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Kontrolinis testas Nr.1. / Tema: Mėgėjų žvejybos (rekreacinės žuvininkystės) 

samprata 
 

1) Mėgėjų (rekreacinės) žvejybos sampratą sudaro / tenkina šie teiginiai: 

a) žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais; 

b) žuvų gaudymas žvejybos įrankiais ir būdais; 

c) žuvų gaudymas nustatyta tvarka nekomerciniais ir komerciniais tikslais; 

d) žuvų gaudymas nustatyta tvarka nekomerciniais tikslais. 

 

2) Mėgėjų žvejybos žuvininkystė – tai: 

a) veikla, apimanti su mėgėjų žvejyba susijusį žuvų išteklių valdymą, išsaugojimą 

ir atkūrimą; 

b) žvejyba, kuri negali būti laikoma komercine žvejyba; 

c) mėgėjų žvejyboje naudojamų prekių gamyba ir tiekimas, su mėgėjų žvejyba susijusių 

paslaugų teikimas.  

 

3) Mėgėjų žvejybos sektorių sudaro: 

a) mėgėjų žvejyboje naudojamų prekių gamyba ir tiekimas; 

b) žuvų gaudymas žvejybos įrankiais; 

c) su mėgėjų žvejyba susijusių paslaugų teikimas; 

d) žuvų išteklių valdymas mėgėjų žvejybos reikmėms; 

e) žuvų gaudymas nustatyta tvarka komerciniais tikslais. 

 

4) Mėgėjų žvejybos pagrindinis skiriamasis bruožas yra: 

a) efektyvus žuvų išteklių valdymas mėgėjų žvejybos reikmėms; 

b) žuvų gaudymas vyksta tik mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais; 

c) žuvų gaudymas nekomerciniais tikslais; 

d) visos sugaunamos žuvys yra paleidžiamos. 

 

5) Parašykite termino rekreacinė žvejyba lietuvišką atitikmenį: 

__________________________________________________________________________ 

a) mėgėjų žvejyba. 
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6) Išvardykite bent tris mėgėjų žvejybos sektoriaus veiklas ir (ar) dalyvius: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

a) mėgėjų žvejybos įrankių gamyba; 

b) prekyba žvejybos įrankiais; 

c) vandens transporto (valčių, katerių ir t. t.) gamyba ir prekyba; 

d) gamtos išteklių vadyba; 

e) žvejybos turizmas; 

f) specializuota žiniasklaida (media – meškeriotojams skirta spauda, internetiniai 

resursai, TV laidos ir t. t.); 

g) meškeriotojai. 

 

7) Išvardykite bent tris mėgėjų žvejybos rūšis: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

a) meškeriojimas vidaus vandenyse; 

b) povandeninė medžioklė; 

c) jūrinis meškeriojimas; 

d) nardymas ir povandeninė medžioklė; 

e) sportinis meškeriojimas; 

f) nekomercinis gaudymas tinklinėmis priemonėmis. 

 

8) Pagrindiniai mėgėjų žvejybos privalumai lyginant su kitais žvejybos būdais yra: 

a) galima žvejyba ne tik iš vandens transporto priemonių, bet ir nuo kranto; 

b) galima efektyvi selektyvi žvejyba; 

c) galima žvejyba sugaunant ir paleidžiant žuvis (pagavai – paleisk, arba PP 

žvejyba); 

d) aukštas/didelis žuvų išgyvenamumas (angl. mortality rate) paleidžiant žuvis po 

sugavimų; 

e) galima žvejyba sugaunant ir nepaleidžiant žuvų. 
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9) Įrašykite mėgėjų žvejybos darnaus vystymosi veiksnius: 

a) aplinkosauga_________________________________________________________; 

b) ekonomika___________________________________________________________; 

c) socialinė gerovė_______________________________________________________. 

a) žuvų išteklių ir jų aplinkos apsauga ir atstatymas; 

b) mokesčiai už žvejybos leidimus, meškeriojimo prekių ir paslaugų mokesčiai; 

c) darbo vietos, turiningas laisvalaikio užimtumas, sveikatos ligų  prevencija. 

