LATVIJAS KEMPINGU KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJU SARAKSTS
(!) Pirmā zvaigzne nozīmē minimālo prasību izpildīšanu, lai viesu uzņemšanas mītni drīkstētu saukt par kempingu.
Kategorija

Teritorija

Serviss un ērtības

Naktsmītnes

Sanitārie mezgli un to
aprīkojums
☺
Kempings atbilst visām pamatprasībām, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti (piemēram: attiecīga tipa
būvju un kompleksu būvniecības normas, ugunsdrošības normas, sanitārās normas u.c.).
Koplietošanas un citām
Vismaz 10 vietas
Viesiem pieejams
Labi saprotama
ēkām jābūt sakoptām
kemperiem/treileriem
informācijas dēlis:
kempinga teritorija, tās
un uzturētām labā
ar kontaktinformāciju, darba
robežas un ieeja.
Katras kempera/treilera vietas stāvoklī, atbilstoši
laiku, pieejamiem
vispārīgajām higiēnas
platība ir vismaz 50 kv.m.
pakalpojumiem un cenrādi.
Auto kustībai slēdzama
prasībām.
teritorija.
Vismaz 10 vietas teltīm.
Administratora klātbūtne
Tualetes ir pieejamas
norādītajā darba laikā.
Sakopta teritorija
viesiem 24h diennaktī.
Katras telts vietas platība ir
vismaz 30 kv.m.
Pieejams pirmās palīdzības
Evakuācijas plāns un
Dušas ar karsto ūdeni
komplekts uz vietas, pēc
avārijas dienestu
Kemperu/treileru laukumiem ir pieejamas viesiem
pieprasījuma.
kontaktinformācija
vismaz noteiktās
jāspēj nodrošināt vismaz 5
viesiem pieejamā,
stundās.
metru atstarpi starp pareizi
redzamā vietā.
novietotiem transporta
līdzekļiem
Atkritumu savākšanas
(kemperiem/treileriem)
vieta (-s)
Kategorija
Papildu augstākminētajam:
Teritorija
Serviss un ērtības
Naktsmītnes
Sanitārie mezgli un to
aprīkojums
☺☺
Ir pieejamas piknika
Skaidri un saprotami
Elektrības pieslēgvietas
Atsevišķas un
vietas teritorijā (galdi,
marķētas uzņemšanas telpas. nodrošinātas vismaz 50%
saprotami marķētas

kemperu/treileru vietu.

soli, ugunskuru vietas).
Teritorijai jātiek slēgtai
auto kustībai laikā, kad
recepicija ir slēgta (ārpus
noteiktā darba laika)

Viesiem pieejama vienkārša
tūristu informācija viesu
uzņemšanas telpās vai citur.

Pieejams elektrības
pieslēgums teltīs nakšņotājiem Pieejama izlietne
(var nebūt tieši telšu laukumā) trauku mazgāšanai.
Vismaz 50% no
kemperu/treileru vietām ir ne
mazāk kā 70 kv.m. lielas.

Atpūtas un rotaļu vieta
bērniem (var būt bez
specifiska aprīkojuma)

tualetes un dušas telpas
vīriešiem un sievietēm.

Vismaz 1 duša, izlietne
un tualete uz katriem
40 viesiem.

Vismaz 50% no telšu vietām
Tualetes papīrs
ir ne mazāk kā 50 kv.m. lielas. tualetēs.
Ūdens uzpildīšanas
aprīkojums
kemperiem/treileriem.
Kategorija
Teritorija
☺☺☺

Viesiem pieejams
teritorijas plāns – shēma
(drukātā veidā
individuāli vai visiem
pieejamā stendā
teritorijā).

Papildu augstākminētajam:
Serviss un ērtības
Naktsmītnes
Bezvadu internets (WI-FI)
Diennakts dežurants

Pieejama informācija par
apkārtējiem sabiedriskajiem
pakalpojumiem (veikals,
Velosipēdu novietošanas kafejnīca, sab.transp.,
slimnīca, ķīmiskā tīrītava,
statīvs.
pasts utt.). Informācija
Apgaismoti galvenie
pieejama arī angļu valodā.
koplietošanas objekti

Sanitārie mezgli un to
aprīkojums
Atsevišķi norādīta zona teltīm, Telpa vai nojume ēst
un atsevišķi
gatavošanai, vai
kemperiem/treileriem
pieejami ēdināšanas
pakalpojumi kempinga
Elektrības pieslēgvietas
teritorijā.
nodrošinātas vismaz 75%
kemperu/treileru vietu.
Veļas mazgāšanas
iespēja.
Vismaz 1 duša, izlietne
un tualete uz katriem
30 viesiem.

teritorijā.
Aprīkots bērnu rotaļu
laukums

Viesiem pieejams internets.
Karstais ūdens dušās
24h diennaktī

Atpūtas inventāra noma
(grili, krēsli, galdi, trauki,
gultasveļa u.tml.)

Ķīmiskās tualetes un
kanalizācijas
iztukšošanas vieta
kemperiem/treileriem

Aktīvās atpūtas zona
(var būt bez specifiska
aprīkojuma)

Dvieļi vai elektriskie
roku žāvētāji tualetēs

Kempings atrodas
vismaz 50 metrus no
koplietošanas ceļa.
Kategorija
Teritorija
☺☺☺☺

Ir ierīkota autostāvvieta
teritorijā (ir norādītas arī
invalīdu vietas), kas nav
telšu laukumā vai
kemperu/treileru
laukumos.

