
TRUMPALAIKĖ NUOMA - KAIP UŽDIRBTI NET IR 
PANDEMIJOS METU?

Jurijus Clavas



Jurijus Clavas
§ Specialybė Informacinės technologijos
§ Pirmą verslą įkūriau 2002 metais
§ Bankrutavau 2005
§ Dirbau valstybės įstaigose ir stambiose kompanijose
§ 2007 metais vėl įkūriau savo verslą
§ Tais pačiais metais susidomėjau investavimu
§ Šiuo metu esu 3 verslų savininkas
§ Investuoju nuo 2007
§ Portfelį sudaro: NT, žaliavos, vertybiniai popieriai
§ Valdome 10 NT objektų pilnos arba dalinės nuosavybės 
teisėmis Lietuvoje ir Užsienyje
§ Apie pusę mūsų valdomų NT objektų, nuomojama 
trumpalaikei nuomai



Ką aptarėsime

1. Ką reikia žino. prieš pradedant trumpalaikę nuomą?
2. Trumpalaikės nuomos ypatumai: strategijos, svečiai, butų ypatumai
3. Sezoniškumas: kas tai, kaip nustaty. ir ką dary.?
4. Kokie rajonai .nka trumpalaikei nuomai?
5. Kuriam laikui nuomo.?
6. Kokius mokesčius teks mokė.?
7. Kaip uždirb. iš trumpalaikės nuomos pandemijų metu?
8. Kaip paruoš. butą trumpalaikei nuomai?
9. Kaip pasiruoš. pandeminei nuomai?



KĄ REIKIA ŽINOTI PRIEŠ PRADEDANT?



Ką reikia žinoti prieš pradedant

§Tikslą, ką jūs norite pasiekti
§Nuspręsti, kokiu host‘u norit būti:

§ Bandytoju - testuotoju
§ Turinčiu stabilų papildomą pajamų šaltinį
§ Profesionalu, kuriam tai - pagrindinis pajamų šaltinis

§Apskaitos ir mokestinius niuansus



Ką reikia žinoti prieš pradedant

§Ar administruosite patys ar samdysite administravimo įmonę
§Kas tvarkys jūsų butą?
§Kokie bus tvarkymo kaštai?
§Kokius procesus darysite patys, o kuriuos perduosite kitiems 

ar automatizuosite?
§Kokią nuomos strategiją rinksitės?



Ką reikės padaryti

§Rinkos analizę
§PasirinkI nuomos strategiją
§SusižinoI komunalines išlaidas ir kaip jas seksite
§SusižinoI kokios bus administravimo išlaidos
§SusižinoI buto ir jame esančių daiktų draudimo kaštus
§SusirasI kas atliks skalbimo paslaugas ir kokie įkainiai
§ParuošI sąrašą pirkinių, būInų paleisI trumpalaikę nuomą
§RasI gerą fotografą



Kurį variantą pasirinktumėt nuomo7s?



Rinkos konkurencijos analizė

§Kiek yra potencialių konkurentų jūsų rajone
§Koks yra buto plotas
§Koks yra įrengimas
§ Įvertinkite teikiamų paslaugų spektrą (pvz ar priklauso vieta 

parkingui)



Rinkos užimtumo analizė

§Dabartinis nuomojamų butų 
užimtumas 

§Kaip ilgam pagal kalendorių 
išnuomoti butai 



Rinkos kainų analizė

§Kokios kainos vyrauja netoliese
§Kodėl jos skiriasi? 

§ Namo būklė (naujas/senas)
§ Įrengimo lygmuo
§ Plotas
§ Siūloma daugiau paslaugų



Nepamirškite kad,

§Trumpalaikės nuomos administravimas užima daugiau laiko 
nei ilgalaikės

§Savaime procesai nevyksta, reikės proaktyvumo
§ Iššūkių Ikrai bus



TRUMPALAIKĖS NUOMOS YPATUMAI



Strategija

§ Jūsų nuomos strategija lemia viską
§Nuo strategijos priklauso:

§ Vieta
§ Butų tipas
§ Tiksliniai svečiai
§ Reikiamų investicijų dydis
§ Galimas pajamų dydis 
§ Investicijų grąža

§Svarbu pasirinkti tinkamą strategiją



§ Privalumai:
§ Susikuriate papildomų pajamų srautą
§ Nereikia didelių inves6cijų

§ Trūkumai:
§ Ne visi savininkai su6nka leis6 pernuomo6
§ Galimi konfliktai su savininkais

