
Turizmo informacijos centrai

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Darbo laikas Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Teikiamos 
paslaugos

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Darbuotojai Atsiskaitymo 
galimybės

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Papildoma 
vertė

Autobusų, geležinkelio stotys
Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Pritaikyta neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Atsiskaitymo 
galimybės

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Papildoma 
vertė

Miesto pagrindinės aikštės, pagrindinės 
pėsčiųjų gatvės, alėjos, krantinės

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Muziejai, pilys, dvarai ir kt. objektai su 
lankymo galimybe

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Darbo laikas Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Teikiamos 
paslaugos

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Darbuotojai Atsiskaitymo 
galimybės

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Paminklai, skulptūros, architektūrinio 
paveldo objektai be galimybės 
lankytojams patekti į vidų

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Sakralinio paveldo objektai
Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Darbo laikas Pritaikyta neįgaliųjų ir 

ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Papildoma 
vertė

Parkai

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Paplūdimiai

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka Pritaikyta neįgaliųjų ir 
ribotos judėsenos turistų 
poreikiams 

WC Parkavimas Elektromobilių 
įkrovos 
stotelės

Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Apžvalgos aikštelės, bokštai, piliakalniai

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka WC Parkavimas Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Gamtos paveldo objektai, pažintiniai 
pėsčiųjų ir dviračių takai

Susisiekimas Orientavimasis Objekto būklė Tvarka WC Parkavimas Poilsis, 
vanduo, 
maistas

Draugiška 
šeimoms su 
vaikais

Draugiška turistams 
su naminiais 
gyvūnais

Papildoma 
vertė

Pritaikomieji kriterijai

Vertinimo struktūra
Pagrindiniai (baziniai) kriterijai

Vertinamų objektų kategorijos
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga, be 
žymių trūkumų. 
Arba geros kokybės žvyro 
keliukas ar geros kokybės 
natūralus gamtos keliukas.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga arba duobėta 
žvyro danga arba prastas 
natūralus gamtos takas

Sunkiai praeinamas ar 
pravažiuojamas takas

Netaikomas jei nėra pėsčiųjų 
takų

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra.

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Išorinis objekto vaizdas 

Objektas naujos būklės, ar 
neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
susidėvėjimo požymių.

Objektas remontuojamas ir 
prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
susidėvėjimo požymiai.

Objektas senos būklės, 
reikalingas kapitalinis išorės 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto susidėvėjimo požymiai.

Objektas labai susidėvėjęs, 
nesaugus, reikalinga 
restauracija. Objektas 
nepatrauklus turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
statiniams. 

Vaizdas objekto viduje

Objekto vidus naujos būklės 
ar neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
išorės susidėvėjimo požymių.

Objekto vidus remontuojamas 
ir prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
vidaus susidėvėjimo požymiai.

Objekto vidus senos būklės, 
reikalingas kapitalinis vidaus 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto vidaus susidėvėjimo 
požymiai.

Objekto vidus labai 
susidėvėjęs, nesaugus, 
reikalinga restauracija. 
Objekto vidus nepatrauklus 
turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
pastatams.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto
Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Šiukšliadėžės patalpoje 
įėjus į objektą

Objekte yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Objekte nėra šiukšliadėžės.

Įėjimo patalpa objekto 
viduje 

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
labai teigiamą švaros įspūdį.

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
pakankamą švaros įspūdį. 
Matomi nedideli tvarkos 
trūkumai.

Sudaro nepakankamą švaros 
įspūdį. Matomi tvarkos 
trūkumai.

Sudaro neigiamą švaros 
įspūdį (pvz. matomas pelėsis, 
voratinkliai ir t.t.)

Informacijos apie darbo 
laiką pateikimas

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai. Papildomai 
pateikta nuoroda (ar QR 
kodas)  į informaciją apie 
objektą ir jo darbo laiką 
interneto svetainėje.

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
įskaitomai ir suprantamai

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų,  
tačiau pastatas užrakintas arba 
nurodyta dėl lankymo susitarti 
iš anksto.

Darbo laikas nepateiktas, 
neįskaitomas ar objektas 
užrakintas.

Turizmo informacijos centrų vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Tvarka

Pritaikomieji kriterijai: Darbo laikas

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Susisiekimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Darbo laiko patogumas - 
kuriomis savaitės 
dienomis, valandomis, 
skirtumai sezono / ne 
sezono metu

Dirba I - VII. Dirba be pietų 
petraukos bent iki 18 val. 
Savaitgaliais gali būti 
trumpesnis darbo laikas. 
Darbas 
pirmadieniais/antradieniais 
neprivalomas jei dirba 
savaitgaliais.

Dirba I - VI. Be pietų 
pertraukos bent iki 18 val. 
Šeštadienį gali būti trumpesnis 
darbo laikas. Ne sezono metu 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas.

Dirba I - V iki 17 val. arba yra 
pietų pertrauka. Penktadienį 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas. Ne sezono metu gali 
būti trumpesnis darbo laikas.

Visais metų laikais trumpas 
darbo laikas tik darbo 
dienomis arba priima 
lankytojus tik iš anksto 
susitarus. 

Kalbos kuriomis pateikta 
informacija apie darbo 
laiką

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta lietuvių ir 
bent viena užsienio kalba 
ARBA ir kalbantiems kitomis 
kalbomis lengvai 
suprantamais simboliais.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus lietuvių kalba // arba 
savaitės dienas žymint 
įskaitomais romėniškais 
skaitmenimis.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta tik lietuvių 
kalba ar sunkiai suprantamais 
simboliais.

Informacijos apie lankymo 
ypatumus nėra, net jei 
pastatas užrakintas nepateikta 
priežasčių. 

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Patekimas į objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba yra pandusai ar 
keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba laiptų nuolydis 
su turėklais. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, pvz. 
status užvažiavimas, durų 
staktos. 

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu, 
pvz.laiptai, nėra įrangos.

Judėjimas objekto viduje

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kita judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Minimalūs barjerai judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kt. judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, galima 
patekti tik į dalį pastato. Nėra 
lifto ir kitos reikalingos įrangos 
(jei pastate daugiau nei vienas 
aukštas).

Objekto vidus visiškai 
nepritaikytas judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. 

Nuorodos

Patalpose ar lauke yra 
pakankamai nuorodų į WC. 
Atstumas iki WC yra mažesnis 
nei 500 m.

Patalpose ar lauke galėtų būti 
daugiau nuorodų į 
WC.Atstumas iki WC yra tarp 
500 m. ir 1 km. 

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

3 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai

Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys, be žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis

Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Informacija įėjus į 
objektą ar išorėje (ar yra 
ir kalbos)

Išsamus informacijos 
pateikimas apie objektą, 
vykstančius renginius, 
siūlomas paslaugas ir kt. 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Informacijos pateikimas apie 
objektą lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Informacijos pateikimas apie 
objektą lietuvių kalba.

Informacijos nėra.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti objekto viduje

Yra pakankamai įvairių 
galimybių atsisėsti. 

Yra pakankamai galimybių 
atsisėsti. 

Yra vos keletas vietų atsisėsti. Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens, gėrimų objekto 
viduje

Yra: nemokamas vandens 
aparatas ir galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Yra: nemokamas vandens 
aparatas arba galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Paprašius būtų galimybė gauti 
vandens, tačiau nėra 
galimybės įsigyti.

Objekto viduje nėra galimybės 
gauti vandens.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Teikiamos paslaugos

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės

4 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Aptarnavimo kalbos

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus bent 2 užsienio 
kalbomis, viena iš jų anglų 
kalba.

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus bent anglų kalba.

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus kita nei anglų kalba, 
pvz. rusų, lenkų ar kt. 
kalbomis. 

Neaptarnauja jokiomis 
užsienio kalbomis.

Aptarnavimo kultūra 

Iniciatyviai pasisveikina ir 
atsisveikina su lankytojais, 
iniciatyviai rodo dėmesį, 
paslaugiai suteikia išsamią 
informaciją ir rekomendacijas. 

Iniciatyviai pasisveikina ir 
atsisveikina su lankytojais, 
paslaugiai teikia informaciją ir 
rekomendacijas. 

Pasisveikina ir atsisveikina su 
lankytojais tik lankytojui pirma 
pasisveikinus/atsisveikinus, 
nerodo iniciatyvos, pasiteiravus 
suteikia minimalią informaciją.

Nesidomi lankytojais, vengia 
kontakto, nesuteikia 
informacijos arba neturi 
informacijos. 

Apmokėjimo galimybės 

Galimybė įsigyti bilietą 
internetu ar įsigyjant vietoje 
apmokėti bet kuria debetine ar 
kreditine kortele ar grynais 
eurais.

Galimybė apmokėti bet kuria 
debetine ar kreditine kortele ar 
grynais eurais.

