PATVIRTINTA
Apgyvendinimo paslaugų
klasifikavimo komisija
(2004 m. vasario 6 d. posėdis
Protokolas Nr. 6)

KEMPINGO KLASIFIKAVIMO ANKETA
Kempingo pavadinimas ___________________________________________________________________
Adresas ________________________________________________________________________________
Administracijos tel. Nr. _________________________, fakso Nr. __________________________________

Klasifikavimo reikalavimai

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

Kempingo teritorija
1. Teritorijos suplanavimas:
1.1. mažiausias aikštelių skaičius
kempinge
1.2. specialiai suplanuotos ir
nusausintos (drenuotos) bei
paženklintos (sunumeruotos)
aikštelės, skirtos palapinėms statyti ir
transporto priemonėms laikyti

Įvardinti:
Taip/ne

2. Aikštelių plotai:

Įvardinti:

2.1. vidutiniškai vienai aikštelei tenka
viso kempingo
teritorijos ploto (įskaitant kelius,
takelius, želdinius, bendro naudojimo
pastatus ir įrenginius), kv. m.
2.2. mažiausias aikštelės plotas:
- aikštelė su vieta lengvajam
automobiliui (kv. m.)
- aikštelė be vietos lengvajam
automobiliui (kv. m.)
2.3. mažiausias aikštelių, pritaikytų
autopriekaboms (karavanams)
statyti, skaičius nuo bendro aikštelių
skaičiaus (proc.)
2.4. aikštelių, skirtų autopriekabų
(karavanų) statymui plotas turi
užtikrinti ne mažesnį kaip 5 m.
atstumą tarp tinkamai aikštelėse
pastatytų autopriekabų (karavanų)

Įvardinti:

3. Transporto priemonių stovėjimo
vieta:
3.1. vieta, skirta transporto priemonei
laikyti aikštelėse ar šalia jų (vienam
automobiliui), 10 kv.m.
specialiai įrengta transporto
priemonei pastatyti vieta
3.3. papildoma, saugi automobilių
stovėjimo aikštelė vėlyviems
svečiams prie įvažiavimo-išvažiavimo
posto, leidžianti užtikrinti ramybę
nakties metu
4. Privažiavimas ir vidaus keliai:

Įvardinti:

Įvardinti:

Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)
(pildo tik komisija)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

Klasifikavimo reikalavimai
4.1. įrengti kelio ženklai,
nukreipiantys į kempingą
4.2. kempingo vidaus keliai ir
bendros aikštelės transportui laikyti:
- padengti tvirta danga (skalda ar kita
mažai dulkanti danga)
- kieta danga (asfaltbetonis,
cementbetonis, grindinys) (proc.)
4.3. minimalus atstumas nuo kelio
(transporto magistralės) (metrais)
5. Teritorijos ribų paženklinimas:
5.1. aptveriant tvora
5.2. tvora ir želdiniais

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

Taip/ne

Taip/ne
Įvardinti:
Įvardinti:

Taip/ne
Taip/ne

Inžinerinė įranga
6. Vandens tiekimas:
6.1. mažiausias geriamo vandens
kiekis žmogui per dieną (litrais)
6.2. mažiausias vandentiekio čiaupų
skaičius su kanalizacijos įranga:
- du vandentiekio čiaupai 10 aikštelių
- trys vandentiekio čiaupai 10
aikštelių
7. Kanalizacija:
7.1. vietinė kanalizacija
7.2. tinklai prijungti prie centrinių ar
vietinių valymo įrengimų
7.3. panaudoto vandens
perpumpavimo sistema
8. Šiukšlių tvarkymas:
8.1. speciali uždaroma įranga,
atitinkanti sanitarinius reikalavimus ir
poreikius bei nuolat prižiūrima
(konteineriai atliekoms)
8.2. šiukšlės rūšiuojamos (dedamos į
skirtingus konteinerius)
9. Elektros instaliacija kempinge
pritaikyta svečių poreikiams:
9.1. specialūs elektros įvadai
aikštelėse, skirtose autopriekaboms
(karavanams) statyti (proc. aikštelių
su įranga)
10. Apšvietimas:
10.1. visos bendro naudojimo vietos
apšviečiamos tamsiu paros metu
10.2. vidaus kelių apšvietimas
11. Speciali įranga autopriekaboms
(karavanams) prisijungti:
11.1. įvadai prisijungti prie vandens
tiekimo, kanalizacijos tinklų, ne
mažiau 50 proc. aikštelių
11.2. bendri įvadai prisijungti prie
vandens tiekimo, kanalizacijos tinklų