§ Vieta: bet kuris mikrorajonas
§ Buto 3pas: 1-3 kambarių
§ Svečiai: priklauso nuo vietos
§ Inveskcijų dydis: minimalus
§ Pajamų dydis: priklauso nuo vietos
§ Grąža: vidu.nio dydžio

Strategija Nr. 1. Subnuoma



§ Privalumai: 
§ Susikuriate papildomų pajamų srautą 
§ Nebūtina investuoti

§ Trūkumai: 
§ Ne visiems priimtina privačią erdvę atverti svetimiems žmonėms
§ Ribotos pajamų didinimo galimybės

§ Vieta: ten, kur gyvenate
§ Buto tipas: jūsų turimas
§ Svečiai: priklauso nuo vietos, kur yra Jūsų butas 
§ Investicijų dydis: minimalus
§ Pajamų dydis: priklauso nuo vietos
§ Grąža: nedidelė

Strategija Nr. 2. Laikinoji savo buto nuoma



Strategija Nr. 1. Nenuola7nė savo buto nuoma

https://abnb.me/cOGMNJwpjY

https://abnb.me/cOGMNJwpjY


§Privalumai: 
§ Vietos lengviau užpildomos

§ Trūkumai: 
§ Skirtingi svečiai vienu metu
§ Daugiau administravimo

§Vieta: miegamieji rajonai
§Buto tipas: 3-4 kambarių
§ Svečiai: darbininkai, atvykstantys iš Ukrainos ir kitų šalių, jaunesni 

turistai 
§ Investicijų dydis: vidutinis
§Pajamų dydis: didelės
§Grąža: didelė

Strategija Nr. 3. Buto nuoma kambariais ar 
lovomis



Strategija Nr. 2. Nenuola8nė savo buto nuoma

https://www.booking.com/hotel/lt/mara.en-gb.html

https://www.booking.com/hotel/lt/mara.en-gb.html


Strategija Nr. 4. Trumpalaikė nuoma turistams
§ Privalumai: 

§ Didesnis pajamų srautas
§ Sezono metu lengva ras6 nuomininkų

§ Trūkumai: 
§ Didelė konkurencija
§ Sezoniškumas

§ Nuomos trukmė: kelios dienos ar savaitės
§ Vieta: kuo arčiau centro arba traukos objekto
§ Buto 6pas: 1-2 kambarių
§ Svečiai: atvykstantys turistai
§ Inves6cijų dydis: didelės
§ Pajamų dydis: didelės
§ Grąža: viduEnė



Strategija Nr. 3. Trumpalaikė nuoma turistams

https://www.airbnb.com/rooms/34269246



Strategija Nr. 3. Trumpalaikė nuoma turistams

https://www.airbnb.com/rooms/10972386



Strategija Nr. 3. Trumpalaikė nuoma turistams

https://www.airbnb.com/rooms/22290932



Strategija Nr. 5. Valandinė nuoma
§ Privalumai: 

§ Didesnis pajamų srautas
§ Trūkumai: 

§ Buto inventoriaus sugadinimo rizika
§ NepaEkima publika
§ Didelis priežiūros poreikis

§ Nuomos trukmė: 1-3 valandos
§ Vieta: nesvarbi
§ Buto 6pas: 1-2 kambarių
§ Svečiai: “balandėliai”, laisvo elgesio asmenys
§ Inves6cijų dydis: viduEnis
§ Pajamų dydis: didelės
§ Grąža: didelė



Strategija Nr. 4. Valandinė nuoma

https://www.dayrent.lt/LT/rentals/jaukus-butas-su-ypac-didele-jacuzzi/3177/



Strategija Nr. 6. Vidutinės trukmės nuoma
§ Privalumai: 

§ Didelis užimtumas
§ Lengviau prognozuojamos pajamos

§ Trūkumai: 
§ Mažesnis pajamų srautas

§ Nuomos trukmė: nuo kelių savaičių iki 6 mėnesių
§ Vieta: gyvenamieji rajonai, arti universitetų, verslo centrų
§ Buto tipas: 1-2 kambarių
§ Svečiai: „Erasmus“ programos studentai, atvykstantys skirtingų profesijų atstovai
§ Investicijų dydis: nedidelės ar vidutinio dydžio
§ Pajamų dydis: vidutinio dydžio ar didelės 
§ Grąža: didelė



