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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
 
Darbo grupės siūloma vertinimo tvarka: 
1. Sodybos vertinamos: 

a) stojant į LKTA; 
b) sodybos savininko prašymu, norint pakeisti turimą klasifikacinę kategoriją; 
c) jei LKTA gavo per metus dviejų klientų skundus, kad sodyba teikia nekokybiškas paslaugas ar 

deklaruojamų paslaugų neteikia visai. 
2. Vertinamos sodybos savininkas vertinimo komisijai pateikia: 
 a) teikiamų paslaugų deklaraciją (vertinimo lentelę); 

b) dokumentus, įrodančius teikiamų paslaugų kokybę (pvz. ūkininko pažymėjimą, transporto 
priemonių techninius pasus, pastatų inventorizacines bylas ir pan.). 
3. Sodybas vertina ir klasifikacinę kategoriją rekomenduoja LKTA vertinimo komisija. 
4. Vertinimo komisija aplanko vertinamą sodybą ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo savininko 
prašymo ar antro skundo gavimo datos ir įvertina realios padėties atitikimą pateiktai teikiamų 
paslaugų deklaracijai. 
5. Galutinį sprendimą dėl klasifikacinės kategorijos suteikimo priima LKTA Taryba, remdamasi vertinimo 
komisijos rekomendacijomis. Sodybos savininkas gali kreiptis į LKTA Tarybą, nesutikdamas su vertinimo 
komisijos išvadomis. 
6. Klasifikacinės kategorijos kriterijus turi atitikti ne mažiau kaip 70 proc. sodybos miegamųjų vietų. 
 
 
 

1. PRIVALOMOS PASLAUGOS 
 
1.1. Vieno gandro sodyba 

 
 

1. Apgyvendinimas. 
Miegamieji kambariai turi atitikti minimalias higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės baldai ir 
kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. 
Ne daugiau kaip dešimčiai poilsiautojų 1 sanitarinis mazgas su dušu. 
Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė. 
2. Aplinka: teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros apšviesta. 
 

 
1.2. Dviejų gandrų sodyba 

 
 
1. Apgyvendinimas. 
Miegamajame kambaryje ne daugiau kaip 10 miegamųjų vietų.  
Miegamieji kambariai turi atitikti higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės baldai ir kitas miegui, 
drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius.  
Ne daugiau kaip dešimčiai poilsiautojų 1 sanitarinis mazgas su dušu. 
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Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė. 
2. Aplinka: teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros apšviesta. 
 
 

1.3. Trijų gandrų sodyba 

 
 

1. Apgyvendinimas. 
Miegamasis kambarys: keturvietis – šešiavietis.  
Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės vienodos 
stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, 
apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis. 
Sanitarinis mazgas su dušu ne daugiau kaip aštuonioms miegamoms vietoms. 
Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė ir/arba teikiama 
maitinimo paslauga; atskira poilsio erdvė su baldais. 
2. Aplinka: teritorija turi būti tvarkinga, saugi, švari, tamsiu paros apšviesta. 
 
 

1.4. Keturių gandrų sodyba 

 
 
1. Apgyvendinimas. 
Miegamasis kambarys: vienvietis – keturvietis. 
Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti geros būklės vienodos 
stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, 
apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis.  
Sanitarinis mazgas su dušu ne daugiau kaip keturioms miegamoms vietoms. 
Nameliuose/numeriuose/bendrame gyvenamajame pastate: privaloma mini virtuvė ir/arba teikiama 
maitinimo paslauga; atskira poilsio erdvė su baldais.  
2. Aplinka: Privalo būti vieninga architektūrinė sodybos ir aplinkos stilistika. Teritorija turi būti 
tvarkinga, apželdinta, apšviesta tamsiu paros metu, saugi.  
3. Paslaugos: Sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą.  
Turizmo informacijos paslaugos.  
 
 
 

1.5. Penkių gandrų sodyba 

 
 
 
1. Apgyvendinimas. 
Miegamasis kambarys: vienvietis – dvivietis.  
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Miegamieji kambariai turi atitikti visas higienos normas. Kambaryje turi būti labai geros būklės vienodos 
stilistikos baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, 
apšvietimas prie lovų, langų užtamsinimas, veidrodis.  
Prie kiekvieno miegamojo kambario turi būti sanitarinis mazgas su dušu. 
Nameliuose/numeriuose/ b endrame gyvenamajame pastate p r i v a l o m a  m ini virtuvė ir/arba 
teikiama maitinimo paslauga; poilsio erdvė su poilsio baldais.  
2. Aplinka: privalo būti vieninga architektūrinė sodybos ir aplinkos stilistika. Teritorija turi būti 
tvarkinga, apželdinta, apšviesta tamsiu paros  metu, sistemingai valoma, saugi.  
3. Paslaugos: 
Sodyboje sudarytos sąlygos užsisakyti maitinimą.  
Turizmo informacijos paslaugos.  
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2. PAPILDOMOS PASLAUGOS 
 
2.1. Papildomų balų lentelė 

 
Eil. 
nr. 

 Pavadinimas                                                           Balai Vertinimas 

  1. Sodyba poilsiui su šeima     

1.1 Vaikiškos lovelės numeriuose 1   

1.2 Vaikų žaidimo aikštelė 2   

1.3 Vaikams saugi maudymosi vieta 1   

1.4 Dviračiai vaikams 2   

1.5 Edukacinės programos 2   

1.6 Organizuojamos vaikų poilsio stovyklos 3   

1.7 Kėdutė vaikams montuojama ant dviračio 1   

1.8 Kiti reikmenys vaikams (vonelė, liemenės ir pan.) 1   

  Iš viso: 13 0 
  2. Ramaus poilsio sodyba     

2.1 Sodyba yra vienkiemyje 3   

2.2 Sodyba yra nacionalinio parko, draustinio teritorijoje 2   

2.3 
Svečiai apgyvendinami atskirame pastate atskirai nuo 
šeimininkų, kitų svečių 3   

2.4 
Pastatai pakankamai nutolę viens nuo kito (minimaliai per 
pastato perimetrą) 2   

2.5 Maksimalus svečių skaičius sodyboje - iki 20 1   

2.6 
Sodyboje nerengiami triukšmingi renginiai, draudžiama garsi 
muzika 2   

2.7 Mini virtuvė kiekviename numeryje 2   

  Iš viso: 15 0 
  3. Pažintinio poilsio sodyba     

  Etnografinė sodyba     

3.1 

Išlaikytas tradicinis etnografinio regiono sodybos 
išplanavimas, architektūrinė etninio regiono statinių struktūra, 
tradicinės medžiagos, būdinga vidaus ir išorės apdaila, dydžiai, 
apželdinimas 3   

