
 

KAIMO TURIZMO ORGANIZATORIAUS 
MODULINĖ MOKYMO PROGRAMA 

 

Valstybinis kodas: M43101501 
Bazinis išsilavinimas: pagrindinis 
Mokymo trukmė:  2,7 metų 
 
Valstybinis kodas: M44101501 
Bazinis išsilavinimas: vidurinis 
Mokymo trukmė: 1,5 metų 
 
Valstybinis kodas: T43101501 
Bazinis išsilavinimas: vidurinis. Gali turėti vieną kvalifikaciją(specialybę). 
Programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. 
Mokymo trukmė: 8 mėn. 
  
Suteikiama profesinė kvalifikacija:  kaimo turizmo organizatorius 
 

       
 

    
 

Programos paskirtis. Parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus kaimo 
turizmo organizatorių, gebantį dirbti kaimo turizmo sodybose, įkurti ir organizuoti smulkų kaimo 
turizmo verslą, teikti apgyvendinimo, maitinimo bei rekreacinės veiklos paslaugas. 

Kaimo turizmo organizatorius paruošia sodybą pagal kaimo turizmo paslaugos teikimo 
reikalavimus; paruošia kambarius svečiams apgyvendinti pagal sveikatos saugos reikalavimus; 
parenka žaliavas ir medžiagas patiekalams gaminti, paruošia ir patiekia patiekalus pagal sveikos 
mitybos, fiziologijos, sanitarijos ir higienos reikalavimus; numato poilsiautojo rekreacinę 
programą, jai reikalingą įrangą ir išteklius, rengia turistinius maršrutus po regioną; bendrauja su 
svečiais pagal svetingumo standartus ir geba suteikti pirmąją pagalbą. 



Būsimo darbo specifika. Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti nedideliuose viešbučiuose, 
svečių namuose, nakvynės ir pusryčių namuose, kaimo turizmo sodybose, stovyklavietėse), taip pat 
užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. 

Kaimo turizmo organizatoriaus darbui būdingas intensyvus ir betarpiškas bendravimas su 
kaimo turizmo paslaugų vartotojais ir dėl to padidėjusi įvairių konfliktinių situacijų rizika; gana 
intensyvi emocijų raiška, kuri reikalauja gerai išlavintų gebėjimų valdyti emocijas ir jų reiškimąsi. 
Veiklų vykdymas yra grindžiamas svetingumo vertybėmis, reikalaujančiomis ypatingo, itin 
pagarbaus požiūrio į svečius, dėmesingumo ir aktyvaus suinteresuotumo jų poreikiais. Dalis veiklų 
pasižymi darbo organizavimu pamainomis, darbu įvairiu paros metu. Darbuotojai turi gebėti 
tenkinti sparčiai besikeičiančius lankytojų poreikius. 
                                             

KAIMO TURIZMO ORGANIZATORIAUS MODULINĖ (90 KREDITŲ) 
 

PROFESINIS CIKLAS 
 

Profesinio mokymo moduliai Visai programai Teorijai Praktikai 
Kreditai valandos 

Įvadas į profesiją 2 44 13 31 
Saugus elgesys ekstremaliose 
situacijose  (bendrasis) 

1 22 18 4 

Sąmoningo fizinio aktyvumo 
reguliavimas  reguliavimas  
(bendrasis) 

5 110 110 0 

Darbuotojų sauga ir sveikata 
(bendrasis) 

2 44 31 13 

Informacijos valdymas 5 110 33 77 
Kaimo turizmo verslo organizavimas 10 220 65 155 
Apgyvendinimo paslaugų teikimas 10 220 65 155 
Maitinimo paslaugų teikimas 15 330 90 240 
Rekreacinės veiklos organizavimas 10 220 65 155 
Kaimo turizmo sodybos priežiūra 10 220 65 155 

 

Privalo pasirinkti ne mažiau, kaip 10 kreditų 
 

Patalpų tvarkymas ir priežiūra kaimo 
turizmo sodyboje 

5 110 33 77 

Pobūvių ir šventinių renginių 
organizavimas kaimo turizmo 
sodyboje 

5 110 33 77 

Kaimo turizmo paslaugų reklama ir 
pardavimas 

5 110 33 77 

Įvadas į darbo rinką 10 220 0 220 
Iš viso: 90 1980 621 1359 
 

KAIMO TURIZMO ORGANIZATORIAUS TĘSTINĖ MODULINĖ (70 KREDITŲ) 
 

PROFESINIS CIKLAS 
 

Profesinio mokymo moduliai Visai programai Teorijai Praktikai 
Kreditai valandos 

Įvadas į profesiją 0 0 0 0 
Saugus elgesys ekstremaliose 
situacijose  (bendrasis) 

0 0 0 0 

Sąmoningo fizinio aktyvumo 
reguliavimas  reguliavimas  
(bendrasis) 

0 0 0 0 



Darbuotojų sauga ir sveikata 
(bendrasis) 

0 0 0 0 

Informacijos valdymas 5 85 25 60 
Kaimo turizmo verslo organizavimas 10 170 50 120 
Apgyvendinimo paslaugų teikimas 10 170 50 120 
Maitinimo paslaugų teikimas 15 255 75 180 
Rekreacinės veiklos organizavimas 10 170 50 120 
Kaimo turizmo sodybos priežiūra 10 170 50 120 
 

Pasirenkamieji moduliai 
 

Patalpų tvarkymas ir priežiūra kaimo 
turizmo sodyboje 

0 0 0 0 

Pobūvių ir šventinių renginių 
organizavimas kaimo turizmo 
sodyboje 

0 0 0 0 

Kaimo turizmo paslaugų reklama ir 
pardavimas 

0 0 0 0 

Įvadas į darbo rinką 10 170 0 170 
Iš viso: 90 1190 300 890 

 