 

10) Lietuvos mėgėjų žvejybos sektoriaus ekonomika vertinama: 

a) ne mažiau nei 10 mln. Lt; 

b) ne mažiau nei 100 mln. Lt; 

c) ne mažiau nei 5 mln. Lt. 

 

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 
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Kontrolinis testas Nr. 2. Tema: Mėgėjų žvejybos administravimas (Mėgėjų 

žvejybos įstatymas ir kiti teisės aktai) 
 

1) Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas nustato: 

a) visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų 

sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius 

pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose; 

b) visuomeninius santykius, susijusius su mėgėjų žvejyba, žuvų išteklių apsauga ir 

racionaliu jų naudojimu; 

c) mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos organizavimo 

tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą. 

 

2) Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse leidimus galima įsigyti: 

a) internetu iš Aplinkos ministerijos; 

b) internetu iš Ūkio ministerijos; 

c) internetu per loterijos „Perlas“ svetainę; 

d) per loterijos „Perlas“ terminalus; 

e) žvejybos reikmenų parduotuvėse; 

f) internetu žvejybos reikmenų parduotuvėse.  

 

3) Mėgėjų žvejybos įrankiai – tai:  

a) visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių pagrindinis elementas yra 

žvejybos kabliukas arba kabliukai; 

b) bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti; 

c) tinklai, trumpesni nei 10 metrų ilgio; 

d) samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti; 

e) povandeninės žvejybos įrankiai. 

 

4) Žvejybos režimą vandens telkinyje gali nusakyti: 

a) mėgėjų žvejybos taisyklės; 

b) saugomų teritorijų nuostatai; 

c) mėgėjų žvejybos įstatymas; 

d) limituotos žvejybos tvarka. 
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5) Kokį leidimą privalo turėti asmenys, norintys vykdyti povandenine žūklę (medžioklę): 

a) mėgėjų žvejybos leidimą; 

b) povandeninės žūklės leidimą; 

c) tarptautinį naro (nardymo) sertifikatą. 

 

6) Be mėgėjų žvejybos leidimo leidžiama žvejoti: 

a) liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d.; 

b) mėgėjų žvejybos varžybų metu; 

c) mėgėjų žvejybos varžybų metu, jei organizatoriai tai suderino su Aplinkos ministerija 

ar jos padaliniais; 

d) fiziniams asmenims iki 16 metų; 
e) valstybinio socialinio draudimo pensininkams ir neįgaliesiems. 

 

7) Limituota žvejyba – tai: 

a) žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais pagal Aplinkos ministerijos ar 

Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką; 

b) saugomų ir globojamų žuvų rūšių ar intensyviai veisiamų žuvų žvejyba, taip pat 

žvejyba vandens telkiniuose, kuriuose mėgėjų žvejyba ribojama, arba žvejyba 

nestandartiniais įrankiais ir būdais pagal nustatytą tvarką; 

c) abu  atsakymai (a ir b) yra teisingi. 

 

8) Leidimai naudoti žūklės plotus neišduodami į: 

a) ežerus; 

b) tvenkinius; 

c) upes; 

d) rekreacijai svarbius vandens telkinius. 

 

9) Leidimai naudoti žvejybos plotą išduodami laikotarpiui: 

a) 5 metams; 

b) 10 metų; 

c) 99 metams; 

d) 25 metams. 
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10) Lietuvos meškeriotojų interesams atstovauja šios nevyriausybinės organizacijos: 

a) Žuvininkystės tarnyba; 

b) Lietuvos meškeriotojų sąjunga; 

c) Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija; 

d) Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“. 

