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Dalyko grupė* Dalyko tipas** Studijų forma 
Struktūra*** Iš viso 

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK 
P 

Nuolatinė (NL)  24 24 4 52 
104  4 

Ištęstinė (I)     
*Dalyko grupė: BS – bendrieji studijų dalykai; SK – studijų krypties dalykai. 

**Dalyko tipas: P – privalomas dalykas; A – pasirenkamas (alternatyva), LP – laisvai pasirenkamas dalykas. 

***Struktūra: T – teorija; P – seminarai, praktikumai, laboratoriniai darbai;  K – konsultacijos; S – savarankiškas darbas.  
 

Anotacija 

Dalykas skirtas supažindinti studentus su kelionių rengimu ir išmokyti parengti kelionę, sudaryti klejonės maršrutą 

naudojant GIS žemėlapius. Dalyko studijų metu supažindinama su kelionės samprata, kelionių tipais ir keliavimo 

motyvais, kelionės rengimo etapais, kelionės paslaugų paketo komponavimo principais, kelionės informacijos rūšimis, 

mokoma parengti kelionės maršrutą naudojantis maršrutų planavimo programomis. Studentai praktiškai išbando 

kelionės maršruto planavimo programas ir parengia 2-3 dienų kelionės maršrutą. Išklausę paskaitų kursą studentai 

gebės pasirinkti kelionės temą ir suformuluoti išskirtinį ir turistams patrauklų kelionę reprezentuojantį pavadinimą; 

gebės parinkti lankomus objektus, atitinkančius kelionės temą; sudaryti maršrutą, kelionėje lankomus objektus išdėstant 

nuosekliai ir logiškai; sugebės sukurti interaktyvų pasakojimo žemėlapį, parengti organizacinę ir pažintinę kelionės 

informaciją; parašyti glaustą, bet atskleidžiantį temos turinį kelionės informacinį tekstą. Studentas gebės vadovauti 

kelionei, organizuoti turistus kelionės metu; išmanys kelionių organizavimo teisinius aspektus; laikytis saugumo 

reikalavimų ir drausmės; žinos kelionės draudimo rūšis, veiksmus, kurių reikia imtis nelaimingo atsitikimo metu.  

Studentas turi būti išklausęs šiuos dalykus: Turizmo ir poilsio pagrindai,  Psichologija, Kalbos kultūra ir dokumentų 

valdymas, Informacinės technologijos, Ekonomikos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Kelionių ir turizmo 

geografija, Tarptautinis turizmas, Vadybos pagrindai, Lietuvos turizmo ištekliai, Turizmo rinkodara ir rinkos tyrimai. 

 

Programos studijų rezultatų sąsajos su studijų dalyko rezultatais bei studijų metodais ir studentų pasiekimų 

vertinimo metodais 

Studijų programos 

rezultatai 

Studijų dalyko 

rezultatai 
Studijų metodai 

Studento pasiekimų vertinimo 

metodai 

1. Žinos rekreacijos, 

laisvalaikio reikšmę,  

istorinę raidą, turizmo, 

struktūrą, pagrindines 

turizmo ir poilsio 

organizavimo verslo 

filosofijos teorijas bei 

koncepcijas. 

1.1. Žinos kelionės 

sampratą ir  klasifikaciją. 

1.2. Gebės atskirti 

turistines keliones: pagal 

turizmo rūšis, pagal  

transporto rūšis, pagal 

turistinės grupės sudėtį. 

1.3. Išmanys kelionės 

parengimo etapus ir 

kelionės paslaugų paketo 

komponavimo principus. 

Paskaita.  

Atvejų analizė. 

Darbas grupėje. 

„Minčių žemėlapis“ 

Išvykstamoji 

paskaita. 

 

 

 

Apklausa žodžiu. 

Kontrolinis darbas. 

Praktinis darbas. 

Projektinė veikla. 

Egzaminas. 

6. Analizuos ir vertins 

Lietuvos ir pasaulio 

turizmo išteklius, jų 

geografinius, kultūrinius, 

ekonominius ypatumus. 

6.1. Atrinks tinkamus 

Lietuvos ir pasaulio 

turistinius išteklius 

organizuojamoms 

ekskursijoms ir 

kelionėms.  

6.2. Įvertins turizmo 

logistikos galimybes bei 

naudosis jomis rengiant ir 

vykdant ekskursijas ir 

keliones. 