Galimybė apmokėti ne visomis 
kortelėmis ar grynais eurais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Nevertinama jei objektas 
nemokamas bei nevykdo 
prekybos

Informacija prie kasos 
apie apmokėjimo 
galimybes

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes aiškiai ir matomai 
pateikta įėjus į objektą arba 
prie kasos, bent lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta įėjus į 
objektą arba prie kasos 
lietuvių kalba, tačiau iš ženklų 
suprantama ir kalbantiems 
kitomis kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta prie kasos 
tik lietuvių kalba.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes nepateikta arba 
pateikta informacija yra 
neaktuali. 

Nevertinama jei objektas 
nemokamas bei nevykdo 
prekybos

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(objekto viduje)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
yra pandusai ar keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
laiptų nuolydis.

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu, pvz.statūs 
laiptai.

Taikomas pastatams.

TIC papildoma vertė

Yra bent 4 požymiai: 
nemokamos brošiūros apie 
rajone esančius traukos 
objektus, nemokamos 
brošiūros apie rajone 
esančias maitinimo ir 
apgyvendinimo įstaigas, 
svečio nuolaidų kortelės, 
viešojo transporto bilietai, 
užsakomos paslaugos ar 
ekskursijos, maršrutų 
pasiūlymai, kita.

Yra bent 3 požymiai: 
nemokamos brošiūros apie 
rajone esančius traukos 
objektus, nemokamos 
brošiūros apie rajone 
esančias maitinimo ir 
apgyvendinimo įstaigas, 
svečio nuolaidų kortelės, 
viešojo transporto bilietai, 
užsakomos paslaugos ar 
ekskursijos, maršrutų 
pasiūlymai, kita.

Yra bent 2 požymiai: 
nemokamos brošiūros apie 
rajone esančius traukos 
objektus, nemokamos 
brošiūros apie rajone esančias 
maitinimo ir apgyvendinimo 
įstaigas, svečio nuolaidų 
kortelės, viešojo transporto 
bilietai, užsakomos paslaugos 
ar ekskursijos, maršrutų 
pasiūlymai, kita.

Yra bent 1 požymis: 
nemokamos brošiūros apie 
rajone esančius traukos 
objektus, nemokamos 
brošiūros apie rajone 
esančias maitinimo ir 
apgyvendinimo įstaigas, 
svečio nuolaidų kortelės, 
viešojo transporto bilietai, 
užsakomos paslaugos ar 
ekskursijos, maršrutų 
pasiūlymai, kita arba nėra nei 
vieno iš požymių.

Nemokamas Wi-Fi Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Darbuotojai

Pritaikomieji kriterijai: Atsiskaitymo galimybės

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

5 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga, be 
žymių trūkumų. 
Arba geros kokybės žvyro 
keliukas ar geros kokybės 
natūralus gamtos keliukas.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga arba duobėta 
žvyro danga arba prastas 
natūralus gamtos takas

Sunkiai praeinamas ar 
pravažiuojamas takas

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra.

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Išorinis objekto vaizdas 

Objektas naujos būklės, ar 
neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
susidėvėjimo požymių.

Objektas remontuojamas ir 
prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
susidėvėjimo požymiai.

Objektas senos būklės, 
reikalingas kapitalinis išorės 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto susidėvėjimo požymiai.

Objektas labai susidėvėjęs, 
nesaugus, reikalinga 
restauracija. Objektas 
nepatrauklus turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
statiniams. 

Vaizdas objekto viduje

Objekto vidus naujos būklės 
ar neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
išorės susidėvėjimo požymių.

Objekto vidus remontuojamas 
ir prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
vidaus susidėvėjimo požymiai.

Objekto vidus senos būklės, 
reikalingas kapitalinis vidaus 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto vidaus susidėvėjimo 
požymiai.

Objekto vidus labai 
susidėvėjęs, nesaugus, 
reikalinga restauracija. 
Objekto vidus nepatrauklus 
turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
pastatams.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Jei aplinkui objektą nėra 
pėsčiųjų takų.

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto

Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Šiukšliadėžės patalpoje 
įėjus į objektą

Objekte yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Objekte nėra šiukšliadėžės.

Įėjimo patalpa objekto 
viduje 

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
labai teigiamą švaros įspūdį.

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
pakankamą švaros įspūdį. 
Matomi nedideli tvarkos 
trūkumai.

Sudaro nepakankamą švaros 
įspūdį. Matomi tvarkos 
trūkumai.

Sudaro neigiamą švaros 
įspūdį (pvz. matomas pelėsis, 
voratinkliai ir t.t.)

Informacijos apie darbo 
laiką pateikimas

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai. Papildomai 
pateikta nuoroda (ar QR 
kodas)  į informaciją apie 
objektą ir jo darbo laiką 
interneto svetainėje.

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
įskaitomai ir suprantamai

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų,  
tačiau pastatas užrakintas arba 
nurodyta dėl lankymo susitarti 
iš anksto.

Darbo laikas nepateiktas, 
neįskaitomas ar objektas 
užrakintas.

Pritaikomieji kriterijai: Darbo laikas

Autobusų, geležinkelio stočių vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka

6 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Darbo laiko patogumas - 
kuriomis savaitės 
dienomis, valandomis, 
skirtumai sezono / ne 
sezono metu

Dirba I - VII. Dirba be pietų 
petraukos bent iki 18 val. 
Savaitgaliais gali būti 
trumpesnis darbo laikas. 
Darbas 
pirmadieniais/antradieniais 
neprivalomas jei dirba 
savaitgaliais.

Dirba I - VI. Be pietų 
pertraukos bent iki 18 val. 
Šeštadienį gali būti trumpesnis 
darbo laikas. Ne sezono metu 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas.

Dirba I - V iki 17 val. arba yra 
pietų pertrauka. Penktadienį 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas. Ne sezono metu gali 
būti trumpesnis darbo laikas.

Visais metų laikais trumpas 
darbo laikas tik darbo 
dienomis arba priima 
lankytojus tik iš anksto 
susitarus. 

Kalbos kuriomis pateikta 
informacija apie darbo 
laiką

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta lietuvių ir 
bent viena užsienio kalba 
ARBA ir kalbantiems kitomis 
kalbomis lengvai 
suprantamais simboliais.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus lietuvių kalba // arba 
savaitės dienas žymint 
įskaitomais romėniškais 
skaitmenimis.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta tik lietuvių 
kalba ar sunkiai suprantamais 
simboliais.

Informacijos apie lankymo 
ypatumus nėra, net jei 
pastatas užrakintas nepateikta 
priežasčių. 

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Patekimas į objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba yra pandusai ar 
keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba laiptų nuolydis 
su turėklais. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, pvz. 
status užvažiavimas, durų 
staktos. 

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu, 
pvz.laiptai, nėra įrangos.

Judėjimas objekto viduje

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kita judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Minimalūs barjerai judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kt. judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, galima 
patekti tik į dalį pastato. Nėra 
lifto ir kitos reikalingos įrangos 
(jei pastate daugiau nei vienas 
aukštas).

Objekto vidus visiškai 
nepritaikytas judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. 

Nuorodos
Patalpose ar lauke yra 
pakankamai nuorodų į WC 

Patalpose ar lauke galėtų būti 
daugiau nuorodų į WC 

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė
Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 

grindinys, be žymių duobių
Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti objekto viduje

Yra pakankamai įvairių 
galimybių atsisėsti. Yra vietos 
pažymėtos neįgaliesiems. 

Yra pakankamai galimybių 
atsisėsti. 

Yra vos keletas vietų atsisėsti. Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens, gėrimų objekto 
viduje

Yra: nemokamas vandens 
aparatas ir galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Yra: nemokamas vandens 
aparatas arba galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Paprašius būtų galimybė gauti 
vandens, tačiau nėra 
galimybės įsigyti.

Objekto viduje nėra galimybės 
gauti vandens.

Galimybė įsigyti Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Pritaikomieji kriterijai: Atsiskaitymo galimybės

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Apmokėjimo galimybės 

Galimybė įsigyti bilietą 
internetu ar įsigyjant vietoje 
apmokėti bet kuria debetine ar 
kreditine kortele ar grynais 
eurais.

Galimybė apmokėti bet kuria 
debetine ar kreditine kortele ar 
grynais eurais.

Galimybė apmokėti ne visomis 
kortelėmis ar grynais eurais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Informacija prie kasos 
apie apmokėjimo 
galimybes

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes aiškiai ir matomai 
pateikta įėjus į objektą arba 
prie kasos, bent lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta įėjus į 
objektą arba prie kasos 
lietuvių kalba, tačiau iš ženklų 
suprantama ir kalbantiems 
kitomis kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta prie kasos 
tik lietuvių kalba.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes nepateikta arba 
pateikta informacija yra 
neaktuali. 

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(objekto viduje)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
yra pandusai ar keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
laiptų nuolydis.

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu, pvz.statūs 
laiptai.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias 

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga, be 
žymių trūkumų. 
Arba geros kokybės žvyro 
keliukas ar geros kokybės 
natūralus gamtos keliukas.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga arba duobėta 
žvyro danga arba prastas 
natūralus gamtos takas

Sunkiai praeinamas ar 
pravažiuojamas takas

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra.

