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MOKYMO INSTITUCIJA: KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA 

 TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS 

STUDIJŲ PROGRAMA: TRANSPORTO LOGISTIKOS TECHNOLOGIJOS 

DALYKO PAVADINIMAS: LOGISTIKA 

DALYKO KODAS: TF-TLT-2-026 

  

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

val. 

Kreditų 

skaičius T P K S 

SK 
P 

Nuolatinė (NL)  60 30 10 60 
160 6 

Ištęstinė (I) 20 16 64 60 
*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.  

 

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms: 
 

Anotacija 

Dalyke analizuojama šiuolaikinė logistikos samprata, logistikos raidos etapai, logistikos plėtros veiksniai ir išsivystymo 

lygiai, logistinių sistemų koncepcijos, logistikos uždaviniai , funkcijos ir kai kurie valdymo aspektai, logistinio valdymo 

tendencijos; nagrinėjamos pagrindinės logistikos veiklos sritys: klientų aptarnavimas, užsakymų tvarkymas, transporto 

organizavimas, atsargų bei medžiagų srautų valdymas bei šių sričių sąsajos; analizuojama produkto samprata logistikoje 

ir jo integraciniai ryšiai įvertinant įvairias charakteristikas; analizuojama logistikos tiekimo grandies koncepcija ir jos 

struktūriniai elementai; detalizuojamas logistikos paskirstymas ir pagrindiniai paskirstymo kanalų kūrimo principai, 

logistikos veiklos kontrolės metodai, analizuojama efektyvi logistika; gilinamos žinios apie aprūpinimo, gamybos ir 

paskirstymo logistiką bei pagrindinius jų skirtumus; nagrinėjamos logistikos informacinės sistemos jų svarba logistikos 

sistemai; analizuojamos strateginės logistinio bendradarbiavimo galimybės; modeliuojamas transportavimo procesas 

integruojant įvairias transporto rūšis ir transporto priemones. 

 

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 

4. Gebės priimti krovinių 

logistikos technologinius 

sprendimus, atsižvelgiant į 

krovinių srautus, parinkus 

racionaliausią vežimo 

maršrutą ir transporto 

junginį. 

4.1. Gebės apibūdinti 

logistikos svarbą firmos 

veikloje, spręsti logistikos 

uždavinius, įvertinti 

veiksnius turinčius įtakos 

transportavimo 

sąnaudoms ir kainai. 

Įtraukianti paskaita, 

demonstravimas, 

diskusija, uždavinių 

sprendimai, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

4.2. Gebės paaiškinti 

klientų aptarnavimo ir 

užsakymų priėmimo 

svarbą planuojant 

krovinių ir keleivių 

vežimus. 

Įtraukianti paskaita, 

demonstravimas, 

diskusija, uždavinių 

sprendimai, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

4.3. Gebės pagrįsti 

kombinuotųjų, 

intermodalinių ar 

multimodalinių  vežimų  

taikymą krovinių 

pervežimams. 

Įtraukianti paskaita, 

demonstravimas, 

diskusija, , uždavinių 

sprendimai, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

4.4. Gebės sudaryti 

finansiškai naudingą 

žaliavų gavybos-

gamybos-produkcijos 

paskirstymo sistemas bei 

pagrįsti jos efektyvumą. 

Įtraukianti paskaita, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė, uždavinių 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 
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sprendimai. užduotis. 

7. Gebės optimaliai valdyti 

vežimo technologinį 

procesą, įvertinant krovinių 

transportavimo sąlygas, 

procesus, vykstančius 

logistikos sistemoje, krovos 

darbų mechanizmų 

efektyvumą ir transporto 

priemonių techninę būklę. 

7.1. Studentas gebės 

sudaryti vežimo 

technologinį procesą 

įvertinant transportavimo 

sąsajas su logistika ir 

marketingu. 

 

Įtraukianti paskaita, 

demonstravimas, 

diskusija, , uždavinių 

sprendimai, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

7.2. Studentas gebės 

nustatyti veiksnius 

turinčius įtakos logistikos 

sąnaudoms ir juos 

analizuoti. 

Įtraukianti paskaita, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė, uždavinių 

sprendimai. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

7.3. Studentas gebės 

įvertinti logistinės veiklos 

rezultatus įmonės 

veikloje. 

Įtraukianti paskaita, 

demonstravimas, 

diskusija, , uždavinių 

sprendimai, 

informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė. 

Kontrolinis darbas pusiau atviri 

klausimai, savarankiškų darbų  

pristatymas ir gynimas, 

praktikumų pristatymas raštu ir 

gynimas, egzaminas  raštu pusiau 

atviri klausimai ir praktinė 

užduotis. 

9. Gebės kūrybiškai , 

atsakingai dirbti 

daugiaprofilinėje grupėje ir 

organizuoti paskirtą veiklą, 

bei savarankiškai gilinti 

žinias profesinėje veikloje 

9.1. Gebės pritaikyti 

gautas teorines ir 

praktines žinias, parinkti 

tinkamus ar adaptuotus 

konkrečiai situacijai 

logistinius modelius. 