Paskaita.  

Diskusija. 

Atvejų analizė. 

Darbas grupėje. 

Išvykstamoji 

paskaita. 

 

Praktinis darbas. 

Kontrolinis darbas. 

Literatūros šaltinių analizė. 

Savarankiškas darbas. 

Savarankiško darbo pristatymas. 

Egzaminas. 

8. Parengs turizmo verslo 

projektą, kelionę ar 

ekskursiją, rekreacinę 

programą ir organizuos jų 

įgyvendinimą  bei kontrolę. 

8.1. Parengs ir įgyvendins 

turizmo verslo projektą – 

kelionę. 

8.2.  Numatys lankomus 

objektus ir parengs 

individualų kelionės 

maršrutą, kelionės 

Paskaita.  

Diskusija. 

Demonstravimas. 

Projekto metodas. 

 

Atsiskaitymas raštu. 

Projektas. 

Savarankiškas darbas. 

Savarankiško darbo pristatymas. 

Egzaminas. 



informaciją.  

8.3. Parengs kelionės 

pristatymą. 

10. Taikys turizmo verslą 

reglamentuojančius teisės 

aktus, laisvalaikio ir 

pramogų organizavimo, 

ekskursijų ir kelionių 

ruošimo ir vedimo bei 

viešbučių administravimo 

metodus ir metodikas. 

11.1. Gebės taikyti 

kelionių organizavimo 

veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, jais 

vadovausis,  

organizuodamas keliones 

ir ekskursijas. 

Paskaita. 

Atvejų analizė. 

Turizmo  verslą 

reglamentuojančių 

dokumentų analizė. 

 

Kontrolinis darbas. 

Praktinis darbas. 

Dalyvavimas diskusijose praktinių 

užsiėmimų metu. 

Egzaminas. 

 

Dalyko turinys ir apimtis 

Temos pavadinimas ir turinio apibūdinimas 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

NL forma 

Kontaktinių val. 

skaičius,  

I forma 
S 

Iš viso 

val. 

T P K T P K 

1. Kelionės samprata, požymiai, rūšys ir keliavimo 

motyvai.  

Praktinis darbas Nr.1. Įsimintiniausios kelionės analizė ir 

pristatymas. 

2 2 -    2 6 

2. Kelionės organizavimo paslauga, jos teisinis 

reglamentavimas. Kelionės parengimo kriterijai ir etapai.  

Praktinis darbas Nr.2. Pasirengimas Tarptautinei gido 

dienai. 

4 4 1    4 13 

3. Kelionės maršruto planavimo metodai ir programos. 

Maršrutų planavimas ir GIS. 

Praktinis darbas Nr.3 Lietuvos miestų GIS žemėlapių ir 

juose sukurtų duomenų sluoksnių analizė.   

Praktinis darbas Nr.4.  
Lankytinų objektų paieška žemėlapyje pagal adresą, 

vietovardį, pagal koordinates;  objektų atranka ir 

pridėjimas žemėlapyje,  maršrutų planavimas naudojant 

GIS žemėlapius.  

Savarankiškas darbas Nr.1. Dviejų/trijų dienų kelionės 

maršruto sudarymas naudojant GIS žemėlapius ir 

aplikacijas. 

2 6 3    10 21 

4. Kelionės paslaugų paketo komponavimo principai. 

Tradiciniai ir netradiciniai kelionių paketai.  

Praktinis darbas Nr.5. Kelionių organizatorių siūlomų 

kelionių paketų analizė.  

Savarankiškas darbas Nr.2. Kelionės dokumentų 

paketas: turizmo paslaugų teikimo sutartis, atmintinė, 

klausimynas, sąmata. 

2 2 -    8 12 

5. Interaktyvūs žemėlapiai. Kelionės žemėlapio kūrimas. 

Žemėlapio pasakojimo (story map) kūrimas. 

Praktinis darbas Nr.6. Duomenų ir informacijos rinkimas 

žemėlapio pasakojimo (story map) kūrimui ArcGIS 

programa. 

Praktinis darbas Nr.7. Žemėlapio pasakojimo kūrimas 

ArcGIS programa naujai parengtam kelionės maršrutui. 

Teminio turistinių objektų žemėlapio legendos sudarymas, 

žemėlapio paruošimas publikavimui. 