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto
Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Nuorodos

Lauke yra pakankamai 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra mažesnis nei 500 m.

Lauke galėtų būti daugiau 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra tarp 500 m. ir 1 km.

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

Miesto pagrindinių aikščių, pagrindinės pėsčiųjų gatvių, alėjų, krantinių vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai

Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys, be žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis

Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų 
nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga, be 
žymių trūkumų. 
Arba geros kokybės žvyro 
keliukas ar geros kokybės 
natūralus gamtos keliukas.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga arba duobėta 
žvyro danga arba prastas 
natūralus gamtos takas

Sunkiai praeinamas ar 
pravažiuojamas takas

Jei aplinkui objektą nėra 
pėsčiųjų takų arba jei objektai 
yra senamiestyje ar kitose 
kultūros paveldo saugomose 
teritorijose

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra. Taikomas objektams mieste

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Išorinis objekto vaizdas 

Objektas naujos būklės, ar 
neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
susidėvėjimo požymių.

Objektas remontuojamas ir 
prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
susidėvėjimo požymiai.

Objektas senos būklės, 
reikalingas kapitalinis išorės 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto susidėvėjimo požymiai.

Objektas labai susidėvėjęs, 
nesaugus, reikalinga 
restauracija. Objektas 
nepatrauklus turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
statiniams. 

Vaizdas objekto viduje

Objekto vidus naujos būklės 
ar neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
išorės susidėvėjimo požymių.

Objekto vidus remontuojamas 
ir prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
vidaus susidėvėjimo požymiai.

Objekto vidus senos būklės, 
reikalingas kapitalinis vidaus 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto vidaus susidėvėjimo 
požymiai.

Objekto vidus labai 
susidėvėjęs, nesaugus, 
reikalinga restauracija. 
Objekto vidus nepatrauklus 
turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
pastatams.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto

Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Muziejų, pilių, dvarų ir kt. objektų su lankymo galimybe vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Šiukšliadėžės patalpoje 
įėjus į objektą

Objekte yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Objekte nėra šiukšliadėžės.

Įėjimo patalpa objekto 
viduje 

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
labai teigiamą švaros įspūdį.

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
pakankamą švaros įspūdį. 
Matomi nedideli tvarkos 
trūkumai.

Sudaro nepakankamą švaros 
įspūdį. Matomi tvarkos 
trūkumai.

Sudaro neigiamą švaros 
įspūdį (pvz. matomas pelėsis, 
voratinkliai ir t.t.)

Informacijos apie darbo 
laiką pateikimas

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai. Papildomai 
pateikta nuoroda (ar QR 
kodas)  į informaciją apie 
objektą ir jo darbo laiką 
interneto svetainėje.

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
įskaitomai ir suprantamai

Darbo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų,  
tačiau pastatas užrakintas arba 
nurodyta dėl lankymo susitarti 
iš anksto.

Darbo laikas nepateiktas, 
neįskaitomas ar objektas 
užrakintas.

Darbo laiko patogumas - 
kuriomis savaitės 
dienomis, valandomis, 
skirtumai sezono / ne 
sezono metu

Dirba I - VII. Dirba be pietų 
petraukos bent iki 18 val. 
Savaitgaliais gali būti 
trumpesnis darbo laikas. 
Darbas 
pirmadieniais/antradieniais 
neprivalomas jei dirba 
savaitgaliais.

Dirba I - VI. Be pietų 
pertraukos bent iki 18 val. 
Šeštadienį gali būti trumpesnis 
darbo laikas. Ne sezono metu 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas.

Dirba I - V iki 17 val. arba yra 
pietų pertrauka. Penktadienį 
gali būti trumpesnis darbo 
laikas. Ne sezono metu gali 
būti trumpesnis darbo laikas.

Visais metų laikais trumpas 
darbo laikas tik darbo 
dienomis arba priima 
lankytojus tik iš anksto 
susitarus. 

Kalbos kuriomis pateikta 
informacija apie darbo 
laiką

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta lietuvių ir 
bent viena užsienio kalba 
ARBA ir kalbantiems kitomis 
kalbomis lengvai 
suprantamais simboliais.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus lietuvių kalba // arba 
savaitės dienas žymint 
įskaitomais romėniškais 
skaitmenimis.

Informacija apie darbo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta tik lietuvių 
kalba ar sunkiai suprantamais 
simboliais.

Informacijos apie lankymo 
ypatumus nėra, net jei 
pastatas užrakintas nepateikta 
priežasčių. 

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Patekimas į objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba yra pandusai ar 
keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba laiptų nuolydis 
su turėklais. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, pvz. 
status užvažiavimas, durų 
staktos. 

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu, 
pvz.laiptai, nėra įrangos.

Judėjimas objekto viduje

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kita judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Minimalūs barjerai judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kt. judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, galima 
patekti tik į dalį pastato. Nėra 
lifto ir kitos reikalingos įrangos 
(jei pastate daugiau nei vienas 
aukštas).

Objekto vidus visiškai 
nepritaikytas judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. 

Taikomos nuolaidos 
neįgaliesiems

Įėjimas neįgaliesiems 
nemokamas arba taikoma 
80% ar didesnė nuolaida. 

Įėjimas neįgaliesiems taikant 
bent 50% ar didesnę nuolaidą 
(iki 79%). 

Įėjimas neįgaliesiems taikant iki 
49% nuolaidą.

Nuolaidos netaikomos. Vertinama jeigu objekto 
lankymas mokamas 

Nuorodos

Patalpose ar lauke yra 
pakankamai nuorodų į WC. 
Atstumas iki WC yra mažesnis 
nei 500 m.

Patalpose ar lauke galėtų būti 
daugiau nuorodų į 
WC.Atstumas iki WC yra tarp 
500 m. ir 1 km. 

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

Pritaikomieji kriterijai: Darbo laikas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys, be žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Ekskursijos su gidu (ar 
siūloma bei kalbos)

Eskursijos grupėms ir 
pavieniamas asmenims (ar 
susidarius grupei) bent 3 
užsienio kalbomis, viena iš jų 
anglų kalba. Siūlomos 
skirtingos teminės ekskursijos.

Eskursijos tik grupėms bent 2 
užsienio kalbomis, viena iš jų 
anglų kalba. 

Eskursijos tik grupėms tik 1 
užsienio kalba, anglų ar kita 
kalba. 

Nevykdomos ekskursijos.

Audioekskursijos (ar 
siūloma ir kalbos)

Audioekskursijos bent 3 
užsienio kalbomis, viena iš jų 
anglų kalba. 

Audioekskursijos bent 2 
užsienio kalbomis, viena iš jų 
anglų kalba. 

Audioekskursijos bent 1 
užsienio kalba, anglų ar kita 
kalba. 

Audioekskursijos nesiūlomos.

Informacinės lentelės 
ekspozicijoje (kalbos)

Informacija apie eksponatus 
pateikiama bent 3 kalbomis, 
lietuvių, anglų ir kita kalba. 

Informacija apie eksponatus 
pateikiama bent 2 kalbomis, 
lietuvių ir anglų kalba. 

Informacija apie eksponatus 
pateikiama tik lietuvių kalba. 

Informacija apie eksponatus 
nepateikiama.

Nešiojamas objekto 
planas ar lankstinukas 
arba brošiūra (ar 
siūloma ir kalbos)

Nemokamas objekto planas ar 
informacinis lankstinukas ar 
brošiūra pasiėmimui bent 3 
kalbomis, lietuvių, anglų ir kita 
kalba. 

Nemokamas objekto planas ar 
informacinis lankstinukas ar 
brošiūra pasiėmimui bent 2 
kalbomis, lietuvių ir anglų 
kalba. 

Nemokamas objekto planas ar 
informacinis lankstinukas ar 
brošiūra pasiėmimui lietuvių 
kalba. 

Nešiojamo objekto plano nėra.

Informacija įėjus į 
objektą ar išorėje (ar yra 
ir kalbos)

Išsamus informacijos 
pateikimas apie objektą, 
vykstančius renginius, 
siūlomas paslaugas ir kt. 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Informacijos pateikimas apie 
objektą lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Informacijos pateikimas apie 
objektą lietuvių kalba.

Informacijos nėra.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti objekto viduje

Yra pakankamai įvairių 
galimybių atsisėsti. Yra vietos 
pažymėtos neįgaliesiems. 

Yra pakankamai galimybių 
atsisėsti. 

Yra vos keletas vietų atsisėsti. Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens, gėrimų objekto 
viduje

Yra: nemokamas vandens 
aparatas ir galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Yra: nemokamas vandens 
aparatas arba galimybė įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos.

Paprašius būtų galimybė gauti 
vandens, tačiau nėra 
galimybės įsigyti.

Objekto viduje nėra galimybės 
gauti vandens.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Aptarnavimo kalbos

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus bent 2 užsienio 
kalbomis, viena iš jų anglų 
kalba.

