
BENDROVĖS DARBUOTOJAMS IR DARBUOTOJŲ 
PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIŲ DĖMESIUI! 

Darbuotojų apklausa dėl poilsio vasaros metu prie jūros 
Neužsisakius ir neužsirašius darbuotojams skelbiamoje 

apklausoje  ir norintys vėliau poilsiauti  gali kainos brangti 
    Numatoma organizuoti birželio-rugpjūčio mėnesiais darbuotojams ir jų šeimos nariams poilsį Šventojoje. 
Darbuotojai ilsėsis poilsio namuose „Elektronas“.  

Nuo kovo 15 d iki balandžio 30 d. imtinai bus organizuojama 
bendrovės narių apklausa, kurie pageidaus ilsėtis poilsio 
namuose „Elektronas“.  Vėliau pretenzijos iš bendrovės 
darbuotojų nebus priimamos.  Be to darbuotojai gali vykti į 
Šventąja ne pagal nustatytas pamainas, bet užsiregistravę iš 
anksto, kurie bus įtraukti į vykstančiųjų sąrašus. Pasirinkti 
pamainas gali  nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 20 d. pagal 
pateiktas kainas Šventojoje priklausomai nuo pasirinkto 
mėnesio. Vadovaujantis apklausos duomenimis, su poilsio 
namais „Elektronas“ bus pasirašyta nuomos sutartis. Be to 
darbuotojai gali vykti į Šventąja ne pagal nustatytas pamainas, bet užsiregistravę iš anksto, kurie bus 
įtraukti į vykstančiųjų sąrašus.  vėliau pretenzijos iš bendrovės darbuotojų nebus priimamos. 
Darbuotojų profesinės sąjungos ir jų šeimos nariams  taikoma 20% nuo kelialapio 
kainos.Be to apmokma už patalynę ir pagalvės mokestį. Darbuotojui nuomojant 6 paras 
taikoma nameliui nuolaida 5 eurai parai. 

Internetinio puslapio adresas: www.elektronas-galera.lt adresas: Kopų g. 27, Šventoji  
Rekomenduojame darbuotojams pamainas: 
 Birželio mėnesį 24-27 dienomis; 
 Rugpjūčio mėnesį 26-29 dienomis; 
Poilsio namuose „Elektronas“ bendrovės darbuotojams ir jų šeimos nariams lovos kaina parai 10,00 EUR 
(be patogumų).  
          Namelių kainos su patogumais:  
       Birželio mėnesį: 

 Dviviečiai –       35 Eur (kambaryje sofa-lova (galima imti pristatoma lovytę vaikui +8,00 Eur); 
 Triviečiai –       40 Eur; 
 Keturviečiai –   55 Eur; 
 Penkiavietis –   65 Eur. su dviem terasomis                             

Liepos mėnesį: 
 Dviviečiai –       50 Eur (kambaryje sofa-lova (galima imti pristatoma lovytę vaikui +8,00 Eur); 
 Triviečiai –       60 Eur; 
 Keturviečiai –   80 Eur;                                                            
 Penkiavietis –   100 Eur. su dviem terasomis 

      Nuo rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 20 d.: 
 Dviviečiai –       35 Eur (kambaryje sofa-lova (galima imti pristatoma lovytę vaikui +8,00 Eur); 
 Triviečiai –       45 Eur; 
 Keturviečiai –   60 Eur; 
 Penkiavietis –   75 Eur. su dviem terasomis 
 

Keturviečiuose ir penkiaviečiuose yra du kambariai, mikrobangų krosnelė, el. virdulys, indai, televizorius, 
vonia, mini virtuvėlė.  Kadangi planuojame su poilsio namais sudaryti sutartį, todėl prašome norinčius 
ilsėtis prie jūros, užsiregistruoti pas profsąjungos pirmininką nuo kovo 15 d. iki balandžio 30 d. imtinai. 
Gegužės 4 d. planuojame pasirašyti sutartį su poilsio namais „Elektronas“ dėl poilsio vasaros metu. 
Nuomos sutartyje bus numatyta tiek vietų, kiek bus užsiregistravusių darbuotojų norinčiųjų ilsėtis poilsio 
namuose,,Elektronas“ Nuo liepos 11 d. iki rugpjūčio 23 d. nuomos kainos bus didesnės.   
Vėliau pretenzijos dėl poilsio nebus priimamos. Pasiteiravimui: telef.: +37065637355  pirmininkas 
Bronius Bučelis 
 


