruota 2002m. birželio 3d. Įmonės 

kodas 15216782. Įmonės adresas: K. Dineikos g. 1, Druskininkai. Telef.:8-313-51529 

1.2.Bendrovės veiklos pobūdis:  

- ligonių veikla; 

- fizinės gerovės užtikrinimo veikla; 

- viešbučiai ir moteliai su restoranu; 

- restoranai; 

- kita sportinė veikla.  

1.3.Bendrovė vykdo numatytą įstatuose ekonominę veiklą ir vadovaujasi Lietuvos  

Respublikos Konstitucija, teisės aktais, bei savo įstatais. Bendrovei privalomos  

bendrosiosaisyklės kaip visoms kitoms įmonėms.  

1.4.Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, bendrovės įstatai, vidaus darbo 

tvarkos taisyklės, pareiginės instrukcijos, saugos ir sveikatos darbe instrukcijos.  

1.5.Asmenims, pažeidusiems šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos  

Respublikos įstatymų numatyta drausminė, administracinė, baudžiamoji bei civilinė 

atsakomybė.  

1.6.Asmenys, dirbantys su pavojingais įrengimais ar pavojingus darbus, privalo turėti 

pažymėjimus numatytus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka.  

1.7.Bendrovės vadovas gali dalį savo teisių perduoti įgaliotiems asmenims darbuotojų 

saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka.  

1.8.Apie nelaimingo atsitikimo sunkumą sprendžia gydymo įstaiga (gydytojas).  

1.9.Įvykus įmonėje nelaimingam atsitikimui, darbo vieta ir įrengimų būklė turi išlikti 

tokios pačios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jeigu tai kelia pavojų kitų 
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darbuotojų saugai ir sveikatai, privaloma daryti būtiniausius pakeitimus, įforminant 

teisės aktu bei esant būtinybei fotonuotraukomis.  

1.10.Draudžiama darbo vietoje būti neblaiviam ar panaudojus narkotines bei  

       toksines   priemones. Šios būsenos darbuotojai privalo būti nušalinti nuo darbo. 

       Jiems gali būti taikoma drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo. Jei dėl  

       darbuotojo girtumo kaltės įvyko nelaimingas atsitikimas, jam neatlyginama žala 

       dėl sveikatos sužalojimo, o jo mirties atveju, šeimos nariams  

       neišmokama  kompensacija (laidojimo išlaidos).  

1.11.Už “Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo” ir kitų teisės aktų pažeidimus, dėl   

        kurių įvyko ar galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine 

        liga, įvyko avarija, sutriko bendrovės darbas, darbdaviui, kuris savo veiksmais ar  

        neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus ir dirbo 

        tokiose sąlygose, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.  

 2.PAVOJAI AR  RIZIKA, KURIE  EGZISTUOJA  BENDROVĖJE  IR  SU  KURIAIS 

GALI  SUSIDURTI  DARBUOTOJAS 

2.1. Pagrindiniai traumuojantys veiksniai yra: 

- elektros srovė, elektros įrengimų gedimai bei netinkama eksploatacija; 

- kritimas laiptais arba užkliuvus (užkrauta darbo zona ar praėjimai), slidžios 

grindys; 

- krintantys daiktai iš aukščio; 

- kritimas iš aukščio; 

- judančios ir neuždengtos besisukančios įrengimų dalys; 

- eismo taisyklių pažeidimai; 

- netvarkingi įrankiai; 

- karštas ir šaltas vanduo. 

                 2.2. Sveikatai kenkia: 

- triukšmas, rankų vibracija (dirbant su rankiniais elektros įrankiais); 

- tabako dūmai, dulkės; 

- nepatogi darbo poza (stovint, nepatogiai dirbant); 

- stereotipiniai judesiai dalyvaujant plaštakos, rankų, pečių juostos raumenims. 

2.3.Konkretūs pavojingi, kenksmingi ir kiti rizikos veiksniai, veikiantys darbuotojus  

darbo vietose, saugos priemonės nuo jų poveikio nurodyti profesinės rizikos 

vertinime.  
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3. DARBDAVIO  PAREIGOS  IR  TESĖS  GARANTUOJANT  DARBUOTOJAMS  SAUGIAS  

IR  SVEIKAS  DARBO  SĄLYGAS 

3.1. Darbdavio pareigos užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą: 

3.3.1. užtikrina, kad bendrovės statiniai, darbo vietos, darbo priemonės, 

darbo aplinka atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 

reikalavimus; 

3.3.2. organizuoja profesinės rizikos ir darbuotojų saugos apsaugos būklės 

įvertinimą, jos paso pildymą bei patikslinimą; 

3.3.3. sprendžia kokias kolektyvines ir/ar asmenines apsaugos priemones 

naudoti, aprūpina jomis įmonę, darbo vietas, darbuotojus. Įrengioa 

buities, sanitarines ir asmens higienos patalpas; 

3.3.4. užtikrina, kad darbuotojai gautų visapusišką informaciją apie saugos ir 

sveikatos apsaugos organizavimą bendrovėje, apie esamą ar galimą 

profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti, taip pat apie 

Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimo rezultatus; 

3.3.5. tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos bei pareigines instrukcijas; 

3.3.6. organizuoja darbuotojų instruktavimą, mokymą ir jų saugaus darbo 

tikrinimą; 

3.3.7. organizuoja darbuotojų darbus pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir 

poilsio režimą; 

3.3.8. nustatyta tvarka apdraudžia darbuotojus privalomuoju draudimu nuo 

nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (SODRA); 

3.3.9. įsteigia įmonėje saugos ir sveikatos tarnybą; 

3.3.10. organizuoja kontrolę, kaip darbuotojai laikosi saugos ir sveikatos 

reikalavimų; 

3.3.11. darbuotojų prašymu nemokamai išduoda pažymas, susijusias su darbu 

bei darbo santykiais įmonėje; 

3.3.12. sudaro sąlygas darbuotojų privalomiems sveikatos patikrinimams, 

organizuoja pirmąją medicininę pagalbą; 

3.3.13. perkelia darbuotojus ( jų sutikimu) į kitą darbą, atsižvelgiantį 

valstybinės socialinės medicinos ekspertizės komisijos arba sveikatos 

priežiūros įstaigos, patikrinusios darbuotojų sveikatą, išvadas; 
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3.3.14. praneša Valstybinei darbo inspekcijai apie įmonės eksploatavimo 

pradžią. 

3.4. Darbdavio teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas: 

3.4.1. reikalauti, kad darbuotojai dirbdami rūpintųsi savo pačių, taip pat kitų 

darbuotojų sauga ir sveikata, laikytųsi technologinių procesų 

reglamentų; 

3.4.2. pažeidusiems darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus skirti 

drausmines nuobaudas; 

3.4.3. įsatymų numatyta tvarka reikalauti atlyginti pažeidimu padarytą žalą 

bendrovei; 

3.4.4. neleisti darbuotojui dirbti, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo 

narkotinių ar toksinių medžiagų; 

3.4.5. pavesti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams vykdyti atskiras 

užduotis, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata. 

4. DARBUOTOJŲ  TEISĖS  IR  PAREIGOS  ATLIEKANT  DARBO  SUTARTIMI  SULYGTĄ DARBĄ 

4.1. Darbuotojų teisės: 

                                  4.1.1. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą; 

                                  4.1.2. sužinoti iš darbdavio apie darbo aplinkoje esančius kenksmingus ar  

                                             pavojingus  veiksnius; 

4.1.3.susipažinti su sveikatos tikrinimo rezultatais, nesutinkant su patikrinimo 

rezultatas, sveikatą patikrinti pakartotinai; 

4.1.4.tartis su darbdaviu dėl saugos ir sveikatos gerinimo; 

4.1.5.atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus saugai ir sveikatai, nesulygtus darbo 

sutartimi darbus, taip pat darbus, kuriuos saugiai dirbti jis neišmokytas; 

4.1.6.reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta dėl nesaugių darbo sąlygų; 

4.1.7.iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbdavį, 

Valstybinę darbo ispekciją ar kitą valstybės instituciją. 

         4.2. Darbuotojų pareigos: 

4.2.1.vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų 

reikalavimus, teisėtus darbdavio, padalinio vadovo bei pareigūnų nurodymus; 

4.2.2.rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata; 

4.2.3.darbo priemones naudoti pagal jų saugius naudojimo reikalavimus; 
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4.2.4.pranešti apie darbo ir sveikatos pažeidimus bei apsaugos įtaisų gedimus 

darbuotojų atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui, darbuotojų saugos ir 

sveikatos tarnybai; 

4.2.5.informuoti padalinio vadovą, darbdavį apie darbo metu patirtas traumas, 

kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus; 

4.2.6.bendradarbiauti su darbdaviu įgyvendinant darbuotojų saugos ir 

sveikatos reikalavimus ir priemones; 

4.2.7.imtis priemonių, pagal galimybes bei turimas žinias, pašalinti priežastis, 

galinčias sukelti traumas, ūminius apsinuodijimus, avarijas, apie tai 

nedelsiantinformuoti darbdavį; 

4.2.8.nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą. 

 

5. DARBUOTOJO  PAREIGOS  IR  VEIKSMAI  ĮVYKUS  NELAIMINGAM  ATSITIKIMUI 

DARBE,  AVARIJAI,  KILUS GAISRUI 

5.1.Darbuotojas, nukentėjęs dėl nelaimingo atsitikimo darbe, ūmios profesinės ligos, 

asmuo mates įvykį arba jo pasekmes, privalo nedelsdamas apie tai pranešti darbdaviui. 

5.2.Gaisro atveju: 

5.2.1.jeigu ne greit plintantis, pranešti darbdaviui ir gesinti, panaudojant 

gesinimo priemones; 

5.2.2.jeigu gaisras plinta iš karto, pranešti priešgaisrinei tarnybai, įspėtikitus 

darbuotojus.  

5.3.Bendras pagalbos telefonas 112 . 

5.4.Darbdavys atvykęs į gaisro vietą, privalo: 

5.4.1. patikrinti ar iškviesti ugniagesiai; 

5.4.2. vadovauti gaisro gesinimui iki atvyks ugniagesiai; 

5.4.3. jei kyla pavojus žmonių gyvybei, nedelsiant organizuoti jų gelbėjimą; 

5.4.4. organizuoti turto išvežimą iš gaisro zonos.  

                     6. DARBUOTOJŲ  SAUGOS  IR  SVEIKATOS  ORGANIZAVIMAS  BENDROVĖJE 

6.1. Darbdavys parengia pareigines instrukcijas taip, kad atspindėtų vidinė darbuotojų 

saugos ir sveikatos kontrolė. 

6.2. Organizuoja, kad būtų aptarti nelaimingi atsitikimai darbe bei kelyje į darbą ir iš 

darbo. 

5.5.Numato, kaip tikrinti darbuotojų žinias saugos ir sveikatos srityje. 
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5.6.Darbdavys darbo ir poilsio tvarką įmonėje nustato įmonės darbuotojų saugos ir 

sveikatos būklės pase. 

5.7.Darbuotojas atkreipia bendradarbio dėmesį, jeigu pastarasis nesilaiko darbų saugos ir 

sveikatos teisės aktų reikalavimų (instrukcijų). O jam vis tiek jų nesilaikant praneša 

vadovui.  

5.8. Darbuotojas, prieš pradėdamas darbą įmonėje, privalo pasirašytinai išklausyti įvadinį 

instruktavimą ir instruktavimą darbo vietoje, susipažinti su vidaus tvarkos 

taisyklėmis. Darbuotojus, kuriems instruktavimas darbo vietoje nebūtinas, padalinio 

vadovas privalo supažindinti su pareiginėmis instrukcijomis. 

5.9. Prieš pradedant dirbti, darbuotojas turi apžiūrėti įrenginius, įrankius, darbo vietą ir 

radęs trūkumų, privalo apie juos pranešti tiesioginiam vadovui, kad jie būtų pašalinti.  

5.10.  Darbuotojas gali dirbti tik tą darbą, kurį nurodė padalinio vadovas ir 

kuris sulygtas darbo sutartimi. 

5.11.   Valyti, taisyti įrenginius galima tik juos išjungus iš elektros srovės. 

6.10. Darbo metu būti dėmesingam ir netrukdyti kitiems. 

6.11. Darbuotojams draudžiama: 

- palikti įrankius, kompiuterius, transportą be priežiūros; 

- remtis į mechanizmus, liesti judančias jų dalis, sėdėti, ilsėtis šalia 

veikiančių įrenginių, transporto judėjimo kelių ir kitose pavojingose 

vietose; 

- rūkyti ne tam skirtose vietose ir specialiai neįrengtose vietose; 

- būti neblaiviems, nešti į bendrovę alkoholinius gėrimus. 