Papildu augstākminētajam:
Serviss un ērtības
Naktsmītnes
Tūristu informācijas punkts
(brošūras, kartes, plašs
informācijas klāsts). Tūristu
informācijas punkts attiecīgi
marķēts.

Elektrības pieslēgvietas
nodrošinātas vismaz 100%
kemperu/treileru vietu.
Kemperu/treileru vietas ir
numurētas.

Pieņem kredītkartes
Atkritumu šķirošanas
iespēja: atsevišķi
konteineri plastikai,
stikla tarai, papīram u.c.

Interneta pieejas punkts
(viesiem pieejams dators)

Aktīvās atpūtas zona un
aprīkoti sporta laukumi.

Viesu uzņemšanas darba
laiks vismaz no 8:00 līdz
20:00

Cieta seguma ceļi, kas

Kiosks – mini tirdzniecības

Vismaz 50% no
kemperu/treileru vietām ir ne
mazāk kā 100 kv.m. lielas.
Telšu vietas ir numurētas.

Sanitārie mezgli un to
aprīkojums
Koplietošanas veļas
mazgāšanas telpa un
pieejams gludināšanas
aprīkojums
Invalīdiem piejams
sanmezgls (WC+duša)
Pilnībā aprīkota
virtuve (elektriskās vai
gāzes plītis, izlietnes,
ledusskapis, trauki
gatavošanai u.c.)

Vismaz 50% no telšu vietām
ir ne mazāk kā 80 kv.m. lielas. Vismaz 1 duša, izlietne
un tualete uz katriem

spēj uzņemt smagus
kemperus.
Kempings atrodas
vismaz 100 metrus no
koplietošanas ceļa.

vieta teritorijā.
Sporta inventāra noma
(velosipēdi, laivas, sērfings
u.c.)

Vismaz viena kemperu /
treileru vieta aprīkota ar
pastāvīga kanalizācijas
pieslēguma iespēju.

20 viesiem.
Pieejams matu fēns.

Brokastu piedāvājums.

Kategorija
Teritorija
☺☺☺☺
☺

Tūrisma/aktīvās atpūtas
maršrutu piedāvājums.
Rotaļu telpa bērniem.
Plaša sortimenta kiosks.
Kafejnīca – ēdināšanas
uzņēmums kempinga
teritorijā.
Kempings atrodas
vismaz 150 metrus no
koplietošanas ceļa.

Labiekārtota atpūtas telpa
viesiem
Papildu augstākminētajam:
Serviss un ērtības
Naktsmītnes
Labiekārtota atpūtas telpa ar
TV.
Viesu uzņemšana 24h
diennaktī un atsevišķa
stāvvieta vēlajiem viesiem
pie iebrauktuves kempingā,
kas nodrošina klusumu
nakšņotājiem nakts laikā.
Plaša sortimenta kiosks vai
veikals (pārtika, higiēnas un
ikdienas preces).
Suvenīru tirdzniecība
Telšu un aprīkojuma noma

Vismaz 5 kemperu /treileru
vietas aprīkotas ar pastāvīga
kanalizācijas pieslēguma
iespēju.

Sanitārie mezgli un to
aprīkojums
Bērnu pārtīšanas telpa.
Ģimenes vannasistaba
Vismaz 1 duša, izlietne
un tualete uz katriem
15 viesiem.

Mantu glabāšanas
pakalpojums: skapīši
sīklietām un slēdzama telpa
viesu inventāra novietošanai
un glabāšanai.
Organizētas aktivitātes un
izklaide viesiem vismaz 1
reizi nedēļā.
Vieta un aprīkojums
automašīnu / kemperu /
treileru mazgāšanai

PAMATA IKONAS, APRAKSTOŠĀS IKONAS UN IKONAS, KAS NEIETEKMĒ KEMPNGA
KATEGORIJU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

telšu vietu skaits (ja vien tas nav mazāks par minimāli noteiktajām 10 vietām)
kemperu / treileru vietu skaits (ja vien tas nav mazāks par minimāli noteiktajām 10 vietām)
klusais kempings, jauniešu kempings, natūristu (nūdistu) kempings un citas līdzīgas specifikācijas
24 stundu recepcija
kempingā piedāvāto nakšņošanas vietu ēnainības pakāpe (bez ēnas, daļēji ēnains, ēnains)
attālums līdz tuvākajai pilsētai
attālums līdz tuvākajai autobusa pieturai un vilciena stacijai
valodas, kādas pārzina kempinga administratori, saimnieki
mājdzīvnieki atļauti / aizliegti
kempinga darbības sezona
attālums līdz jūrai / ezeram / upei
pilsētas kempings / kempings lauku teritorijā

KEMPINGA MĀJIŅU / KOTEDŽU / BRĪVDIENU NAMIŅU KVALIFIKĀCIJAS KRITĒRIJU SARAKSTS
Mājiņas
☺
☺☺
☺☺☺
☺☺☺☺

☺☺☺☺
☺

Viena telpa, mēbelēta un ir elektrība
+ ir ledusskapis
+ atsevišķa guļamistaba, wc un ūdens.
+ auksts un karsts ūdens wc un duša,
virtuves stūris un trauki. vismaz viena
dzīvojamā istaba un viena guļamistaba
– Apkure.
Viesnīcu standarts ar pašēdināšanas
iespējām.

PAMATA IKONAS, APRAKSTOŠĀS IKONAS UN IKONAS, KAS NEIETEKMĒ KEMPNGA
MĀJIŅU KATEGORIJU:
• Kempinga mājiņu skaits
• Materiāli, no kādiem būvēti kempinga namiņi, arhitektoniskie/dizaina risinājumi

