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

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK P 
Nuolatinė (NL)  40 20 11 74 

145 5 
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 

Dalyko programa skirta išanalizuoti Lietuvos ir Vakarų Lietuvos regiono  turizmo išteklius, susipažinti su jų 

klasifikavimu. Supažindinti studentus su didžiųjų Lietuvos miestų ir atskirų regionų kultūros ištekliais ir esamos objektų 

būklės vertinimu. Išanalizuoti gamtos turizmo išteklius, jų klasifikavimą, supažindinti su valstybės saugomomis 

teritorijomis, kurortais, jų išskirtiniais bruožais, savitumu ir reikšme išsaugant gamtą. Organizuoti studentams 

ekskursijas po Klaipėdą, saugomas teritorijas, jas išanalizuoti, aptarti.  

Studentai parengs turizmo išteklių aplanką, kur talpins tarpinius darbus bei tyrinėjimus apie dvarus, piliakalnius, 

muziejus ir jų ekspozicijas, įvertins turistinius maršrutus, pateiks vietovės patrauklumo vertinimą,  fiksuos tautosaką, 

įrašinės tarmes, analizuos tautinius kostiumus ir pan. 

Studentas gebės analizuoti pirminius ir antrinius išteklius, žinos turizmo infrastruktūros sudedamąsias dalis, suvoks 

žmogiškųjų išteklių svarbą teikiant turizmo paslaugas. Studentas gebės  sudaryti ir paruošti teminius žemėlapius 

Lietuvoje pagal išteklių grupes bei parengs kelionių maršrutus po Lietuvą su GIS, atlikti turizmo išteklių ir vietovių 

erdvinę analizę. 
 

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 

6. Analizuos ir vertins 

Lietuvos ir pasaulio turizmo 

išteklius, jų geografinius, 

kultūrinius, ekonominius 

ypatumus. 

6.1. Žinos pirminius ir antrinius Lietuvos 

turizmo išteklius ir jų klasifikaciją. 

6.2. Analizuos Lietuvos regionų turizmo 

išteklius, naudodamasis žemėlapiais ir 

kita kartografine medžiaga. 

6.3. Formuos Lietuvos gamtinių ir 

kultūrinių išteklių aplankalą. 

 

Paskaita.  

Išvykstamoji 

paskaita. 

Diskusija. 

Darbas grupėje. 

 

Praktinis darbas ir jo 

pristatymas. 

Aplankalo (Portfolio) 

pristatymas. 

Kontrolinis darbas. 

Egzaminas. 

 

7. Taikys turizmo veiklos ir 

turizmo išteklių tyrimo 

metodus, leidžiančius pažinti 

šios srities įmonės aplinką ir 

joje vykstančius procesus. 

7.1. Analizuos Lietuvos kultūros išteklių 

tipus, vertingiausius Lietuvos kultūros 

išteklius, ir istorines jų atsiradimo 

aplinkybes.  

 7.2. Tirs Lietuvos gamtinių turizmo 

išteklių teritorinį pasiskirstymą ir gebės 

atrinkti turizmo išteklius ekskursijoms ir 

kelionėms. 

7.3. Naudodamas GIS parengs žemėlapį 

pasirinktoje teritorijoje ir jį publikuos. 

Paskaita.  

Išvykstamoji 

paskaita. 

Diskusija. 

Darbas grupėje. 

Ekskursija. 

Praktinis darbas ir jo 

pristatymas. 

Savarankiškas darbas 

ir jo gynimas. 

Kontrolinis darbas. 

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. Lietuvos turizmo išteklių klasifikacija: gamtiniai ir 

kultūriniai turizmo ištekliai. Lietuvos gamtinis ir kultūrinis 

kraštovaizdis. 

4 -  - - - - 4 

2. Vietovės turistinis patrauklumas. 

Praktinis darbas Nr. 1. Žemėlapio kūrimo įrankiai ir 

aplinka Darbas su GIS: informacijos rinkimas, žemėlapio 

2 4 8 - - - 32 46 



geografinio pagrindo kūrimas. Lietuvos turistinių 

maršrutų analizė. 