1.12. Prieš uždarant ir užrakinant gamybines, komercines, administracines patalpas 

vadovas privalo įsitikinti, kad visi įrenginiai atjungti ir nėra pasilikę žmonių.  

1.13.Pagrindinės priemonės, apsaugančios nuo pažeidimo elektros srove: 

- dirbantieji, kuriems tenka aptarnauti mašinas ir įrenginius, turi būti 

apmokyti ir jiems suteikta kvalifikacija; 

- reikia naudoti apsauginius aptvarus, gaubtus ar dangčius, kurie blokuoja 

įrenginio darbą, jį nuėmus; 

- elektros įrenginių korpusai turi būti įžeminti; 

- būtina naudoti apsaugines priemones: pirštines, izoliacinius kilimėlius, 

įrankius su izoliuotom rankenom; 

- būtina įsitikinti, kad įrenginys yra įžemintas, tvarkingas jo pultas; 
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- aptarnaujantis personalas turi laikytis saugos taisyklių.  

1.14.Pirmoji pagalba nukentėjusiam nuo elektros srovės: 

- išjungiama elektra, žmogus atitraukiamas, nutvėrus už sausų drabužių, 

virvės ar lentos pagalba; 

- jeigu reikalinga daryti dirbtiną kvėpavimą, masažuoti širdį. Skubiai 

iškviesti gydytoją. 

1.15.Įmonėje norminių aktų nustatyta tvarka įrengiamos drabužių laikymo, persirengimo, 

poilsio patalpos, tualetai. 

7.EVAKACIJOS  KELIAI, PRIEŠGAISRINĖS  IR  PIRMOSIOS  PAGALBOS  PRIEMONĖS  IR JŲ  

IŠDĖSTYMO VIETOS 

7.1.Darbo drabužius kabinti darbo vietoje draudžiama. 

7.2.Negalima valgyti darbo vietoje. Tam turi būti speciali patapla. 

                   7.3.Darbo metu dėvėti švarius ir tvarkingus rūbus.   

                   7.4. Darbuotojai priovalo periodiškai tikrinti sveikatą. Išlaidas apmoka darbdavys.  

                   7.5. Kiekvienas privalo suteikti neatidėliotiną medicinos pagalbą nukentėjusiam: 

- susižeidus, sustabdyti kraujavimą. Tai galima padaryti užspaudus žaizdą 

aprišalais, užspaudus kraujo indus pirštais, o esant gausiam kraujavimui 

užveržiant sužeistą galūnę aukščiau žaizdos ir sutvarstant žaizdą. 

Nukentėjusįjį būtina gabenti į artimiausią med. Įstaigą; 

- lūžus kaulams, išnirus sąnariams, trūkus raiščiams, būtina sutvirtinti galūnę 

nelanksčiais įtvarais, gabenti į traumatologinį punktą; 

- praradus sąmonę, reikia nukentėjusįjį paguldyti ant šono ar nugaros, 

atlaisvinti drabužius, veidą apšlakstyti vandeniu, į patalpą įleisti gaivaus oro. 

Atlikti dirbtinį kvėpavimą; 

- nudegus negalima tepti riebalais ar kitomis medžiagomis, plėšti prilipusių 

drabužių, juos reikalinga apkarpyti, paliekant prie odos prilipusias dalis, 

uždėti sterilų tvarstį, duoti išgerti nuskausminančių vaistų, šiltai apsupti ir 

gabenti į ligoninę. 

                 7.6. Už įmonės priešgaisrinę saugą atsako jos vadovas. Jis privalo: 

- užtikrinti šios instrukcijos, bendrovės priešgaisrinės instrukcijos, taip pat 

“Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių” (BPST 2005m. vasario 18d.)ir 

kitų dokumentų reikalavimų vykdymą; 

- nustatyti priešgaisrinį rėžimą ir reikalauti, kad jo laikytųsi; 
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- paskirti darbuotojus, atsakingus už priešgaisrinę saugą padaliniuose; 

- užtikrinti, kad nustatyta tvarka būtų parengtos instrukcijos bei tvirtinti jas; 

- organizuoti personalo  instruktavimą, mokymą ir atestavimą; 

- aprūpinti bendrovę gaisro gesinimo priemonėmis; 

- aprūpinti bendrovę priešgaisrinės saugos vaizdinėmis priemonėmis, ženklais; 

               7.7. Atsakingi už priešgaisrinę saugą padaliniuose privalo: 

- parengti padalinio priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kontroliuoti jų 

vykdymą; 

- užtikrinti priešgaisrinį režimą savo darbe; 

- nuolat tikrinti pastatų, darbe naudojamų įrenginių, medžiagų, prekių saugą, 

skubiai organizuoti rastų trūkumų pašalinimą; 

- žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles, 

užtikrinti jų naudojimą bet kuriuo laiku; 

- instruktuoti darbuotojus apie priešgaisrinę saugą, mokyti juos naudotis 

gesinimo priemonėmis; 

- neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktažo. 

              7.8. Kiekvienas bendrovės darbuotojas privalo: 

- žinoti priešgaisrinės saugos taisykles; 

- vykdyti vadovų teisėtus nurodymus; 

- vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų kilti gaisrui; 

- rūkyti tik  tam skirtose vietose; 

- mokėti praktiškai naudotis gesinimo priemonėmis; 

- kilus gaisrui iškviesti ugniagesius; 

- organizuoti žmonių ir materialinių vertybių evakavimą; 

- gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis; 

- jei gaisre near bendrovės vadovų, iškviesti juos.  

               7.9.  Kiekvienas gaisras turi būti kruopščiai ištirtas su priešgaisrinės saugos pareigūnais 

                      ir numatytos prevencinės priemonės , kad panašūs gaisrai nepasikartotų. 

               7.10. Darbuotojai privalo žinoti, kaip elgtis pramoninių avarijų, katastrofų, 

                       stichinių nelaimių, ginkluoto užpuolimo atvejais.  

               7.11. Apie galimas civilinės saugos situacijas gyventojai įspėjami signalu  

                      “Dėmesio visiems”. Jis duodamas įjungus sirenas, garsinius signalus siekiant  

                       įspėti gyventojus, kad pagal šį signalą būtina įsijungti radiją, televizorius.                        
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1.16. Tokiu būdu gali būti perduodami ir kiti pranešimai apie stichines nelaimes, avarijas, 

gyventojų evakavimą. 

1.17. Evakacijos planuose nurodomas išdėstymo vietos priešgaisrinių čiaupų, gesintuvų ir 

pirmosios pagalbos vaistinėlių bei nurodyti evakacijos keliai. 

1.18. Darbuotojai privalo susipažinti su šiais planais.  

2. DARBUOTOJO  VEIKSMAI  DARBO  METU  UŽ  BENDROVĖS  RIBŲ 

               8.1. Dirbdamas darbo metu už bendrovės ribų darbuotojas privalo įsitikinti, kad darbas 

                      yra saugus, laikytis Kelių eismo taisyklių bei darbų saugos ir sveikatos reikalavimų; 

               8.2  Darbuotojas  turintis darbo užduotį kitoje įmonėje ar organizacijoje, turi laikytis  

                      šių nurodymų: 

- patekti į įmonę ar organizaciją, kurioje turi atlikti užduotį, teritoriją tik 

nustatyta joje tvarka; 

- atvykęs į paskirties vietą privalo vykdyti jos darbuotojų teisėtus nurodymus.  

              8.3. Esant slidumui pasirinkti saugią ėjimo spartą.  

               9.              KITI  DARBUOTOJUI  AKTUALŪS  SU  DARBUOTOJŲ   SAUGA  IR  

                                            SVEIKATA  BENDROVĖJE SUSIJĘ  KLAUSIMAI 

 9.1. Darbdavys, kuris savo veiksmu ar neveikimu pažeidė darbuotojų saugos ir  

       sveikatos  teisės aktus ir tuo neužtikrino saugių ir sveikų darbo sąlygų, atsako  

       įstatymų nustatyta tvarka. 

 9.2. Darbdavys neatsako už darbuotojų saugos ir sveikatos  reikalavimų neužtikrinimą  

       arba darbdavio atsakomybė už tai gali būti sumažinta, jeigu ištyrus  

       nelaimingą atsitikimą darbe ar profesinę ligą nustatoma, kad tai įvyko  

       susiklosčius neįprastoms ar nenumatytoms aplinkybėms, kurių darbdavys 

       negalėjo kontroliuoti, arba dėl atsitikimų, kurių padarinių negalima buvo išvengti,  

       nors ir buvo naudojamos visos reikiamos priemonės. 

9.3. Darbdavys neatsako už nelaimingus atsitikimus pakeliui į darbą arba iš darbo. 

9.4. Darbuotojui, kuris pažeidė darbuotojų saugos ir sveikatos  teisės aktus ar įmonės 

       darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, su kuriais buvo supažindintas, 

       taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.  

 

 

Instrukciją parengė: Darbų saugos ir sveikatos inžinierius ............    Virginijus  Macijauskas                    
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5 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS. 

 

 

5.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

MECHANINIS, CHEMINIS IR KOMBINUOTAS PATALPŲ, BALDŲ VALYMAS 

 

Užduoties tikslas – Savarankiškai tvarkyti paskirtas viešbučio gyvenamąsias patalpas laikantis 

kambario statuso, būklės, darbų eiliškumo reikalavimų. Nustatyti kambario nešvarumo lygį ir 

parinkti darbui reikiamus mechanizmus bei darbo priemones. 

 

Užduoties vertinimo kriterijai:  

-  Užduotis atlikta per jai skirtą laiką. 

-  Užduotis atlikta kokybiškai.  

-  Užduotis  atlikta laikantis  darbų  saugos reikalavimų dirbant su darbo priemonėmis, 

   mechanizmais, chemikalais ir aplinkosaugos reikalavimų.. 

-  Užduotis atlikta laikantis patalpų tvarkymo standartų. 

-  Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 

-  Užduotis atlikta savarankiškai. 

-  Užduotis aprašyta mokytojo ataskaitoje.  

-  Įvertina savo darbą, nurodo problemas, jų priežastis ir galimus sprendimo būdus.  

-  Užduotį vertina mokytojo mokytojas - Atlikta/ Neatlikta. 

 

 

Užduočių variantai ir aprašymui keliami reikalavimai 

Mokytojo mokytojas baigus visą mokymo kursą paskiria mokytojui užduotį, kurią turi atlikti  

savarankiškai. Atliekant užduotį naudotis  įgytomis žiniomis per visą mokymosi laikotarpį.  

1 variantas 

Sutvarkyti kambarį svečiui išvykus (KTSI) 

Kambarį galima parinkti iš visų šių kambarių tipų: TWIN, DBL, SGL, JAP, STUDIO, MLUX2, 

FAP, AP. 

2 variantas 
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Atlikite einamąjį kambarių tvarkymą (ET) - tvarkymas svečiui gyvenant 

Kambarį galima parinkti iš visų šių kambarių tipų: TWIN , DBL, SGL, JAP, STUDIO, MLUX2, 

FAP, AP 

3 variantas 

Sutvarkykite bendro naudojimo patalpas 

Užduoties atlikimui skirta 6 val.  

 

  Sutvarkytą kambarį mokytojo – mokytojas vertins pagal šiuos kriterijus: 

Norint užtikrinti gerą kambarių kokybę, kambarinėms po kiekvieno kambario tvarkymo būtina 

patikrinti savo darbo rezultatus. Prieš išeinant būtina patikrinti šiuos dalykus: 

Balkonas ar..... 

- švarios grindys, palangės, kėdės, turėklai, langų/ durų rėmai ir stiklai iš išorės; 

- švarus balkono slenkstis langų/ durų rėmai ir stiklai iš vidaus.  

Kambarys ar..... 

- švari kambario palangė ir radiatorius; 

- švarus televizorius ir jo laikiklis, ar jis veikia; 

- nėra voratinklių palubėje; 

- švarūs paveikslų rėmai; 

- švarios lempos prie lovos ir bra ant sienų, šviesos jungikliai; 

- veikia visos lemputės; 

- švarus, be atplaišų kilimas; 

- ar visos užuolaidos tvarkingos.  

Stalas ar..... 

- švarus stalo paviršius ir apačia, telefono aparatas, stalo lempa; 

- padėtas informacinis segtuvas, svečių anketa, restorano meniu, šratinukas, 

kambarinės kortelė; 

- mineralinio vandens buteliukai ant stalo (DBL, SGL, TWIN), ant mini baro stalo 

(FAP, JAP, STUDIO, MLUX), virtuvėje (AP) ir ar jų etiketės atsuktos į įėjimo pusę.  

- švari šiukšlių dėžė.  

Lova ar... 