3.2 
Baldai iš tradicinių medžiagų (medis, metalas, pintiniai, 
natūrali oda) 2   

3.3 

Natūralaus pluošto patalynė, su tradiciniais puošybos 
elementais ir natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, 
šienu, šiaudais, grikių lukštais ir pan.) kimšti patalai, pagalvės 
ir čiužiniai  

2 

  

3.4 
Etnografiniam regionui būdingais raštais iš tradicinių 
medžiagų austos lovatiesės, staltiesės, rankšluosčiai.  

2 
  

3.5 Tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.) 1   
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3.6 Indai ir įrankiai iš tradicinių medžiagų 1   

3.7 
Koplytstulpiai, kryžiai, būdingi atskiriems etniniams 
regionams 

3 
  

3.8 Etnografinių eksponatų saugojimas (muziejus, ekspozicija) 2   

3.9 Etnografinio regiono tradicijas atitinkanti šeimininkų  apranga  3   

3.10 Galimybė šiltuoju sezonu miegoti kluone ant šieno  1   
Tradicinių amatų sodyba 

3.11 Sodyboje demonstruojami tradiciniai amatai 1   

3.12 Tradicinių amatų dirbtuvės sodyboje 2   

3.13 Organizuojamos tradicinių amatų mokymo programos 2   

3.14 
Sertifikuotas amatų kiemas (centras), kuriame dirba 
sertikfikuoti tradiciniai amatininkai 

3 
  

3.15 Sodyboje galima įsigyti tradicinių ir meno dirbinių 2   

3.16 Sodybos šeimininkai groja muzikos instrumentais 1   

3.17 Galimybė pasivažinėti bričkele, karieta 1   

3.18 Galimybė pasivažinėti rogėmis 1   

Meną puoselėjanti sodyba 

3.19 Sodybos šeimininkai užsiima menine veikla 1   

3.20 Sodyboje rengiami plenerai 3   

3.21 Sodyboje rengiami festivaliai 3   

3.22 Sodyboje yra vasaros estrada 2   

3.23 Sodyboje yra skulptūrų parkas 3   

3.24 Sodyboje yra dailės galerija 3   

3.25 Sodyboje yra meno objektų parkas 3   

3.26 Sodyboje yra biblioteka 2   

  Iš viso: 53 0 

  4. Kulinarinio paveldo sodyba     

4.1 
Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje įregistruota 
virtuvė 1   

4.2 Galimybė įsigyti natūralių (vietinės gamybos) produktų 1   

4.3 
Organizuojamos kulinarinio paveldo gaminimo demonstracijos 
ir mokymai 2   

4.4 Sodyboje gaminami tradiciniai pieno produktai 2   

4.5 Sodyboje gaminami tradiciniai mėsos produktai 2   

4.6 Sodyboje gaminami tradiciniai žuvies patiekalai 2   

4.7 Sodyboje gaminami tradiciniai patiekalai iš grūdų 2   

4.8 Sodyboje gaminami tradiciniai daržovių patiekalai 2   

4.9 Sodyboje gaminami tradiciniai saldumynai 2   

4.10 Sodyboje gaminami medaus produktai 2   

4.11 Sodyboje gaminami tradiciniai gėrimai 2   

4.12 Sodyba yra sertifikuota Kulinarinio paveldo fondo 3   

4.13 Sodyboje yra rūkykla 1   

4.14 Kiekvienam numeriui individuali kepsninė, kepimo įranga 1   
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  Iš viso: 25 0 
  5. Agroturizmo sodyba     

5.1 Sodybos šeimininkas yra ūkininkas 1   

5.2 Galimybė įsigyti ūkyje išaugintų produktų 1   

5.3 Galimybė dirbti tradicinius ūkio darbus 2   

5.4 Demonstruojami tradiciniai sezoniniai ūkio darbai 1   

5.5 Naminių gyvūnų veislių kolekcijos 2   

5.6 Bitynas sodyboje 2   

  Iš viso: 9 0 
  6. Gamtą tausojanti sodyba     
  Gyvūnams draugiška sodyba     
6.1 Galimybė atsivežti gyvūnus 1   

6.2 Specialiai įrengtos patalpos svečių gyvūnams 3   

6.3 Sodyboje laikomos kelios gyvūnų rūšys 2   

6.4 Minizoologijos sodas 3   

6.5 Pažintiniai gyvūnų takai,  laukinių gyvūnų stebėjimas 2   

6.6 Aptvaruose laikomi laukiniai Lietuvos gyvūnai 3   

Žirgininkystę puoselėjanti sodyba 

6.7 Galimybė jodinėti 1   

6.8 Jojimo pamokos 2   

6.9 Uždaras maniežas 3   

6.10 Atviras maniežas 2   

6.11 Žygiai žirgais su vadovu 3   

 Augalų sodyba 

6.12 Aplinkos zonavimas, gėlynai, želdiniai 1   

6.13 Pažintiniai augalų takai 2   

6.14 Teminės augalų kolekcijos 2   

6.15 Parkas sodyboje 3   

 Ekologiška sodyba 

6.16 Pastatai iš natūralių medžiagų 1   

6.17 Vidaus apdaila natūraliomis medžiagomis 1   

6.18 Balta patalynė lininė arba medvilninė 1   

6.19 Patalai kimšti natūraliomis medžiagomis 1   

6.20 Sodyba gamina sertifikuotą ekologišką produkciją 3   

6.21 Sodyboje rūšiuojamos atliekos 1   

6.22 Sodyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai 2   

6.23 Valymo įrenginiai sodyboje 2   

 Gamtos gėrybių sodyba 

6.24 Sodyboje galima žvejoti natūraliuose vandens telkiniuose 1   

6.25 Sodyboje galima žvejoti įžuvintuose tvenkiniuose 2   

6.26 Poilsiautojai aprūpinami žūklės įranga 1   

6.27 Sodyboje sudarytos sąlygos apdoroti žūklės laimikį 2   

6.28 Sodyboje organizuojamos medžioklės 2   
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6.29 Sodyboje organizuojami žūklės turai 2   

