Forma patvirtinta
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos direktoriaus
2013 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-126

Forma VTD-A2
PRANEŠIMAS APIE NEKLASIFIKUOJAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ
___________
(data)

Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos
______________________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas*, adresas* arba juridinio asmens kodas, teisinė forma,
pavadinimas, buveinės adresas)

______________________________________________________________________________________
(apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas – gatvė, Nr., kaimas, seniūnija, rajonas, miestas, tel. Nr., fakso
Nr., el. pašto adresas)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(įstaigos, kurioje numatomos teikti apgyvendinimo paslaugos, pavadinimas)

Pranešu, jog nuo 20 __ m. ___________ mėn. ___ d. teiksiu toliau nurodytos rūšies apgyvendinimo
paslaugas (pažymėti vieną iš 1–8 punktuose nurodytų rūšių).
*Informacija nebus skelbiama viešai Lietuvos turizmo informacijos sistemoje.

Neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų teikiamos apgyvendinimo paslaugos (pažymėti pasirinktą):
1. □ Apartamentų komplekso apgyvendinimo paslauga
2. □ Kaimo turizmo paslauga
3. □ Nakvynės namų apgyvendinimo paslauga
4. □ Nakvynės ir pusryčių paslauga
5. □ Poilsio namų apgyvendinimo paslauga
6. □ Svečių namų apgyvendinimo paslauga
7. □ Turistinio laivo apgyvendinimo paslauga
8. □ Turistinės stovyklos paslauga
Bendras kambarių (aikštelių, namelių) skaičius____(įrašyti). Bendras vietų skaičius____ (įrašyti).
1. Sutinku, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjo vardas, pavardė/juridinio asmens kodas ir pavadinimas,
apgyvendinimo paslaugų teikimo adresas ir kontaktiniai duomenys: telefono Nr.**, fakso Nr.**, el. pašto
adresas** būtų viešai skelbiami Lietuvos turizmo informacijos sistemoje.
2. Garantuoju, kad pateikta informacija yra teisinga.
3. Nutraukus (sustabdžius) apgyvendinimo paslaugų teikimą ar pasikeitus šiame pranešime pateiktiems
duomenims (pasikeitus paslaugų teikėjui, jo teisinei formai, teisiniam statusui, adresui ar kitiems
duomenims), įsipareigoju per 10 darbo dienų nuo to momento, kai ši informacija tapo ar turėjo tapti man
žinoma, pranešimą patikslinti, pateikiant pasikeitusius duomenis Valstybiniam turizmo departamentui prie
Ūkio ministerijos.
4. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su galiojančiuose teisės aktuose nustatytais priešgaisrinės saugos,
higienos, statybos ir kitais susijusiais reikalavimais (detalesnė informacija interneto svetainėse: www.sam.lt;
www.vpgt.lt; www.vtpsi.lt; www.am.lt). Patalpos, kuriose numatoma teikti apgyvendinimo paslaugas, atitinka
šiuos reikalavimus.
5. Patvirtinu, jog esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose
teisės aktuose nustatytais reikalavimais apgyvendinimo paslaugų teikėjams.
** Išbraukti tuos duomenis, kurių nenorite skelbti viešai.

_________________

_________________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė/juridinio asmens atstovo vardas, pavardė,
pareigos)