Įvardinti:
Įvardinti:

Taip/ne
Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne
Įvardinti:

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne
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Klasifikavimo reikalavimai

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

Patalpos ir bendro naudojimo
įrenginiai
12. Įvažiavimo - išvažiavimo postas
12.1. galimybė uždaryti (kontroliuoti)
įvažiavimą
12.2. pastovi administracijos kontrolė
arba galimybė patekti į kempingą su
svečiams skirta kortele, raktu ir pan.
13. Bendro naudojimo patalpos bei
įranga, skirtos:
13.1. atvykusiems asmenims priimti ir
registruoti bei svečių asmeniniams
daiktams saugoti
13.2. paslaugoms ir poilsio veiklai
organizuoti
13.3. darbuotojų darbo ir higienos
poreikiams tenkinti
13.4. yra nuolat prižiūrimos ir
valomos

Taip/ne
Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne
Taip/ne

14. Maisto gaminimo patalpa:
14.1. sudarytos sąlygos maistui
gaminti
14.2. patalpa su virimo, kepimo
įranga bei virtuvės reikmenimis
14.3. pilnai įrengta virtuvė su
individualiam naudojimui pritaikytais
šaldytuvais, atitinkanti kempingo
svečių poreikius
14.4. grindys ir sienos padengtos
danga, tinkama valymui
dezinfekavimo medžiagomis

Taip/ne
Taip/ne

15. Sanitarinės higieninės patalpos:
15.1. grindys ir sienos padengtos
danga, tinkama valymui
dezinfekavimo medžiagomis
15.2. atskiri tualetai (įrengtos
kabinos) moterims ir vyrams:
- 20 aikštelių - mažiausiai vienas
klozetas ir vienas pisuaras ar du
klozetai vyrams ir du klozetai
moterims
- kitoms 20 aikštelių ši norma perpus
mažesnė
- 15 aikštelių - mažiausiai vienas
klozetas ir vienas pisuaras ar du
klozetai vyrams ir du klozetai
moterims
- kitoms 15 aikštelių ši norma perpus
mažesnė
15.3. tualetinis krepšys, tualetinis
šepetys bei tualetinis popierius
15.4. praustuvės:
- 20 aikštelių - mažiausiai trys
praustuvės vyrams ir trys praustuvės

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne
Įvardinti skaičių:

Taip/ne
Taip/ne
Įvardinti skaičių:
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Klasifikavimo reikalavimai
moterims
- 15 aikštelių - mažiausiai trys
praustuvės vyrams ir trys praustuvės
moterims
15.5. veidrodis su tualeto reikmenų
lentynėle, elektros įvadas
15.6. rankšluostis arba elektrinis
džiovintuvas
15.7. atskiri dušai moterims ir
vyrams:
- 20 aikštelių - mažiausiai dvi dušo
kabinos
- 15 aikštelių - mažiausiai dvi dušo
kabinos
15.8. tiekiamas karštas vanduo:
- nuolat arba nustatytomis valandomis
- nuolat

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

Taip/ne
Taip/ne
Taip/ne
Įvardinti skaičių:

Taip/ne
Įvardinti:

16. Sandėliavimo patalpos

Taip/ne

17. Patalpų vėdinimas:
17.1. natūralus
17.2. natūralus ir mechaninis
(virtuvėje, higienos patalpose)

Taip/ne
Taip/ne

18. Poilsio (žaidimų) aikštelės:

Taip/ne

18.1. vaikų žaidimo aikštelė:
- be įrangos
- su specialia įranga
18.2. bendro naudojimo poilsio
(žaidimų) aikštelė:
- be įrangos
- su specialia įranga

Taip/ne
Įvardinti:

19. Nameliai, įrengti nakvynei ir
poilsiui:
19.1. mažiausias namelių skaičius
(proc. nuo aikštelių skaičiaus)
19.2. ne mažiau kaip 50 proc.
namelių:
- su virtuvės įranga, televizoriais
19.3. - su higienos įranga (dušu,
tualetu)
19.4. patalpų (namelių) valymas

Taip/ne

Taip/ne
Įvardinti:

Taip/ne
Įvardinti:
Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne

Paslaugos bei saugumas
20. Inventoriaus nuoma:
20.1. palapinės, čiužiniai, patalynė,
miegmaišiai
20.2. plaukų džiovintuvai, sporto
inventorius
21. Kempingo svečiams yra
rengiamas bent vienas kultūrinis
renginys per savaitę

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne
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Klasifikavimo reikalavimai

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

22. Prekyba būtiniausiais higienos,
buities reikmenimis

Taip/ne

23.Organizuojamas kempingo svečių
maitinimas (pagal užsakymus)

Taip/ne

24. Skalbimas, lyginimas

Taip/ne

25. Speciali aikštelė ir įranga, skirta
autopriekaboms
(karavanams) plauti

Taip/ne

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

26. Telefoninis ryšis:
26.1. ryšys, kuriuo gali naudotis visi
kempingo svečiai
26.2. faksimilinis ryšys
administracijoje
27. Svečių ir jų daiktų saugumas:
27.1. nuolat budintis darbuotojas
27.2. pastovus budėjimas ir speciali
apsaugos sistema
27.3. daiktai priimami saugoti tam
skirtoje patalpoje arba individualios
saugojimo kameros

Taip/ne
Taip/ne

Taip/ne
Taip/ne
Taip/ne

Reikalavimai
28. Informacijos teikimas:
28.1. informacija apie naudojimąsi
kempingo paslaugomis ir vidaus
tvarką
28.2. kempingo suplanavimo
(įrengimo) schema su pateikta
informacija apie paslaugas bei
kempingo adresu
28.3. informacija užsienio kalbomis
(priėmime)

Taip/ne

Taip/ne

Taip/ne

28.4. informacijos paslaugos:
- informaciją suteikia darbuotojai, yra
iškabos
- informacija apie lankytinas vietas
ir ekskursijų paslaugas, informaciniai
leidiniai

Taip/ne

29. Pirmos medicinos pagalbos
priemonės:
lengvai prieinamos naudoti svečiams
ir darbuotojams

Taip/ne

30. Priešgaisrinės apsaugos
priemonės:
lengvai prieinamos naudoti

Taip/ne

Įvardinti;
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Klasifikavimo reikalavimai
31. Speciali saugumo zona
(kempinge, kuriame yra 30 ir daugiau
aikštelių):
tarp kempingo kraštinių aikštelių ir
kempingo išorinės ribos arba už
kempingo ribos laisva, ne siauresnė
kaip 3 m. saugumo zona (gaisrinėms
ar kitiems tarnybiniams
automobiliams pravažiuoti)

Informacija pateikiama kempingo
administracijos
(įrašyti, reikiamą pabraukti)

Komisijos vertinimas
(nurodomas atitikimas
reikalavimams, pastabos)

Reikalavimas
taikomas
žvaigždutės
4 3 2 1

Taip/ne

Darbuotojai
32. Darbuotojų skaičius:
pakankamas priėmimo, paslaugų,
priežiūros ir saugos funkcijoms
vykdyti ir garantuojantis greitą svečių
aptarnavimą