6.30 Sodyboje ir jos apylinkėse galima grybauti 1   

6.31 Sodyboje ir jos apylinkėse galima uogauti 1   

6.32 Sodyboje ir jos apylinkėse galima rinkti vaistažoles 1   

  Iš viso: 58 0 

  7. Verslo renginių ir šeimos švenčių sodyba     

  Moderni sodyba     

7.1 Televizorius ir muzikos centras kiekviename numeryje  1   

7.2 Palydovinė televizija 1   

7.3 Bendroje poilsio zonoje yra internetas  1   

7.4 Internetas kiekviename numeryje 2   

7.5 DVD grotuvas poilsio zonoje 1   

Komfortiška sodyba 

7.6 Garso aparatūra poilsio zonoje 1   

7.7 Šildomos grindys sanmazguose 1   

7.8 Kondicionierius bendrose patalpose 2   

7.9 Kondicionieriai kiekviename numeryje 3   

7.10 Plaukų džiovintuvas kiekviename numeryje 1   

7.11 Individuali terasa (balkonas) kiekvienam numeriui 2   

7.12 Individuali pavėsinė kiekvienam numeriui 2   

7.13 Individualus seifas kiekviename numeryje 2   

Konferencijų organizavimas 

7.14 Konferencijoms skirti mobilūs stalai 2   

7.15 Konferencijoms skirtos kėdės su išlankstomais staleliais 2   

7.16 Atskira maitinimo patalpa 1   

7.17 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra DVD 2   

7.18 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra garso aparatūra 2   

7.19 
Konferencijoms skirtoje patalpoje yra multimedijos 
projektorius 2   

7.20 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra televizorius 1   

7.21 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra ekranas 1   

7.22 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra rašymo lenta 1   

7.23 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuteris 2   

7.24 Galimybė sinchroniniam vertimui 3   

7.25 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuterinis tinklas 2   

7.26 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra internetas 1   

7.27 Nauja periodinė spauda 1   

7.28 Nauja periodinė spauda užsienio kalba 1   

  Iš viso: 44 0 

  8. Aktyvaus laisvalaikio sodyba     

  Motorizuota sodyba     

8.1 Kartingai 2   

8.2 Keturračiai 1   
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8.3 Vandens motociklai 3   

8.4 Kateriai 3   

8.5 Parasparniai 2   

8.6 Sniego motociklai 3   

8.7 Ekskursija džipais 3   

Vandens pramogos 

8.8 Valtis 1   

8.9 Vandens dviračiai 1   

8.10 Burlentės 2   

8.11 Jachta 3   

8.12 Pramoginis laivas  3   

8.13 Plaustas 1   

8.14 Baidarių nuoma 2   

8.15 Lieptas į vandens telkinį 1   

Sportinė sodyba 

8.16 Dviračiai  1   

8.17 Riedučiai, riedlentės 1   

8.18 Aikštelė riedučiams, riedlentėms 2   

8.19 Dviračių trasos  2   

8.20 Universali sporto aikštelė 2   

8.21 Teniso kortai 3   

8.22 Krepšinio aikštelė 3   

8.23 Tinklinio aikštelė 3   

8.24 Futbolo aikštė 3   

8.25 Petankės aikštelė 2   

8.26 Smiginys 1   

8.27 Kroketas 2   

8.28 Minigolfas 3   

8.29 Šaudymas iš lanko 1   

8.30 Šaudykla 3   

8.31 Šaudymas pneumatiniu šautuvu  1   

8.32 Pramogų parkas 3   

8.33 Kirvių svaidymas 1   

8.34 Dažasvydis 2   

8.35 Žiemos sporto inventorius 2   

Turistinė sodyba 

8.36 Galimybė gyventi palapinėse 1   

8.37 Rengiami vandens žygiai arba apgyvendinami jų dalyviai 2   

8.38 Rengiami dviračių žygiai arba apgyvendinami jų dalyviai 2   

8.39 Sodyboje yra patalpa žygių inventoriui (dviračiams ir kt.) 2   

8.40 Sodyboje yra laužavietės 1   

8.41 Organizuojamos pažintinės ekskursijos  3   
Pramogos patalpose 
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8.42 Stalo žaidimai 1   

8.43 Biliardas 2   

8.44 Stalo tenisas 2   

8.45 Boulingas, kėgliai 3   

  Iš viso: 91 0 
  9. Sveikatinimo sodyba     

9.1 Garinė pirtis 1   

9.2 Lietuviška pirtis 2   

9.3 Suomiška pirtis 2   

9.4 Turkiška pirtis 2   

9.5 Pirtis "jurta" 2   

9.6 Kubilas 2   

9.7 Ledo pirtis 2   

9.8 Vantos klientams 1   

9.9 Galvos apdangalai, chalatai, skalbiamos šlepetės 1   

9.10 Įvairios žolelių arbatos, pirties meniu  1   

9.11 Sodyboje auginamos žolelės procedūroms 3   

9.12 Pirtininko paslaugos 3   

9.13 Pirties sveikatingumo kursai 3   

9.14 Pirties kvapai 1   

9.15 Masažinė vonia 2   

9.16 Atviras (lauko) baseinas 2   

9.17 Uždaras baseinas 3   

9.18 Individualūs gultai ir saulės skėčiai 1   

  Iš viso: 34 0 
  IŠ VISO: 342 0 

 
3. Priedai 

 
3.1. Papildomų paslaugų paaiškinimai 

1. Sodyba poilsiui su šeima 
 

1.1 Bent 1/3 sodybos numerių aprūpinti vaikiškomis (kūdikių) lovelėmis. 
1.2 Sodyboje įrengta vaikų žaidimo aikštelė (supynės, laipynės, smėlio dėžė). 
1.3 Sodyboje įrengta vaikams saugi maudymosi vieta (atitverta ir plūdurais pažymėta negili vandens 
telkinio dalis). 
1.4 Poilsiautojai gali naudotis vaikiškais dviračiais. 
1.5 Sodybos šeimininkai nuolat rengia edukacines programas vaikams. 
1.6 Sodyboje rengiamos vaikų poilsio stovyklos. 
1.7 Sodyboje yra kedutė tvirtinama prie dviračio skirta vaikui vežti. 
1.8 Sodyboje yra kiti reikmenys, skirti vaikams: vonelė, pripučiamos liemenės ir pan. 