 

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 
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Kontrolinis testas Nr. 3. / Tema: Žuvų išteklių naudojimas (Mėgėjų žvejybos 

taisyklės, Lietuvos raudonoji knyga ir kiti teisės aktai) 
 

1) Kurias iš išvardytų žuvų sugavus visada privalu paleisti atgal į vandens telkinį: 

a) vijūnus; 

b) lašišas; 

c) upėtakius; 

d) skersnukius; 

e) kiršlius; 

f) jūrines nėges; 

g) eršketines žuvis. 

 

2) Be mėgėjų žvejybos kortelių (limituotos žūklės leidimų) draudžiama sugavus pasiimti 

šias žuvų rūšis: 

a) lašišas; 

b) šlakius; 

c) ungurius; 

d) sykus; 

e) bet kokias žuvų rūšis, jeigu vandens telkinyje yra nustatyta limituota mėgėjų 

žvejyba; 

f) šamus. 

 

3) Neršto metu draudžiama žvejoti (įrašyti draudimo laikotarpį): 

o lašišas – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o šlakius – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o sykus – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o marguosius upėtakius – nuo  ___d.  ________mėn. iki ___d.  ________mėn.; 

Lašišas ir šlakius – nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.; 

Sykus ir marguosius upėtakius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 
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4) Neršto metu draudžiama žvejoti (įrašyti draudimo laikotarpį): 

o lydekas – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o salačius – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o vėgėles – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o kiršlius  – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

Lydekas – nuo vasario 1 d. iki  balandžio 20 d.;  

Salačius – nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.; 

Vėgėles – nuo gruodžio 15 d. iki sausio  15 d.; 

Kiršlius – nuo  kovo 1  d. iki gegužės 15 d. 

 

5) Neršto metu draudžiama žvejoti (įrašyti draudimo laikotarpį): 

o sterkus – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o žiobrius – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

o karšius* – nuo  ___d.  __________mėn. iki ___d.  __________mėn.; 

* tik Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose. 

Sterkus – nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.; 

Žiobrius – nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.; 

Karšius – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio  

parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose. 

 

6) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 

Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti  ___  kg, o Kuršių 

mariose – ___ kg, neskaitant stintų, kurių leidžiama sugauti ___ kg, paskutinės sugautos 

žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame punkte 

nustatytą normą. 

Vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras svoris negali viršyti 5 kg, o Kuršių 

mariose – 7 kg, neskaitant stintų, kurių leidžiama sugauti 10 kg, paskutinės 

sugautos žuvies svorio ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris didesnis už šiame 

punkte nustatytą normą. 

 

 

 

 

 

7) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 
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Vienos  žvejybos  metu  leidžiama  sugauti ___ vnt. margųjų upėtakių ir ___ vnt.  kiršlių.  

Vienos  žvejybos  metu  leidžiama  sugauti 2 vnt. margųjų upėtakių ir 3 vnt. kiršlių 

arba 3 vnt. margųjų upėtakių ir 2 vnt. kiršlių, t. y. vienos nurodytos rūšies 

paimamas kiekis negali viršyti 3 vnt., tačiau bendras nurodytų žuvų kiekis negali 

viršyti 5 vienetų. 

 

8) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 

Jei vienos žvejybos metu sugavote ir pasiėmėte 5 sterkus (starkius), vėliau tos pačios 

žvejybos metu galite sugauti ir pasiimti ___ lydekų ir ___ vėgėlių. 

Jei vienos žvejybos metu sugavote ir pasiėmėte 5 sterkus, vėliau tos pačios žvejybos 

metu galite sugauti ir pasiimti 0 (nulį) lydekų ir 0 (nulį) vėgėlių, nes bendras visų 

nurodytų žuvų kiekis pasiimti negali viršyti 5 vienetų. 

 

9) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 

Jei vienos žvejybos metu sugavote ir pasiėmėte 2 šapalus, vėliau tos pačios žvejybos 

metu galite sugauti ir pasiimti ___ meknių. 