Strategija Nr. 5. Vidu8nės trukmės nuoma

https://www.airbnb.com/rooms/18626565



Strategija Nr. 5. Vidutinės trukmės nuoma

hVps://www.airbnb.com/rooms/11005629



Strategija Nr. 5. Vidu8nės trukmės nuoma

https://www.airbnb.com/rooms/22290932



SEZONIŠKUMAS



Sezoniškumas

§Sezoniškumas priklauso nuo:
§ Šalies
§ Miesto
§ Tikslinių svečių



Sezonas ir nesezonas

Svarbu žinoti savo miesto būtų nuomos rinkos sezoniškumą

Vilniuje:
Sezonas: balandis-spalis, gruodis
Ne sezonas: sausis-kovas, lapkritis

Pajūris (Palanga, Nida, Juodkrantė ir kt.) :
Sezonas: birželis-rugpjūtis
Ne sezonas: spalis-balandis



Sezoniškumas

§Reikia turėI aiškų planą ir strategiją kaip išnaudosite sezoną 
ir ką darysite ne sezono metu

§Naudokite skirIngas plaUormas





Sezoniškumas

§Optimizuokite savo skelbimą, kad gautumėte daugiau 
parodymų ir būtumėte pirmuose rezultatuose

§Naudokite skirtingas kainodaros strategijas
§ Pasiūlykite gerą kainoadarą nuomotis mėnesiui

§Pasiūlykite apsistoti savo draugams
§Pasiūlykite įmonėms apgyvendinti savo darbuotojus



Ne sezono metas geras laikas

§NuomoI mažesne kaina, bet ilgesniam laikui
§AtlikI remontus, ko negalėjote sutvarkyI sezono metu



Išnaudokite šventes/renginius

§Dienos, kuriomis galite turėti didesnes kainas
§ Šventinės ir ne darbo dienos (Velykos, Joninės, Nauji metai,..)
§ Ilgieji savaitgaliai
§ Sporto šventės (čempionatai)
§ Renginiai (koncertai, festivaliai, Popiežiaus vizitas)

Per šventes galimas uždarbis 2-3x nuo įprastinių kainų. 



KOKIE RAJONAI TINKA TRUMPALAIKEI NUOMAI?



Vilnius



Atvykstantiems turistams Vilniuje



Atvykstantiems turistams Vilniuje

1. Senamiestis
2. Užupis
3. Paupys
4. Naujamiestis (dalis arčiau centro)
5. Šnipiškės (dalis prie Konstitucijos pr.)
6. Žvėrynas



Atvykstan8ems darbo reikalais Vilniuje

1. Žirmūnai
2. Šnipiškės
3. Naujamiestis
4. Naujininkai
5. Žvėrynas



Atvykstantiems studentams Vilniuje

1. Žirmūnai
2. Antakalnis
3. Naujamies.s



Kaunas



Atvykstantiems turistams Kaune



Atvykstantiems turistams Kaune

1. Centras
2. Žaliakalnis (pakraštys prie centro)



Atvykstan8ems darbo reikalais Kaune

1. Žaliakalnis
2. Aleksotas
3. Šilainiai



Atvykstantiems studentams Kaune

1. Dainava
2. Žaliakalnis
3. Noreikiškės



Klaipėda



Atvykstantiems turistams Klaipėdoje



Atvykstantiems turistams Klaipėdoje

1. Senamiestis
2. Centras
3. Akropolio zona



Atvykstan8ems darbo reikalais Klaipėdoje

1. Senamiestis
2. Centras
3. Akropolio zona



Atvykstantiems studentams Klaipėdoje

1. Akropolio zona
2. Klaipėdos universiteto zona



KURIAM LAIKUI NUOMOTI? 
VALANDAI, DIENAI, SAVAITEI, MĖNESIUI 



Valandinės nuoma

Privalumai
§ Didesnis pajamų srautas
§ Gali atpirkti visos dienos buto nuomos kainą
§ Gali užpildyti tusčius tarpus darbo dienomis arba ne sezono metu

Minusai:
§ Sunkiai prognozuojama
§ Didelis priežiūros poreikis



Kam nuomoti?