Informacijos šaltinių 

analizė, individualus 

darbas, savarankiškas 

darbas situacijos 

analizė. 

Savarankiškų darbų  pristatymas ir 

gynimas, praktikumų  pristatymas  

raštu ir gynimas, 

 

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. Logistikos reikšmė, plėtros istorija, jos aplinka: 
Logistikos samprata. Logistikos raida. Logistikos aplinka.  

Logistika firmos veikloje. Veiklos tinklas. Logistika 

gamybos procese.  

Savarankiškas darbas Nr.1.: Logistinės įmonės 

pristatymas 

4 - 1 2 - 3 6 11 

2. Produktas ir jo integraciniai ryšiai: Logistikos 

produkto prigimtis. Produkto gyvavimo ciklas. Pasiūlos ir 

paklausos kreivė. Produkto charakteristikų įtaka 

logistinėms išlaidoms. Produkto pakavimas. Produkto 

kainos nustatymas. 

Praktikumas Nr. 1. Produkto logistinės charakteristikos 

sudarymas 

2 2 - 1 2 1 4 8 

3. Gamybos grandinės ir jų logistika. Paprastoji 

gamybos grandinė ir jos logistika. Sudėtinės gamybos 

grandinės ir jų logistika. Gamybos grandinių valdymas. 

Gamybos grandinės valdymo logistika. Tarptautinių 

gamybos grandinių esmė. Tarptautinių gamybos grandinių 

jungtys, jų logistika. Transportas tarptautinėse gamybos 

grandinėse. Aptarnavimo teritorijų planavimas taikant 

ArcGIS sprendimsu. Optimalių maršrutų parinkimas 

automobilių parkui taikant ArcGIS programą. 

Praktikumas Nr. 2. Logistinės grandinės sudarymas 

ArcGis programa. 

8 6 - 3 2 9 8 22 
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Kontrolinis darbas Nr.1 

4. Užsakymų tvarkymas ir informacinis aprūpinimas. 

Užsakymo ciklas. Užsakymo būdas. Logistikos 

informacinė sistema. Naujausių informacinių technologijų 

taikymas. Užsakymų taškų paskirstymas daugeliui 

transporto priemonių; 

 

Praktikumas Nr. 3. Užsakymo taškų paskirstymas ArcGIS 

programa. 

Praktikumas Nr. 4. Užsakymų atlikimo modeliavimas 

ArcGIS programa. 

2 6 - 1 2 5 6 14 

5. Tarptautinių gamybos grandinių logistika. 

Tarptautinių gamybos grandinių esmė. Tarptautinių 

gamybos grandinių plėtros perspektyvos, jų logistikos 

procesas. Tarptautinių gamybos grandinių jungtys, jų 

logistika. Transportas tarptautinėse gamybos grandinėse. 

Savarankiškas darbas Nr.2.:Tarptautinės gamybos 

grandinės sudarymas 

Kontrolinis darbas Nr.2 

6 - 1 2 - 5 6 13 

6. Transporto logistika. Transporto logistikos esmė ir 

uždaviniai. Transportavimo paslaugų charakteristika. 

Kombinuotasis transportas. Ekspeditoriaus reikšmė 

transporto procesui. Automobilių parinkimas. Krovinių 

gabenimas per terminalus. Tarptautinis krovinių 

ženklinimas. Krovinių gabenimo organizavimas vidaus ir 

tarptautiniais maršrutais. 

Praktikumas Nr.5. Srautų prognozavimas. 

Praktikumas Nr.6.  Transportavimo planavimas ir 

sprendimų priėmimas ArcGIS programa 

2 8 - 2 3 5 5 15 

7. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai: Sandėliavimo 

esmė ir svarba; Sandėlių tipai; Bendrojo naudojimo ir 

privačių sandėlių lyginimas; Sandėliavimo funkcijos ir 

veiklos organizavimas.  

4 - - 1 - 3 2 6 

Seminaras Temos: Sandėlių tipai, sandėliavimo funkcijos, 

atsargos logistikoje, sandėlių išplanavimas. 

- 2   1 1 3 5 

8. Strateginiai sandėliavimo sprendimai: Sandėlių 

skaičius; Vietovės analizė; Sandėlio vidaus planas; 

Sandėlių veiklos organizavimas. 

2 -  1 - 1 3 5 

9. Prekių paskirstymo logistika. Sudėtinės prekių 

paskirstymo logistikos dalys. Sandėliai paskirstymo 

procese. Prekių paskirstymo ir transportavimo procesų 

derinimas. Paskirstymo centrai. 

Praktikumas Nr.7.  Sandėliavimo taškų išsidėstymas ir jų 

aptarnavimo planavimas  ArcGIS programa 

Kontrolinis darbas Nr.3. 