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus bent anglų kalba.

Darbuotojai gali aptarnauti 
lankytojus kita nei anglų kalba, 
pvz. rusų, lenkų ar kt. 
kalbomis. 

Neaptarnauja jokiomis 
užsienio kalbomis.

Aptarnavimo kultūra 

Iniciatyviai pasisveikina ir 
atsisveikina su lankytojais, 
iniciatyviai rodo dėmesį, 
paslaugiai suteikia išsamią 
informaciją ir rekomendacijas. 

Iniciatyviai pasisveikina ir 
atsisveikina su lankytojais, 
paslaugiai teikia informaciją ir 
rekomendacijas. 

Pasisveikina ir atsisveikina su 
lankytojais tik lankytojui pirma 
pasisveikinus/atsisveikinus, 
nerodo iniciatyvos, pasiteiravus 
suteikia minimalią informaciją.

Nesidomi lankytojais, vengia 
kontakto, nesuteikia 
informacijos arba neturi 
informacijos. 

Apmokėjimo galimybės 

Galimybė įsigyti bilietą 
internetu ar įsigyjant vietoje 
apmokėti bet kuria debetine ar 
kreditine kortele ar grynais 
eurais.

Galimybė apmokėti bet kuria 
debetine ar kreditine kortele ar 
grynais eurais.

Galimybė apmokėti ne visomis 
kortelėmis ar grynais eurais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Nevertinama jei objektas 
nemokamas bei nevykdo 
prekybos

Informacija prie kasos 
apie apmokėjimo 
galimybes

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes aiškiai ir matomai 
pateikta įėjus į objektą arba 
prie kasos, bent lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta įėjus į 
objektą arba prie kasos 
lietuvių kalba, tačiau iš ženklų 
suprantama ir kalbantiems 
kitomis kalbomis.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes pateikta prie kasos 
tik lietuvių kalba.

Informacija apie apmokėjimo 
galimybes nepateikta arba 
pateikta informacija yra 
neaktuali. 

Nevertinama jei objektas 
nemokamas bei nevykdo 
prekybos

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(objekto viduje)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
yra pandusai ar keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
laiptų nuolydis.

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu, pvz.statūs 
laiptai.

Pritaikomieji kriterijai: Atsiskaitymo galimybės

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Teikiamos paslaugos

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Darbuotojai

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Užsiėmimai vaikams 
(objekto viduje)

Yra žaidimų kampelis (žaislai, 
knygos, priemonės piešimui ar 
spalvinimui), edukaciniai, 
interaktyvūs užsiėmimai su 
vaikais.

Yra žaidimų kampelis (žaislai, 
knygos, priemonės piešimui ar 
spalvinimui) arba edukaciniai, 
interaktyvūs užsiėmimai su 
vaikais.

Galimybės užimti vaikus 
objekto viduje yra minimalios.

Objekto viduje vaikams 
užsiėmimų nėra.

Taikomos nuolaidos 
šeimoms

Šeimos bilietas leidžiantis 
sutaupyti daugiau nei 50% 
įėjimo kainos ARBA 
mažamečiams nemokamas 
įėjimas arba vaikams 
nemokamas įėjimas.

Vaikams nemokamai arba 
nuolaidos vaikams 50% ar 
daugiau. 

Nuolaidos vaikams mažesnės 
nei 50%. 

Nuolaidos netaikomos. Nevertinama, jei muziejus 
nemokamas

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Muziejaus papildoma 
vertė

Yra bent 4 požymiai: renginiai, 
išmanios paslaugos, 
besikeičiančios ekspozicijos ar 
parodos, edukacija, suvenyrų 
parduotuvė, maitinimo įstaiga, 
erdvės konferencijoms ar 
pobūviams. 

Yra bent 3 požymiai: renginiai, 
išmanios paslaugos, 
besikeičiančios ekspozicijos ar 
parodos, edukacija, suvenyrų 
parduotuvė, maitinimo įstaiga, 
erdvės konferencijoms ar 
pobūviams. 

Yra bent 2 požymiai: renginiai, 
išmanios paslaugos, 
besikeičiančios ekspozicijos ar 
parodos, edukacija, suvenyrų 
parduotuvė, maitinimo įstaiga, 
erdvės konferencijoms ar 
pobūviams. 

Yra tik 1 požymis: renginiai, 
išmanios paslaugos, 
besikeičiančios ekspozicijos ar 
parodos, edukacija, suvenyrų 
parduotuvė, maitinimo įstaiga, 
erdvės konferencijoms ar 
pobūviams arba nėra nei 
vieno iš požymių.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Netaikomas jei nėra pėsčiųjų 
takų

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra.

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto
Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Nuorodos

Patalpose ar lauke yra 
pakankamai nuorodų į WC. 
Atstumas iki WC yra mažesnis 
nei 500 m.

Patalpose ar lauke galėtų būti 
daugiau nuorodų į 
WC.Atstumas iki WC yra tarp 
500 m. ir 1 km. 

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

Paminklai, skulptūros, architektūrinio paveldo objektai be galimybės lankytojams patekti į vidų vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys, be žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų 
nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Netaikomas jei nėra pėsčiųjų 
takų

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra. Taikomas objektams mieste

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Išorinis objekto vaizdas 

Objektas naujos būklės, ar 
neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
susidėvėjimo požymių.

Objektas remontuojamas ir 
prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
susidėvėjimo požymiai.

Objektas senos būklės, 
reikalingas kapitalinis išorės 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto susidėvėjimo požymiai.

Objektas labai susidėvėjęs, 
nesaugus, reikalinga 
restauracija. Objektas 
nepatrauklus turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
statiniams. 

Vaizdas objekto viduje

Objekto vidus naujos būklės 
ar neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
išorės susidėvėjimo požymių.

Objekto vidus remontuojamas 
ir prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
vidaus susidėvėjimo požymiai.

Objekto vidus senos būklės, 
reikalingas kapitalinis vidaus 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto vidaus susidėvėjimo 
požymiai.

Objekto vidus labai 
susidėvėjęs, nesaugus, 
reikalinga restauracija. 
Objekto vidus nepatrauklus 
turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
pastatams.

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas.

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis 
grįstas šaligatvis.

Senas asfaltas arba sena 
plytelių danga.

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto

Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Sakralinio paveldo objektų vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Šiukšliadėžės patalpoje 
įėjus į objektą

Objekte yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Objekte yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Objekte nėra šiukšliadėžės. Taikomas pastatams.

Įėjimo patalpa objekto 
viduje 

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
labai teigiamą švaros įspūdį.

Tvarkinga ir prižiūrėta, sudaro 
pakankamą švaros įspūdį. 
Matomi nedideli tvarkos 
trūkumai.

Sudaro nepakankamą švaros 
įspūdį. Matomi tvarkos 
trūkumai.

Sudaro neigiamą švaros 
įspūdį (pvz. matomas pelėsis, 
voratinkliai ir t.t.)

Taikomas pastatams.

Informacijos apie darbo 
laiką pateikimas

Lankymo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
aiškiai, įskaitomai ir 
suprantamai. Papildomai 
pateikta nuoroda (ar QR 
kodas)  į informaciją apie 
objektą ir jo lankymo laiką 
interneto svetainėje.

Lankymo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų 
įskaitomai ir suprantamai

lankymo laikas pateiktas prie 
įėjimo į pastatą ar ant durų,  
tačiau pastatas užrakintas arba 
nurodyta dėl lankymo susitarti 
iš anksto.

lankymo laikas nepateiktas, 
neįskaitomas ar objektas 
užrakintas.

Nevertinama jei objektas 
nelankomas viduje arba 
nerakinamas, pvz. koplyčios, 
kapinaitės ir t.t.

Kalbos kuriomis pateikta 
informacija apie darbo 
laiką

Informacija apie lankymo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta lietuvių ir 
bent viena užsienio kalba 
ARBA ir kalbantiems kitomis 
kalbomis lengvai 
suprantamais simboliais.

Informacija apie lankymo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus lietuvių kalba // arba 
savaitės dienas žymint 
įskaitomais romėniškais 
skaitmenimis.

Informacija apie lankymo 
valandas ar kitus lankymo 
ypatumus pateikta tik lietuvių 
kalba ar sunkiai suprantamais 
simboliais.

Informacijos apie lankymo 
ypatumus nėra, net jei 
pastatas užrakintas nepateikta 
priežasčių. 

Nevertinama jei objektas 
nelankomas viduje arba 
nerakinamas, pvz. koplyčios, 
kapinaitės ir t.t.

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Patekimas į objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba yra pandusai ar 
keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą 
neįgaliojo vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma su 
turėklais arba laiptų nuolydis 
su turėklais. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, pvz. 
status užvažiavimas, durų 
staktos. 

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu, 
pvz.laiptai, nėra įrangos.

Judėjimas objekto viduje

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kita judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Minimalūs barjerai judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Pastate 
yra liftas ar kt. judėjimui 
reikalinga įranga (jei pastate 
daugiau nei vienas aukštas).