§ Poroms, meilužiams
§ Žaidimams

§ Mafija
§ Pokeris
§ Žaidimų kambarys

§ Yogos treniruotėms, mankštoms
§ Koučingo sesijoms
§ Pramogai, pvz maisto gamybai
§ Mokymams
§ Fotosesijoms
§ Filmavimui



Poroms, meilužiams www.apartamentai.lt

http://www.apartamentai.lt/


www.apartamentai.ltPoroms, meilužiams

http://www.apartamentai.lt/


https://www.youtube.com/watch?v=bzP1d8u5Phk

Poroms, meilužiams

https://www.youtube.com/watch?v=bzP1d8u5Phk


Žaidimams. Pokeris, ruletė



Žaidimų kambarys



Žaidimams. Mafia



Maisto gamybos studija



Maisto gamybos studija



Mokymams



Fotosesijoms



Treniruotėms



Fotosesijoms



Lokacijoms/filmavimams/fotosesijoms

https://www.facebook.com/groups/lokacijupaieska/

https://www.facebook.com/groups/346771398859033/

https://www.facebook.com/groups/lokacijupaieska/
https://www.facebook.com/groups/346771398859033/


Kur nuomo8?

https://www.aruodas.lt/trumpalaike-nuoma/

https://www.aruodas.lt/trumpalaike-nuoma/


Kur nuomoti?

https://www.aruodas.lt/trumpalaike-nuoma/

https://www.aruodas.lt/trumpalaike-nuoma/


Kur nuomoti?

§https://www.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasi
s-turtas/nuoma/trumpalaike/

https://www.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasis-turtas/nuoma/trumpalaike/


Kur nuomoti?

https://www.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasis-
turtas/nuoma/trumpalaike/

https://www.skelbiu.lt/skelbimai/nekilnojamasis-turtas/nuoma/trumpalaike/


Kur nuomo8?

https://www.dayrent.lt/

https://www.dayrent.lt/


Kur nuomoti?

https://www.dayrent.lt/

https://www.dayrent.lt/


Dienai

§ Užsienio turistams
§ Fotosesijoms
§ Filmavimams
§ Bernvakariams/mergvakariams



Savaitei

§ Užsienio turistams
§ Praktikantams, stažuotojams
§ Verslo turistams
§ Įmonės, kurios ieško, kur apgyvendinti savo darbuotojus



Savaitei



Savaitei



Mėnesiui

§ Užsienio turistams
§ Verslo turistams
§ Erasmus studentams



Mėnesiui



Mėnesiui



Kuriam laikui nuomo8?

§ Išbandykite kelias nuomos strategijas
§ Ne sezomo metu būkite proaktyvūs. Vietoj laukimo, susiraskite 

nuomininkus patys
§ Tikslas išnuomoti ne kuo didesniam žmonių kiekiui, o kad būtų kuo 

didesnis užimtumas
§ Taikykite nuolaidas ilgesniam laikotarpiui (weekly discount ir long stay 

discount)



Kuriam laikui nuomoti



Kuriam laikui nuomo8



Kuriam laikui nuomoti?



Kuriam laikui nuomo8?

Nuomos kaina Mėnesio 
užimtumas

Mėnesio 
pajamos

Valymo 
išlaidos/mėn.

Mėnesio 
pelnas 

(neatskaičius 
komunalinių)

Valandai 15 € 12,5% 
(3 val/d.)

1350 € 400 € 950 €

1 k. butas



Kuriam laikui nuomoti?

Nuomos kaina Mėnesio 
užimtumas

Mėnesio 
pajamos

Valymo 
išlaidos/mėn.

Mėnesio 
pelnas 

(neatskaičius 
komunalinių)

Valandai 15 € 12,5% 
(3 val/d.)

1350 € 400 € 950 €

Dienai 30 € 70% 630 € 165 € 465 €

1 k. butas



Kuriam laikui nuomoti?

Nuomos kaina Mėnesio 
užimtumas

Mėnesio 
pajamos

Valymo 
išlaidos/mėn.

Mėnesio 
pelnas 

(neatskaičius 
komunalinių)

Valandai 15 € 12,5% 
(3 val/d.)

1350 € 400 € 950 €

Dienai 30 € 70% 630 € 165 € 465 €

Savaitei 27 € 70% 567 € 45 € 522 €

1 k. butas



Kuriam laikui nuomoti?

Nuomos kaina Mėnesio 
užimtumas

Mėnesio 
pajamos

Valymo 
išlaidos/mėn.

Mėnesio 
pelnas 

(neatskaičius 
komunalinių)

Valandai 15 € 12,5% 
(3 val/d.)

1350 € 400 € 950 €

Dienai 30 € 70% 630 € 165 € 465 €

Savaitei 27 € 70% 567 € 45 € 522 €

Mėnesiui 24 € 100% 720 € 20 € 700 €

1 k. butas



KOKIUS MOKESČIUS TEKS MOKĖTI?