 
2. Ramaus poilsio sodyba 

 
2.1 Sodyba yra vienkiemyje. 
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2.2 Sodyba yra nacionalinio ar regioninio parko, draustinio teritorijoje. Aplinkui nėra triukšmą 
keliančių objektų. 
2.3 Sodybos svečiai apgyvendinami numeriuose, kurie yra atskiri pastatai. Viename pastate negali buti 
2-jų numerių. 
2.4 Numeriai (pastatai) sodyboje nutolę viens nuo kito b e n t  per pastato perimetrą. 
2.5 Sodyboje priimamų svečių skaičius ne didesnis kaip 20. 
2.6 Sodybos teritorijoje (lauke) draudžiama garsi muzika, nerengiami triukšmingi renginiai. 
2.7 Kiekviename numeryje yra mini virtuvė. Joje būtini įrankiai, indai , virdulys. 
 

3. Pažintinio poilsio sodyba 
Etnografinė sodyba 

 
3.1 Projektuojant ir įrengiant sodybą išlaikyta etniniam regionui būdinga statinių stilistika, struktūra, 
išplanavimas. 
3.2 Visi sodybos baldai pagaminti iš tradicinių medžiagų (mediniai, metaliniai – kaltiniai, pintiniai), 
išlaikant etnografinę stilistiką. Plastmasiniai ir medžio drožlių plokštės baldai negalimi. 
3.3 Visa patalynė sodyboje yra natūralaus pluošto (lino, medvilnės) su tradiciniais puošybos elementais ir 
natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, šienu, šiaudais, grikių lukštais ir pan.) kimšti patalai, 
pagalvės ir čiužiniai. 
3.4 Etnografiniam regionui būdingais raštais iš tradicinių medžiagų austos lovatiesės, staltiesės, 
rankšluosčiai. Tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.) 
3.5 Sodybos interjerą puošia tradiciniai dekoratyviniai dirbiniai (sodai, karpiniai ir kt.) 
3.6 Indai ir įrankiai iš tradicinių medžiagų (moliniai, mediniai, kaltiniai, pintiniai). Plastmasiniai ir 
vienkartiniai indai negalimi. 
3.7 Sodyba papuošta mažosios architektūros elemantais (kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės, medžio 
raižiniai, tvoros ir t.t.), išlaikančiais etnografiniam regionui būdingą liaudies meno dirbinių stilistiką. 
3.8 Sodyboje įrengtas etnografinių eksponatų muziejus (atskira ne mažiau kaip 30 m² patalpa) ar 
lauko ekspozicija (eksponuojama ne mažiau kaip 20 eksponatų). Eksponatai turi būti aprašyti, nurodant 
jų pagaminimo laiką, radimo (įsigijimo) vietą, naudojimo sritį. Sodybos  šeimininkai sugeba papasakoti 
arba pademonstruoti, kaip eksponatai buvo naudojami. 
3.9 Bendraudami su svečiais šeimininkai nuolat dėvi etnografiniam regionui būdingus kostiumus (gali būti 
stilizuoti). 
3.10 Galimybė šiltuoju sezonu miegoti kluone ant šieno. 

 
Tradicinių amatų sodyba 

3.11 Sodyboje demonstruojami tradiciniai amatai. Poilsiautojams pageidaujant į sodybą atvyksta 
tradicinių amatų amatininkai pademonstruoti (pamokyti) tradicinių amatų. Sodyboje tam sudarytos 
tinkamos sąlygos. 
3.12 Sodyboje įrengtos vieno ar kelių tradicinių amatų dirbtuvės (kalvė, keramikos dirbtuvės, audimo 
staklės ir pan.) Svečiai dirbtuvėse gali užsiimti tradiciniais amatais. Šeimininkai svečius aprūpina 
reikalingomis žaliavomis. 
3.13 Sodybos šeimininkai yra įvaldę vieną ar kelis tradicinius amatus ir gali pamokyti poilsiautojus 
tradicinių amatų pradmenų. Sodyboje organizuojamos tęstinės tradicinių amatų mokymo programos. 
3.14 Sodyboje yra sertifikuotas amatų kiemas (centras), kuriame dirba sertikfikuoti tradiciniai 
amatininkai. 
3.15 Sodyboje svečiai gali įsigyti tradicinių suvenyrų, meno kūrinių, namų apyvokos rakandų ir kitų 
tautodailininkų ar vietos amatininkų sukurtų darbų. 
3.16 Sodybos šeimininkai groja vienu ar keliais muzikos instrumentais, gali koncertuoti svečiams ir 
pamokyti juos grojimo pradmenų. 
3.17 Sodyboje svečiai gali važinėtis bričkele arba karieta. Sodyboje laikomi žirgai, yra techniškai 
tvarkinga bričkelė arba karieta, reikiami pakinktai. Sodybos šeimininkai teikia vadeliojimo paslaugas. 
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3.18 Sodyboje svečiai gali važinėti rogėmis (žiemos metu). Sodyboje laikomi žirgai yra techniškai 
tvarkingos rogės, reikiami pakinktai. Sodybos šeimininkai teikia vadeliojimo paslaugas. 

 
Meną puoselėjanti sodyba 

3.19 Sodybos šeimininkai užsiima menine veikla (tapyba, keramika, drožyba, siuvinėjimas ir pan.). 
Demonstruoja svečiams savo dirbinius ir gali pamokyti juos meno pradmenų. 
3.20 Sodyboje rengiami plenerai (tapybos, skulptūros, keramikos). Plenerai rengiami reguliariai (ne 
rečiau kaip kartą per metus). Sodyba papuošta plenerų dalyvių kūriniais. Sodybos svečiai gali stebėti 
plenero dalyvių kūrybą. 
3.21Sodyboje rengiami festivaliai (muzikos, teatro ir pan.) Festivaliai rengiami reguliariai (ne rečiau 
kaip kartą per metus). Sodybos svečiai gali dalyvauti festivaliuose. 
3.22 Sodyboje yra vasaros estrada, kurioje yra ne mažiau sėdimų vietų nei poilsiautojų gali priimti 
sodyba. Vasaros estrada turi būti elektrifikuota ir apšviesta. 
3.23 Sodyboje įrengtas skulptūrų parkas (ne mažiau kaip 10 skulptūrų). 
3.24 Sodyboje įrengta dailės galerija – ne mažiau kaip 30 m² atskira patalpa, kurioje eksponuojami 
dailės kūriniai. Ekspozicija turi būti keičiama ne rečiau kaip kartą per metus. Svečiams sudaroma 
galimybė įsigyti eksponuojamus kūrinius. 
3.25 Sodyboje įrengtas meno objektų parkas (ne mažiau kaip 10 meno kūrinių). 
3.26 Sodybos svečiai gali naudotis ne mažiau kaip 100 leidinių grožinės literatūros biblioteka. Knygos 
gali būti laikomos numeriuose arba sodybos šeimininkų naudojamose patalpose. Šiuo atveju numeriuose 
turi būti pateiktas knygų, kurias gali skaityti svečiai, sąrašas. 
 