- švarus lovos galvūgalis, tvarkingos lovatiesės, švarios lovų kojos; 

- taisyklingai sulankstyti ir sudėti chalatai ant lovų; 
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- AP, FAP, JAP, STUDIO, MLUX chalato viduje įdėtos vienkartinės frotinės šlepetės, 

dvi didesnės pagalvės (pilkos spalvos užvalkaliukais), dvi dekoratyvinės pagalvės.  

Virtuvė tik AP ar... 

- švarios spintelės, kriauklės, viršutiniai ir apatiniai stalčiai; 

- yra reikalingas indų kiekis (kamščiatraukis, visko po 4: stiklinės, kavos puodeliai ant 

lėkštučių, arbatos puodeliai, arbatiniai šaukšteliai, vyno taurės); 

- yra tvarkingai išdėlioti indai; 

- yra kavos, arbatos, cukraus ir mineralinio vandens.  

Mini barai  - AP, FAP, JAP, STUDIO, MLUX: ar…. 

- švarus kavos staliukas; 

- pilna mini barų komplektacija; 

- pakankamas indų kiekis (šiuose kambariuose turi būti po dvi stiklines, keturias 

taures, du kavos puodelius ant lėkštučių, du arbatinius šaukštelius ir kamščiatraukis). 

Prieškambaris ar... 

- švari kabyklos medinė dalis (ypač atkreipti dėmesį į dulkes viršuje) 

- išblizginti kabyklos kabliai; 

- nuvalytas spintos viršus, lentynos, durys, pakabų laikiklis; 

- pakankamas kiekis pakabų ( SGL privalo būti penkios, visuose kituose – dešimt 

pakabų (penkios atsuktos į vieną pusę, penkios į kitą pusę).  

- yra „pusryčių meniu“; 

- yra ženklas „nerūkyti“; 

- yra ant durų rankenos kabinamas ženklas „Netrukdyti“, „Sutvarkyti“; 

- švariai nuvalytas veidrodis; 

- yra spintose padėta batų kempinėlių, batų šaukštas (-AP, FAP, JAP, STUDIO, 

MLUX). 

Vonia ar.... 

- nėra voratinklių palubėje ir ant ventiliatoriaus; 

- ventiliatorius veikia tyliai; 

- nuvalyta dušo galvutė, jos laikiklis, maišytuvas; 

- nuvalytos dušo kabinos sienos, grindys, durys (ypač jų apatinė ir viršutinė dalys); 

- švarios vonios kambario sienos ir grindys, vandens nubėgimo angų grotelės; 

- švarus klozetas, klozeto bakelis, šiukšlių dėžė, klozeto šepetys, ar klozeto šepečio 

bakelyje yra vandens; 
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- nublizginti tualetinio popieriaus laikikliai ir ar juose yra pakankamai  popieriaus; 

- švarus kriauklės stalo viršus, pati kriauklė ir maišytuvas; 

- AP, FAP, JAP, STUDIO, MLUX šampūnas/dušo želė, muilas, dušo kepuraitė (po 1 

vnt. /asm.). 

- švarus ir blizgantis gyvatukas, rankšluosčių lentynėlė, fenas; 

- švarus vonios veidrodis ir lempos virš jo (ypač lempos viršutinė dalis). 

Išėjimas... 

- ar nustatytas radiatorių rėžimas (radiatoriaus šildymo rėžimą nustatyti ir palikti ant 

1padalos žiemos metu esant neigiamai oro temperatūrai, priešingu atveju esant 

teigiamai oro temperatūrai radiatorius nustatomas ties 0 (nuliu) arba * ( žvaigždute) 

– t.y. išjungiamas.  

- ar išjungtos visos šviesos; 

- ar nepaliktas įjungtas kondicionierius (AP, FAP, JAP, STUDIO). 

- ar vonios kambario durys paliktos praviros, kad cirkuliuotų oras ir nesusidarytų 

nemalonus drėgmės kvapas; 

- ar  išsiųsta SMS žinutė, kad kambarys sutvarkytas. 

- ar sandariai uždarytos sutvarkyto kambario durys. 
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UŽDUOTIES APRAŠYMO FORMA 

 

Mokytojo mokinio vardas, pavardė………………………………………………. 

Užduoties pavadinimas…………………………………………………………… 

Užduoties atlikimo vieta…………………………………………………………. 

Atlikimo data……………………………………………………………………. 

 

Eil

nr. 

Kambario valymo eiliškumas Kambario 

tipas  

Cheminės 

priemonės 

Mechaniniai 

įrengimai, kt. 

inventorius 

Pasiūlymai/  

pastabos 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Mokytojo vertinimas ( atlikta/ neatlikta)……………………………………………………………. 

Mokytojo vardas, pavardė.................................................................................................................. 
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MODULIS S.9.2. TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI: 

SKALBIMAS, LYGINIMAS, LOVOS SKALBINIŲ LANKSTYMAS, 

SVEČIO DRABUŽIŲ SMULKUS TAISYMAS. 

 

 

1 MOKYMO ELEMENTAS. TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS 

ORGANIZAVIMAS. 

 

1.1. SKALBYKLOS VIDAUS DARBO TAISYKLĖS 

Skalbykos darbo pradžia 

1. Skalbėjos pradėdamos darbo dieną patikrina ar nepasibaigusios priemonės, kurios pasibaigę 

– papildo; 

2. Patikrina ar visi įrengimai veikia; 

3. Nusivalo ir dezinfekuoja stelažus švarių skalbinių zonoje.  

Skalbyklos zonos 

Nešvarių skalbinių zona 

1. Surinkti nešvarūs skalbiniai laikomi tik tam skirtoje vietoje, nešvariems skalbiniams 

laikyti zonoje, skirtuose stelažuose ir balkonuose.  

2. Maišai su nešvariais skabiniais laikomi ne ilgiau vieną parą. 

3. Nešvarūs skalbiniai rūšiuojami pagal spalvą ir užterštumą.  

4. Darbo drabužiai, rankšluosčiai, patalynė, užklotai, valymui skirtos šluostės skalbiami 

atskirai.  

5. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir audinių priežiūros reikalavimų parenkama 

skalbimo programos trukmė.  

6. Skalbiniuose neturi būti pašalinių daiktų 

7. Nešvarių skalbinių patalpa, talpyklos, stelažai valomi ir dezinfekuojami pagal valymo ir 

dezinfekcijos planą.  

8. Nešvarių skalbinių zonoje draudžiama valgyti, gerti, rūkyti.  

      Švarių skalbinių zona 

3. Švarioje skalbyklos dalyje būtina laikytis higienos reikalavimų, kad nebūtų vėl užteršti 

skalbiniai.  
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4. Švarių skalbinių džiovinimas, lyginimas ir kiti skalbinių tvarkymo procesai turi vykti 

greitai, kad skalbiniai kuo mažiau liestųsi su paviršiais, darbuotojų rankomis.  

5. Išskalbti sausi skalbiniai rūšiuojami, lyginami ir laikomi švariems skalbiniams laikyti 

skirtose patalpose, stelažuose.  

6. Švarūs išskalbti drabužiai, patalynė, užklotai laikomi atskirai nuo valymui skirtų 

pašluosčių ir skudurų.  

7. Švarių skalbinių talpos, lentynos, spintos turi būti valomos dezinfekuojamos pagal 

valymo dezinfekcijos planą, kuris pakabintas skalbyklos patalpose.  

8. Švarių skalbinių patalpoje draudžiama valyti, gerti, rūkyti.  

Darbo pabaiga 

7. Pasibaigus darbui nepalikti šlapių neišdžiovintų skalbinių. 

8. Draudžiama palikti skalbinius džiovyklėje, juos būtina išimti. 

9. Baigus darbą išjungti visus įrengimus (skalbimo mašinas, džiovykles, lyginimo volą ir kt). 

10. Išvalyti ir dezinfekuoti skalbyklos patalpas ir stelažus.  

 

Pagrindinius reikalavimus, kaip įrengti skalbinių sandėlius nustato - LIETUVOS HIGIENOS  

NORMOS HN 118:2011 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ SVEIKATOS SAUGOS  

REIKALAVIMAI“  

Šiuos reikalavimus galima rasti LVRA puslapyje adresu: 

http://www.lvra.lt/index.php?3945950624 

Vadovaudamiesi šiais reikalavimais viešbučiai pasirašo skalbyklų vidaus darbo taisykles.  

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos  

(VVSPT) informuoja, kad Higienos norma įsigaliojo nuo 2011 m. gegužės 1 d. L R Sveikatos 

apsaugos ministro į s a k y m u. 

 

Išrašas iš dokumento -  

„......VI. REIKALAVIMAI PATALPOMS 

 

23. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje naudojami skalbiniai turi būti skalbiami viešojoje arba 

apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje. 

24. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengta skalbykla turi atitikti šiuos reikalavimus: 

http://www.lvra.lt/index.php?3945950624
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24.1. skalbykloje turi būti įrengtos nešvarių skalbinių patalpa (zona), skalbimo patalpa (zona), lyginimo 

patalpa (zona), džiovinimo patalpa (arba lyginimo-džiovinimo patalpa) (zona), švarių skalbinių patalpa 

(zona); 

24.2. skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad švarių ir nešvarių 

skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų; 

24.3. švariems ir nešvariems skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinti vežimėliai 

ar kitos talpos; 

24.4. skalbyklos patalpos, inventorius ir įrenginiai darbo dienos pabaigoje turi būti išvalomi. 

25. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės turi 

būti naudojamos pagal gamintojo nurodytą paskirtį ir instrukcijas. 

26. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje skalbykloje gali būti skalbiami tik apgyvendinimo 

paslaugų teikimo vietoje naudojami skalbiniai ir to paties apgyvendinimo paslaugų teikėjo (to paties tinklo) 

kituose apgyvendinimo paslaugas teikiančiuose objektuose naudojami skalbiniai. 

27. Švariems skalbiniams; nešvariems skalbiniams; inventoriui (pagalvės, čiužiniai, antklodės, baldai ir 

pan.); valymo ir dezinfekcijos priemonėms, valymo inventoriui laikyti turi būti įrengtos atskiros patalpos ar 

specialūs uždari įrenginiai (spintos, lentynos). 

28. Tualeto, vonios (dušo), apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtos skalbyklos, nešvarių 

skalbinių laikymo, švarių skalbinių laikymo patalpos (specialių uždarų įrenginių) sienos ir grindys turi būti 

padengtos lygia, atsparia drėgmei ir dezinfekcinėms priemonėms danga. Vonioje (duše) turi būti patiesta 

neslidi grindų danga...“ 

 

 

 

1.2.TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAMS ATLIKTI REIKALINGŲ 

ĮRENGIMŲ, SKALBIMO MAŠINŲ, DŽIOVYKLĖS TECHNINĖS 

CHARAKTERISTIKOS, SKALBIMO PROGRAMŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS 

 

Skalbimo mašinų techninės charakteristikos pateiktos internetiniame puslapyje http://www.ipso.ru/  

www.primuslaundry.com.ir šio modulio 3 mokymo elemente”Skalbimas, lyginimas, lankstymas”. 

Skalbimo programų technologinės kortelės pateiktos šio modulio 3 mokymo elemente “ Skalbimas, 

lyginimas, lankstymas”.  

  

http://www.ipso.ru/
http://www.primuslaundry.com/
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          PRAMONINĖ GREITAEIGĖ SKALBIMO MAŠINA SU GRĘŽIMU  

 

 

 

1 lentelė. Skalbimo mašinos techniniai duomenys 

 

EIL. 

NR. 

TECHNINIAI  DUOMENYS MATMENYS TIPAS FS 16 

1. Talpa 

Būgno talpa 

Talpa 

Būgno skersmuo 

 

l 

kg 

 mm 

 

166 

16 

O650 

2. Būgno sukimosi greitis 

apsukų 

gręžimo 

 

min 

min. 

 

45 

980 

3. Kaitinimo būdas 

100% karštu vandeniu  

100% elektra  

papildomas šildymas garu 

aukšto  spaudimo garas 

 

°C 

kW 

bar. 

bar. 

 

90 

9-12-18 

1-3 

3-8 
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4. Prijungimas 

elektra 

 

 

 

vandens padavimas 

garo padavimas 

 

 

 

1x220-240V 50/60Hz 

3x220-240V 50/60Hz 

3x380-415V+N 50Hz 

3x380-415V 50Hz 

3/4“ 

1/2 

5. Gabaritiniai matmenys  mm. 1295x835x1040 

 

PRAMONINĖ BŪGNINĖ DŽIOVYKLĖ 
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Pilnas mašinos aprašymas pateiktas šio modulio 3 mokymo elemente 
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PRAMONINĖS LYGINIMO MAŠINOS SU KAITINIMO VOLU 

 

2 lentelė. Lyginimo būgno techniniai duomenys 

EIL.