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas, galima 
patekti tik į dalį pastato. Nėra 
lifto ir kitos reikalingos įrangos 
(jei pastate daugiau nei vienas 
aukštas).

Objekto vidus visiškai 
nepritaikytas judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. 

Nuorodos

Patalpose ar lauke yra 
pakankamai nuorodų į WC. 
Atstumas iki WC yra mažesnis 
nei 500 m.

Patalpose ar lauke galėtų būti 
daugiau nuorodų į 
WC.Atstumas iki WC yra tarp 
500 m. ir 1 km. 

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje

Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

Pritaikomieji kriterijai: Darbo laikas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys ar kita danga, be 
žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(objekto viduje)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
yra pandusai ar keltuvas. 

Nėra barjerų arba minimalūs 
barjerai patekant į pastatą su 
vaikišku vežimėliu. Įrengta 
užvažiavimo platforma arba 
laiptų nuolydis.

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu, pvz.statūs 
laiptai.

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga grįstas takas ar 
natūralus gamtos takas 

Duobėta, remontuojamos 
būklės danga

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Netaikomas jei nėra pėsčiųjų 
takų

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra. Taikomas objektams mieste

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Objekto ar vietovės 
informacinis stendas 
šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
išsamus informacinis stendas 
apie objektą ir jo istoriją 
lietuvių ir bent viena užsienio 
kalba.

Šalia objekto pateiktas 
informacinis stendas apie 
objektą lietuvių kalba.

Šalia objekto pateiktas tik 
objekto pavadinimas arba 
trumpa informacija apie objektą 
lietuvių kalba.

Šalia objekto nėra pateikta 
jokios informacijos apie objektą 
arba informacija nepakankama. 

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Asfaltas ar plytelių danga arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga klotas takas

Žvyro danga, medinis takelis, 
natūralus gamtos takas be 
duobių

Duobėtas, neprižiūrimas, 
remontuojamos būklės takas

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto

Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Parkų vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC

25 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Nuorodos

Lauke yra pakankamai 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra mažesnis nei 500 m.

Lauke galėtų būti daugiau 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra tarp 500 m. ir 1 km.

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai

Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys ar kita danga, be 
žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama Jei objektai yra senamiestyje 
ar kitose kultūros paveldo 
saugomose teritorijose

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis

Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas

26 puslapis



Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų 
nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Parko papildoma vertė

Yra bent 4 požymiai: vandens 
telkinys, tiltelis, fontanas, 
gėlynai, dekoratyviniai 
medžiai, skulptūros, aktyvios 
erdvės, didelis parkas.

Yra bent 3 požymiai: vandens 
telkinys, tiltelis, fontanas, 
gėlynai, dekoratyviniai 
medžiai, skulptūros, aktyvios 
erdvės, didelis parkas.

Yra bent 2 požymiai: vandens 
telkinys, tiltelis, fontanas, 
gėlynai, dekoratyviniai medžiai, 
skulptūros, aktyvios erdvės, 
didelis parkas.

Yra tik 1 požymis: vandens 
telkinys, tiltelis, fontanas, 
gėlynai, dekoratyviniai 
medžiai, skulptūros, aktyvios 
erdvės, didelis parkas arba 
parke nėra nei vieno iš 
požymių.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Lygus asfaltas, dvipusio eismo 
kelias

Asfaltas, be žymių duobių, 
arba akmenimis grįsta gatvė, 
lengvai gali prasilenkti dvi 
transporto priemonės

Senas asfaltas arba žvyro 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga grįstas takas ar 
natūralus gamtos takas 

Duobėta, remontuojamos 
būklės danga

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Netaikomas jei nėra pėsčiųjų 
takų

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Nuorodos į objektus 
mieste

Matomoje vietoje yra 
nuorodos į autobusų ar 
geležinkelio stotį bei į kitus 
pagrindinius mieste esančius 
lankytinus objektus.  

Matomoje vietoje yra nuoroda 
į autobusų ar geležinkelio stotį 
ARBA į bent vieną mieste 
esantį lankytiną objektą.  

Matomoje vietoje yra nuoroda į 
autobusų AR geležinkelio stotį, 
ARBA vieną mieste esantį 
objektą. Yra nuorodų 
trūkumas.

Nuorodų nėra. Taikoma objektams mieste

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Objekto ar vietovės 
informacinis stendas 
šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
išsamus informacinis stendas 
apie objektą lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba.

Šalia objekto pateiktas 
informacinis stendas apie 
objektą lietuvių kalba.

Šalia objekto pateiktas tik 
objekto pavadinimas arba 
trumpa informacija apie objektą 
lietuvių kalba.

Šalia objekto nėra pateikta 
jokios informacijos apie objektą 
arba informacija nepakankama. 

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Asfaltas ar plytelių danga arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga klotas takas

Žvyro danga, medinis takelis, 
natūralus gamtos takas be 
duobių

Duobėtas, neprižiūrimas, 
remontuojamos būklės takas

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Jei aplinkui objektą nėra 
pėsčiųjų takų.

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto
Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Aplink objektą

Nėra jokių barjerų judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai su turėklais 
arba yra keltuvas.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai su turėklais arba 
yra keltuvas. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su neįgaliojo 
vežimėliu apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui 
neįgaliojo vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai, stati 
įkalnė. 

Paplūdimių vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka

Pritaikomieji kriterijai: Pritaikyta neįgaliųjų ir ribotos judėsenos turistų poreikiams 

Pritaikomieji kriterijai: WC
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Nuorodos

Lauke yra pakankamai 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra mažesnis nei 500 m.

Lauke galėtų būti daugiau 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra tarp 500 m. ir 1 km.

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Lygus asfaltas Asfaltas arba akmenuotas 
grindinys ar kita danga, be 
žymių duobių

Senas asfaltas arba žvyro 
danga

Duobėta, nepravažiuojama

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Elektromobilių stotelės

Yra daugiau nei viena 
nemokama automobilių 
įkrovos stotelė, aiškus 
ženklinimas, stotelė įrengta 
arčiausiai objekto.

Yra viena ar kelios mokamos 
automobilių įkrovos stotelės, 
aiškus ženklinimas

Yra viena mokama 
elektromobilių įkrovos stotelė.

Nėra elektromobilių įkrovos 
stotelės.

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų 
nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Paplūdimio papildoma 
vertė

Yra bent 4 požymiai: 
mėlynosios vėliavos 
paplūdimys, informacinis 
stendas, informacija apie 
vandens kokybę, 
persirengimo kabinos, WC, 
gelbėtojai, aktyvios vandens 
pramogos, maitinimo įstaiga.

Yra bent 3 požymiai: 
mėlynosios vėliavos 
paplūdimys, informacinis 
stendas, informacija apie 
vandens kokybę, 
persirengimo kabinos, WC, 
gelbėtojai, aktyvios vandens 
pramogos, maitinimo įstaiga.

Yra bent 2 požymiai: 
mėlynosios vėliavos 
paplūdimys, informacinis 
stendas, informacija apie 
vandens kokybę, persirengimo 
kabinos, WC, gelbėtojai, 
aktyvios vandens pramogos, 
maitinimo įstaiga.

Yra tik 1 požymis: mėlynosios 
vėliavos paplūdimys, 
informacinis stendas, 
informacija apie vandens 
kokybę, persirengimo kabinos, 
WC, gelbėtojai, aktyvios 
vandens pramogos, maitinimo 
įstaiga arba paplūdimyje nėra 
nei vieno iš požymių.

Nemokamas Wi-Fi
Spartus ryšys Geras ryšys Lėtas ryšys arba su trukdžiais Neveikia

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais

Pritaikomieji kriterijai: Elektromobilių stotelės
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo 
objekto

Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau 
nei 2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Asfaltas ar kita geros kokybės 
danga be duobių, lengvai gali 
prasilenkti dvi transporto 
priemonės

Asfaltas ar kita geros kokybės 
danga be žymesnių duobių, 
įmanoma prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėtas asfaltas arba kita 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga arba neįmanoma 
prasilenkti dviems transporto 
priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi 
plytelių danga, pėsčiųjų takas 
atskirtas nuo dviračių tako 
arba pažymėtas

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga grįstas takas ar 
natūralus gamtos takas 

Duobėta, remontuojamos 
būklės danga

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai 
lengvai surasti objektą

Oficialus adresas yra 
netikslus, nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių ar pagal objekto 
adresą objektą surasti 
pakankamai sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia 
nemažai pastangų, klausti 
vietinių gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Objekto ar vietovės 
žemėlapis šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
stendas su vietovės ar objekto 
žemėlapiu lietuvių ir/ar viena 
užsienio kalba. Žemlėpis yra 
lengvai suprantamas, jame 
yra pažymėta orientacijai 
reikalinga informacija, aiškiai 
pažymėtas taškas kuriame 
stovi stendas.