4. Kulinarinio paveldo sodyba 
 

4.1 Sodybos virtuvė įregistruota Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje. 
4.2 Sodyboje galima įsigyti natūralių aplinkiniuose ūkiuose auginamų ir gaminamų produktų. 
4.3 Sodybos šeimininkai svečiams rengia kulinarinius pristatymus, mokymus (duonos kepimas, sūrio 
gaminimas, alaus degustacijos ir pan.). 
4.4 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius pieno produktus (sūrius, varškę, rūgpienį ir t.t.). Sodybos 
svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų 
reikalavimus. 
4.5 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius mėsos produktus (lašinius, dešras, skilandžius ir pan.) 
Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka 
higienos normų reikalavimus. 
4.6 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius žuvies patiekalus (žuvienė, rūkyta žuvis ir pan.). Sodybos 
svečiai nuolat gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos 
normų reikalavimus. 
4.7 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius grūdų gaminius (duoną, pyragus ir pan.). Sodybos svečiai 
gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų 
reikalavimus. 
4.8 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius daržovių patiekalus (daržovių troškinius, įvairius bulvių 
patiekalus ir pan.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo 
sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 
4.9 Sodyboje gaminami tradiciniai saldumynai (šakotis, skruzdėlynas, saldainiai ir pan.). Sodybos svečiai 
gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų 
reikalavimus. 
4.10 Sodybos šeimininkai laiko bites ir gamina medaus produktus (bičių pienelį, bičių duonelę, bičių pikį, 
propolį, įvairių rūšių medų ir kt.). Sodybos svečiai gali įsigyti šeimininkų gaminamų produktų. 
Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 
4.11 Sodybos šeimininkai gamina tradicinius gėrimus (alų, girą, sulą ir kt.). Sodybos svečiai gali įsigyti 
šeimininkų gaminamų produktų. Produktų gaminimo sąlygos atitinka higienos normų reikalavimus. 
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4.12 Sodyba yra sertifikuota Kulinarinio paveldo fondo. 
4.13 Sodyboje yra rūkykla, kuria svečiai šeiminkui padedant gali naudotis. 
4.14 Sodyboje kiekvienam numeriui yra skirta kepsninė bei kepimo įranga. Kepsninių skaičius turi 
atitikti numerių skaičių. 
 
  5. Ūkininko sodyba 
 
5.1 Sodybos šeimininkas yra ūkininkas, turintis ūkininko pažymėjimą ir įregistravęs žemės ūkio valdą. 
5.2  Svečiai gali įsigyti sodyboje išaugintų (pagamintų) maisto produktų (daržovių, kiaušinių, pieno 
produktų, duonos ir kt.). 
5.3 Sodyboje svečiai gali dirbti tradicinius ūkio darbus (šienapjūtė, malkų skaldymas, daržų ravėjimas ir 
pan.). Šeimininkai suteikia svečiams reikalingus įrankius ir apsaugos priemones. 
5.4 Sodyboje poilsiautojams demonstruojami tradiciniai sezoniniai ūkio darbai (pvz. šienapjūtė, 
javapjūtė, avių kirpimas ir pan.). 
5.5 Sodyboje laikomi naminiai gyvūnai: ne mažiau 3 skirtingų veislių, jei laikomi gyvuliai, ir ne mažiau 
5 skirtingų veislių, jei laikomi paukščiai. Sodybos svečiams sudaromos galimybės susipažinti su laikomų 
gyvūnų veislių ypatybėmis, juos stebėti. 
5.6 Sodyboje laikomas bitynas (ne mažiau kaip trys bičių šeimos). Sodybos svečiams sudaromos 
galimybės susipažinti su bičių gyvenimu, laikomų veislių ypatybėmis, jas stebėti, įsigyti bičių produktų. 
 

6. Gamtą tausojanti sodyba 
Gyvūnams draugiška sodyba 

 
6.1 Sodybos svečiams leidžiama atsivežti naminius gyvūnus (šunis, kates ir kt.) 
6.2 Sodyboje yra specialiai įrengtos patalpos svečių naminiams gyvūnams (voljerai, narvai). Patalpos 
naminiams gyvūnams turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus. 
6.3 Sodyboje yra laikomos kelios (ne mažiau negu trys) naminių gyvūnų rūšys. Sodybos svečiams 
sudaromos galimybės susipažinti su naminių gyvūnų elgesiu, juos glostyti, šerti. 
6.4 Sodyboje laikoma daugiau negu dešimt skirtingų naminių ir laukinių gyvūnų rūšių. Gyvūnų 
laikymo sąlygos atitinka galiojančius teisės aktus ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Sodybos  svečiams 
sudaromos galimybės susipažinti su laikomų gyvūnų elgesiu, juos stebėti. 
6.5 Iki 5 km atstumu įrengti pažintiniai takai laisvai gyvenančių gyvūnų stebėjimui su nuorodomis, 
gyvūnų aprašymais, slėptuvėmis ir stebėjimo vietomis svečiams. Sodybos šeimininkai veda svečiams 
ekskursijas pažintiniais takais, moko stebėti gyvūnus. 
6.6 Sodyboje aptvaruose laikomi ir veisiami L i e t u vo s  laukiniai gyvūnai. Gyvūnų laikymo sąlygos 
atitinka galiojančius teisės aktus ir gyvūnų gerovės reikalavimus. Sodybos svečiams sudaromos 
galimybės susipažinti su laikomų gyvūnų elgesiu, juos stebėti. 