NR 

TECHNINIAI 

DUOMENYS 

MATMEN-

YS 

I33-160 E I33-200 E I33-160 G I33-200 G 

1. Būgno diametras mm 320 320 320 320 

2. Darbinis būgno ilgis mm 1664 2080 1664 2080 

3. Našumas kg/h 62 70 58 72 

4. Būgno sukimosi greitis m/min 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 

5. Kaitinimas 

Elektrinis 

Dujinis 

 

kw 

 

24,3 

- 

 

27,9 

- 

 

- 

24 

 

- 

30 

6. Galingumas 

Būgno variklio 

Ventiliatoriaus  

variklio 

 

Kiti 

Maksimali temperatūra 

Elektros energijos 

sąnaudos 

Dujų sąnaudos 

Maksimalus dujų 

 

kw 

 

 

 

 

0
C 

 

kwh 

 

m
3
/h 

 

0,18 

0,95 

(50Hz)/0,12

5(60Hz) 

 

180 

 

21,4 

 

- 

 

0,18 

0,95 

(50Hz)/0,12

5(60Hz) 

 

180 

 

27,3 

 

- 

 

0,18 

 0,95 

(50Hz)/0,125(

60Hz) 

 

180 

 

- 

 

2,62 

 

0,18 

0,95 

(50Hz)/0,125(6

0Hz) 

 

180 

 

- 

 

3,13 
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spaudimas 

Triukšmo lygis 

Elektros apsauga 

 

mbar.  

- 

< 57 

IP42 

 

- 

 

IP42 

 

60 

< 57 

IP42 

 

60 

< 57 

IP42 

7. Elektros pajungimas 

 

3x380-415 В +N 50/60 Hz, 3x208-240 V 50/60 Hz 

3x380-415/440 V 50/60 Hz, 1x208-240 V 50/60 Hz 

8. Matmenys mm. 1110х2084х

755 

1110х2500х

755 

1110х2084х75

5 

1110х2500х755 

 

 

1.3.  UAB „RAMINORA“ SAUGOS IR SVEIKATOS ĮVADINĖ INSTRUKCIJA 

UAB “Raminora” saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija yra pateikta S.9.1. modulyje 4 mokymo 

elemente „Gyvenamųjų kambarių tvarkymas ir valymas“. Jų laikytis turi visi viešbučio darbuotojai 

neišskiriant ir darbuotojų dirbančių skalbykloje.  

 

1.4. UAB „RAMINORA“   BENDRA PRIEŠGAISRINĖS  SAUGOS INSTRUKCIJA  

Pateikiame pagrindinius priešgaisrinės saugos reikalavimus, kurių turi laikytis  UAB 

“Raminora”darbuotojai.   

1. Už įmonės priešgaisrinę saugą atsako jos vadovas. Jis privalo: 

- užtikrinti šios instrukcijos, bendrovės priešgaisrinės instrukcijos, taip pat 

“Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių” (BPST 2005m. vasario 18d.)ir 

kitų dokumentų reikalavimų vykdymą; 

- nustatyti priešgaisrinį rėžimą ir reikalauti, kad jo laikytųsi; 

- paskirti darbuotojus, atsakingus už priešgaisrinę saugą padaliniuose; 

- užtikrinti, kad nustatyta tvarka būtų parengtos instrukcijos bei tvirtinti jas; 

- organizuoti personalo  instruktavimą, mokymą ir atestavimą; 

- aprūpinti bendrovę gaisro gesinimo priemonėmis; 

- aprūpinti bendrovę priešgaisrinės saugos vaizdinėmis priemonėmis, ženklais; 

        2. Atsakingi už priešgaisrinę saugą padaliniuose privalo: 
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- parengti padalinio priešgaisrinės saugos instrukcijas ir kontroliuoti jų 

vykdymą; 

- užtikrinti priešgaisrinį režimą savo darbe; 

- nuolat tikrinti pastatų, darbe naudojamų įrenginių, medžiagų, prekių saugą, 

skubiai organizuoti rastų trūkumų pašalinimą; 

- žinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir ryšio priemonių naudojimo taisykles, 

užtikrinti jų naudojimą bet kuriuo laiku; 

- instruktuoti darbuotojus apie priešgaisrinę saugą, mokyti juos naudotis 

gesinimo priemonėmis; 

- neleisti dirbti asmenims, neišklausiusiems priešgaisrinės saugos instruktažo. 

              3. Kiekvienas bendrovės darbuotojas privalo: 

- žinoti priešgaisrinės saugos taisykles; 

- vykdyti vadovų teisėtus nurodymus; 

- vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų kilti gaisrui; 

- rūkyti tik  tam skirtose vietose; 

- mokėti praktiškai naudotis gesinimo priemonėmis; 

- kilus gaisrui iškviesti ugniagesius; 

- organizuoti žmonių ir materialinių vertybių evakavimą; 

- gesinti gaisro židinį turimomis priemonėmis; 

- jei gaisre near bendrovės vadovų, iškviesti juos.  

               4.  Kiekvienas gaisras turi būti kruopščiai ištirtas su priešgaisrinės saugos pareigūnais 

                      ir numatytos prevencinės priemonės , kad panašūs gaisrai nepasikartotų. 

               5. Darbuotojai privalo žinoti, kaip elgtis pramoninių avarijų, katastrofų, 

                       stichinių nelaimių, ginkluoto užpuolimo atvejais.  

               6. Apie galimas civilinės saugos situacijas gyventojai įspėjami signalu  

                      “Dėmesio visiems”. Jis duodamas įjungus sirenas, garsinius signalus siekiant  

                       įspėti gyventojus, kad pagal šį signalą būtina įsijungti radiją, televizorius, per  

                       kuriuos bus perduodamas skubus pranešimas apie susidariusią ekstremalią padėtį.   

7. Tokiu būdu gali būti perduodami ir kiti pranešimai apie stichines nelaimes, avarijas, 

gyventojų evakavimą. 

8. Evakacijos planuose nurodomas išdėstymo vietos priešgaisrinių čiaupų, gesintuvų ir 

pirmosios pagalbos vaistinėlių bei nurodyti evakacijos keliai. 

                9. Darbuotojai privalo susipažinti su šiais planais.  
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1.5. UAB „RAMINORA“ NEELEKTROTECHNINIO  PERSONALO,  DIRBANČIO  SU  

ĮVAIRIAIS  ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS, SAUGOS  IR  SVEIKATOS  INSTRUKCIJA 

 

1. BENDROJI  DALIS 

1.1. Neelektrotechniniam personalui, dirbančiam su įvairiais elektriniais įrankiais (toliau - 

neelektrotechninis  personalas), pažeidusiam šios instrukcijos reikalavimus, taikoma 

Lietuvos  Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir 

baudžiamoji atsakomybė atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir padarinius.   

1.2. Dirbti su elektriniais įrankiais gali ne jaunesni kaip 18 metų asmuo, pasitikrinęs sveikatą, 

turintis darbo įgūdžių, kvalifikacijos pažymėjimą, išklausęs įvadinį saugos ir sveikatos 

instruktažą ir instruktažą darbo vietoje. 

1.3. Neelektrotechninis personalas privalo: 

1.3.1. savavališkai neišjungti, nekeisti ir nešalinti darbo priemonėse, įrenginiuose, pastatuose 

įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų, juos tinkamai naudoti ir apie 

gedimus pranešti darbuotojų atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui; 

1.3.2. tinkamai naudoti kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemones; 

1.3.3. darbo priemones naudoti pagal jų dokumentuose (pasuose), šioje instrukcijoje nurodytus 

reikalavimus; 

1.3.4. nedelsdamas pranešti darbdaviui,  padalinio vadovui, darbuotojų atstovui, darbuotojų 

saugos ir sveikatos tarnybai, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetui apie padėtį 

darbo vietose, darbo patalpose, kuri, jo įsitikinimu, gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir 

sveikatai, taip pat apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pats 

pašalinti negali arba neprivalo;  

1.3.5. bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, 

padalinio vadovu, darbdaviu įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir 

priemones; 

1.3.6. pagal galimybes bei turimas žinias imtis priemonių tarumų, ūmių apsinuodijimų, avarijų 

priežastims šalinti, apie tai nedeladamas pranešti padalinio vadovui ir darbdaviui; 

1.3.7. nustatytąja tvarka pasitikrinti sveikatą; 

1.3.8. pranešti padalinio vadovui ir darbdaviui apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu 

susijusius sveikatos sutrikimus; 
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1.3.9. laikytis įmonės vidaus tvarkos taisyklių, darbe nevartoti alkoholinių gėrimų bei 

narkotionių medžiagų, rūkyti tik tam skirtose vietose; 

1.3.10. laikytis asmens higienos reikalavimų, prižiūrėti, kad švarūs būtų darbo drabužiai bei 

kvapas, rankas plauti tik tam skirtomis priemonėmis.  

1.4. Neelektrotechninis personalas turi teisę: 

1.4.1. reikalauti, kad darbdavys sudarytų saugias ir sveikas darbo sąlygas, įrengtų 

kolektyvinės apsaugos priemones, aprūpintų asmeninės apsaugos priemonėmis; 

1.4.2. sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai 

pavojingus ir kenksmingus veiksnius; 

1.4.3. susipažinti su sveikatos tikrinimų rezultatais. Jeigu su jais nesutinka, sveikatą 

pasitikrinti pakartotinai; 

1.4.4. tartis su darbdaviu (tam įgalioti darbuotojų atstovą) dėl darbo sąlygų gerinimo; 

1.4.5. atsisakyti dirbti, kai kyla pavojus sveikatai ir gyvybei; 

1.4.6. įstatymų nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl 

nesaugių darbo sąlygų; 

1.4.7. iškilus klausimams dėl saugos ir sveikatos, kreiptis į darbuotojų atstovą, padalinio 

vadovą, darbdavį, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Valstybinę darbo 

inspekciją ar kitą valstybės instituciją. 

1.5.Neelektrotechninis personalas turi būti susipažinęs  su priešgaisrinės saugos instrukcijos 

reikalavimais ir juos vykdyti. Žinoti, kur laikomos gaisro gesinimo priemonės, mokėti jomis 

naudotis, vengti veiksmų  ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gasrą.  

 

2. PAVOJINGI, KENKSMINGI IR KITI RIZIKOS VEIKSNIAI, JŲ POVEIKIS 

SVEIKATAI. BŪTINOS SAUGOS PRIEMONĖS 

2.1. Pavojingi, kenksmingi veiksniai, galintys pasreikšti neelektrotechninio personalo darbo 

vietoje yra šie: 

2.1.1.elektros srovė; 

2.1.2.netvarkingi įrankiai ( be saugos gaubtų, sukamosios jų dalys); 

2.1.3.netinkamas darbo vietos apšvietimas; 

2.1.4.netvarkinga darbo vieta (pvz., slidus, nelygus paviršius); 

2.1.5.triukšmas; 

2.1.6.vibracija; 

2.1.7.dulkėtumas. 
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2.2. Pavojingose patalpose leidžiama dirbti su I, II ir III klasių izoliacijos rankinėmis 

      elektrinėmis mašinomis bei įrankiais, tačiau naudojantis asmeninės apsaugos  

       priemonėmis arba prijungus šiuos įrankius per skiriamuosius transformatorius, dažnio  

       keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius. 

       Labai pavojingose patalpose leidžiama dirbti tik su I, II ir III klasių izoliacijos 

       Rankinėmis elektrinėmis mašinomis ir įrankiais, naudojantis asmeninės apsaugos  

       priemonėmis arba  be jų, prijungus šiuos įrankius per skiriamuosius transformatorius, 

       dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo įrenginius. 

2.3. Neelektrotechninio personalo darbo vietoje triukšmo lygis neturi viršyti 85dBA, oro 

       užterštumas – higienos normose nurodytų dydžių. Apsaugai nuo triukšmo, kai triukšmo 

       lygis viršija 80 dBA, būtina naudoti antifonus arba trumpinti triukšmo veikimo laiką, 

       nuo dulkių – respiratorių, dujokaukę.  

2.4. Visos dielektrinės apsaugos priemonės turi būti su žyma, kurioje nurodoma kito  

       laboratorinio patikrinimo data bei įtampa.  

2.5. Asmeninės apsaugos priemonės  ir jų dėvėjimo (naudojimo) laikas parenkami  

       vadovaujantis Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis  

       nuostatų reilalavimais. 

3. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ 

3.1. Prieš pradedant dirbti neelektrotechninis personalas privalo patikrinti: 

3.1.1. susitvarkyti darbo drabužius, avalynę, asmeninės apsaugos priemones taip, kad būtų 

patogu ir saugu dirbti; 

3.1.2. patikrinti, ar tvarkingi darbo įrankiai (kibirai,šepečiai, šluotos). Šepečio kotas turi būti 

lygus, nešerpetotas, ne ilgesnis kaip 1,5 metro.Netvarkingais įrankiais naudotis draudžiama; 

3.1.3. apžiūrėti patalpą (vietą), kurią reikės valyti, išjungti elektrinius prietaisus (stalo 

lempas, radijo imtuvus, televizorius irk t.). Patogiai susistatyti stalus, kėdes ir atkrauti 

praeigas; 

3.1.4. jeigu bus valoma, plaunami langai, patikrinti, ar gerai įtvirtinti ir uždaryti, ar neįtrūkę 

ir neišdužę stiklai; 

3.1.5. patikrinti, ar tvarkingi šakučių lizdai, šakutės, elektrinių prietaisų valdymo mygtukai, 

ar nesudaužyti elektrinių prietaisų korpusai, near neizoliuotų laidų ir detalių, kuriomis teka 

srovė, nepažeista kabelių, laidų izoliacija. Kai yra nors vienas iš šių pažeidimų, elektriniais 

prietaisais naudotis draudžiama. Draudžiama pačiam remontuoti elektrinius prietaisus.  
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4. DARBUOTOJO  VEIKSMAI  DARBO  METU 

4.1. Valytojas privalo atlikti tik darbo sutartyje nurodytis darbus, valyti sklirtas patalpas, 

darbo metu dėvėti darbo drabužius, avalynę ir naudotis asmeninės apsaugos priemonėmis. 

4.2. Naudotis dulkių siurbliais, grindų blizgintuvais, ir kitais elektriniais prietaisais 

leidžiama tik gerai žinant jų veikimo principus ir eksploatavimo taisyklių reikalavimus. 

4.3. Prieš plaunant grindis, pirmiausiai jas apšlakstyti vandeniu ir išluoti, nes gali būti 

primėtyta  stiklo duženų,  įvairių aštrių daiktų, galinčių sužeisti rankas. 

4.4. Grindis plauti ant šepečio užvyniotu skuduru, išgręžti tik gerai išskalautą vandenyje. 

4.5. Plaunant laiptines kibirą su vandeniu statyti ant viršutinių laiptų pakopos. 

4.6. Grindis ir sienas plauti muilu arba 2,5 % sodos tirpalu, tualetus dezinfekuoti 

chlorkalkėmis arba kalcio hipochloritu (kibirui vandens 100g. chlorkalkių). 

4.7. Patalpų grindis plauti šiltu vandeniu. Vandenį į kibirą iš čiaupo pilti per guminę 

lanksčią žarną. Karšto vandens į kibirą pilti ne daugiau kaip ¾ jo tūrio. Išplautas grindis 

sausai išluostyti.  

4.8. Dirbant su dezinfekavimo, cheminėmis valymo priemonėmis, užsimauti gumines 

pirštines. Kad dezinfekavimo ar cheminių priemonių nepatektų ant rankų odos, prieš 

nusiimant pirštines reikia nuplauti švariu vandeniu su muilu.  

4.9. Sušluotas į vieną vietą šiukšles susemti specialia semtuve, kraunant į šiukšliadėžes 

didesnį įvairių atliekų kiekį, mūvėti darbo pirštines.  

4.10. Šluostant nuo lubų, karnizų dulkes, naudoti išbandytas kopėčias (skečiamąsias), kurias 

 tuo metu turi prilaikyti kitas asmuo.Atliekant šį darbą būti su  apsauginiais akiniais. 

4.11.Dirbant aukščiau kaip 1,3m.nuo grindų ar žemės, būtina naudotis apsauginiu diržu. 

Valant langus iš vidaus ar lauko pusės, stovėti ant kopėčių arba palangės, būtina         

naudoti apsauginį diržą su virve, vienas virvės galas patikimai  pririšamas prie         

apsauginio diržo, o kitas - pritvirtinamas prie pastato konstrukcijos; 

4.12.Langus valyti dienos metu. Jeigu tenka valyti sutemus, darbo vieta ar patalpa turi būti 

apšviesta. Privalu žinoti, kokia yra valomų langų atidarymo kryptis, langų rėmą 

 fiksuojančių mechanizmų rankenėlių padėtis. 

4.13. Kai langai valomi ant stacionarių aukštesnių kaip 1,5m. paaukštinimo priemonių, 

viršutinė aikštelė turi būti aptverta. Galima valyti ir specialiais šepečiais, kurių kotai 

pailginti. 

4.14. Aukštų statinių išorinių langų stiklus, taip pat sudėtingų konstrukcijų langus valyti nuo 

pastolių ar tam skirtų kėlimo mechanizmų gali tik specialiai išmokytas personalas.  
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4.15. Dulkės nuo apšvietimo armatūros, elektros įtaisų ir įrenginių valomos dalyvaujant 

elektrikui arba asmeniui, atsakingam už elektros ūkį. 

4.16. Valant draudžiama: 

4.16.1.stovėti ant šildymo, santechnikos įrenginių, atsitiktinių pakylų (dėžių, stalų ir pan.); 

4.16.2.naudoti neišbandytas ir netvarkingas kilnojamąsias kopėčias; 

4.16.3.atremti kopėčias ir pačiam remtis į langų stiklus; 

4.16.4.lipti ant skečiamųjų kpopėčių viršaus, nepaliekant 1m. atstumo iki viršutinio kopėčių 

skersinio; 

4.16.5.valyti patalpas ir langų stiklus degiais arba nežinomos paskirties skysčiais ir 

medžiagomis; 

4.16.6.valyti įtrūkusius, nepakankamai įtvirtintus langų stiklus  ir rėmus; 

4.16.7.šluostyti drėgna šluoste arba drėgnomis rankomis liesti elektros laidus, šakučių 

lizdus, valymo mygtukus, elektros įrenginius, atidaryti elektros skirstomąsias dėžutes ir 

skydelius; 

4.16.8.liesti bendrojo apšvietimo armatūrą, nutrūkusius ar su pažeista izoliacija laidus 

(kabelius), atvirus jungiamuosius gnybtus ar detales, kuriomis teka srovė.  

4.17.  Pastebėjus valomame objekte (darbo vietoje) elektosaugos pažeidimų, nutraukti 

darbus ir apie tai pranešti padalinio vadovui arba elektrotechniniam personalui. Imtis 

atsargumo priemonių, kad į pavojingą zoną nepatektų žmonės.  

5. DARBUOTOJŲ  VEIKSMAI  AVARINIAIS (YPATINGAIS)  ATVEJAIS 

5.1.Susidarius avarinei situacijai ar įvykus nelaimingam atsitikimui, apie tai  

nedelsiant pranešti padalinio vadovui arba bendradarbiui. Jeigu reikalinga skubi medicininė 

pagalba, skambinti telefonu 03. 

5.2.Pastebėjus gaisro židinį, dūmus arba pajutus degėsių kvapą, nedelsiant pranešti  

apie tai padalinio vadovui, telefonu 01 iškviesti ugniagesius, imtis priemonių gaisro židiniui 

lokalizuoti, gesinti.  

6.DARBUOTOJO  VEIKSMAI  BAIGUS  DARBĄ 

6.1.Baigęs darbą valytojas turi: 

6.1.1. patikrinti, ar nepalikti neuždaryti langai, įjungti elektros įrenginiai, apšvietimas ir pa.; 

6.1.2. sudėti visus įrankius, inventorių, darbo drabužius ir asmeninės apsaugos priemones į  

          tam skirtą vietą; 

6.1.3.nusiplauti veidą ir rankas šiltu vandeniu su muilu.  

  



PATALPŲ, BALDŲ, TEKSTILĖS VALYMO BEI PRIEŽIŪROS TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

  

   

Mokymų medžiaga 

249 

2 MOKYMO ELEMENTAS. DARBO ORGANIZAVIMAS NEŠVARIŲ 

SKALBINIŲ SANDĖLYJE. 

 

2.1.„SPA VILNIUS SANA“SKALBYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO NEŠVARIŲ 

SKALBINIŲ SANDĖLYJE TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI 

 

Ypatingą reikšmę epidemiologiniu ir higieniniu požiūriu turi skalbinių sandėlių tinkamas įrengimas, 

eksploatacija ir priežiūra. Skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad 

švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų. 

Nešvarių skalbinių zona 

- Skalbinių sandėlių sienos ir grindys turi būti padengtos lygia, atsparia drėgmei ir 

dezinfekcinėms priemonėms danga.  

- Būtinai turi būti įrengta praustuvė su šilto ir šalto vandens teikimu. 

- Nešvarių skalbinių patalpoje ant grindų turi būti medinės grotelės, ant kurių patogu sudėti 

nešvariems skalbiniams skirtus maišus ar pintines.  

- Surinkti nešvarūs skalbiniai laikomi tik tam skirtoje vietoje, nešvariems skalbiniams laikyti 

zonoje, skirtuose stelažuose ir balkonuose.  

- Maišai su nešvariais skalbiniais laikomi ne ilgiau vieną parą, nes gali būti ir drėgnos 

patalynės, kuri gali pradėti pelyti ar įgauti blogą kvapą.   

- Nešvarūs skalbiniai rūšiuojami pagal spalvą ir užterštumą.  

- Skalbiniuose neturi būti pašalinių daiktų 

- Turėtų būti knyga, kurioje registruojama suplyšusi, netvarkinga patalynė. 

- Darbo drabužiai, rankšluosčiai, patalynė, užklotai, valymui skirtos šluostės skalbiami 

atskirai. 

- Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir audinių priežiūros reikalavimų parenkama skalbimo 

programos trukmė. 

- Skalbykloje naudojamos skalbimo priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo 

nurodytą paskirtį ir instrukcijas. 

- Turėtų būti dėmių valymo instrukcijų knyga. 

- Darbui nešvarių skalbinių sandėlyje reikalinga dėvėti-chalatas, galvos apdangalas, guminės 

pirštinės ir marlinė kaukė.  
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- Skalbykloje gali būti skalbiami tik apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje naudojami 

skalbiniai ir to paties apgyvendinimo paslaugų teikėjo (to paties tinklo) kituose 

apgyvendinimo paslaugas teikiančiuose objektuose naudojami skalbiniai. 

- Nešvarių skalbinių patalpa, talpyklos, stelažai valomi ir dezinfekuojami pagal valymo ir 

dezinfekcijos planą. Šių patalpų kasdieninė priežiūra - valymas drėgnu būdu, vėdinimas.  

- Nešvarių skalbinių zonoje draudžiama valgyti, gerti, rūkyti. 

- Patalpoje turi būti tvarkinga ir tinkama ventiliacija. 

- Skalbyklų patalpų mikroklimatas (šiluminė aplinka), triukšmo, vibracijos lygiai, oro tarša 

turi atitikti teisės aktų reikalavimus 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. SKALBIMAS, LYGINIMAS, LANKSTYMAS. 

 

3.1. TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAMS ATLIKTI  REIKALINGŲ  

ĮRENGIMŲ, SKALBIMO MAŠINŲ, DŽIOVYKLĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 
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Skalbimo mašinos ir lyginimo volo techninė charakteristika pateikta 1 mokymo elemente  

 

 

 

1pav.pramoninės skalbimo mašinos, lyginimo preso, džiovyklės paveikslai 
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3.2. SKALBIMO PROGRAMŲ TECHNOLOGINĖS KORTELĖS 
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3.3. UAB “RAMINORA” NEELEKTROTECHNINIO PERSONALO, DIRBANČIO SU 

ĮVAIRIAIS ELEKTRINIAIS ĮRANKIAIS, SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA  

 

Pilna instrukcija pateikta šio modulio 1- ame mokymo elemente “Tekstilės gaminių priežiūros 

organizavimas“. 

 

4 MOKYMO  ELEMENTAS. DARBO ORGANIZAVIMAS ŠVARIŲ 

SKALBINIŲ SANDĖLYJE. 

 

4.1. “SPA VILNIUS SANA” SKALBYKLOS DARBO ORGANIZAVIMO ŠVARIŲ 

SKALBINIŲ SANDĖLYJE TAISYKLĖS IR REIKALAVIMAI 

 

Viešbutyje naudojami skalbiniai skalbiami apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje įrengtoje 

skalbykloje. Skalbyklos patalpos ir technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad švarių ir 

nešvarių skalbinių srautai technologinio proceso metu nesusikirstų. Sienos ir grindys turi būti 

padengtos lygia, atsparia drėgmei ir dezinfekcinėms priemonėms danga. Švariems ir nešvariems 

skalbiniams transportuoti naudojami atskiri, skirtingai paženklinti vežimėliai ar kitos talpos. Švarioje 

skalbyklos dalyje būtina laikytis higienos reikalavimų, kad nebūtų vėl užteršti skalbiniai.  

     Švarių skalbinių zona 

-  Atskirai įrengiamos patalpos ar lentynos švarių skalbinių laikymui,  

- Šiose patalpose gali būti siuvimo mašina, lyginimo lentos, lygintuvai ar lyginimo mašina, 

stalai, kėdės, telefono aparatas. 

- Turi būti stalas skalbiniams keisti.  