Savarankiškas darbas Nr. 1. Lietuvos turizmo išteklių 

aplankalo (portfolio) formavimas. 

Savarankiškas darbas Nr. 2. Sukurti žemėlapį pasirinktoje 

vietoje pagal pasirinktų turizmo išteklių grupes. 

3. UNESCO pasaulio paveldo objektai Lietuvoje. 

Savarankiškas darbas Nr. 3. Skaitmeniniame žemėlapyje 

pažymėti UNESCO paveldo objektus Lietuvos teritorijoje. 

Žinoti arealų metodų. 

2 -  - - - 2 4 

4. Lietuvos piliakalniai ir pilys. 4 -  - - - 2 6 

5. Lietuvos dvarai ir istoriniai parkai. 

Savarankiškas darbas Nr. 4. Skaitmeniniame žemėlapyje 

pažymėti pasirinktus dvarus ir istorinius parkus, 

analizuojamoje teritorijoje. Objektų papildymas tekstu, 

iliustracijomis. Spalvų metodas, teksto parengimas. 

2 2  - - - 2 6 

6. Lietuvos bažnyčios ir vienuolynai.  2 -  - - - 2 4 

7. Lietuvos muziejai, jų kolekcijos ir siūlomos veiklos 

juose. 

Praktinis darbas Nr. 2. „X muziejaus teikiamų paslaugų 

analizė“. 

2 2  - - - 2 6 

8. Istoriniai Lietuvos senamiesčiai: Vilnius, Kaunas, 

Klaipėda ir Kėdainiai.  

Savarankiškas darbas Nr. 4. Skaitmeniniame žemėlapyje 

pažymėti Lietuvos senamiesčius, kultūrinius objektus, 

analizuojamoje teritorijoje. Objektų papildymas tekstu, 

iliustracijomis. Spalvų metodas, teksto parengimas, 

žemėlapio legendos sudarymo principai. 

4 -  - - - 2 6 

9. Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos kultūriniai ištekliai. 

Praktinis darbas Nr. 3. “Kultūriniai turizmo ištekliai 

Klaipėdos mieste“. Klaipėdos senamiesčio arealo 

žymėjimas, kultūrinių ir gamtinių objektų žymėjimas. 

iliustracijų pateikimas, teksto įvedimas, legendos 

sukūrimas. 

2 2  - - - 2 6 

10. Kalba (tarmės), tautosaka, tradicinis kostiumas, 

papročiai, ritualai, šventės, festivaliai – kaip kultūriniai 

turizmo ištekliai. 

Savarankiškas darbas Nr. 5. Pasirinkto etnografinio 

regiono nematerialieji kultūros ištekliai. 

2 2  - - - 6 10 

11. Lietuvos kurortai. 

Praktinis darbas Nr. 4. Lietuvos kurortų ir kurortinių 

teritorijų gamtiniai ištekliai, jų svarba turizme. 

Savarankiškas darbas Nr. 6. Parengs pasirinkto kurorto 

pristatymą bei atliks užduotis, skirtas studento aplankalo 

formavimui. Skaitmeniniame žemėlapyje pažymėti Lietuvos 

kurortus bei jų kurortologinius išteklius, sveikatingumo 

įmones, pėsčiųjų  ir dviračių takus, sugrupuoti teikiamas  

paslaugas ir jas pavaizduoti poligonų, taškų, linijų metodu  

pasirinktuose kurortuose ir kurortinėse teritorijose. 

4 2  - - - 4 10 

12. Valstybės saugomų teritorijų tinklas. 

Praktinis darbas Nr. 5. Išanalizuoti turistinius maršrutus ir 

jiems skirtą infrastruktūrą pasirinktose saugomose 

teritorijose. 