Fizinio asmens trumpalaikės nuomos mokesčiai
Fiziniams asmenims

Verslo liudijimas „Gyvenamųjų patalpų nuoma, 
neteikiant apgyvenimo 
paslaugų“

PVM Iki 45k (jeigu ne PVM 
mokėtojas) mokamas nuo 
platformų tarpininkavimo 
mokesčio. Vėliau nuo visos 
sumos

PSD, VSD Nemokama

GPM Nėra

NT mokestis 0-2%



Fizinio asmens trumpalaikės nuomos mokesčiai
Fiziniams asmenims Įmonėms

Verslo liudijimas „Gyvenamųjų patalpų nuoma, 
neteikiant apgyvenimo 
paslaugų“

„Apgyvendinimo paslaugų
(nakvynės ir pusryčių paslaugos) 
teikimas"

PVM Iki 45k (jeigu ne PVM 
mokėtojas) mokamas nuo 
platformų tarpininkavimo 
mokesčio. Vėliau nuo visos 
sumos

Iki 45k (jeigu ne PVM mokėtojas) 
mokamas nuo platformų 
tarpininkavimo mokesčio. Vėliau 
nuo visos sumos

PSD, VSD Nemokama Mokama

GPM Nėra Nėra

NT mokestis 0-2% 0-2%



Fiziniams asmenims
PVM Iki 45k (jeigu ne PVM 

mokėtojas) mokamas nuo 
platformų tarpininkavimo 
mokesčio. Vėliau nuo visos 
sumos

PSD, VSD Nėra

GPM Nėra

Pelno mokestis 5-15%

NT turto mokestis 0,3-3%

Juridinio asmens trumpalaikės nuomos mokesčiai



Fiziniams asmenims Įmonėms
PVM Iki 45k (jeigu ne PVM 

mokėtojas) mokamas nuo 
platformų tarpininkavimo 
mokesčio. Vėliau nuo visos 
sumos

Iki 45k (jeigu ne PVM 
mokėtojas) mokamas nuo 
platformų tarpininkavimo 
mokesčio. Vėliau nuo visos 
sumos

PSD, VSD Nėra Nėra

GPM Nėra Nėra

Pelno mokestis 5-15% 5-15%

NT turto mokestis 0,3-3% 0,3-3%

Juridinio asmens trumpalaikės nuomos mokesčiai



Kaip nuomoti pandemijų metu?



✓Ieškantys nuomos trumpesniam nei 1 metų laikotarpiui

✓Neplanuotai išsikeliantys iš nuomojamo būsto✓Nespėjantys įsikelti į naują tvarkomą būstą

✓Ieškantys laikinos vietos kol vyksta statybos

✓Poreikio skubumas: didelis✓Nuomos kaina: 20-30 proc. Didesnė už ilgalaikę✓Trukmė: 3-6 mėn.

✓Nuomojama per: Facebook✓Mūsų patirtis: Sėkmingai užpildytos prastovos 3-uosd butuose

1. Laikina nuoma keičiantiems būstą



✓ Pandemijos metu nuolat atsiranda poreikis saviizoliacijai dėl skirtingų priežasčių

✓ Koronviruso pandemijos atveju taikoma 14 dienų saviizoliacija

✓ Poreikio skubumas: labai skubu

✓ Nuomos kaina: įprasta trumpalaikės nuomos arba ir didesnė 10-15 proc.

✓ Trukmė: 14 dienų (Koronoviruso atveju)

✓ Nuomojama per: AirBnB, Booking, Savivaldybė

✓ Mūsų patirtis: sėkmingai nuomota pirmo karantino metu ir vasarą

2. Nuoma besikarantinuojantiems asmenims



2. Nuoma besikarantinuojantiems asmenims



✓ Neesant galimybės lankytis kavinėse ir naktiniuose klubuose, dingo pasilinksminimo vietų 

pasiūla

✓ Svarbu, kad būtų neviršyjamas maksimalus leidžiamas asmenų skaičius

✓ Privačiai susitikti gali ne daugiau kaip dvi šeimos ar namų ūkiai, kurių bendras narių 

skaičius yra ne didesnis nei 10

✓ Įvertinti turto sugadinimo riziką

✓ Poreikio skubumas: vidutinis

✓ Nuomos kaina: aukštesnė už įprastinės trumpalaikės nuomos

✓ Trukmė: 1 diena

✓ Nuomojama per: AirBnB, Booking, skelbimų portalai

3. Nuoma vakarėliams nedidelėms grupėms



KAIP PARUOŠTI BUTĄ TRUMPALAIKEI NUOMAI?