Jei vienos žvejybos metu sugavote ir pasiėmėte 2 šapalus, vėliau tos pačios žvejybos 

metu galite sugauti ir pasiimti 3 meknes, nes bendras visų nurodytų žuvų kiekis 

negali viršyti 5 vienetų. 

 

10) Natūralios kilmės masalais draudžiama žvejoti: 

a) kiršlius; 

b) marguosius upėtakius; 

c) stintas; 

d) sykus; 

e) lašišas; 

f) šlakius; 

g) šamus. 

 

 

 

 

11) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 
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Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip ___ bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 

___ kitus mėgėjų žvejybos įrankius.  

Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams 

gaudyti ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius. 

 

12) Įrašykite trūkstamus skaičius į tarpus: 

Bendras vienu metu naudojamų kabliukų  skaičius negali viršyti  ___  vienetų,  išskyrus 

stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti ___ vienetų. 

Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vnt., išskyrus 

stintų žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vnt. 

 

13) Norint žvejoti valstybiniame neišnuomotame vandens telkinyje, kuriame nustatyta 

limituota žvejyba, reikia turėti: 

a) žvejo mėgėjo bilietą; 

b) Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos nario bilietą; 

c) žvejo mėgėjo kortelę. 

 

14) Žuvų rūšis, kurias draudžiama pasiimti sugavus Lietuvoje, nusako: 

a) Mėgėjų žvejybos įstatymas; 

b) Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (iš dalies, nes tik kelias rūšis); 

c) Lietuvos raudonoji knyga; 

d) Berno konvencija; 

e) Europos Sąjungos buveinių direktyva. 

 

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 

 

 

 

Kontrolinis testas Nr. 4. / Tema: Aplinkos pavojai mėgėjų žvejyboje 
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1) Išvardykite ne mažiau kaip tris sveikatos rizikas meškeriojant: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

a) meškeriojimo įrangos sukeliamos traumos (įpjovimai su valais, traumos nuo 

žvejybos kabliukų ir kt. įrangos, prisilietus meškerėmis prie elektros linijų laidų); b) 

peršalimai, nušalimai, sušalimai; c) skendimai vandens telkiniuose (žvejojant nuo 

ledo, iš valčių, braidant); d) Saulės spinduliuotės poveikis (odos nudegimai, 

perkaitimai); e) gamtos reiškinių sukeltos traumos (nuo elektros iškrovų / 

žaibavimo); gyvųjų organizmų sukeltos traumos (vabzdžių, gyvačių, erkių 

įkandimai ir kt.). 

 

2) Keli asmenys saugiai* lipti ant vandens telkinius dengiančios ledo dangos gali, kai jos 

storis sudaro ne mažiau nei: 

a) 3 cm; 

b) 10 cm; 

c) abu atsakymai (a ir b) teisingi. 

* saugumas visada yra diskutuotinas ir labai priklauso nuo hidrometeorologinių sąlygų ir 

vandens telkinio tipo bei morfometrinių parametrų. 

 
3) Žvejojant iš valties ir perkūnijai prasidėjus būtina imtis šių saugos veiksmų: 

a) kuo greičiau plaukti į krantą; 

b) iškelti meškeres; 

c) neliesti meškerių; 

d) išskleisti skėtį; 

e) užsivilkti papildomą gelbėjimosi liemenę. 

 

4) Žaibuojant negalima slėptis: 

a) po aukštais medžiais; 

b) metalinėse valtyse; 

c) šalia metalinių konstrukcijų; 

d) patalpose. 

 

 

5) Vėjo poveikis jutiminei temperatūrai yra: 

a) esant neigiamai oro temperatūrai jutiminė temperatūra sumažėja; 
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b) esant teigiamai oro temperatūrai jutiminė temperatūra sumažėja; 

c) teisingi abu atsakymai. 