Savarankiškas darbas Nr. 7. Pasirinktame regioniniame 

parke, naudojant GIS parengti turistinį maršrutą ir jį 

publikuoti. 

4 4  - - - 4 12 

13. Gamtinių ir kultūrinių turizmo išteklių naudojimui 

reikalinga infrastruktūra. 

Praktinis darbas Nr. 6. Infrastruktūros analizė (atvejo 

analizė). 

4 2  - - - 4 10 



Savarankiškas darbas Nr. 5. Mokslinio straipsnio analizė. 

Specializuotos literatūros analizė. 

14. Žmogiškieji ištekliai turizme. 2 -  - - - - 2 

Pasirengimas egzaminui - - 3 - - - 10 13 

Bendras valandų skaičius 40 20 11 - - - 74 145 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko 

rezultatų nr. 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

6.1; 6.2; 6.3. Parengtas Lietuvos turizmo išteklių aplankalas. Gamtinių ir kultūrinių turizmo objektų 

atpažinimas.  Lietuvos gamtinio žemėlapio mokėjimas, UNESCO paveldo objektų mokėjimas. 

Kultūrinių turizmo išteklių teritorinio pasiskirstymo žinojimas ir mokėjimas.  

7.1; 7.2. Išanalizuoti gamtiniai ir kultūriniai ištekliai pasirinktoje teritorijose, geba pasiūlyti objektus 

ekskursijoms ir turistiniams maršrutams.  

7.3. Geba parengti skaitmeninį žemėlapį ir jį publikuoti. 

 

Vertinimo tvarka 

Baigiamojo (sukaupto) dalyko, studijų įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę: 

i

n

i

i kXIKV 
1

 

Kur: 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius, 

Xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai, 

ki  - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai. 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Socialinių mokslų 

fakulteto bibliotekoje 

Kitose 

Kolegijos 

bibliotekose 

1. Baležentis A., Žuromskaitė B. (2012) Turizmo vadyba. 

Tarptautinio turizmo administravimo įvadas, Mykolo Romerio 

universitetas, Vilnius 

20 - 

2. A. Kumetaitienė, A. Stanionis. Skaitmeninių žemėlapių 

sudarymas ir duomenų apdorojimas [elektroninis išteklius]: 

mokomoji knyga (2010). Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas. 

- El.knyga 

3. Mastering ArcGIS (2015).  Maribeth Price. - 1 (TF) 

4. Sud. Paliušytė, A., Vaišvilaitė, I.  (2012) Vadovas po Lietuvos 

Didžiąją Kunigaikštystę, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 

Vilnius. 

1 - 

5. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (2013) Ypatinga Lietuva 

:keliaujame po saugomas teritorijas : 5 nacionaliniai parkai, 

30 regioninių parkų, 6 rezervatai, 41 maršrutas.  Terra 

Publica, Kaunas. 

2 - 

6. Stulpinai tė J. (2016) Turizmo pagrindai : samprata, sistema, 

sandara : mokomoji knyga 

10 - 

7. Turizmas : plėtra, iššūkiai, perspektyvos : vadovėlis (2016). 

(autorių grupė) 

3 - 

8. Turizmo planavimas (2015). G. Indriūnas. Vilnius: Vilniaus 

kolegija. 

7 - 

- 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. GIS and geocomputation for water resource science and engineering (2016). Barnali Dixon, Venkatesh 

Uddameri. 

2. Semaškaitė, I.(2005) Lietuvos pilys ir dvarai :istorijos ir legendos, architektūros bruožai: patarimai, nuorodos 



ieškantiems kelio, Algimantas, Vilnius. 

4. Mažosios Lietuvos enciklopedija. (2001 – ). Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius. 

5. Mozgeris G., Dumbrauskas A., Jonikavičius D. Geografinių informacinių sistemų pagrindai : studijų knyga 

(2015). Aleksandro Stulginskio universitetas. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas, Miškų ir ekologijos 

fakultetas. 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

Lektorė    Jurgita Kasparienė 
(pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 
 

 