2 4 -    4 10 

6. Turizmo transporto infrastruktūra ir logistika: kelionių 

sausumos, vandens ir oro transportu ypatumai. 

Praktinis darbas Nr.8. Studentų parengtų dviejų/trijų 

dienų kelionių maršrutų  naudojant GIS žemėlapius ir 

aplikacijas pristatymas.  

2 4 -    2 8 

7. Turistų saugumas kelionės metu.  

Praktinis darbas Nr.10. Kelionės atmintinės rengimas. 

2 2 -    2 6 



8. Kelionių paklausa ir pasiūla. Grįžtamosios informacijos 

analizė. Kelionės klausimyno rengimas. 

2 - -    2 4 

9. Kelionės informacija, jos rūšys ir jos teikėjai.  

10. Savarankiškas darbas Nr.3. Kelionės aprašymas ir 

lankstinukas. 

2 - -    6 8 

11. Kelionės vadovo ir gido darbo turinys ir specifika.  4 - -    2 6 

Pasirengimas egzaminui - - - - - - 10 10 

Bendras valandų skaičius 24 24 4 - - - 52 104 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

1.1.; 1.2.; 1.3.  Atsakymų į klausimus žodžiu ir raštu išsamumas, logiškumas. Turizmo naujienų sekimas, analizė. 

Savarankiškų darbų atitikimas savarankiško darbo užduočiai ir rašto darbų metodiniams 

reikalavimams. Refleksija. 

6.1.; 8.1.; 8.3. Savarankiškų darbų atitikimas rašto darbų metodiniams reikalavimams ir savarankiško darbo 

užduočiai. Turizmo naujienų sekimas  ir kūrybiškas informacijos interpretavimas bei panaudojimas. 

Gebėjimas naudotis maršruto planavimo programomis. Pristatymo sklandumas, originalumas, 

atsakymų į klausimus konkretumas. Organizaciniai gebėjimai, darbas komandoje. 

6.2.; 8.2. Savarankiškų darbų atitikimas savarankiško darbo užduočiai ir rašto darbų metodiniams 

reikalavimams. Kūrybiškumas ir komandinio darbo įgūdžiai praktinių užsiėmimų metu. Gebėjimas 

įvertinti lankomų objektų ir informacijos tinkamumą kuriamos kelionės maršrutui. 

10.1. Praktinių ir savarankiškų užduočių metu pademonstruotas gebėjimas taikyti kelionių organizavimo 

veiklą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis kuriant  ir organizuojant kelionę. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

IKV = 0,6X1 + 0,4X2 

X1 – kontrolinių, praktinių, savarankiškų ir kitų darbų įvertinimo vidurkis.  

X2 -  egzamino įvertinimas. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Socialionių 

mokslų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Kubertavičienė R. (2005) Kelionių sudarymas: mokymo priemonė. 

Agora, Vilnius. 

13 - 

2. Barauskaitė J. (2012) Ekskursijos rengimo ir vedimo metodika. 

Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda. 

5 - 

3. Goeldner, Charles R. (2012) Tourism: principles, practices, 

philosophies. John Wiley & Sons, New Jersey (N.J.). 

1 - 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. 
Baležentis, A., Žuromskaitė B., (2012) Turizmo vadyba: tarptautinio turizmo administravimo įvadas: mokomasis 

leidinys. Mykolo Riomerio universitetas, Vilnius. 

2. 
Prakapienė, D., Prakapas R. (2010) Ekskursijų rengimas ir vedimas: metodologinis aspektas: mokomoji knyga. 

Didakta, Vilnius. 

3. Cook, Roy A. (2014) Tourism: the business of hospitality and travel. Pearson, Harlow. 

4. Semaška, A. (2008) Lietuvos keliais: turisto žinynas : miestai ir rajonai - jų pažintinis lobynas: 1030 lankytinų 

vietovių aprašymai nuo seniausių laikų iki naujausių žinių. Vilnius. 

5. Įdomiausios kelionės po Lietuvą :[iliustruotas žinynas ] : 70 maršrutų, 700 fotografijų, 1100 objektų . (2012) 

Sud.: Kandrotienė D., Kandrotas V. Terra Publica, Kaunas. 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

              Lektorė                    Laurencija Budrytė-Ausiejienė 



      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 


