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KAIMO TURIZMO SODYBOS „VĖJŲ FĖJA“ 
VIDAUS TVARKOS IR SAUGUMO TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Šios taisyklės skirtos kaimo turizmo sodyboje „Vėjų fėja“ apsistojantiems asmenims,          
edukacijas užsisakantiems dalyviams ar sodybos lankytojams, toliau – svečiams, ir yra           
taikomos atsižvelgiant į pasirinktas sodyboje teikiamas paslaugas ir veiklas; 

2. Atvykimas nuo 15.00 val.  
3. Išvykimas iki 12.00 val. 
4. Laiku neišvykus už kiekvieną pradelstą valandą mokamas 10 EUR mokestis. Galimas           

specialus susitarimas dėl išvykimo ir atvykimo laiko. 
5. Rezervacija vykdoma sumokėjus nuo 30 iki 50% apgyvendinimo paslaugos sumos.          

Neatvykus sumokėta suma negrąžinama. 
6. Sodybos svečiai, rezervuodami apgyvendinimo vietą, sodyboje teikiamas paslaugas ar         

veiklas, tiksliai nurodo žmonių skaičių. Nepranešus sodybos šeimininkams, negalima viršyti          
apgyvendinimo vietų, teikiamų paslaugų ir veiklų dalyvių nurodyto maksimalaus žmonių          
skaičiaus, kviestis laikinus lankytojus, draugus ar kitus asmenis. Svečių skaičius, nepranešus           
sodybos šeimininkams, negali viršyti sutarto rezervacijos metu. 

7. Pastebėjus pašalinius asmenis sodybos teritorijoje, svečias privalo apie tai iškart pranešti           
sodybos šeimininkams. 

8. Jei svečiai atvyksta su vaikais – privalo rūpintis jų saugumu. 
9. Atvykę į sodybą, svečiai turi sumokėti pilną nuomos kainą ir teikiamų veiklų ar paslaugų              

sumą. Sodybos šeimininkai išrašo sąskaitą faktūrą. Svečiai gali naudotis: 
a) išsinuomotomis patalpomis ir ten esančiomis materialinėmis vertybėmis; 
b) už papildomą mokestį pirtimi, kubilu, dviračiais jei yra galimybė, jei nesutarta kitaip; 
c) laužaviete, kepsnine, pranešus sodybos šeimininkams; 
d) vaikų, žaidimų aikštelėmis ir sporto inventoriumi. 

 
 

II. SVEČIAI PRIVALO: 
 

10. Rezervuoti sodybą elektroniniu paštu, atvykus į sodybą - užpildyti svečių registracijos           
kortelę, pateikiant galiojantį asmens dokumentą; 

11. Laikytis saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos ir saugumo taisyklių; 
12. Užsisakius papildomas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti; 



13. Taupiai ir atsakingai naudoti vandenį ir elektros energiją; 
14. Netrukdyti kitiems svečiams ramiai ilsėtis; (ramybės valandos nuo 22:00 iki 08:00); 
15. Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines          

vertybes sodybos šeimininkui; 
16. Svečiai gali atvykti su savo gyvūnais. Prieš atvykstant būtina informuoti sodybos           

šeimininkus, kad atvyksite su augintiniu. Svečiai su augintiniais priimami be papildomo           
mokesčio. Gyvūnų paliktas išmatas privalo surinkti jų šeimininkai. Už bet kokią gyvūno            
padarytą žalą atsako jo šeimininkas. 

 
III. SODYBOJE DRAUDŽIAMA: 

 
17. Rūkyti visose patalpose; 
18. Vartoti svaigiuosius gėrimus ir kitas psichotropines medžiagas; 
19. Lauke naudoti kambariuose esančius rankšluosčius, antklodes ir kitą kambarių lovų          

inventorių; 
20. Laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją; 
21. Glostyti, maitinti ar erzinti sodyboje nuolat gyvenančius gyvūnus; 
22. Be šeimininkų leidimo kūrenti pastatuose esančius židinius ir krosnis; 
23. Be šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas; 
24. Nesilaikant saugumo reikalavimų naudotis lauke įrengtomis žaidimų ir poilsio erdvėmis. Už           

vaikų saugų elgesį atsako tėvai ar juos prižiūrintys asmenys. 
 

IV. ATSAKOMYBĖ: 
 

25. Svečiai materialiai visiškai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje            
esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei materialines vertybes (už padarytą materialinę           
žalą svečias atsako LR įstatymų nustatyta tvarka); 

26. Jei nuostolių padaro svečio nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tėvai arba globėjai. 
27. Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sugadinus savo turtą dėl savo kaltės,             

pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines, vidaus tvarkos ir saugumo taisykles, sodyboss          
šeimininkai už tai neatsako; 

28. Už nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti apgyvendinimo patalpose, vaikščiojimo        
takuose, sodybos teritorijoje ir kieme, vaikų žaidimo aikštelėse ir poilsio erdvėse, pirtyje,            
maudantis tvenkinyje yra atsakingi patys svečiai;  

29. Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo         
atsako pats svečias. 

30. Už teikiamų paslaugų kokybę atsako sodybos šeimininkai. 
 

V. PRIEŠGAISRINĖS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 
 

31. Svečiai privalo nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų, jais naudotis laikantis           
saugumo reikalavimų, neleisti jais naudotis vaikams; 

32. Rūkyti galima tik lauke tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas; 
33. Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje arba kepsninėse, gavus            

sodybos šeimininkų sutikimą ir išklausius instruktažą. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją           
užgesinti paliekant laužavietę bei kepsninę; 



34. Židinius, krosneles kūrenti tik leidus sodybos šeimininkams ir išklausius instruktažą.          
Kūrenantis židiniui, krosnelei nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams pastarųjų           
kūrenti, saugoti vaikus kad jie neprisiliestų prie įkaitusių židinių, krosnelių dalių; 

35. Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies, krosnelės ir židinio. Nedėti              
daiktų ant krosnelės, židinio. Nekūrenti krosnelės, židinio buitinėmis atliekomis, patiems          
laikytis saugaus atstumo nuo įkaitusios krosnelės, židinio; 

36. Patalpų terasose, balkonuose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti           
ant įrengtų turėklų; 

37. Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį; 
38. Naudotis žaidimų įrenginiais galima tik išklausius jų naudojimo instruktažą; 
39. Vaikams maudytis tvenkinyje, galima tik kartu su suaugusiaisiais ir apsivilkus gelbėjimosi           

liemenes; 
40. Kiekvienas svečias individualiai atsako už savo atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.  
41. Tėvai arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą. 
42. Sodybos šeimininkai įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir         

saugaus elgesio taisyklėmis ir atsako už svečių saugumą, išskyrus atvejus, kai svečiai patys             
nesilaiko saugaus elgesio taisyklių sodyboje. 

 
 
 
  
  

 
Šios taisyklės sukurtos tam, kad būtų užtikrinta tvarka, siekiant maksimaliai apsaugoti Jus ir 

išvengti nemalonių nesusipratimų bei skaudžių pasekmių. 
_________________________________________________________________ 

 
 

http://www.hey.lt/details.php?id=namelismedyje