 
Žirgininkystės sodyba 

6.7 Sodyboje svečiai gali jodinėti žirgais. Sodyboje laikomi žirgai, svečiai aprūpinami jojimo 
inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. 
6.8 Sodyboje laikomi žirgai. Sodybos šeimininkai, turintys tam reikalingą kvalifikaciją, teikia jojimo 
pamokas. Sodybos svečiai aprūpinami jojimo inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. 
6.9 Sodyboje įrengtas uždaras jojimo maniežas (atskiras pastatas), atitinkantis turimą žirgų skaičių ir 
kitas sąlygas. 
6.10 Sodyboje įrengtas atviras jojimo maniežas (jojimo aikštelė), atitinkanti turimą žirgų skaičių ir 
kitas sąlygas. 
6.11 Sodyboje rengiami žygiai žirgais. Žygiuose svečius lydi sodybos šeimininkai, kurie turi turėti tam 
reikalingą kvalifikaciją.  

 
Augalų sodyba 

6.12 Sodybos aplinka zonuojama želdinių pagalba. Sodyboje įrengti gėlynai. 
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6.13 Sodyboje įrengti pažintinai takai augalų stebėjimui su nuorodomis, augalų aprašymais ir stebėjimo 
vietomis svečiams. Sodybos šeimininkai veda svečiams ekskursijas pažintiniais takais, moko stebėti 
augalus. 
6.14 Sodyboje auginamos teminės augalų kolekcijos (pvz. spygliuočių krūmų kolekcija, kardelių 
kolekcija ir pan.). Kolekcijoje turi būti ne mažiau kaip 20 augalų rūšių (veislių). Sodybos svečiams 
sudaromos galimybės susipažinti su auginamų augalų rūšių (veislių) ypatybėmis, juos stebėti. 
6.15 Sodyboje įrengtas ne mažiau kaip 1 ha ploto parkas - prižiūrimas natūralus arba ugdomas medžių ir 
krūmų želdynas poilsiui, su alėjomis, aikštėmis, takais, suoliukais ir poilsio aikštelėmis. 

 
Ekologiška sodyba 

6.16 Ne mažiau kaip 2/3 sodybos pastatų pastatyti iš natūralių medžiagų. Sienos iš medžio, akmens, 
molio, šiaudų, grunto, stogai iš skiedrų, šiaudų, nendrių, velėnos. 
6.17 Ne mažiau kaip 2/3 sodybos patalpų apdaila atlikta natūraliomis medžiagomis (medžiu, molio tinku, 
akmeniu, natūraliais audiniais). 
6.18 Visa svečiams pateikiama balta (apvelkama) patalynė turi būti lininė arba medvilninė. Sintetinių 
priedų gali būti ne daugiau kaip 5 proc. 
6.19 Visi svečių naudojami patalai kimšti natūraliomis medžiagomis (plunksnomis, pūkais, vilna, 
grikių lukštais, kokoso plaušais, šienu, šiaudais). 
6.20 Sodyboje gaminama sertifikuota ekologiška produkcija 
6.21 Sodyboje rūšiuojamos atliekos. 
6.22 Sodyboje naudojami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės kolektoriai, mažosios 
hidroelektrinės, biodujos ir kitas biokoras). Malkų naudojimas šildymui nevertinimas. 
6.23 Sodyboje įrengti nuotekų valymo įrenginiai. 

 
Gamtos gėrybių sodyba 

6.24 Svečiai gali žvejoti natūraliuose vandens telkiniuose, esančiuose (besiribojančiuose) sodybos 
teritorijoje. Sodyboje galima įsigyti reikiamus žūklės leidimus. 
6.25 Svečiai gali žvejoti įžuvintuose tvenkiniuose, esančiuose sodybos teritorijoje. Tvenkiniai turi būti 
įžuvinti vertingomis žuvimis. 
6.26 Sodyboje poilsiautojai aprūpinami žūklės įranga (meškerėmis) ir masalais. Žūklės įrankių tūri būti 
ne mažiau kaip ¼ nuo sodyboje galimų priimti poilsiautojų skaičiaus. 
6.27 Sodyboje sudarytos sąlygos apdoroti žūklės laimikį (yra įrengta vieta laimikiui išdarinėti, atliekoms 
utilizuoti, mėsai ar žuviai kepti ir/ar rūkyti). 
6.28 Sodyboje laikantis galiojančių medžioklės taisyklių, organizuojamos medžioklės. 
6.29 Sodyboje organizuojami žūklės turai – tam pritaikytais laivais poilsiautojai nuplukdomi į žūklės 
vietą, aprūpinami žūklės įrankiais, masalais, sudaromos sąlygos išdoroti ir paruošti laimikį. 
6.30 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra grybingos vietos, kuriose poilsiautojai gali grybauti. 
Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su grybų rūšimis, sudaro sąlygas 
grybams apdoroti. 
6.31 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra uogingos vietos, kuriose poilsiautojai gali uogauti. 
Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su uogų rūšimis, sudaro sąlygas 
uogoms apdoroti. 
6.32 Ne toliau kaip 3 kilometrai nuo sodybos yra vietos, kuriose poilsiautojai gali rinkti vaistažoles. 
Sodybos šeimininkai palydi svečius į tokias vietas, supažindina su vaistažolių rūšimis, sudaro sąlygas 
vaistažolėms džiovinti. 
 

7. Verslo renginių ir šeimos švenčių sodyba 
 

Moderni sodyba 
7.1 Kiekviename sodybos numeryje yra veikiantis, spalvotas, ne mažiau 30 cm. įstrižainės bent tris TV 
programas rodantis televizorius bei kiekviename sodybos numeryje yra muzikinis centras, kuriuo galima 
klausytis radijo transliacijų bei garso įrašų CD ir mp3 formatu. 
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7.2 Sodyboje įvesta palydovinė televizija, kurią galima stebėti per visus sodyboje esančius televizorius. 
7.3 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto bendroje sodybos poilsio zonoje. 
7.4 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto kiekviename numeryje. 
7.5 Sodybos bendroje poilsio patalpoje svečiai gali naudotis DVD grotuvu. 

 
Komfortiška sodyba 

7.6 Sodybos bendroje poilsio patalpoje svečiai turi galimybę naudotis muzikine įranga su stiprintuvu. 
7.7 Sodyboje visų numerių sanmazguose įrengtos šildomos grindys. 
7.8 Sodybos bendro naudojimo patalpose (pobūvių, konferencijų salėse) įrengta oro kondicionavimo 
sistema. 
7.9 Sodyboje kiekviename numeryje įrengta kondicionavimo sistema. 
7.10 Kiekviename sodybos numeryje yra plaukų džiovintuvas. 
7.11 Kievienas numeris turi turėti individualią terasą ar balkoną arba individualų kiemelį. 
7.12 Kiekvienas numeris turi individualią pavėsinę (numerių skaičius turi sutapti su pavėsinių, esančių 
sodyboje, skaičiumi). 
7.13 Kiekviename numeryje yra seifas. 