- Švarių skalbinių džiovinimas, lyginimas ir kiti skalbinių tvarkymo procesai turi vykti greitai, 

kad skalbiniai kuo mažiau liestųsi su paviršiais, darbuotojų rankomis. 

- Išskalbti sausi skalbiniai rūšiuojami, lyginami ir laikomi švariems skalbiniams laikyti 

skirtose patalpose, stelažuose.  

- Švarūs išskalbti drabužiai, patalynė, užklotai laikomi atskirai nuo valymui skirtų pašluosčių 

ir skudurų. 

- Sudėti skalbiniai turėtų būti uždengiami tekstiliniais dangalais. 

- Darbui švarių skalbinių sandėlyje turi būti skirtas chalatas ir galvos apdangalas. 
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- Švarių skalbinių talpos, lentynos, spintos turi būti valomos dezinfekuojamos pagal valymo 

dezinfekcijos planą, kuris pakabintas skalbyklos patalpose.  

- Šių patalpų kasdieninė priežiūra- valymas drėgnu būdu. 

- Ypač gerai šiose patalpose turi būti įrengta ir tvarkinga ventiliacija. 

- Švarių skalbinių patalpoje draudžiama valyti, gerti, rūkyti.  

- Turi būti įrengtos spintos darbuotojų darbo ir asmeniniams drabužiams laikyti.  
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5 MOKYMO ELEMENTAS. SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS. 

 

5.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI  

 

TEKSTILĖS GAMINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI: SKALBIMAS, LYGINIMAS, LOVOS SKALBINIŲ 

LANKSTYMAS, SVEČIO DRABUŽIŲ SMULKUS TAISYMAS 

Užduoties tikslas – savarankiškai dirbti viešbučio skalbykloje. 

Užduoties vertinimo kriterijai: 

1. Užduotis atlikta pilnai per jai skirtą laiką. 

2. Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis technologinių reikalavimų. 

3. Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 

4. Užduotis atlikta savarankiškai. 

5. Užduotis  atlikta laikantis  darbų  saugos reikalavimų dirbant su skalbimo įrengimais ir 

mechanizmais, chemikalais, aplinkosaugos reikalavimų. 

6. Užduotis aprašyta.   

7. Užduotį vertina mokytojo mokytojas -  Atlikta / Neatlikta 

Užduoties variantų aprašymai  

1 VARIANTAS . Išskalbti viešbučio skalbinius. 

2 VARIANTAS. Atlikti svečio drabužių skalbimo užsakymą. 

 1. Užduoties variantą paskirs mokytojo mokytojas. 

 2. Atlikti užduotį  savarankiškai ir aprašyti mokytojo ataskaitoje: 

      - Aprašyti tekstilės gaminių priežiūros organizavimo tvarką viešbutyje. 

      - Išvardinti visus įrengimus, kurie bus reikalingi atliktliekant užduotį. 

      - Trumpai aprašyti technologinių įrengimų pagrinidinius darbų saugos reikalavimus.  

      - Aprašyti skalbimo priemonių bei programų parinkimą (įvertinant pluoštų rūšis, jų savybes 

         ir priežiūros ypatumus).  

      - Aprašyti kitų operacijų darbo eigą: skalbinių džiovinimas, lyginimas, lankstymas,  

         rūšiavimas.  

3. Užduočiai skiriamas laikas ( įvertinant skalbimo, džiovinimo, lyginimo trukmę, bet ne ilgiau kaip  

     6val.).4. Įvertintina savo darbą, nurodo problemas, jų priežastis ir galimus sprendimo būdus.  
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UŽDUOTIES APRAŠYMO FORMA 

 

Mokytojo mokinio vardas, pavardė………………………………………………. 

Užduoties pavadinimas…………………………………………………………… 

Užduoties atlikimo vieta…………………………………………………………. 

Atlikimo data……………………………………………………………………. 

 

  

Eil 

nr.  

 

Skalbinių rūšis 

 

Parinkta skalbimo 

programa/chemija 

 

Džiovinimo 

programa 

 

Lyginimas, 

lankstymas. 

 

     

     

     

     

 

Trumpas technologinių įrengimų aprašymas  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Išvados,  

pasiūlymai……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Mokytojo vertinimas ( atlikta/ neatlikta)……………………………………………………………. 

Mokytojo vardas, pavardė.................................................................................................................. 
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MODULIS S.9.3. DARBAS SU PAŽANGIOMIS 

KOMPIUTERINĖMIS VIEŠBUČIŲ VEIKLOS 

ADMINISTRAVIMO PROGRAMOMIS. 

 

1 MOKYMO  ELEMENTAS. KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS 

„NEWHOTEL SOFTWARE“ NAUDOJIMAS VIEŠBUČIO DARBŲ  

ORGANIZAVIMUI IR  VYKDYMUI. 

1.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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2  MOKYMO ELEMENTAS. PAGRINDINIŲ VIEŠBUČIO DARBŲ 

ATLIEKAMŲ NAUDOJANT  KOMPIUTERINĘ  PROGRAMĄ 

„NEWHOTEL SOFTWARE“, VYKDYMAS. 

2.1.KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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3 MOKYMO ELEMENTAS. APGYVENDINIMO PROCEDŪRŲ ATLIKIMAS 

„NEWHOTEL SOFTWARE“ PROGRAMA. 

3.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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4 MOKYMO ELEMENTAS. SVEČIŲ GRUPIŲ APGYVENDINIMO 

PROCEDŪROS „NEWHOTEL SOFTWARE“ PROGRAMA. 

4.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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5 MOKYMO ELEMENTAS. PAIEŠKOS PROCEDŪROS VIEŠBUČIO 

SISTEMOS „NEWHOTEL SOFTWARE“ PROGRAMA 

5.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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6 MOKYMO ELEMENTAS. KAMBARIŲ PRISKYRIMAS SVEČIUI 

„NEWHOTEL SOFTWARE“ PROGRAMA. 

6.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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7 MOKYMO ELEMENTAS. SĄSKAITŲ TVARKYMAS „NEWHOTEL 

SOFTWARE“ PROGRAMA. 

7.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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8 MOKYMO ELEMENTAS. SVEČIO IŠLYDĖJIMO PROCEDŪROS 

„NEWHOTEL SOFTWARE“ PROGRAMA. 

8.1. KOMPIUTERINĖS  „NEWHOTEL SOFTWARE“ MOKOMOSIOS PROGRAMOS 

VADOVAS 
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9 MOKYMO ELEMENTAS.  SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS. 

 

9.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI  IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

DARBAS SU PAŽANGIOMIS KOMPIUTERINĖMIS VIEŠBUČIŲ VEIKLOS ADMINISTRAVIMO 

PROGRAMOMIS 

 

Užduoties tikslas – savarankiškai atlikti paskirtą užduotį „NewHotel Software“ viešbučio 

valdymo programa. 

 Užduotis  

Atliktite svečių rezervavimo, registravimo, apgyvendinimo, išlydėjimo procedūras „NewHotel 

Software“ programa.  

" Užduoties vertinimo kriterijai:  

-  Užduotis atlikta per jai skirtą laiką. 

-  Atlikos teisingai visos programos operacijos. 

-  Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 

-  Užduotis atlikta savarankiškai. 

-  Užduotis aprašyta mokytojo ataskaitoje. 

-  Užduotį vertina mokytojo mokytojas Atlikta/ Neatlikta.  

 

Užduoties aprašymas: 

 

Atlikite Jums paskirtos dienos darbus „NewHotel Software“ programa, apimant šias procedūras: 

 -  svečių rezervavimas; 

 - svečių registracija; 

 - svečių apgyvendinimas; 

 - kambario priskyrimas svečiui; 

 - svečio sąskaitų tvarkymas; 

 - svečių išlydėjimas; 

 - dienos užbaigimo darbai. 

Užduoties atlikimui naudotis visomis modulyje įgytomis žiniomis. 

Savarankiškos užduoties atlikimo laikas – 6 val.
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MODULIS S.9.4. DARBAS SU PAŽANGIOMIS VIEŠBUČIO 

PATALPŲ APSAUGOS PRIEMONĖMIS 

 

1 MOKYMO   ELEMENTAS.  APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ 

DARBO ORGANIZAVIMAS IR FUNKCIJŲ VYKDYMAS VIEŠBUTYJE 

 

1.1. INTERNETO SVETAINĖS:  HTTP://WWW.G4S.LT/LT-LT/-

LT/VEIKLA/PASLAUGOS/APSAUGOS%20SISTEMOS/  

UAB “G4S Lietuva”  teikia UAB “Raminora“, priklausančiam viešbučiui „SPA Vilnius 

SANA“, asmens ir turto saugos paslaugą. 

G4S – tai didžiausia saugos sprendimus teikianti kompanija pasaulyje, dirbanti penkiuose 

žemynuose, 125 pasaulio šalių. Šiandien G4S grupei priklausančiose įmonėse dirba daugiau nei 

625 tūkst. darbuotojų.Koncernas G4S yra didžiausias darbdavys, kurio akcijos kotiruojamos 

Londono ir antras pagal darbuotojų skaičių Kopenhagos vertybinių popierių biržose. G4S 

grupės įmonės visame pasaulyje teikia saugos sprendimus ir itin rizikingiems objektams, 

tokiems kaip atominės elektrinės, oro uostai, kalėjimai.G4S Lietuvoje teikia saugos sprendimus 

pagrindiniams šalyje veikiantiems sektoriams ir privatiems asmenims. Integruoti saugos 

sprendimai taikomi atsižvelgiant į juridinių ir privačių klientų poreikį - nuo fizinės, techninės 

apsaugos, pinigų pervežimo ir tvarkymo, palydos iki siuntų pristatymo ar automobilių apsaugos 

su paieškos sistema. 

Visa reklaminė informacinė medžiaga apie UAB “G4S Lietuva” galima rasti internetiniu 

adresu:  http://www.g4s.lt/lt-LT/. 

 

1.2. VIEŠBUČIO “SPA  VILNIUS SANA” APSAUGOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Siekiant užtikrinti kokybišką turto ir asmens saugą, šiam darbui yra pasitelkta priešgaisrinė 

apsaugos sistema „ESA“, apsaugos sistema „Concept“, bei vaizdo stebėjimo sistema. Priešgaisrinė 

ir apsaugos sistemos yra adresinės, todėl suveikus davikliui, apsaugos darbuotojas tiksliai žino jo 

buvimo vietą. Tai leidžia labai greitai išsiaiškinti sistemos suveikimo priežastį ir adekvačiai 

reaguoti į gautą signalą. 

http://www.g4s.lt/lt-LT/
http://www.g4s.lt/lt-LT/
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Viešbučio vidaus patalpos ir jį supanti teritorija, automobilių stovėjimo aikštelės yra stebimos 

vaizdo stebėjimo kameromis. Visi filmuojami vaizdai yra įrašomi ir saugomi nustatytą laiką. 

Vaizdo įrašų archyvavimas suteikia galimybę išsamiai ištirti pareikštas pretenzijas ir incidentus. 

Pagrindinis veiksnys, saugant turtą ir žmonių sveikatą bei gyvybę, yra apsaugos darbuotojas. 

Išvardintos sistemos tėra jo pagalbininkai. Apsaugos darbuotojas darbo metu atlieka šias funkcijas: 

- Palaiko viešąją tvarką viešbučio patalpose, supančioje teritorijoje ir automobilių 

stovėjimo aikštelėse 

- Saugo materialinį turtą nuo vagysčių, pagrobimų, sunaikinimų, sugadinimų, padegimų ar 

kitokių neigiamų poveikių. 

-  Reguliariai tikrina bendrovės buitines ir pagalbines patalpas, rūsius, materialinių 

vertybių išdėstymo vietas, automobilių stovėjimo aikšteles, sandėlius, gamybines 

patalpas ir ventiliacines angas. 

- Vykdo vaizdo stebėjimą, objekte esančių sumontuotų vaizdo stebėjimo sistemų pagalba 

ir nedelsdamas reaguoja į pažeidimus. 

- Stebi ir nedelsdamas reaguoja į sumontuotų apsaugos signalizacijos sistemų aliarmo 

signalus, taip pat į bet kokius pranešimus apie daromą žalą arba iškilusią grėsmę. Savo 

kompetencijos ribose šalina iškilusias grėsmes.  

- Stebi, kad viešbučio gyventojai ir SPA centro lankytojai nepatektų į tarnybines patalpas. 

- Patruliuoja viešbučiui priklausančioje teritorijoje, automobilių stovėjimo aikštelėse. 

- Budėjimo metu pildo budėjimo “Priėmimo-perdavimo” žurnalą, jame nurodydamas 

situacijos pakitimus saugomame objekte, signalizacijos suveikimus, radio ir telefoninio 

ryšio sutrikimus, informaciją apie pastebėtus įtartinus asmenis saugomame objekte ar 

šalia jo. 