Šalia objekto pateiktas 
stendas su vietovės ar objekto 
žemėlapiu. Žemlėpis yra 
lengvai suprantamas, aiškiai 
pažymėtas taškas kuriame 
stovi stendas.

Šalia objekto pateiktas stendas 
su vietovės ar objekto 
žemėlapiu. Žemėlapis 
sudėtingas, nėra pažymėtas 
taškas kuriame stovi stendas. 
ARBA žemėlapis yra 
pablogėjusios būklės, išblukęs, 
neįskaitomas ar pan.

Stendo su vietovės ar objekto 
žemėlapiu nėra arba pagal 
pateiktą informaciją sunku 
orientuotis.

Objekto ar vietovės 
informacinis stendas 
šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
išsamus informacinis stendas 
apie objektą ir jo istoriją 
lietuvių ir bent viena užsienio 
kalba.

Šalia objekto pateiktas 
informacinis stendas apie 
objektą lietuvių kalba.

Šalia objekto pateiktas tik 
objekto pavadinimas arba 
trumpa informacija apie objektą 
lietuvių kalba.

Šalia objekto nėra pateikta 
jokios informacijos apie 
objektą arba informacija 
nepakankama. 

Išorinis objekto vaizdas 

Objektas naujos būklės, ar 
neseniai restauruotas. 
Nesimato jokių didelių objekto 
susidėvėjimo požymių.

Objektas remontuojamas ir 
prižiūrimas ar restauruotas. 
Matomi tik nedideli objekto 
susidėvėjimo požymiai.

Objektas senos būklės, 
reikalingas kapitalinis išorės 
remontas. Matomi ryškūs 
objekto susidėvėjimo požymiai.

Objektas labai susidėvėjęs, 
nesaugus, reikalinga 
restauracija. Objektas 
nepatrauklus turisto akiai. 

Jei objekto didžioji dalis 
vertinimo metu 
rekonstruojama. Taikomas tik 
statiniams. 

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Asfaltas ar plytelių danga arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga klotas takas

Žvyro danga, medinis takelis, 
natūralus gamtos takas be 
duobių

Duobėtas, neprižiūrimas, 
remontuojamos būklės takas

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba 
nesurinktos šiukšlės arba 
neprižiūrėti gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Apžvalgos aikštelių, bokštų, piliakalnių vertinimo klausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Šiukšliadės prie objekto
Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Nuorodos

Lauke yra pakankamai 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra mažesnis nei 500 m.

Lauke galėtų būti daugiau 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra tarp 500 m. ir 1 km.

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos 
yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
mygtukas automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali 
šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, 
rankena įsikibti šalia unitazo, 
žemiau įmontuota kriauklė, 
muilo dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, 
stiprus kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių 
arba visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai

Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Asfaltas ar plytelių danga arba 
kita geros kokybės danga

Žvyro danga ar kita natūrali 
danga be didesnių duobių

Duobėta, neprižiūrima, 
remontuojamos būklės danga

Labai duobėta, nesaugu

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis

Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Pritaikomieji kriterijai: WC

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto 

trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent 
viena užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų 
nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė įsigyti 
vandens 500 m. 
spinduliu

Yra bent 1 vietos įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų, 
kavos, arbatos ar kitų gėrimų.

Yra bent 1 vieta įsigyti 
vandens ir gaiviųjų gėrimų.

Spinduliu nuo 500 m.  iki 1 km.  
yra galimybė įsigyti vandens, 
gaiviųjų gėrimų ar kavos, 
arbatos.

Daugiau nei 1 km. spinduliu 
nėra galimybės įsigyti 
vandens, gaiviųjų gėrimų ar 
kt. gėrimų.

Galimybė įsigyti maisto 
500 m. spinduliu

Yra bent 2 - 3 skirtingo tipo 
vietos įsigyti maisto (pvz. 
maisto parduotuvė, kioskas, 
restoranas, kavinė ar pan.)

Yra bent 1 vieta įsigyti maisto Yra bent 1 vieta įsigyti maisto 
toliau nei 500 m. bet arčiau nei 
1 km.

1 km. spinduliu nėra 
galimybės įsigyti maisto

Galimybė neribotai judėti 
su vaikišku vežimėliu 
(šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) 
šaligatviai ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus 
draudžiama atsivesti.

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Susisiekimo galimybės 

Galimybė susisiekti: 
tarpmiestiniu autobusu, miesto 
autobusu ar kt. miesto 
transportu, 
automobiliu, dviračiu, 
pėsčiomis

Galimybė susisiekti bent: 
miesto autobusu, automobiliu. 
Taip pat tinka dviračiu, 
pėsčiomis jei atstumas leidžia.

Tik automobiliu, arba dviračiu 
ar pėsčiomis jei atstumas 
leidžia

Pėsčiomis

Viešojo transporto 
stotelės lokacija

Mažiau nei 200 m. nuo objekto Daugiau nei 200 bet mažiau 
nei 500 m. nuo objekto

Daugiau nei 500 bet mažiau nei 
2 km. nuo objekto

2 km. nuo objekto ar daugiau Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Viešojo transporto 
stotelės funkcionalumas

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, 
elektroninis atvykimų stendas, 
suolai, stogelis, šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė, tvarkaraščiai, suolai, 
šiukšliadėžė

Paženklinta viešojo transporto 
stotelė,  tvarkaraščiai

Tik paženklinta viešojo 
transporto stotelė

Netaikomas jei nėra viešojo 
transporto stotelės

Privažiavimo kelio būklė 

Asfaltas ar kita geros kokybės 
danga be duobių, lengvai gali 
prasilenkti dvi transporto 
priemonės

Asfaltas ar kita geros kokybės 
danga be žymesnių duobių, 
įmanoma prasilenkti dviems 
transporto priemonėms

Duobėtas asfaltas arba kita 
danga arba siauras kelias, 
sudėtinga arba neįmanoma 
prasilenkti dviems transporto 
priemonėms

Duobėta, sunkiai 
pravažiuojama arba labai 
siauras arba vienpusio eismo 
kelias

Pėsčiųjų ar dviračių tako 
būklė 

Lygus asfaltas arba lygi plytelių 
danga, pėsčiųjų takas atskirtas 
nuo dviračių tako arba 
pažymėtas

Asfaltas ar plytelių danga su 
nežymiais trūkumais. Arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga grįstas takas ar 
natūralus gamtos takas 

Duobėta, remontuojamos 
būklės danga

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Kelio ženklai į objektus 
užmiestyje

Regioninės reikšmės kelyje 
yra aiškiai matomas kelio 
ženklias ar nuoroda į turistinį 
objektą užmiestyje bent 5 km. 
prieš posūkį į privažiavimo 
kelią ir pakartotinai bent 1 km. 
prieš įvažiavimą/posūkį į 
privažiavimo kelią. Kelio 
ženkle nurodytas atstumas iki 
objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
aiškiai matomas kelio ženklas 
ar nuoroda į turistinį objektą 
bent 1 km. prieš posūkį į 
privažiavimo kelią, nurodytas 
atstumas iki objekto. 

Regioninės reikšmės kelyje 
kelio ženklas ar nuoroda į 
turistinį objektą pastatytas prieš 
pat posūkį/nuvažiavimą į 
privažiavimo kelią; atstumas iki 
objekto nenurodytas.

Regioninės reikšmės kelyje 
nepastebėta jokių kelio ženklų 
ar nuorodų į turistinį objektą 
arba nuorodos yra mažos, 
neaiškios ar sunkiai 
pastebimos.

Taikomas objektams už 
miesto

Adreso tikslumas

Oficialus adresas (arba 
nurodytos GPS koordinatės) 
yra tikslus, galima labai lengvai 
surasti objektą

Oficialus adresas yra netikslus, 
nėra nurodyta GPS 
koordinačių, tačiau pagal 
nuorodas galima surasti 
objektą

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra nurodyta GPS koordinačių 
ar pagal objekto adresą 
objektą surasti pakankamai 
sunku

Oficialus adresas nėra tikslus, 
nėra GPS koordinačių. 
Objektui surasti reikia nemažai 
pastangų, klausti vietinių 
gyventojų.

Objekto atpažinimas

Objektas matomas ir 
atpažįstamas iš tolo. Ant 
objekto yra lentelė ar 
informacinis ženklas šalia 
objekto.

Ant objekto yra lentelė arba 
informacinis ženklas šalia 
objekto. 

Objekto nepavyksta atpažinti iš 
karto, trūksta ženklo ant ar prie 
objekto arba ženklas 
nepakankamai akivaizdus. 

Objektą atpažinti sunku, nėra 
jokių atpažinimo ženklų.

Pažintinio tako 
žymėjimas 

Prie apžvalgos tako pradžios 
pateiktas stendas su 
apžvalgos tako(-ų) ar vietovės 
žemėlapiu lietuvių ir bent viena 
užsienio kalba arba 
informacija pateikta tik lietuvių 
kalba, tačiau pagal ženklus 
įmanoma suprasti patektą 
informaciją. Apžvalgos tako 
pradžia aiškiai pažymėta, 
toliau aiškiai sužymėtas takas. 