 
Konferencijų organizavimas 

7.14 Sodyboje yra konferencijoms skirti mobilūs stalai, kuriuos galima sustatyti įvairiomis 
kofiguracijomis pagal svečių pageidavimus. 
7.15 Sodyboje yra kėdės su išlankstomais staleliais. 
7.16 Sodyboje yra atskiros patalpos konferencijų organizavimui ir svečių maitinimui. 
7.17 Konferencijoms skirtoje patalpoje video arba DVD grotuvas. 
7.18 Konferencijoms skirtoje patalpoje yra garso aparatūra (grotuvas, stiprintuvas, kolonėlės, mikrofonai). 
7.19 Konferencijoms skirtoje patalpoje sodybos svečiai gali naudotis multimedijos projektoriumi. 
7.20 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra spalvotas televizorius ne mažiau kaip 50 cm 
įstrižainės. 
7.21 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra baltas susukamas ekranas. 
7.22 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra rašymo lenta ir jai skirtos rašymo priemonės. 
7.23 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra kompiuteris su instaliuota operacine sistema ir 
MS windows programiniu paketu. 
7.24 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra techninės sąlygos sinchroniniam vertimui. 
7.25 Sodyboje konferencijoms skirtoje patalpoje yra įrengtas kompiuterinis tinklas. 
7.26 Sodybos svečiai turi galimybę prisijungti prie interneto konferencijoms skirtoje patalpoje. 
7.27 Sodybos svečiai gali skaityti bent vieną dienraštį lietuvių kalba. Dienraščiai laikomi bendro 
naudojimo sodybos patalpose ir kasdien  papildomi . 
7.28 Sodybos svečiai gali skaityti bent vieną dienraštį užsienio kalba. Dienraščiai laikomi bendro 
naudojimo sodybos patalpose ir kasdien papildomi. 
 
 

8. Aktyvaus laisvalaikio sodyba 
 

Motorizuota sodyba 
8.1 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis kartingais. Sodyboje įrengta kartingų trasa (-os). 
Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem 
kartingais vienu metu. 
8.2 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis keturračiais. Įrengta keturračių trasa (-os). Svečiai 
aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem keturračiais 
vienu metu. 
8.3 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis vandens motociklais. Svečiai aprūpinami 
reikiamomis apsaugos priemonėmis. Važinėjimas vandens motociklais neturi pažeisti sodybos teritorijoje 
ir apylinkėse taikomų gamtos apsaugos reikalavimų. 
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8.4 Sodybos svečiams suteikiama galimybė plaukioti kateriu (-iais). Svečiai aprūpinami reikiamomis 
apsaugos priemonėmis. Plaukiojimas kateriais neturi pažeisti sodybos teritorijoje ir apylinkėse taikomų 
gamtos apsaugos reikalavimų. 
8.5 Sodybos svečiams suteikiama galimybė skraidyti motorizuotais parasparniais. Svečiai aprūpinami 
reikiamomis apsaugos priemonėmis. 
8.6 Sodybos svečiams suteikiama galimybė važinėtis sniego motociklais. Svečiai aprūpinami reikiamomis 
apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem sniego motociklais vienu metu. 
8.7 Sodyboje rengiamos ekskursijos džipais. Ekskursijoms vadovauja sodybos šeimininkai. Svečiams 
suteikiama galimybė vairuoti džipus šeimininkams prižiūrint. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip 
dviem džipais vienu metu. 

 
Vandens pramogos 

8.8 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent viena valtimi. 
8.9 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent vienu vandens dviračiu. 
8.10 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis bent viena burlente. 
8.11 Sodyboje poilsiautojai gali paplaukioti jachta. 
8.12 Sodyboje poilsiautojai gali plaukioti sodybos šeimininkų vairuojamu pramoginiu laivu. 
8.13 Sodyboje poilsiautojai gali plaukioti plaustu. 
8.14 Sodybos šeimininkai poilsiautojams nuomoja baidares. 
8.15 Sodybos teritorijoje yra saugus lieptas į vandens telkinį. 

