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 PIRTIES VIDAUS TVARKOS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

 

1.1. Visi pirties lankytojai (toliau – lankytojas) turi susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jomis 

vadovautis. 

1.2.  Vaikai iki 14 metų  pirtyje gali lankytis prižiūrimi suaugusių. 

1.3. Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje pirties darbas organizuojamas srautais 

(pagal pridedamą priedą Nr.1). Asmenys įleidžiami ne daugiau kaip 10 asmenų grupėmis, 

apsilankymas trunka neilgiau kaip 1,5 val. 

1.4. Klientui sutikus paslaugą pirkti iki pirties uždarymo likus mažiau nei 1,5 valandos, paslaugos kaina 

nekinta. 

1.5. Likus valandai iki pirties uždarymo, lankytojai nebeįleidžiami. 

1.6. Paslaugos teikimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo kasos kvite nurodyto laiko ir baigiamas – 

lankytojui išėjus iš persirengimo patalpos. 

1.7. Bilietai gali būti laikinai neparduodami: 

1.7.1. Dėl techninių kliūčių; 

1.7.2. Kai užimtos visos individualios persirengimo spintelės.  

1.8. Lankytojui, įsigijus bilietą ir nusprendus nesinaudoti pirties paslaugomis, pinigai už bilietą atgal 

negrąžinami. 

1.9. Lankytojas, norintis įsigyti lengvatinį bilietą su nuolaida, pirties kasininkui privalo pateikti asmens 

dokumentą patvirtinantį lankytojo statusą (neįgaliojo, pensininko pažymėjimą ar moksleivio 

pažymėjimą). 

1.10.   Akmenės rajono socialinių paslaugų namų administracija (toliau – Socialinių paslaugų namai) 

rekomenduoja lankytojams planuojantiems lankytis pirtyje įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia 

naudotis pirtyje teikiamomis paslaugomis.  



1.11. Kiekvienas lankytojas prisiima atsakomybę už sprendimą dėl sveikatos būklės, kaip jam 

naudotis pirties paslaugomis. 

1.12.  Lankytojai už savo elgesį ir saugumą pirtyje atsako patys. 

1.13. Kiekvienas lankytojas privalo laikytis šių taisyklių. Visiems pirties lankytojams galioja visos 

viešosios tvarkos taisyklės. Lankytojai laikydamiesi šių taisyklių, užtikrina savo ir kitų asmenų 

saugumą. 

1.14.  Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių taisyklių nežinojimo. 

1.15. Kiekvienas lankytojas besinaudojantis pirties paslaugomis patvirtina, kad yra susipažinęs su 

pirties vidaus tvarkos ir saugaus elgesio taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. 

1.16. Pirties lankytojams rekomenduojama pirtyje teikiamoms paslaugoms registruotis iš anksto 

telefonu, taip užtikrinant, kad paslauga bus suteikta lankytojui norimu ir patogiu laiku. Atvykus 

neužsiregistravusiam lankytojui ir esant laisvoms vietoms jis įleidžiamas į pirtį. 

 

II. PIRTIES LANKYTOJŲ TEISĖS IR  PAREIGOS 

 

Klientas turi teisę:  

2.1.  naudotis paslaugomis tik apmokėjęs pasirinktos paslaugos trukmės mokestį pagal Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos  2018 m. liepos 2 d. sprendimo patvirtinto Nr. T-143 priedą „UAB „Naujosios 

Akmenės komunalininko“ ir Akmenės rajono socialinių paslaugų namų teikiamų pirties paslaugų 

įkainių sąrašas“ (pridedama Priedas Nr. 2); 

2.2.  Pirties lankytojai, turintys teisę gauti pirties paslaugas su nuolaida: 

2.2.1.Pensininkai (nedirbantys); 

2.2.2. Neįgalieji; 

2.2.3.Vaikai iki12 metų; 

2.2.4.Kiti socialiai remtini asmenys. 

2.3. Pirties lankytojai, turintys teisę gauti pirties paslaugas su nuolaida, pirties darbuotojui pateikia 

pažymėjimą (pensininko, neįgaliojo ir pan.) 

Lankytojas įsipareigoja:  

2.4.  pasibaigus paslaugos teikimo laikui palikti pirties bei persirengimo patalpą. 

2.5. viršiję apmokėtą  paslaugai skirtą laiką, išeidami sumokėti pagal priede nurodytus įkainius bei 

nuolaidas. 

2.6. saugoti kasos kvitą visą lankymosi pirtyje laiką. 



2.7. būdamas pirtyje ir naudodamasis teikiamomis paslaugomis, griežtai laikytis šiose taisyklėse 

nustatytų reikalavimų. 

2.8.  vykdyti pirties personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir  šių taisyklių laikymosi pirtyje.   

