
 

SODYBOS „TĖVIŠKĖ“  VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  

APGYVENDINIMUI SU KEMPERIAIS ARBA PALAPINĖMIS 

Priimame svečius nuo 8 val. ryto iki 21 val. vakaro septynias dienas per savaitę. Norintys atvykti ar 

išvykti nedarbo metu, turėtų pranešti apie tai iš anksto, kad būtų padarytos išimtys. 

Atvykimas į  teritoriją – nuo 14 val. 

Išvykimas iš kempingo teritorijos svečių, kurie atvyko su nameliais ant ratų ir palapinėmis – iki 12 

val. 

Atvykusieji su palapinėmis ir nameliais ant ratų mokestį už apgyvendinimą moka iš anksto. 

Jei apsisprendėte pratęsti savo buvimo laiką, prašome iki 12 val. pranešti apie tai registratūroje 

dirbantiems darbuotojams, pratęsti laiką registracijos lapelyje bei susimokėti 

Ramybės valandos – nuo 22 val. iki 8 val. ryto. Šiuo laikotarpiu leidžiama tik nekelianti triukšmo 

veikla. Draudžiama garsiai klausytis muzikos, triukšmauti, važinėti po teritoriją motorizuotomis 

transporto priemonėmis. 

Asmenys iki 16 metų į kempingą priimami tik su suaugusiaisiais. 

Tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys atsako už savo vaikų saugumą ir elgesį. 

Prižiūrėkite vaikus dušuose, žaidimų aikštelėje, nepalikite vaikų be priežiūros teritorijoje. 

Nuo 12.00 val. iki 14.00 val.  bendro naudojimo tualetai ir dušai yra tvarkomi. 

Teritorijoje draudžiama viešai vartoti alkoholį. 

Nepilnamečiams vartoti alkoholį griežtai draudžiama. 

Transporto priemonės statomos  darbuotojo nurodytoje vietoje. 

Suteikiama vieta nameliui ant ratų, automobiliui, motociklui, dviračiui ir palapinei. 



Važiavimo greitis  teritorijoje yra ne didesnis nei 10 km/val. 

Neleidžiami jokie papildomi-pašaliniai asmenys. Draudžiama pasikviesti asmenis, kurie nori 

aplankyti esamus svečius. 

Naminiai gyvūnai neleidžiami. Gavus leidimą atsivežti naminį gyvūną, mokamas papildomas 

mokestis ( minimalus 1 dienai 10 Eurų). Gyvūnai turi būti su antsnukiais ir ant pavadėlio. Svečias 

turi įrodyti (pateikdamas gyvūno pasą), kad gyvūnas nėra agresyvus ir negali pakenkti 

kitiems sodybos svečiams (už gyvūnų  

Nepalikite savo augintinių vienų be priežiūros. Naminių gyvūnų šeimininkai privalo surinkti gyvūnų 

ekskrementus ir išmesti juos į konteinerį.  

Teritorijoje nekurkite laužų tam nepritaikytoje vietoje, neplaukite automobilių ir saugokite 

augmeniją. 

Suderinus su administracija  teritorijoje galima naudoti kepsnines. 

Nuorūkas mesti tik tik į metalinius ar keramikinius indus. 

Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Paslaugų gavėjas laiku neatlieka 

visų sutartų mokėjimų. Paslaugų teikėjas neatsako už apgyvendintiems asmenims atsitikusius 

nelaimingus atsitikimus, sveikatos sutrikimus, prarastus ar apgadintus daiktus ir t.t. Už visų, kartu 

su Paslaugų gavėju atvykusių asmenų, tame tarpe ir vaikų, sveikatą, saugumą ir kitas rizikas 

atsako Paslaugų gavėjas. 

Pastebėjus įtartinų asmenų prašome pranešti apie juos darbuotojams. 

Išvykdami prašome palikti savo vietą tvarkingą: šiukšles sumesti į šiukšliadėžes, nuodėgulius iš 

kepsninių į tam skirtą laužavietę. 

Draudžiama naudotis  atskira sodybos infrastruktūra ir teritorija, kuri skirta tik sodybos svečiams 

gyvenantiems nameliuose. 

Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus paprašyti nedelsiant palikti  teritoriją. 

Už vaikų elgesį ir saugumą – atsako tėvai, ar kiti vaikus prižiūrintys, globojantys asmenys. 

Dingus sodybos inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl 

padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna numerio kaina žalos pašalinimo 

laikotarpiu. 

Už rūkymą neleistinose vietose bauda 50,00 eurų. 



Sodyba neatsako už  paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą sodybos teritorijoje. 

Svečias privalo atlyginti savo veiksmais/neveikimu padarytą žalą sodybos „ Tėviškė“  turtui bei 

padarytą žalą tretiesiems asmenims LR teisė aktų nustatyta tvarka. Esant reikalui yra iškviečiama 

policija arba apsaugos tarnyba. 

Sodyba pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis sodybos naudojimosi 

taisyklėmis. 

Sodybos svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi 

į kompetentingas instancijas. LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai yra nagrinėjami Lazdijų 

miesto apylinkės teisme. 

KOMENTARAS DĖL TRIUKŠMO! 

Lietuvos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų kodeksas  

183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba 

grojimas muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai 

gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o 

vakaro ir nakties metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, jeigu 

tai trikdo viešąją rimtį, – 

užtraukia įspėjimą arba baudą piliečiams arba pareigūnams iki aštuoniasdešimt šešių eurų. 

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio 

pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, – 

užtraukia baudą piliečiams arba pareigūnams nuo aštuoniasdešimt šešių iki dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt devynių eurų. 

Šio straipsnio pirmojoje dalyje numatyti pažeidimai, padaryti nepilnamečių nuo keturiolikos iki 

šešiolikos metų, – 

užtraukia įspėjimą arba baudą tėvams arba globėjams (rūpintojams) iki aštuoniasdešimt 

šešių eurų. 

 

 

SODYBOJE GYVENANTYS PRIVALO 

Laikytis sodybos bendrųjų naudojimosi taisyklių. 

Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais). 



Išvykstant iš sodybos pranešti sodybos administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra 

sumokėta. 

Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių. 

Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti, o elektros 

prietaisai išjungti. 

Jeigu yra kažkoks gedimas  būtina pranešti sodybos administratoriui. 

Sodybos administracijoje dirbantys turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti sodybos svečią 

(-ius) nepranešus iš anksto. Tokie veiksmai yra atliekami tik siekiant užtikrinti visų sodybos svečių 

saugumą ir ramų poilsį. 

Ekstremaliu atveju sodybos svečiai privalo pirmiausia kreiptis į registratūrą. 

Svečiai naudojamą sodybos teritoriją tvarkosi patys. 

 

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI 

Sodybos administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę. 

Sodybos svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi. 

Gerb. poilsiautojai. 

Prašome gerbti vieni kitų poilsį ir ramybę, būti tolerantiškiems ir supratingiems. 

Poilsiautojai, du kartus įspėti už viešosios ar vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, 

yra išregistruojami, negrąžinant sumokėtų pinigų. 

Kontaktai: 

Sodyba "Tėviškė" 

Adresas: Kailinių g. 78, Kailinių km., Lazdijų raj., Lietuva 

54.0794897° 23.7442144° 

El. paštas: info@poilsiskaime.lt         

www.kaimosodybos.lt  
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