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_____________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė/įmonės pavadinimas) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(asmens kodas/įmonės kodas) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(sodybos pavadinimas ir adresas) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(adresas, jei negyvenate sodyboje) 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(telefonai, el. paštas) 

 

 

P R A Š Y M A S  
 

_____________________ 

(data) 

 

 

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Tarybai 
 

 Prašau priimti mane __________________________________________________ į 

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) narius. Su LKTA įstatais ir LKTA klasifikaciniais 

reikalavimais susipažinau ir pasižadu jų laikytis.  

Pridedu užpildytą nario duomenų anketą. 

 

 

   ______________ 

 ____________________________ 

            (parašas)  

       (vardas, pavardė) 

 

  

 

 

 

SPRENDIMAS PRIIMTI 

 
Lietuvos kaimo turizmo asociacijos Taryba _______ m. _________________ mėn. ______ d. nutarimu 

protokolo Nr. ____ nusprendė  ______________________________________ priimti į Lietuvos kaimo 

turizmo asociacijos narius. 

       

 __________________________________ 

       

    (Prezidento parašas, vardas, pavardė) 
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LKTA nario duomenų anketa 

 

Surinkta informacija bus panaudota www.atostogoskaime.lt ir kitais rinkodaros tikslais. 

Sodybos pavadinimas 

 
 

Sodybos adresas 

 

 

 
 

Sodybos (kaip apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos) įkūrimo metai 

 
 

Pagrindinis telefono Nr. 

 
 

Kitas telefono Nr. 

 
 

El. paštas 

 
 

Individualios interneto svetainės adresas 

 
 

Sodybos profilis Facebook svetainėje 

Sodybos plotas, ha 

 
 

 

 

Apgyvendinimo pastatų skaičius sodyboje   
 

Kambarių skaičius sodyboje  
 

Miegamų vietų skaičius sodyboje  
 

Vietų šventėms skaičius sodyboje  
 

Sanitarinių mazgų be dušo skaičius sodyboje  
 

Sanitarinių mazgų su dušu skaičius sodyboje 
 

 

 

 

http://www.atostogoskaime.lt/
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Sodybos šeimininko kvalifikacija kaimo turizmo versle: 

o Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizatoriaus kvalifikacija 

o ne mažiau kaip 2 metų kaimo turizmo verslo patirtis. 

 

Šeimininkai gyvena: 

o gyvena ne sodyboje, o aplanko pagal poreikį 

o gyvena tame pačiame pastate 

o gyvena toje pačioje sodyboje 

 

Tinkamą atsakymą pabraukti: 

 

Kokia veiklos vykdymo forma Jūsų veikla registruota Valstybinėje mokesčių inspekcijoje? 

• Individuali veikla pagal pažymą 

• Uždaroji akcinė bendrovė 

• Verslo liudijimą 

• Mažoji bendrija 

• Kita__________________________ 

 

Ar apie savo apgyvendinimo paslaugų teikimo (kaimo turizmo) veiklos vykdymo pradžią pranešėte 

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai?      TAIP   NE 

 

Ar Jūsų sodyboje teikiama maitinimo paslauga?     TAIP  NE 

 

Ar turite maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą? Į klausimą atsakyti tik jei Jūsų sodyboje 

teikiama maitinimo paslauga.        TAIP  NE 

 

Ar savo veikloje vadovaujatės Lietuvos higienos norma 118:2011 „APGYVENDINIMO PASLAUGŲ 

SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“, patvirtinta 2011 m. sausio 27 d. LR Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. V-82?        TAIP  NE 

 

Ar saugumo reikalavimai sodyboje atitinka galiojančius norminius aktus?     TAIP  NE 

 

 

 

_____________________________________ 

 (parašas, Vardas, Pavardė) 