4 4 - 1 2 5 3 11 

10. Atsargos ir jų valdymas. Atsargų paskirtis. Atsargų 

tipai. Atsargų valdymo tikslai. Ekonomiško užsakymo 

kiekio modelis. Atsargų valdymas: problemų simptomai ir 

valdymo tobulinimas. Pasenusių atsargų ir atliekų 

tvarkymas. 

Praktikumas Nr.8. Optimalaus užsakymo dydžio 

nustatymas 

Savarankiškas darbas Nr.3.:Pasenusių atsargų ir atliekų 

tvarkymas įmonėse 

4 4 1 2 2 5 8 17 

11. Logistinis bendradarbiavimas: Logistinio 

bendradarbiavimo paslaugos. Logistikos paslaugų teikėjo 

pasirinkimas. Strateginės logistinio bendradarbiavimo 

galimybės. Logistinių paslaugų plėtojimo galimybės. 

Savarankiškas darbas Nr.4.: Transporto tinklų   tipai, 

logistikos paslaugų vykdytojų tipai taikant ArcGIS 

programą 

4 - 1 1 - 4 4 9 

12. Logistikos informacinės sistemos. Logistikos 2 - - 1 - 1 4 6 
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informacinių sistemų prioritetai ir struktūra. Informacinės 

sistemos kūrimo principai. ArcGIS programos  

Kontrolinis darbas Nr.4 

Pasirengimas egzaminui - - 2 - - 2 2 4 

Bendras valandų skaičius 48 36 6 20 16 54 70 160 

 

 

 

Dalyko studijų rezultatų vertinimo sistema 

Studijų dalyko rezultatų vertinimo kriterijai 

Sudaro kroviniui logistinį technologinį procesą mažiausiomis laiko ir finansinėmis sąnaudomis.  

Sudaro finansiškai naudingą žaliavų gavybos – gamybos – produkcijos paskirstymo sistemą bei pagrindžia jos 

ekonominį efektyvumą.   

Nustato ir analizuoja veiksnius įtakojančius logistikos sąnaudas.  

Pritaiko gautas teorines ir praktines žinias, parenka tinkamus ar adaptuotus logistinius modelius. 

Savarankiškai organizuoja turimą darbo laiką bei nustatyto prioritetus, sudarant veiksmų hierarchiją. 

Grupuoja, analizuoja, sistemina  analitinius duomenys bei pateikia pagristas išvadas formuojant logistinį kanalą. 

Atlieka logistinių procesų analizę ir suranda informaciją tyrimui atlikti. 

 

Vertinimo tvarka 

Taikoma dešimties balų kriterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas.  

IKV = ii

n

i
kx   , 

kur: 

n – tarpinių atsiskaitymų skaičius,  

xi – tarpinių atsiskaitymų ir egzamino įvertinimai,  

ki - tarpinių atsiskaitymų ir egzamino svertiniai koeficientai. 

 

IKV= X1∙0,2+X2∙0,2+X3∙0,2+X4∙0,4 , 

kur:  

X1 – 4  kontrolinių darbų įvertinimo vidurkis (0,2); 

X2 – 9 praktinių darbų įvertinimo vidurkis (0,2); 

X3 – 4 savarankiškų darbų įvertinimo vidurkis (0,2); 

X4 – egzamino darbo įvertinimas (0,4). 

 

Rekomenduojama literatūra ir kiti informaciniai  šaltiniai 

Pagrindinė literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

Egzempliorių skaičius 

Technologijų 

fakulteto 

bibliotekoje 

Kitose Kolegijos 

bibliotekose 

1. Bazaras D. (2005) Įvadas į logistiką. Vilnius „Technika“ 1 1 

2. Paulauskas V. (2007) Logistika. Klaipėdos universiteto leidykla 5 25 

3. Pierre D. (2013). International Logistics. Fourth Edition 1 - 

4. Palšaaitis R. (2011). Tarptautinuo verslo transpprtinis logistinis 

aptarnavimas. Vilnius „Technika“ 

23 5 

5. Minalga R.  (2009) Logistika versle. Vilnius  “Homo liber” 3 1 

6. Minalga R. (2008) Aprūpinimo logistika. Mykolo Romerio universitetas. 12 4 

7. Urbonas .J A. (2005) Tarptautinė logistika. Kaunas „Technologija“ 14 7 

 

 

Papildoma literatūra ir informaciniai šaltiniai 

Nr. Literatūra  ir informaciniai šaltiniai 

1. Bardi E.J., Coyle J.J., Novak R.A. (2004) Management of Transportation. Thomson. 

2. Christopher M. (2007) Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Vilnius „Eugrimas“ 

3. Palšaitis R.  (2005) Logistikos pagrindai. Vilnius „Technika“ 

4. Palšaitis R. (2010) Šiuolaikinė logistika. Vilnius „Technika“ 

 

Dalyko aprašo rengėjas (-ai): 

 

              Lektorė                                    Jūratė Liebuvienė 
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      (pareigos)  (parašas)  (mokslo laipsnis, vardas, pavardė) 

 

 

 

 


