
Virtuve un pieliekamais  
 

	

!  Visām telpām tīrīšanu sāk no griestiem uz leju. 
!  Mājas atšķiras gan istabu skaita, gan iekārtojuma ziņā. Saraksta beigās ir brīvas vietas paildināšanai. izsvītro lieko.  
 
☐ Pārskata griestus, vai nav zirnekļu tīkli. Noslauka tos. 
☐ Noslauka putekļus no lampas, ventilācijas un augšejiem skapīšiem, ledusskapja augšas, utt. 
☐ Iztukšo sienas skapīti / plauktu. Sākot no viena gala un pa vienam. Izslauka un izmazgā. 
☐ Pārskata skapīša / plaukta saturu vai tas ir derīgs (beidzies termiņš, sabojājies), ir vajadzīgs.  

☐ 
Pārslauka pudeles un burkas, ja tādas ir. Atbrīvojas no liekā, nevajadzīgā. Glīti sakārto saturu 
atpakaļ skapīti / plauktiņā 

☐ 
Notīra plauktu no ārpuses un nomazgā sienu/flīzes zem plaukta. Atkārto ar nākamo skapīti / plauktu 
līdz visi sienas skapji / plaukti ir notīrīti. 

☐ 
Atkausē (ja nepieciešams) un iztīra ledusskapi. Notīra ledusskapja plauktus un pārskata ledusskapja un 
saldētavas saturu.Atbrīvojas no liekā, nevajadzīgā.  

☐ Sakārto saturu atpakaļ ledusskapī / saldētavā.  
☐ Notīra ledusskapi no ārpuses. 
☐ Izmazgā trauku mazgājamo mašīnu, palaižot tukšu ciklu. 
☐ Notīra trauku mazgājamo mašīnu no ārpuses. 
☐ Notīra dūmu nosūcēju un nepieciešamības gadījumā nomaina elementus. 
☐ Notīra sienu/flīzes zem nosūcēja. 
☐ Notīra un nospodrina plīts virsmu. 
☐ Izmazgā cepeškrāsni (ir labi, ja ir Pirolītiskā tīrīšana) 
☐ Pārskata pannas, katlus, cepešpannas, formas. Nepieciešamības gadījumā pārmazgā. 
☐ Iztīra starp cepeškrāsns durvju stikliem. 
☐ Notīra cepeškrāsni no ārpuses. 
☐ Notīra mazo virtuves tehniku (Tējkannu, tosteri, sulas spiedi, blenderi, utt) 
☐ Notīra virtuves iekārtas virsmu. 
☐ Pa vienai iztukšo lādes. Izmazgā. 
☐ Atbrīvojas no nevajadzīgiem sadzīves priekšmetiem. Sakārto lādē. Atkārto ar visām lādēm. 
☐ Iztukšo grīdas skapīti. Sākot no viena gala un pa vienam. Izslauka un izmazgā. 
☐ Pārskata skapīša saturu vai tas ir derīgs, nav beidzies termiņš, nav sabojājies, ir vjadzīgs.  

☐ 
Pārslauka pudeles un burkas, ja tādas ir. Atbrīvojas no liekā, nevajadzīgā. Sakārto saturu atpakaļ 
skapītī. 

☐ Notīra skapīti no ārpuses. Atkārto ar nākamo skapīti līdz visi skapji ir notīrīti. 

☐ 
Nomazgā un nospodrina logu (no iekšpuses) un loga ailes un palodzes. Pārskatot un pārslaukot visu, 
kas uz palodzes. 

☐ Notīra galdu no augšas, kājas un arī no apakšas.  
☐	 Notīra krēslus, gan no augšas, gan apakšas, gan kājas.  
☐	 Iztukšo pieliekamo. Notīra plaukuts. 
☐	 Pārskata saturu. Atbrīvojas no liekā, nevajadzīgā. Sakārto plauktos. 

☐ Sakopj grīdu virtuvē un pieliekamajā. Īpašu uzmanību pievēršot stūriem, katiem un grīdai pie virtuves 
iekārtas. 
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