 

6) Išvardykite, kokie gyvūnai (vabzdžiai, kiti) gali kelti pavojų sveikatai meškeriojimo metu 

būnant gamtoje Lietuvoje: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Erkės, bitės, širšės, uodai, mašalai, akliai ir sparvos, vapsvos, kamanės, gyvatės. 

 

7) Šalčių keliami pavojai sveiktai yra: 

a) nušalimai; 

b) sušalimai; 

c) peršalimai; 

d) visi atsakymai teisingi. 

 

8) Meškeriotojų skendimo dažniausios priežastys: 

a) saugos instrukcijų nesilaikymas; 

b) alkoholinių gėrimų naudojimas; 

c) perkaitimas saulėje; 

d) nemokėjimas plaukti. 

 

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 
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Kontrolinis testas Nr. 5. / Tema: Sveikata mėgėjų žvejyboje, pirmoji pagalba 
	  

1) Šilumos smūgiui būdinga: 

a) >40 °C žmogaus temperatūra, prakaitavimo nebuvimas; 

b) truputį pakilusi žmogaus temperatūra; 

c) drebulys ir mieguistumas. 

 

2) Šilumos sukeltam išsekimui būdinga: 

a) >40 °C žmogaus temperatūra, prakaitavimo nebuvimas; 

b) truputį pakilusi žmogaus temperatūra; 

c) paraudusi, karšta ir sausa oda; 

d) prakaitavimo nebuvimas. 

 

3) Hipertermija įvyksta, kai: 

a) žmogaus kūno temperatūrai suvienodėjus su aplinkos, kūnas negali 

išspinduliuoti ir išgarinti savo šilumos į aplinką; 

b) žmogaus bendroji kūno temperatūra nukrinta iki 35 °C ir žemiau. 

 

4) Žmogaus temperatūros savireguliavimo sutrikimas – tai: 

a) hipertermija; 

b) hipotermija; 

c) teisingi abu (a ir b) atsakymai. 

 

5) Hipotermija įvyksta, kai: 

a) organizme susikaupia šilumos perteklius ir kūno temperatūra pradeda kilti, 

atsiranda organizmo perkaitinimas; 

b) organizmas greičiau praranda šilumą nei ją pagamina, todėl gali sumažėti kūno 

temperatūra; 

c) žmogus  jaučia šiurpulį ar drebulį.  

 

6) Kuris šilumos poveikių kelia grėsmę žmogaus gyvybei? 

a) šilumos sukelti traukuliai; 

b) šilumos smūgis; 

c) šilumos sukeltas išsekimas. 
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7) Jei nukentėjėlis yra sušalęs ir nušalęs, pirmiausiai teikiame jam pagalbą kaip: 

a) sušalusiam; 

b) nušalusiam; 

c) pagalbos neteikiame. 

 

8) Žmogaus klinikinė mirtis trunka: 

a) 5–7 min.; 

b) 10–15 min.; 

c) a ir b variantai, priklausomai nuo nelaimingo atsitikimo aplinkos. 

 

9) Nesant kvėpavimui ir kraujotakai (pulsui), įpūtimai ir širdies masažas atliekami santykiu: 

a) 2:30; 

b) 2:50; 

c) 3:30. 

 

10) Širdies masažo paspaudimų dažnis per minutę yra: 

a) 60–80; 

b) 100–120; 

c) 40–50. 

 

11) Jokiais būdais negalima savarankiškai šalinti įsmigusio žvejybinio kabliuko (ar 

kabliukų), jei pastarasis yra įsmigęs į: 

a) akį; 

b) nosį; 

c) ausį; 

d) šalia gyvybiškai svarbių arterijų; 

e) visi atsakymai teisingi. 

