Laipni gaidīti Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcā
 !

Dienesta viesnīcas (tālāk tekstā DV) izmantošana maksā 6 EUR mēnesī .Jauniešus izvieto
dzīvokļa tipa istabiņā, kur ir viena divvietīga istabiņa, otra trīsvietīga/četrvietīga istabiņa,
dušas telpa, tualete un gaitenis. Katrā stāvā ir virtuve un atpūtas telpa. Audzēkņus pa
istabām izvieto pēc nejaušības principa (parasti kopā ar savas grupas biedriem).
Uzsākot dzīvi DV ar katru audzēkni un viņa vecākiem tiek slēgts līgums, lai zinātu, ka īrnieks piekrīt
piedāvātajiem sadzīves apstākļiem, samaksai un kārtības noteikumiem.
Ja noteikumi Jūs neapmierina, dzīves vieta mācību laikam jāizvēlās citur.

Gatavojoties uzsākt dzīvi dienesta
 viesnīcā:
Vecāki
Tehnikuma dienesta viesnīcas audzēkņiem
● pamāciet bērnam uzturēt kārtību (
biežāk jāzina:
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atgādiniet par gultas uzklāšanu, savu drēbju
nolikšanu vietā, apavu nolikšanu un apavu
higiēnu (sporta apaviem ieteicams apavu dezodorantu),
netīro drēbju uzglabāšanu
(obligāti gultas veļas mazgāšana 1x/ 2.nedēļās),
mācību līdzekļu sakārtošanu, pārtikas
glabāšanu.
iemāciet jaunietim mazgāt grīdu( skalot birsti, to
spainī nospiest, mazgāt arī telpu kaktus ), tīrīt
tualetes podu( arī malas, poda vāku), mazgāt
traukus, regulāri iznest miskasti
atgādiniet par nepieciešamību saudzīgi izturēties
pret inventāru (sabojatās vai nolietotās
birstes,mazgājamās birstes un to kāti, podu vāki,
miskastes būs jāatjauno pašiem)
kopīgi padomājiet par pārtikas produktu izvēli,
iegādi un uzglabāšanu, ēst gatavošanu (ir pieejama
virtuve), atgādiniet par galdu tīrību pēc ēšanas,
kad gatavotas sviestmaizes u.c.
kopīgi padomājiet par to, ka elektroierīces (arī
mūzika) jāizslēdz, jātaupa elektrība, siltums un
ūdens, prombraucot vienmēr jāaizver logi, savas
mantas jāuzmana pašiem, jāaizslēdz istabiņas
durvis, un jābūt gataviem, ka reizēm kaut kas
jāiegulda sadzīvē jāpievīlē atslēgas, jānopērk
spuldzīte vai tamlīdzīgi
māciet respektēt līdzcilvēkus, neuzspiežot savus
paradumus un muzikālo gaumi, ievērojot prasības
un noteikumus
nedodiet uz DV elektriskās plītis, cepeškrāsnis
utt., ir pieejama virtuve un ēdienu nav jāgatavo
istabiņās. Jaunieši ir nevērīgi ar šo lietu tīrīšanu
un tā tiek pārkāptas higiēnas prasības
nedodiet jauniešiem naudu tīrīšanas līdzekļu
iegādei, bet gan pašus līdzekļus.
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dienesta viesnīca būs Jūsu otrās mājas, tāpēc
pret telpām un teritoriju jāizturas saudzīgi un
kārtīgi.
nepieciešama sava sega, spilvens, gultas veļa,
dienas sega
( iesakām palagus ar gumijas savilkumu malās
vieglāk uzturēt gultu kārtībā)
savi higiēnas priekšmeti jāuzglabā kārtīgi,
izdomājiet ērtu risinājumu(–trauciņi, dušas telpā
uzkarami groziņi...)
iegādājieties telpu apavus, kas neatstāj melnas
svītras uz grīdas
sadzīvē vajadzēs:
tualetes tīramo līdzekli 1 reizi 3 mēnešos,
miskastes maisus ( tilpums 35 l.)1 iesaiņojumu
reizi 3 mēnešos,
tualetes papīru savām vajadzībām,
švammīti un trauku mazgājamo līdzekli \pēc
nepieciešamības\,
birstītes galdu virsmu, palodžu, izlietnes, poda
augšējās daļas tīrīšanai( par to iegādi varēs
vienoties ar istabiņas biedriem)
būs jādežūrē arī DV gaiteņos, virtuvē un
teritorijā, jāsaudzē un jābūt kārtīgam šajā
kopīgajā vidē
saskaņojot ar DV audzinātāju un istabas
biedriem, istabiņās var likt aizkarus, kādas
personīgās mēbeles, bet nav atļauts bojāt sienas
vai durvis kaut ko piestiprinot (skrūvēt, līmēt,
naglot...)
Neaizmirstiet, ka jaunietim būs nepieciešams
atsevišķs sporta tērps un darba apģērbs
praktiskajām mācībām.
Uz tikšanos!
Dienesta viesnīcas skolotājas.