Prie apžvalgos tako pradžios 
pateiktas stendas su 
apžvalgos tako(-ų) ar vietovės 
žemėlapiu lietuvių kalba. 
Apžvalgos tako pradžia aiškiai 
pažymėta, toliau aiškiai 
sužymėtas takas. 

Prie apžvalgos tako pradžios 
nėra pateiktas apžvalgos tako(-
ų) ar vietovės žemėlapis. 
Apžvalgos tako pradžia 
pažymėta, toliau sužymėtas 
takas. 

Sunku arba neįmanoma rasti 
apžvalgos tako pradžią ir 
suprasti žymėjimą. Arba 
žymėjimo trūksta. 

Taikoma pažintiniams pėsčiųjų 
ir dviračių takams.

Objekto ar vietovės 
žemėlapis šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
stendas su vietovės ar objekto 
žemėlapiu lietuvių ir/ar viena 
užsienio kalba. Žemlėpis yra 
lengvai suprantamas, jame yra 
pažymėta orientacijai 
reikalinga informacija, aiškiai 
pažymėtas taškas kuriame 
stovi stendas.

Šalia objekto pateiktas 
stendas su vietovės ar objekto 
žemėlapiu. Žemlėpis yra 
lengvai suprantamas, aiškiai 
pažymėtas taškas kuriame 
stovi stendas.

Šalia objekto pateiktas stendas 
su vietovės ar objekto 
žemėlapiu. Žemėlapis 
sudėtingas, nėra pažymėtas 
taškas kuriame stovi stendas. 
ARBA žemėlapis yra 
pablogėjusios būklės, išblukęs, 
neįskaitomas ar pan.

Stendo su vietovės ar objekto 
žemėlapiu nėra arba pagal 
pateiktą informaciją sunku 
orientuotis.

Objekto ar vietovės 
informacinis stendas 
šalia objekto 

Šalia objekto pateiktas 
išsamus informacinis stendas 
apie objektą ir jo istoriją 
lietuvių ir bent viena užsienio 
kalba.

Šalia objekto pateiktas 
informacinis stendas apie 
objektą lietuvių kalba.

Šalia objekto pateiktas tik 
objekto pavadinimas arba 
trumpa informacija apie objektą 
lietuvių kalba.

Šalia objekto nėra pateikta 
jokios informacijos apie 
objektą arba informacija 
nepakankama. 

Pėsčiųjų takų būklė 
aplinkui objektą

Asfaltas ar plytelių danga arba 
geros kokybės akmenimis ar 
kita danga klotas takas

Žvyro danga, medinis takelis, 
natūralus gamtos takas be 
duobių

Duobėtas, neprižiūrimas, 
remontuojamos būklės takas

Sunkiai praeinamas ar 
nesaugus takas

Vejos, gėlynai

Žalia, šienaujama veja, be 
prikritusių lapų ir šiukšlių. 
Gėlynai prižiūrėti.

Šienaujama veja, prižiūrėti 
gėlynai su nedideliais 
trūkumais (pvz. ne visur 
nušienauta).

Žolė nešienauta arba yra 
prikritusių lapų arba nesurinktos 
šiukšlės arba neprižiūrėti 
gėlynai.

Neprižiūrima, apleista. Nevertinamas jei nėra vejos.

Pėsčiųjų takai
Takai nušluoti, tvarkingi, be 
šiukšlių.

Takai prižiūrimi, yra tik 
nedidelių trūkumų.

Takai mažai prižiūrimi arba yra 
pavienių šiukšlių

Takai apleisti.

Šiukšliadės prie objekto

Prie objekto yra kelios 
šiukšliadėžės, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena 
šiukšliadėžė, yra pakankamai 
vietos šiukšlėms. 

Prie objekto yra viena ar kelios 
šiukšliadėžės, tačiau jos pilnos 
šiukšlių.

Prie objekto nėra 
šiukšliadėžės.

Gamtos paveldo objektų, pažintinių pėsčiųjų ir dviračių takų vertinimo kausimynas

Baziniai kriterijai: Susisiekimas

Baziniai kriterijai: Orientavimasis 

Baziniai kriterijai: Objekto būklė

Baziniai kriterijai: Tvarka
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Nuorodos

Lauke yra pakankamai 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra mažesnis nei 500 m.

Lauke galėtų būti daugiau 
nuorodų į WC. Atstumas iki 
WC yra tarp 500 m. ir 1 km.

Trūksta nuorodų / neiaškios 
nruodos / reikia ieškoti WC 
arba klausti personalo. 
Atstumas iki WC daugiau nei 1 
km.

Nėra nuorodų / Nėra WC / 
WC neveikia, bet nuorodos yra

Tipas

WC yra atskirame pastate ar 
atskiroje specialiai įrengtoje 
patalpoje su visa WC įranga ir 
higienos priemonėmis 
(unitazas, kriauklė, muilas ir 
t.t.).

WC yra atskiroje specialiai 
įrengtoje patalpoje su WC 
įranga arba kilnojamas 
cheminis tualetas su higienos 
priemonėmis.

Kilnojamas cheminis tualetas 
be WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Lauko tualetas ar būdelė, be 
WC įrangos ir higienos 
priemonių.

Suskirstymas 
W/M/Bendras

Yra suskirstymas į vyrų, 
moterų ir neįgaliųjų WC

Yra suskirstymas į dvi 
kategorijas

Yra suskirstymas, tačiau kuris 
nors užrakintas

Yra visiems bendras WC

WC pritaikytas 
neįgaliesiems

Yra bent didžioji dalis 
neįgaliesiems pritaikytų 
patogumų: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, mygtukas 
automatiniam durų 
atrakinimui/atidarymui, 
pagalbos mygtukas, virvutė 
vandens nuleidimui, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis, speciali šiukšliadėžė

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, žemiau 
įmontuota kriauklė, muilo 
dozatorius, vienkartiniai 
rankšluosčiai ar džiovintuvas, 
veidrodis

Yra bent šie: plačios durys, 
paaukštintas unitazas, rankena 
įsikibti šalia unitazo, muilo 
dozatorius

WC nėra neįgaliesiems 
pritaikytos įrangos arba ji 
nepakankama

Šeimoms su vaikais 
pritaikytas poilsio 
kambarys / WC

Yra vystymo stalas, kriauklė, 
kabliukas paltui, vaikiško 
dydžio unitazas, vaikiško 
dydžio kriauklė, maitinimo 
kėdė

Yra vystymo stalas, kriauklė Yra vystymo stalas Nėra įrangos pritaikytos 
šeimoms su vaikais

Užraktas WC kabinoje
Sensorinis no touch  užraktas 
užsirakina / atsirakina 
automatiškai 

Mechaninis ar sklandinis 
užraktas

Kabliukas Užrakto nėra apskritai arba jis 
neveikia

Ventiliacija WC patalpoje
Jaučiama gera ventiliacija, 
papildomai naudojami oro 
gaivikliai

Jaučiama ventiliacija arba yra 
atidaromi langai

Prasta ventiliacija, jaučiamas 
nemalonus kvapas

Ventiliacijos nėra arba ji 
akivaizdžiai neveikianti, stiprus 
kvapas

Apšvietimas WC 
patalpoje

Yra įrengtas ir veikiantis 
pakankamas apšvietimas tiek 
išorėje, tiek bendroje patalpoje 
tiek kabinose

Yra įrengtas apšvietimas tiek 
bendroje patalpoje tiek 
kabinose, yra neveikiančių 
lempų

Nepakankamas apšvietimas 
išorėjė / bendroje patalpoje / 
kabinose

Nėra apšvietimo arba jis 
neveikia

Įranga ir higienos 
priemonės WC kabinose

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, šiukšliadėžė, 
kabliukas paltui, higieniniai 
maišeliai, unitazo dezinfekcija, 
tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, tualetinis 
popierius, kabliukas paltui, 
šiukšliadėžė, tualeto šepetys

Yra: unitazas, veikiantis 
vandens nuleidimas, 
šiukšliadėžė

Yra tik unitazas / neveikiantis 
vandens nuleidimas / 
užsikimšęs unitazas

Kita įranga ir higienos 
priemonės WC

Yra: krauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė, rankų 
dezinfekcinis skystis

Yra: kriauklė, skystas muilas, 
vienkartiniai rankšluosčiai ar 
džiovintuvas, veidrodis, 
šiukšliadėžė

Yra: kriauklė, šiukšliadėžė / 
trūksta higienos priemonių arba 
visai nepateikiamos

Trūksta įrangos / Trūksta 
higienos priemonių

Tvarka

Labai švarios kriauklės ir 
unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindys švarios, nešlapios

Pakankamai švarios kriauklės 
ir unitazai, nesimėto šiukšlės, 
šiukšliadėžės tuštinamos, 
grindims trūksta švaros arba 
jos šlapios, slidžios

Nešvarūs unitazai ar kriauklės / 
mėtosi šiukšlės, šiukšliadėžės 
netuštinamos / grindys 
nešvarios