 
Sportinė sodyba 

8.16 Sodyboje poilsiautojai gali naudotis dviračiais. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos 
priemonėmis. Dviračių turi būti siūloma ne mažiau kaip 1/5 sodyboje galinčių apsigyventi poilsiautojų 
skaičiaus. 
8.17 Sodyboje poilsiautojai gali važinėtis riedučiais ir (ar) riedlentėmis. Svečiai aprūpinami 
reikiamomis apsaugos priemonėmis. Svečiai gali naudotis ne mažiau kaip dviem riedučių ar riedlenčių 
komplektais vienu metu. 
8.18 Sodyboje įrengta aikštelė su reikiama įranga važinėtis riedučiais ir riedlentėmis. 
8.19 Sodybos teritorijoje ar ne daugiau kaip 1 km nuo sodybos įrengta ne mažiau kaip 5 km ilgio žymėta 
dviračių trasa. 
8.20 Sodyboje įrengta sporto aikštelė, turintį reikiamą įrangą tinkliniui, krepšiniui, futbolui žaisti. 
8.21 Sodyboje įrengti lauko teniso kortai, atitinkantys teniso taisyklių reikalavimus. 
8.22 Sodyboje įrengta kietos dangos krepšinio aikštelė, atitinkanti krepšinio taisyklių reikalavimus. 
Poilsiautojai aprūpinami krepšinio kamuoliais. 
8.23 Sodyboje įrengta tinklinio aikštelė, atitinkanti tinklinio taisyklių reikalavimus. Aikštelės danga 
gali būti speciali, žolės arba smėlio. 
8.24 Sodyboje įrengta futbolo aikštė, atitinkanti reikalavimus. Poilsiautojai aprūpinami futbolo 
kamuoliais. 
8.25 Petankė žaidžiama ant smėlio arba ant žvyro, bet galima žaisti ir ant žolės ar kitokio paviršiaus. 
Sodybos svečiai gali naudotis bent vienu petankės rutulių rinkiniu. Sodyboje yra įrengta tinkama 
aikštelė petankei žaisti. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 
8.26 Poilsiautojai gali naudotis bent vienu smiginio įrangos komplektu. Sodybos šeimininkai gali 
paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 
8.27 Sodyboje yra kroketo žaidimui tinkama pievelė (veja) ir visas reikalingas inventorius. Sodybos 
šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 
8.28 Sodyboje įrengta minigolfo aikštelė. Poilsiautojai gali naudotis visa reikiama įranga minigolfui 
žaisti. Sodybos šeimininkai gali paaiškinti svečiams žaidimo taisykles. 
8.29 Sodyboje galima šaudyti lanku, yra įrengti taikiniai. Poilsiautojai gali naudotis lankais ir strėlėmis. 
Sodybos šeimininkai privalo pravesti šaudymo lanku instruktažą. 
8.30 Sodyboje galima šaudyti šautuvu, yra įrengta saugumo reikalavimus atitinkanti šaudykla. 
Poilsiautojai aprūpinami šaudmenimis ir šautuvais. Sodybos šeimininkai privalo pravesti šaudymo 
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instruktažą. 
8.31 Sodyboje galima šaudyti pneumatiniu šautuvu, yra įrengti taikiniai arba tiras. 
8.32 Sodyboje įrengtas ne mažiau kaip 0,5 ha pramogų parkas su ne mažiau kaip trimis įvairaus 
sudėtingumo trasomis ore, vandenyje ir pan. Svečiai aprūpinami reikiamomis apsaugos priemonėmis. 
Sodybos šeimininkai privalo pravesti instruktažą. 
8.33 Sodyboje siūloma saugumo reikalavimus atitinkanti kirvių svaidymo pramoga. 
8.34 Sodyboje įrengta ne mažiau kaip 0,5 ha teritorija dažasvydžiui žaisti su kliūtimis, priedangomis ir 
pan. Svečiai aprūpinami reikiamu inventoriumi ir apsaugos priemonėmis. Vienu metu yra galimybė 
žaisti ne mažiau kaip 5 poilsiautojams. Sodybos šeimininkai privalo pravesti žaidimo instruktažą. 
8.35 Svečiams sudaryta galimybė nuomotis arba naudotis žiemos sporto inventorumi. 

 
Turistinė sodyba 

8.36 Sodybos teritorijoje svečiai gali gyventi palapinėse. 
8.37 Sodybos šeimininkai svečiams rengia vandens žygius (baidarėmis, valtimis, plaustais) arba 
apgyvendina jų dalyvius. Šeimininkai sudaro žygio maršrutus, organizuoja svečių ir transporto 
priemonių nuvežimą ir parvežimą į/iš maršruto pradžios/ pabaigos vietą (-os).  
8.38 Sodybos šeimininkai svečiams rengia žygius dviračiais arba apgyvendina jų dalyvius. Šeimininkai 
sudaro žygio maršrutus, organizuoja svečių ir transporto priemonių nuvežimą ir parvežimą į/iš 
maršruto pradžios/ pabaigos vietą (-os). 
8.39 Yra patalpa žygių inventoriui (dviračiams ir kt.) 
8.40 Sodybos teritorijoje yra laužaviečių, kuriomis gali naudotis sodybos svečiai. 
8.41 Šeimininkai sodybos svečiams veda pažintinės ekskursijas. Sodybos šeimininkai turi turėti 
reikiamą gido kvalifikaciją. 

 
Pramogos patalpose 

8.42 Sodybos svečiai gali naudotis stalo žaidimais. Turi būti bent vienas stalo žaidimo komplektas vienam 
numeriui. 
8.43 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti biliardą. Biliardo stalas statomas bendro naudojimo patalpose. 
8.44 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti stalo tenisą. Stalo teniso stalas statomas bendro naudojimo 
patalpose. 
8.45 Sodybos svečiai sodyboje gali žaisti boulingą arba kėgliais. Turi būti įrengtas bent vienas 
boulingo ar kėglių takelis, atitinkantis žaidimo taisyklių reikalavimus. 
 
 

9. Sveikatinimo sodyba 
 

9.1 Sodyboje įrengta garinė pirtis. 
9.2 Sodyboje įrengta lietuviška pirtis. Temperatūra tur i  bū t i  ne daugiau 65o C, drėgmė - 60 proc., 
sienų karštis - 60oC. Naudojamos vantos iki 50 rūšių. Lietuviška pirtis gali būti garinė ir dūminė (balta ir 
juoda). 
9.3 Sodyboje įrengta sausa (suomiška) pirtis. 
9.4 Sodyboje įrengta turkiška pirtis. 
9.5 Sodyboje įrengta pirtis „jurta“ – nestacionari pirtis, karčių karkasas apdengtas brezentu ar kitu 
apdangalu. 
9.6 Sodyboje klientams pageidaujant veikia kubilas. 
9.7 Sodyboje įrengta ledo pirtis – nestacionari pirtis statoma iš ledo žiemos metu. 
9.8 Sodybos svečiams pirties procedūrų metu duodamos individualios vantos. 
9.9 Sodybos svečiams pirties procedūrų metu duodami individualūs galvos apdangalai, chalatai, 
skalbiamos šlepetės. 
9.10 Pirties procedūrų metu svečiai vaišinami žolelių arbatomis, specialiu pirties meniu. 
9.11 Pirties procedūrų metu svečiai vaišinami arbatomis iš sodyboje užaugintų žolelių. 
9.12 Pirtininkas teikia pirties paslaugas (vanojimą, masažą ir kt.). 
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9.13 Sodyboje teikiami pirties sveikatingumo apmokymo kursai, kuriuos atlieka sodybos šeimininkai. 
9.14 Pirties procedūrų metu naudojami natūralūs pirties kvapai. 
9.15 Sodyboje įrengta masažinė vonia, kuria gali naudotis visi sodybos svečiai. 
9.16 Sodyboje įrengtas atviras (lauko) baseinas, ne mažesnis kaip 15 m ³ talpos. Baseinas atitinka 
higienos normų reikalavimus. 
9.17 Sodyboje įrengtas uždaras baseinas, ne mažesnis kaip 9 m³ talpos. Baseinas atitinka higienos normų 
reikalavimus. 
Sodyboje svečiai gali naudotis individualiais gultais ir saulės skėčiais. Gultų ir skėčių turi būti ne 
mažiau kaip 2/3 nuo maksimalaus sodyboje priimamų poilsiautojų skaič 