 

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

Atsakingi darbuotojai, dirbantys Socialinių paslaugų namų pirtyje, turi teisę:  

3.1.  į pirtį neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui; 

3.2.  į pirtį neįleisti asmenų, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių, taip pat pagal atskirą 

direktoriaus įsakymą neteikti pirties paslaugų tiems asmenims, kurie pažeidinėja šias taisykles;  

Socialinių paslaugų namai įsipareigoja:  

3.3.  laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti 

lankytojams pirties paslaugas. 

 

IV. REIKALAVIMAI  PIRTYJE  

 

4.1. Asmuo turi turėti savo rankšluostį, dušo šlepetes. 

4.2. Asmuo savo lauko avalynę pasideda tam skirtose užrakinamose spintelėse ir apsiauna savo 

atsineštomis šlepetėmis tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje. 

4.3. Asmuo savo rūbus pasideda užrakinamoje rūbų spintelėje. 

4.4. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į personalą. 

4.5. Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje garinėje arba turkiškoje pirtyje gali būti 

ne daugiau 3 asmenys. 

4.6. Lankytojai prieš naudojantis garine arba turkiška pirtimi, turi nusiprausti duše. 

4.7. Naudojantis garine ir turkiška pirtimi privaloma turėti didelį rankšluostį, kurį pirtyje būtina 

pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu. 

4.8. Karštas vanduo pilamas ant akmenų mažais kiekiais, ne daugiau kaip 200 gr. vienu metu. 

4.9. Pasinaudojus tualetu būtina nusiprausti duše. 

4.10. Einant į garinę ar turkišką pirtį šlepetes palikti prie įėjimo. 

4.11. Palikti tvarkingą pirtyje naudotą vietą, rūbų bei  avalynės spinteles, o raktus palieka spintelių 

duryse. 

4.12. Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai visoje šalyje laikytis mažiausiai 1 metro atstumo nuo 

asmens. 



V. PIRTYJE DRAUDŽIAMA 

 

5.1. Lankytis asmenims, sergantiems infekcinėms, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip 

pat turintiems atvirų žaizdų ar kitų sveikatos sutrikimų (kosulys, karščiavimas, apsunkintas 

kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas susilpnėjimas – simptomai būdingi COVID-19), kurie 

gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ar gyvybei;  

5.2. Ateiti į pirtį neblaiviam, apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų 

toksinių medžiagų) arba vartoti alkoholinius gėrimus pirtyje; 

5.3. Rėkauti, švilpauti, klaidinti personalą be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali 

paslysti ir susižeisti), stumdytis; 

5.4. Spjaudyti ant grindų, atlikti gamtinius reikalus ne tualete; 

5.5. Atlikti rankų, kojų higieną (karpytis nagus), taip pat atlikti bet kurios kūno vietos depiliaciją; 

5.3. Rūkyti; 

5.4. Atsinešti maisto produktų ar gėrimų, taip pat stiklinių ir aštrių daiktų; 

5.5. Filmuoti, fotografuoti; 

5.6. Garinėje ir turkiškoje pirtyje praustis su šampūnu ar muilu; 

5.6. Džiovinti rūbus, avalynę; 

5.7. Jungti į elektros tinklą savo atsineštus prietaisus; 

5.8. Pilti ant krosnies šaltą vandenį; 

5.9. Liestis prie krosnies akmenų ir kamino, elgtis neatsargiai; 

5.10. Kaitintis vaikams be suaugusiųjų priežiūros; 

5.11. Gadinti pirtyje esantį inventorių; 

5.12. Naudotis garinėje ir turkiškoje pirtyje savo atsineštus užpilus, ekstraktus. 

5.13. Kilus gaisrui, pastebėjus gedimą ar įvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant apie tai 

informuoti pirties personalą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Lankytojams rekomenduojama į pirtį nesinešti brangių ir vertingų daiktų, kurie gali sugesti dėl 

drėgmės ar būti pamesti. Spintelėse paliekamus mobiliuosius telefonus rekomenduojama išjungti. 

6.2. Už spintelėse paliktus daiktus Socialinių paslaugų namų administracija neatsako. 

6.3. Dingus asmeniniams daiktams, lankytojams rekomenduojama nedelsiant kreiptis į pirties 

personalą. 



6.4. Lankytojas, padaręs žalą pirtyje esančiam turtui, kitų lankytojų turtui ar sveikatai, atsako Lietuvos 

respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

6.5. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso pirties patalpose išdėstytų įspėjamųjų ženklų, 

iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti 

išprašytas iš pirties ir pinigai už likusį laiką negrąžinami. 

6.6. Socialinių paslaugų namai už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą 

neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų 

neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių. 