Matomas ilgalaikis purvas ant 
unitazų, kriauklių ar grindų / 
mėtosi šiukšlės / nėra 
šiukšliadėžių arba 
netuštinamos

Ženklai
Yra nuorodos į parkavimo 
aikštelę bei aikštelė pažymėta

Aikštelė pažymėta Trūksta ženklų Nėra ženklų

Pajėgumas / Laisvos 
vietos

Parkavimo galimybės geros, 
yra pakankamai laisvų vietų

Yra vos kelios laisvos 
parkavimo vietos

Laisvų parkavimo vietų nėra 
arba reikia laukti

Parkavimo aikštelė perpildyta Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Kelio dangos būklė

Asfaltas ar plytelių danga arba 
kita geros kokybės danga

Žvyro danga ar kita natūrali 
danga be didesnių duobių

Duobėta, neprižiūrima, 
remontuojamos būklės danga

Labai duobėta, nesaugu

Manevravimo 
patogumas

Platus pravažiavimas Pakankamai vietos saugiai 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Nepatogu manevruoti Sudėtinga ar neįmanoma 
įvažiuoti / išvažiuoti, apsisukti

Parkavimo vietų dydis
Plačios vietos, patogu 
parkuotis bet kurio tipo 
lengvajam automobiliui 

Pakankamai vietos vidutinio 
dydžio automobiliui parkuotis

Sudėtinga priparkuoti, išlipti / 
įlipti

Nepakanka vietos parkuotis 
vidutinio dydžio automobiliui

Parkavimo vietos 
žymėjimas

Ryškios parkavimo vietos 
linijos

Pakankamai matomos 
parkavimo vietos linijos 

Sunkiai matomos arba iš dalies 
nematomos parkavimo linijos

Parkavimo vietos linijų nėra Žvyras ar kt. nežymima danga

Parkavimo apmokėjimo 
būdai

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais ar 
programėle.

Galimybė apmokėti bet kuria 
kortele ar grynais.

Tik vienas apmokėjimo 
metodas

Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkomato instrukcija 
kalbos

Instrukcija lietuvių ir bent viena 
užsienio kalba

Instrukcija tik lietuvių kalba, 
tačiau apmokėjimo 
procedūrair kainos suprantami 
ir pagal ženklus

Instrukcijos neaiškios Parkomatas neveikia Mokėti nereikia

Parkavimo vietos 
neįgaliesiems

Pažymėta platesnė parkavimo 
vieta, arčiausiai objekto

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė

Pažymėta parkavimo vieta, 
tačiau nėra platesnė ir nėra 
arčiausiai objekto

Nėra žymėjimo 

Parkavimo vietos 
autobusams

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta su vieta saugiam keleivių 
išlaipinimui

Pažymėta ilgesnė parkavimo 
vieta be vietos saugiam 
keleivių išlaipinimui

Nėra pažymėtų autobusų 
parkavimo vietų, tačiau 
parkavimas įmanomas

Nėra žymėjimo Objektas bendrai nepritaikytas 
autobusams įvažiuoti

Parkavimo kultūra

Automobiliai parkuojami 
laikantis žymėjimo linijų, 
parkuojami tvarkingai net ir 
nesant žymėjimo linijų, yra 
ženklai nurodantys parkavimo 
būdą; įspėjimo ženklai 
raginantys parkuotis tvarkingai

Ne visi automobiliai priparkuoti 
laikantis žymėjimo linijų arba 
ne visi parkuojami tvarkingai 
nesant žymėjimo linijų, trūksta 
parkavimo ženklų

Automobiliai parkuojami 
nesilaikant žymėjimo linijų arba 
parkuojami netvarkingai nesant 
žymėjimo linijų, parkavimo 
kultūra neskatinama parkavimo 
būdą nurodančiais ženklais, 
įspėjimo ženklais

Parkavimas chaotiškas, 
automobiliai gali būti 
užstatomi, nėra kontrolės

Nevertinama jei aikštelėje 
nėra automobilių.

Tvarka
Labai tvarkinga aplinka, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi pavienės šiukšlės, yra 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, pilnos 
šiukšliadėžės

Mėtosi šiukšlės, nėra 
šiukšliadėžių

Pritaikomieji kriterijai: WC

Pritaikomieji kriterijai: Parkavimas
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Aspektai

Labai gerai
(nėra jokių matomų 

trūkumų, komfortiškos 
sąlygos)

Gerai
(nedideli komforto trūkumai)

Tobulintina
(akivaizdūs kokybės 
trūkumai ar defektai)

Nepakankamai
(naudojimas negalimas, 

nesaugu arba visai 
neatitinka kriterijų)

Nevertinamas 
(tik dėl objektyvių 

priežasčių)

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama stende prie 
įvažiavimo apie apmokėjimą 
bent dviem kalbomis

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, informacija 
pateikiama apie apmokėjimą 
kitoje vietoje, ne prie 
įvažiavimo

Automobilio numerio skeneris 
ar užkardas, nėra matomo 
stendo su informacija 

Įvažiavimo / išvažiavimo 
kontrolė neveikia

Nevertinama jei įvažiavimo / 
išvažiavimo kontrolės nėra

Nuorodos pėstiesiems

Aiškios nuorodos kaip nueiti iki 
objekto, pažymėtos saugios 
pėsčiųjų perėjimo vietos

Aiškios nuorodos kaip nueiti iki 
objekto

Neaiškios nuorodos kaip nueiti 
iki objekto

Nėra jokių nuorodų Nevertinama jei parkavimo 
galimybės yra šalia objekto ir 
nuorodos bei pėsčiųjų perėjos 
yra nereikalingos

Galimybė atsisėsti 
pailsėti lauke

Yra kokybiškos pavėsinės, 
kokybiški staliukai su 
suoliukais atsisėsti ar 
stovyklavietė.

Yra kokybiški suoliukai 
atsisėsti.

Yra suoliukai atsisėsti, tačiau 
nekokybiški arba jų nepakanka. 

Nėra vietų atsisėsti.

Galimybė neribotai 
judėti su vaikišku 
vežimėliu (šalia objekto)

Nėra jokių barjerų judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Geros 
būklės (lygūs) šaligatviai ar 
takeliai su nuolydžiais, yra 
laiptų nuolydžiai.

Geros būklės (lygūs) šaligatviai 
ar takeliai, yra laiptų 
nuolydžiai. Yra tik nedidelių 
barjerų. 

Yra reikšmingų barjerų, 
judėjimas su vaikišku vežimėliu 
apsunkintas.

Nepritaikyta judėjimui su 
vaikišku vežimėliu. Sudėtingi 
barjerai, pvz.laiptai.

Žaidimų aikštelė (šalia 
objekto)

Saugi, didelė vaikų žaidimų 
aikštelė su įvairiomis 
sūpynėmis, čiuožyklomis, 
laipiojimo ir kt. aktyviomis 
veiklomis vaikams.

Saugi nedidelė vaikų žaidimų 
aikštelė su sūpynėmis, 
čiuožyklomis, laipiojimo 
veiklomis.

Saugi maža vaikų žaidimų 
aikštelė su 1-2 aktyvių veiklų.

Nėra žaidimų aikštelės arba 
nesaugi žaidimų aikštelė 
(pvz.neaptverta, šalia judrios 
gatvės, asfaltas, apleista)

Draugiška turistams su 
naminiais gyvūnais

Yra bent 3 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra bent 2 iš šių: ženklinimas 
ar leidžiama atsivesti naminius 
gyvūnus, ženklinimas kur 
leidžiama vedžioti gyvūnus, 
maišeliai ekskrementams, 
dubenėlis vandeniui.  

Yra 1 iš šių arba visai nėra: 
ženklinimas ar leidžiama 
atsivesti naminius gyvūnus, 
ženklinimas kur leidžiama 
vedžioti gyvūnus, maišeliai 
ekskrementams, dubenėlis 
vandeniui.  

Naminius gyvūnus draudžiama 
atsivesti.

Pažintinio tako 
papildoma vertė

Yra bent 3 požymiai: žiedinis 
takas, adekvataus ilgio takas, 
vandens telkinys, bent 1 
panoraminis vaizdas, kita 
stebėjimo ar apžvalgos 
galimybė, kita.

Yra bent 2 požymiai: žiedinis 
takas, adekvataus ilgio takas, 
vandens telkinys, bent 1 
panoraminis vaizdas, kita 
stebėjimo ar apžvalgos 
galimybė, kita.

Yra bent 1 požymis: žiedinis 
takas, adekvataus ilgio, 
vandens telkinys, bent 1 
panoraminis vaizdas, kita 
stebėjimo ar apžvalgos 
galimybė, kita.

Išvardintų požymių nėra. Taikoma pažintiniams pėsčiųjų 
ir dviračių takams. 

Pritaikomieji kriterijai: Papildoma vertė

Pritaikomieji kriterijai: Poilsis, vanduo, maistas

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška šeimoms su vaikais

Pritaikomieji kriterijai: Draugiška turistams su gyvūnais
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