- Kontroliuoja, kad be raštiško įgalioto asmens leidimo iš objekto nebūtų išneštas objekte 

esantis turtas ar kitos materialinės vertybės. Tai vykdydamas, tikrina viešbučio ir  SPA 

centro darbuotojus.  

- Tikrina ir stebi liftus, suteikia pirminę pagalbą juose užstrigusiems žmonėms, esant 

būtinumui, iškviečia liftų avarinę tarnybą. 

- Įvykus nelaimingam atsitikimui, suteikia pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiajam. 

- Nuolatos padeda svečiams išspręsti iškilusius klausimus, o jeigu turimos žinios tai 

neleidžia padaryti kokybiškai, kreipiasi pagalbos į kompetentingus saugomo objekto 

darbuotojus. 

- Atvykusius asmenis į SPA centrą, nukreipia į rūbinę. 
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- Atsako už tvarką ir drausmę: fojė, prie registratūros, rūkomajame ir visame objekte. 

- Suteikia informaciją, norintiems surasti konkretų objektą Druskininkų mieste ar jo 

apylinkėse. 

- Užtikrina ramybę gyvenamame korpuse. 

- Teisės aktų nustatytomis šventinėmis dienomis 07.00 val. iškelia valstybinę vėliavą ir ją 

nuleidžia 22.00 val. 

- Reguliuoja apšvietimą saugomo objekto viduje ir jo išorėje.  

- Žino kokie renginiai vyksta viešbutyje ir apie juos suteikia informaciją viešbučio 

gyventojams. 

- Informuoja svečius, kad jie palikdami automobilį stovėjimo aikštelėje, turi įjungti 

signalizaciją, išjungti šviesas, nepalikti automobiliuose gyvūnų. 

- Laikosi konfidencialumo svečių atžvilgiu. 

- Rūpinasi VIP kategorijos svečių nepriekaištingu aptarnavimu, žino ir atpažįsta svarbius 

visuomenės veikėjus. 

 

                 Apsaugos grupių vadovas    Rolandas Juonys 

 

1.3. UAB “RAMINORA” BENDRA PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA” 

  

 Darbuotojams  Nr. 46 

1. Visi UAB “Raminora” viešbutyje dirbantys darbuotojai privalo laikytis šios 

instrukcijos reikalvimų, o kilus gaisrui elgtis pagal iš anksto paruoštą ir patvirtintą 

veiksmų planą bei imtis priemonių gelbėti (evakuoti) žmones, apsaugoti (evakuoti) 

materialines vertybes ir gesinti gaisrą.  

2. Už instrukcijoje išdėstytų reikalavimų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose ir įmonės vidaus tvarkos taisyklėse numatyta drausminė, 

materialinė ir administracinė atsakomybė, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio bei 

pasekmių.  

3. Viešbutyje dirbantys darbuotojai privalo: 

3.1.išklausyti įvadinį gaisrinės saugos instruktažą bei gaisrinės saugos instruktažą   

darbo vietoje; 

3.2.vadovautis atitinkamomis saugaus darbo, gaisrinės eksploatacijos instrukcijomis; 
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3.3.griežtai laikytis nustatyto  priešgaisrinio režimo patalpose ir prie jų esančioje 

teritorijoje, vykdyti vadovų ir asmenų, atsakingų už gaisrinę saugą, nurodymus; 

3.4.žinoti naudojamų priemonių, kitų medžiagų pagrindines pavojingumo 

charakteristikas bei vadovautis instrukcijomis ir kitais norminiais dokumentais, 

reglamentuojančiais saugų jų laikymą; 

3.5.šiukšles, atsiradusias patalpose, o taip pat dulkes nuo įrengimų nuolat valyti ir 

šalinti; 

3.6.vengti veiksmų ir nesudaryti sąlygų, galinčių sukelti gaisrą; 

3.7.galimas gaisrų kilimo priežastis nedelsiant šalinti; 

4. Budintis personalas, pradėdamas darbą privalo žinoti patalpose nakčiai likusių 

žmonių skaičių. 

5. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose, atitinkamais ženklais ir užrašais pažymėtose bei 

tinkamai įrengtose vietose, kuriose yra nedegus indas nuorūkoms.  

6. Siekiant išvengti gaisrų, draudžiama: 

6.1.keisti saugiklius, nenustačius įrengimo darbo sutrikimo priežasties; 

6.2.naudoti apšvietimui  žvakes be gaubto ir pa.; 

6.3.rūkyti ne specialiai tam skirtoje vietoje, palikti degančias nuorūkas, degtukus; 

6.4.naudotis netvarkingais kištukiniais lizdais, kištukais , atsišakojimo dėžutėmis, 

jungikliais, prailgintojais.  

6.5.elektros lizdus, lempas, šviesos sklaidytuvus, šildytuvus dengti degiomis 

medžiagomis; 

6.6.į kištukinius lizdus jungti elektros prietaisus, kurie viršija leistiną galią; 

6.7.elektros šviestuvuose naudoti tik jo  eksploatavimo instrukcijoje nurodytas 

atitinkamo galingumo elektros lempas; 

6.8.naudoti elektrinius lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo prietaisus tam tikslui 

nepritaikytose vietose; 

6.9.naudotis įrenginiais sukeliančiais kibirkščiavimą, kabelių, laidų kaitimą, o tai 

pastebėjus, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus; 

6.10.šildyti patalpas nestandartiniais ( savo gamybos) elektros prietaisais.  

           7. Vėdinimo įrenginiai turi būti įrengti ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijose 

     ir kituose teisės aktuose nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus.  

           8. Kiekvienas asmuo, pastebėjęs gaisrą, privalo nedelsiant pranešti apie gaisrą  

              ugniagesiams  bendruoju telefonu 112 arba telefonais:  
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LIETUVOS 

TELEKOMAS 

BITĖ 

GSM 

OMNITEL TELE2 

01 011 101 011 

  9. Paskambinus nurodyti: savo vardą, pavardę, pareigas, adresą, kur kilo gaisras, degančio 

       pastato  paskirtį, ar pastate yra žmonių, kokios medžiagos dega. 

 10. Imtis priemonių informuoti žmones apie gaisrą ir organizuoti jų bei materialinių vertybių  

       evakavimą, gesinti gaisrą turimomis priemonėmis, iškviesti į gaisravietę objekto (darbo baro) 

       vadovaujančius darbuotojus. 

11.Atvykę į gaisravietę objekto vadovai arba kiti atsakingi darbuotojai privalo; 

11.1. įsitikinti ar iškviesti ugniagesiai; 

11.2. vadovauti žmonių evakavimui ir gaisro gesinimui, kol atvyks ugniagesiai; 

11.3.prireikus iškviesti dujų ūkio, greitosios pagalbos ir kitas tarnybas; 

11.4.sustabdyti darbus, kol neužgesintas gaisras; 

11.5.prireikus pasirengti išjungti kompiuterinę įrangą, kitus aparatus, elektros tiekimą, 

vėdinimo sistemą; 

11.6.imtis priemonių apsaugoti gesinančius gaisrą žmones nuo galinčių griūti konstrukcijų, 

elektros srovės poveikio, apsinuodijimų ir apdegimų; 

11.7.gesinant gaisrą, aušinti pastatų konstrukcijas ir technologinius  

įrengimus, kurie gali perkaisti.  

12. Atvykus ugniagesiams, objekto atstovas, vadovavęs gaisro gesinimui, privalo informuoti juos 

apie gaisro aplinkybes.  

13. Objekto atstovas, esantis gaisro gesinimo vietoje, privalo: 

13.1.gaisro gesinimo vadovą konsultuoti apie įmonėje vykstančius technologinius procesus 

ir specifines degančio objekto savybes, skirti transportą; 

13.2.atvežti į gaisravietę reikalingas medžiagas gaisro gesinimui; 

13.3.gaisro gesinimo vadovo prašymu skirti darbuotojus gaisruio gesinti ir materialines 

vertybes evakuoti; 

13.4.vadovauti objekto darbuotojams, gesinantiems gaisrą; 

13.5.pagal gaisro gesininimo vadovo nurodymus, organizuoti įvairių komunikacijų 

išjungimą ar perjungimą; 

13.6. prireikus priešgaisrinės gelbėjimo pajėgas aprūpinti kuru ir maistu, sudaryti sąlygas 

jiems pailsėti.  
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14. Kiekvienas gaisras objekte turi būti kruopščiai ištirtas ir išnagrinėtas su administracija ir to 

baro, kuriame kilo gaisras, darbuotojais. Priešgaisrinė apsauga ir objekto administracija turi 

numatyti prevencinius veiksmus, apsaugančius nuo gaisrų.  

 

1.4. „SALTO“  PROGRAMINĖS ĮRANGOS VIEŠBUČIAMS APIBŪDINIMAS  

INTERNETINIAME PUSLAPYJE:   

HTTP://WWW.EUROSPYNOS.LT/DOWNLOAD/SALTO_AELEMENT_SISTEMA.PDF 

 

Elektroninė spynų sistema – tai elektromagnetinių spynų, valdomų kortelėmis, sistema. 

Pagrindinė sistemos funkcija viešbutyje apsaugoti svečių kambarius nuo neteisėto įsibrovimo.  

Ši sistema naudinga ne tik dėl šios funkcijos. Elektroninės spynos turi atmintį, kurioje 

užfiksuojami visi praėjimai. Taip pat spynas galima užprogramuoti įleisti ar neįleisti skirtingas 

korteles, automatiškai atsidaryti arba užsirakinti. Dėl šių funkcijų viešbučio personalas visada 

žinos, kas ir kada buvo kambaryje, galės programuoti spynas pagal viešbučio ar jo svečių 

poreikius, o viešbučio svečias visada jausis saugus. 

   

 

2  MOKYMO  ELEMENTAS. VIEŠBUČIO APSAUGA NAUDOJANT 

VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMĄ. 

 

2.1. VIEŠBUČIO “SPA VILNIUS SANA” APSAUGOS DARBO ORGANIZAVIMO PRIE 

VAIZDO KAMERŲ REIKALAVIMAI 

 

Prieš pradėdamas dirbti su video stebėjimo sistema, apsaugos darbuotojas turi įsitikinti, kad 

visos kameros veikia, jos nėra užstatytos ar nukreiptos nuo stebimų objektų. 

 

Pastebėjęs gedimus ar trukdžius, jeigu jie yra smulkūs, šalina pats. Jeigu gedimas yra 

didesnis, apie tai informuoja savo tiesioginį vadovą ir organizuoja gedimo šalinimą, 

pasitelkiant į pagalbą kompetentingus asmenis (video stebėjimo sistemos priežiūros 

specialistus). Iki bus pašalintas pastebėtas gedimas, kuris trukdo kokybiškai atlikti objekto 

stebėjimą, apsaugos darbuotojas suaktyvina patruliavimą, atsiradusioje „tamsioje vietoje“. 

http://www.eurospynos.lt/download/salto_aelement_sistema.pdf
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Tai atlieka pats (jeigu saugomame objekte dirba vienas apsaugos darbuotojas) arba 

pasitelkia kolegas (jeigu saugomame objekte dirba du ir daugiau apsaugos darbuotojai). 

 

Dirbdamas su video stebėjimo sistema, apsaugos darbuotojas privalo žinoti visų stebėjimo 

kamerų išdėstymą saugomame objekte, tam kad pastebėjęs monitoriuje įvykį (nelaimingą 

atsitikimą, konfliktinę situaciją arba daromą nusikalstamą veiką) galėtų kaip galima greičiau 

pats atvykti į šią vietą (jeigu objekte dirba vienas apsaugos darbuotojas) ar perduoti tikslią 

informaciją, objekte patruliuojančiam kitam apsaugos darbuotojui. 

 

Jeigu saugomame objekte dirba du ir daugiau apsaugos darbuotojai, rekomenduojama taikyti 

rotaciją. Vienas apsaugos darbuotojas stebi video vaizdą, kitas (kiti) patruliuoja. Darbo metu 

apsaugos darbuotojai keičiasi tarpusavyje kas valandą, kas dvi. Tai nustatota individualiai, 

susipažinus su saugomo objekto specifika, dydžiu, apsaugos darbuotojų darbo krūviu. Jeigu 

objekte dirba vienas apsaugos darbuotojas, tai darbo trukmė su video stebėjimo sistema yra 

įvairi. Ji priklauso nuo apsaugos darbuotojo užimtumo, atliekant jam pavestas kitas 

funkcijas. Tokiu atveju kamerų stebėjimas ir patruliavimas turi periodiškai keisti vienas kitą. 