Įvardinti skaičių:

33. Darbuotojų kvalifikacija:

Įvardinti:

33.1.paruošti ir apmokyti dirbti
susipažinę su vidaus darbo
taisyklėmis ir pareigybinėmis
instrukcijomis

Taip/ne

Pastaba: Paraiška dėl kempingo klasifikavimo pateikiama Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai Valstybinio turizmo
departamento prie Ūkio ministerijos adresu įmonės firminiame blanke, prašant įvertinti kempingą ir suteikti jam klasę. Jeigu
kempingas teikia paslaugas neįvardintas klasifikavimo reikalavimuose, informaciją apie jas papildomai nurodyti paraiškoje. Su
paraiška pateikiama užpildyta kempingo klasifikavimo anketa, higienos paso - leidimo kopija, priešgaisrinės saugos pažymėjimo
kopija, juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija bei apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės duomenys nacionalinei
turizmo informacijos sistemai.

Administracijos vadovas __________________________________________________________________
Parašas________________________ Data________________________
Klasifikavimo komisijos išvada (sprendimas)
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Priedas Nr. 1

Kambario Nr. *

Tipas (vienvietis, dvivietis, liuksas,
apartamentai, kita)

Plotas (kv.m)

* Jeigu atitinkamo tipo kambarių plotai vienodi, nurodyti kambarių Nr.: nuo __iki___

APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO DUOMENYS
LIETUVOS TURIZMO INFORMACIJOS SISTEMAI

Apgyvendinimo paslaugų teikėjo pavadinimas_________________________________________________________
Apgyvendinimo paslaugų teikėjo kodas_______________________________________________________________
Adresas________________________________________________________________________________________
Telefonas___________________________________Faksas______________________________________________
El. Paštas ______________________________________________________________________________________
Apgyvendinimo tipas (reikiamą pabraukti): viešbutis, motelis, kempingas.
Viešbučio, motelio, kempingo pavadinimas___________________________________________________________
Suteikta klasė ______________________________________ Galioja nuo __________iki_____________________.
Priklausymas viešbučių tinklui _____________________________________________________________________
Dalyvavimas rezervavimo sistemose _________________________________________________________________
Bendras vietų skaičius ____________________________________________________________________________
Bendras kambarių (numerių) skaičius: ___________________________________________________________Iš jų:
Vienviečių*______________________________________________________________________________
Dviviečių* _______________________________________________________________________________
Liuksų* ________________________________________________________________________________
Apartamentų* ____________________________________________________________________________
Kitų * __________________________________________________________________________________
* jei kambariai turi pavadinimus, juos taip nurodykite

Maitinimo paslaugos teikiamos: restorane, kavinėje, bare, valgykloje, pusryčių patalpoje, kita
(įrašyti)________________________________________________________________________________________
Patalpos konferencijoms :
salių skaičius _____________________________________________________________________________
vietų skaičius kiekvienoje patalpoje (salėje)_____________________________________________________
turima stacionari įranga (įrašyti)______________________________________________________________
Pritaikyta neįgaliems žmonėms: Taip

, Ne

Paslaugos: parkingas, teniso kortai, sporto aikštelė, treniruoklių salė, sporto inventoriaus nuoma, ekskursijos/ žygiai,
sauna, baseinas, sveikatos procedūros, reabilitacijos procedūros, vaikų priežiūra, seifas/ saugykla, skalbimas/ valymas,
kita (įrašyti)____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Atsiskaitymas: grynaisiais, kreditinėmis kortelėmis _____________________________________________________
Valiutos supirkimas: Taip , Ne
Turistų priėmimo laikas: ištisus metus, sezono metu, nuo _______________ iki ______________________________

Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.
Administracijos vadovas:

__________________________
(parašas)
A.V.

_____________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