 

12) Odos nudegimai nuo saulės spindulių gali būti: 

a) žiemą; 

b) vasarą; 

c) visi atsakymai (a ir b) teisingi. 
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13) Sušalusio žmogaus negalima šildyti: 

a) karštoje vonioje >20 °C; 

b) elektriniu šildymo prietaisu ar karšto vandens pūsle; 

c) duoti gerti alkoholinių gėrimų; 

d) duoti gerti karštos arbatos. 

 

14) Pirmosios pagalbos veiksmai esant saulės sukeltiems odos nudegimams: 

a) nusiprausti po dušu su muilu; 

b) patepti odą skysčiais, kurių sudėtyje yra spirito; 

c) pasitepti riebiu odos kremu; 

d) naudoti drėgnus, sterilius tvarsčius. 

 

15) Išvardykite bent tris apsaugos nuo Saulės spinduliuotės priemones: 

 _____________________________________________________________________________ 

Akiniai nuo saulės, galvos apdangalai, kremai su SPF, specializuoti drabužiai, drabužiai. 

	  

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 
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Kontrolinis testas Nr. 6. / Tema: Žvejybos turizmas, įvadas į darbo rinką 
 

1) Parašykite žvejybos turizmo apibrėžtį 

Žvejybos turizmas – ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Žvejybos turizmas – tai keliavimas mėgėjų žvejybos tikslais. 

 
arba apibūdinkite žvejybos turizmą savo žodžiais: _______________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Žvejybos turizmo svarbiausias objektas (keliavimo tikslas) yra: 

a) meškeriojamos žuvys; 

b) vandens telkiniai; 

c) gera infrastruktūra. 

 

3) Žvejybos turizmas (kaip ir klasikinis / įprastas turizmas) yra skirstomas (įrašykite) į: 

a)______________________________;atvykstamąjį; 

b)______________________________;išvykstamąjį; 

c)______________________________.vietinį. 

 

4) Kas yra gamtiniai žvejybos turizmo ištekliai? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Gamtiniai ištekliai – žuvų ištekliai ir (ar) jų įvairovė, buveinių (vandens telkinių) 

įvairovė, natūrali aplinka, kraštovaizdžių gausa ir t. t., arba kitaip, gamtinės 

aplinkos savybės, tinkamos mėgėjų žvejybai organizuoti.	  

	  

5) Žvejybos gido svarbiausia kompetencija yra (prašome parašyti)____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

      Mokėjimas meškerioti ir pagauti žuvis. 
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6) Kuri iš išvardytų žvejybos turizmo krypčių Lietuvoje yra labiausiai išvystyta: 

a) žvejyba Baltijos jūroje; 

b) lašišų žvejyba upėse; 

c) žvejyba ežeruose. 

 

7) Kurios iš išvardytų paslaugų yra būdingos teikti tik žvejybos gidų: 

a) meškeriotojų vežimas autotransportu; 

b) mokymai meškerioti; 

c) žuvies paruošimas kulinariniam vartojimui, gabenimui; 

d) meškeriotojų apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. 

 

8) Įvardykite perspektyviausias žvejybos turizmo vystymo kryptis / vietovės Lietuvoje, 

kurios gali būti įdomios užsienio meškeriotojams: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Nemuno deltos regioninis parkas; 

Kuršių marios; 

Lašišų ir kitų lašišinių žuvų meškeriojimas upėse. 

 

9) Žvejybos turizmo išteklius sudaro: 

a) gamtiniai ištekliai; 

b) infrastruktūra; 

c) tik žuvų ištekliai; 

d) teisingi a ir b atsakymai. 

_______________________________________________________________________ 

 
10) Turizmo ištekliai – tai: 

a) objektai ar vietovės, dominantys turistus ar skirti jų reikmėms; 

b) gamtinės, kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių visaverčiam fiziniam ir 

dvasiniam poilsiui organizuoti. 

 

Teisingi atsakymai pažymėti paryškintu šriftu. 

Norint palengvinti užduotis, rekomenduojama nurodyti teisingų atsakymų skaičių 

kiekviename punkte. 