 

Darbo pabaigoje, apsaugos darbuotojas, jį keičiančiam darbuotojui, turi perduoti visą 

informaciją, kuri atsitiko jo budėjimo metu saugomame objekte. Šiame informacijos 

apsikeitime turi būti irgi kalbama apie tai, kaip veikė darbo metu video stebėjimo sistema: ar 

buvo kokie nors gedimai, ar kiti nesklandumai su šia sistema, ar iškilę trukdžiai ir gedimai 

yra pašalinti, jeigu ne, tai kada tai bus padaryta. 

Apsaugos darbuotojas teikia pasiūlymus savo tiesioginiam vadovui apie video stebėjimo 

sistemos gerinimą. Tai labai laukiamas ir sveikintinas dalykas. 

 

3  MOKYMO ELEMENTAS.  MATERIALINIO TURTO BEI SVEČIŲ 

ASMENINIŲ DAIKTŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS VIEŠBUTYJE. 

 

3.1.DAIKTŲ SAUGOJIMAS VIEŠBUČIUOSE STR.6.865, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

CIVILINIO KODEKSAS NUORODA INTERNETE: 

HTTP://WWW.INFOLEX.LT/TA/12755:STR6.865 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Šeštoji knyga. Prievolių teisė 6.865 straipsnis.   

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.865
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6.865 straipsnis. Daiktų saugojimas viešbučiuose 

1. Viešbutis be specialaus susitarimo su viešbutyje apsigyvenusiu asmeniu atsako kaip saugotojas 

už šio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą. Viešbutis turi teisę sulaikyti apsigyvenusio 

jame asmens daiktus tol, kol šis asmuo įvykdys savo prievoles viešbučiui, susijusias su atlyginimu 

už viešbučio suteiktas paslaugas. 

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį viešbutis atsako už daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą, kurie: 

1) asmens gyvenimo viešbutyje metu buvo viešbučio numeryje ar kitoje viešbučio vietoje; 

2) buvo viešbutyje apsigyvenusio asmens patikėti viešbučio darbuotojams saugoti pačiame 

viešbutyje ar už jo ribų; 

3) buvo viešbučio saugojami protingą terminą iki asmens apsigyvenimo viešbutyje ir po to, 

kai asmuo iš viešbučio išvyko. 

3. Kai turtas nėra perduotas viešbučiui saugoti, išskyrus atvejus, kai viešbutis atsisakė priimti 

saugoti turtą, kurį jam privaloma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio 

asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens vienos 

nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš šimto. Civilinę atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio 

asmens vieno daikto praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens 

vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš penkiasdešimties. 

4. Viešbutis atsako ir jo civilinė atsakomybė neribojama pagal šio straipsnio 3 dalį, kai turtas buvo 

sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl paties viešbučio ar dėl asmens, už kurio veiksmus jis yra 

atsakingas, kaltės. 

5. Viešbutis privalo priimti saugoti jame apsigyvenusių asmenų pinigus, brangenybes ir kitas 

vertybes, išskyrus daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams arba dėl savo labai didelių gabaritų ar 

didžiulės vertės gali sudaryti didelių nepatogumų viešbučiui ir jo gyventojams. 

6. Viešbutis, priimdamas saugoti pinigus ar kitas vertybes, turi teisę reikalauti, kad jie būtų tinkamai 

supakuoti ir pažymėti. 

7. Gyvenantis viešbutyje asmuo privalo nedelsdamas pranešti viešbučio administracijai apie savo 

daiktų dingimą, trūkumą, sugadinimą ar žuvimą. Priešingu atveju viešbutis atleidžiamas nuo 

atsakomybės už daiktų neišsaugojimą. 

8. Viešbutis neatsako, jeigu daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pasikviestų 

į viešbutį asmenų kaltės, nenugalimos jėgos arba dėl paties daikto savybių. Viešbutis taip pat 

neatsako už viešbutyje gyvenančių asmenų transporto priemonių, paliktų ne viešbučio saugomoje 

teritorijoje, juose esančių daiktų bei gyvūnų neišsaugojimą. 
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9. Šalių susitarimas arba vienašalis viešbučio pareiškimas, kad viešbutis neatsako už gyventojų 

daiktų saugumą arba kuriuo nustatoma viešbučio ribota atsakomybė, negalioja. Viešbučio ribota 

atsakomybė nustatyta šio straipsnio 3 dalyje. 

10. Šio straipsnio taisyklės taip pat taikomos daiktų saugojimui moteliuose, poilsio namuose, 

pensionuose, sanatorijose ir kitose panašiose įstaigose. 

Svečių asmeninių daiktų saugojimo tvarka yra numatyta svečių priėmimo ir aptarnavimo taisyklėse. 

Pagal jas viešbučio administracija privalo užtikrinti saugumą svečių asmeniniams daiktams 

numeriuose, saugojimo kamerose, seifuose. Pinigai, vertybiniai popieriai, brangenybės saugomos 

seifuose nemokamai. Viešbutis neatsako už kitur paliktus vertingus daiktus bei vertybes. Daiktai, 

kurie yra atiduoti į saugojimo kameras, turi būti supakuoti arba sandariai uždaryti lagaminuose. 

Kambariuose svečių daiktai taip pat turi būti apsaugoti. Kambariams apsaugoti yra įrengti užraktai 

duryse, užrakinama iš abiejų pusių. Svečiui išduodamas raktas ir svečio kortelė. Jei svečias 

pageidauja rakto, būtina paprašyti, kad parodytų šią kortelę. Jeigu, tvarkant kambarinei kambarį, 

sugrįžta svečias, ji taip pat turi teisę paprašyti, kad parodytų kortelę. Taip pat kai svečias prašo duoti 

raktus, reikia įsitikinti, ar jis tikrai ten gyvena. Dublikatai saugomi atskirai ir gali būti išduodami tik 

būtiniausiu atveju. Jei kambario raktas pametamas, reikia keisti užraktą. Jei svečias užtrenkia duris 

ar pameta raktą, į kambarį gali įleisti ekonomė ar kambarinė su visrakčio pagalba, kuris turi būti 

saugomas seife.Visraktis išduodamas, tik pasirašius tam tikram žurnale. Dabar daugelis viešbučių 

vietoj tradicinių užraktų įrengia elektroninę kambarių apsaugos sistemą.   Labai sąžiningi turi būti 

visi viešbučio darbuotojai tiek kambarinė, tvarkanti kambarį, tiek kiti darbuotojai, kurie turi teisę 

įeiti į numerį. Kambarinė, tvarkydama kambarį, neturėtų liesti svečio drabužių, lagaminų , ragauti 

palikto neišgerto vyno ar maisto.  

Viešbučio administracija turi nagrinėti svečių pretenzijas dėl dingusių ar apgadintų daiktų 

numeriuose, pakrovimo ar iškrovimo metu. Visos pretenzijos turi būti registruojamos tam skirtame 

žurnale. Aprašomas dingusių daiktų kiekis, dingimo aplinkybės. Jei reikia pranešama policijai. Jei 

daiktai dingo dėl viešbučio kaltės, svečiui išmokama kompensacija, jei nustatoma svečio kaltė, 

nebūtina mokėti kompensaciją. Viešbučio materialinė atsakomybė dėl žalos ar dingimo plovimo ar 

cheminio drabužių valymo metu turi neviršyti penkiagubos valymo paslaugos kainos. Skundas dėl 

žalos ar dingimo turi būti pateiktas per 24 val. Viešbučio darbuotojai neatsako už kišenėse paliktus 

daiktus.  

Už sugadintą viešbučio turtą iš kaltininko taip pat išieškoma jo vertė pagal galiojančias viešbučio 

taisykles. Būtinai turi būti surašomi aktai, kuriuos pasirašyti turi mažiausiai du asmenys ir 

kaltininkas.  
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Svečių palikti daiktai taip pat atiduodami saugoti į saugojimo kamerą, kur laikomi jie ten tiek, kol 

pareikalaus svečias, turistinė, ar verslo firma, kuri rūpinosi kelione, grąžins pamirštus daiktus ir 

persiųs buvusiam svečiui. Kartais pamirštais svečio daiktais pasirūpina tos šalies, iš kurios atvykęs 

svečias, pasiuntinybė. Visais  atvejais pamirštų daiktų persiuntimas  vykdomas svečio sąskaita.    

 

4 MOKYMO  ELEMENTAS. APSAUGOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS 

VIEŠBUTYJE RENGINIŲ METU 

 

4.1. VIEŠBUČIO “SPA VILNIUS SANA” APSAUGOS SKYRIAUS DARBO 

ORGANIZAVIMO RENGINIŲ METU REIKALAVIMAI  

 

Saugant viešbučius, apsaugos darbuotojai neišvengiamai susiduria su renginių, organizuojamų tiek 

viešbučio viduje, tiek jį supančioje aplinkoje, apsauga. Prieš pradedant saugoti renginį su jo 

užsakovu (organizatoriumi) siekiama išsiaiškinti šiuos dalykus: 

1. Kur vyks renginys? (tiksli renginio vieta) 

2. Koks dalyvių skaičius? 

3. Kokio tai pobūdžio renginys? (ar tai uždaras renginys, ar tai viešas) 

4. Kas gali patekti į renginį? ( tik asmenys su pakvietimais, tik viešbučio gyventojai, visi 

norintys) 

5. Kokie yra renginio užsakovo (organizatoriaus) pageidavimai?  

6. Renginio trukmė. 

Gavus šią informaciją yra sprendžiama, kiek apsaugos darbuotojų reikės pasitelkti renginio 

saugumui užtikrinti. 

Prieš renginio pradžią visi apsaugos darbuotojai, kurie saugo renginį, yra instruktuojami. Tai atlieka 

vyresnysis apsaugos darbuotojas ar apsaugos vadovas. Instruktažo metu darbuotojai yra 

supažindinami su renginio specifika, pateikiama informacija apie renginio svečius, jų skaičių, 

renginio trukmę. Patikrinamos apsaugos darbuotojų žinios apie atsarginius išėjimus iš renginio 

vietos, pirminio gaisro gesinimo įrangos išdėstymo vietas, komunikavimo tarp apsaugos darbuotojų 

būdus. Primenamos apsaugos darbuotojams kultūringo bendravimo su žmonėmis taisyklės ir 

ypatybės. 

Saugant patį renginį apsaugos darbuotojas (-ai) užtikrina, jog į renginį nepatektų pašaliniai asmenys 

(jeigu renginys yra uždaras), stengiasi užkirsti kelią įvairių konfliktų kilimui. Renginio dalyviams 
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yra paslaugūs ir pasiruošę padėti išspręsti iškilusias problemas. Laikosi konfidencialumo apie 

renginio dalyvius. Stengiasi numatyti galimas grėsmes renginio dalyviams ir daro viską, kad 

išvengtų nelaimingų atsitikimų. Pasibaigus renginiui, apsaugos darbuotojas (-ai) jo vietą palieka 

paskutiniai, įsitikinę, jog visi jo dalyviai saugiai pasišalino iš renginio vietos. 
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5 MOKYMO ELEMENTAS.  SAVARANKIŠKA UŽDUOTIS 

 

 

5.1. UŽDUOČIŲ VARIANTŲ APRAŠYMAI  IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 

APSAUGOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR FUNKCIJŲ VYKDYMAS VIEŠBUTYJE 

 

Užduoties tikslas – savarankiškai atlikti viešbučio patalpų apsaugos darbuotojo funkcijas. 

 

 Užduotis  

"Darbas su vaizdo stebėjimo sistema, patruliavimas" 

 

Užduoties vertinimo kriterijai:  

-  Užduotis atlikta per jai skirtą laiką. 

-  Užduotis atlikta kokybiškai, laikantis apsaugos darbuotojams keliamų reikalavimų.  

-  Užduotis atlikta teisingai naudojantis vaizdo sistema ir kitomis reikiamomis priemonėmis.  

-  Užduotis atlikta pagal pateiktą savarankiškos užduoties aprašymą. 

-  Užduotis atlikta savarankiškai. 

-  Užduotis aprašyta mokytojo ataskaitoje.  

-  Atliekant užduotį mokytojas laikėsi jos aprašyme nurodytos technologinės dokumentacijos    

   reikalavimų. Užduotį vertina mokytojo mokytojas Atlikta/ Neatlikta. 

Užduoties aprašymas: 

1. Vaizdo kamera stebėti objektą. 

2. Patruliuoti po saugomą objektą.  

Šios užduoties esmė gerai atlikti turto apsaugą, prevencinius veiksmus siekiant užkirsti kelią 

nusikaltimams.  

Atliekant užduotį laikytis „UAB „Spa Vilnius Sana“ apsaugos darbo reikalavimų, reikalavimų 

darbo prie vaizdo kamerų, bei kitų reikalavimų, kurie bus susiję su tos dienos atliekamais darbais.  

Užduoties atlikimui naudotis visomis modulyje įgytomis žiniomis. Mokėti užpildyti “Priėmimo-

perdavimo” žurnalą. 

Savarankiškos užduoties atlikimo laikas – 4 val. 