Prieš pradedant nuomoti

§Atlaisvinkite vietos: 
§ Nuomoja vieta turi būti švari ir paprasta. 
§ Atlaisvinkite vietą nuo nereikalingų daiktų.

§ Išneškite senus baldus: 
§ Senus čiužinius
§ Įdubusias sofas
§ Ir t.t. 

§ Informuokite kaimynus:
§ Išvengsite nesusipratimų
§ Nesukelsite nepasitenkinimo



Privatus kambarys su 
bendrais patogumais
§ Pasirūpinkite saugumu: stipresnės 

konstrukcijos durys ar skaitmeninė 
spyna 

§ Optimizuokite vietą daiktams: 
pakabinamosios IKEA lentynos, sieninė 
spinta, kabliukai.

§ Turėkite pakankamai buitinių
priemonių: tualetinio popieriaus, 
muilo ir kt.

§ Pasirūpinkite vieta maisto ruošai ir jos
jspriemonėmis: virtuvėle, virduliu, 
mikrobangų krosnele, kaitlente, 
keptuvėmis. 

§ Tinkamai valdykite lūkesčius: aiškiai 
apibrėžkite, kuo teks dalytis. 



Jūsų visas butas ar namas
§ Savininkų spinta: laikykite savo daiktus rakinamoje

spintoje
§ Nuspręskite, kur leisite prieigą: užrakinkite

nenuomojamus kambarius, patalpas
§ Užrakinkite draudžiamus stalčius ar spintas
§ Pasirūpinkite darbo vieta: stalu, kėde darbui su 

kompiuteriu
§ Suriškite kabelius
§ Pasidarykite valymo atmintinę
§ Atnaujinkite būtinąsias priemones: pakeiskite 

patalynę, rankšluosčius, išplaukite lėkštes, stiklines 
ir kt.

§ Investuokite į valymo įrangą: siurblį, šluotas
§ Informuokite apie esamus gyvūnus
§ Pasirūpinkite paprastu atvykimu ir išvykimu



Atskiras butas ar namas
§Pasirūpinkite valymo

priemonėmis: visko nutinka
§Pasirūpinkite gyvūnų priežiūros

priemonėmis: jei leidžiate
nuomininkui laikyti gyvūną

§Paruoškite lauko erdves: grilį, 
lauko baldus ar pan.

§Atnaujinkite šaldytuvą
§Atnaujinkite elektros instaliaciją
§Pasirūpinkite pagalbininkų sąrašu:

santechniku, elektriku, staliumi, 
valytoja.



Pasiruošimo atmintinė



Kaip pasiruošti pandeminei nuomai?



✓Minimizuokite kontakto trukmę ir atstumą

✓Idealu automatizuoti sprendimai

1. Įleidimas/išledimas

35-45 € 160-250 € 



✓Kaukės

✓Dezinfekantas rankoms✓Vienkartinės pirštinės

✓Verta paminėti objekto aprašyme

2. Sanitarinės ir dezinfekcinės priemonės. 



✓Respiratoriai FFP2

✓Dezinfekantas paviršiams✓Vienkartinės pirštinės

✓Atmintinė valytojai

3. Apsaugos priemonės ir nurodymai valytojai 



Skirtumas tarp valymo ir dezinfekavimo:▪ Valymas ir dezinfekavimas yra du atskiri etapai ir labai svarbu juos abu atlikf fnkamu 

eiliškumu ▪ Valymas - tai mikrobų ir nešvarumų šalinimas nuo paviršių. Pavyzdžiui, virtuvės stalviršio arba 

viryklės nušluostymas muiluota kempine. ▪ Dezinfekavimas - tai cheminių medžiagų naudojimas mikrobų ir bakterijų kiekiui sumažinf. 

Pavyzdžiui, purškiant dezinfekcijai skirtą cheminę medžiagą ant tokių dažnai liečiamų paviršių

kaip durų rankenos. 

3. Apsaugos priemonės ir nurodymai valytojai 



KAS TOLIAU?

bit.ly/trump-specbit.ly/trumpalaike-knyga

Bazinis Standartinis Premium

127 Eur 197 Eur 394 Eur

77 Eur 107 Eur 197 Eur10 Eur

https://bit.ly/trump-spec
https://bit.ly/trumpalaike-knyga


SĖKMĖS INVESTUOJANT


