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UŽDUOTYS 

 

Tema: Įvadas į profesiją – pasirengimas  profesinei / darbinei veiklai. Mėgėjų 

žvejybos (rekreacinės žuvininkystės) samprata. Susipažinkite su Europos meškeriotojų 

aljanso veikla (http://www.eaa-europe.org). Apžvelkite Lietuvos meškeriotojų nevyriausybinių 

organizacijų, ginančių meškeriotojų interesus, veiklas. 

1) Grupinė užduotis (pusei grupės). Parenkite pristatymą apie Europos meškeriotojų 

aljanso veiklą. 

2) Grupinė užduotis (pusei grupės). Parenkite pristatymą apie Lietuvos meškeriotojų 

nevyriausybinių organizacijų veiklą. 

 

Tema: Įvadas į profesiją – pasirengimas  profesinei / darbinei veiklai. Mėgėjų 

žvejybos (rekreacinės žuvininkystės) samprata. Susipažinkite su Europos meškeriotojų 

aljanso publikuojamomis socio-ekonominėmis studijomis, kuriose pateiktos įvairių Europos šalių 

mėgėjų žvejybos apžvalgos (http://www.eaa-europe.org). Internete nesunkiai galima rasti ir kitų 

šalių (JAV, Kanados, Australijos ir kt.) meškeriojimo sektoriaus studijas, su kuriomis 

rekomenduotina susipažinti.  

3) Individuali užduotis. Parenkite trumpą pristatymą apie vienos šalies meškeriojimo 

sektoriaus pasiekimus. Pristatykite atrinktą medžiagą per paskaitą. 

4) Grupinė užduotis. Aptarkite, kokie yra skirtumai ir panašumai skirtingose šalyse. 

Pabandykite atsakyti, kas nulėmė šiuos skirtumus. 

 

Tema: Įvadas į profesiją – pasirengimas  profesinei / darbinei veiklai. Mėgėjų 

žvejyba (rekreacinė žuvininkystė) ir darnusis vystymasis. Išanalizuokite, ar mėgėjų žvejybos 

plėtra Lietuvoje vyksta remiantis darnaus vystymosi principais.  

5) Individuali užduotis. Pateikite savo įžvalgas ir pasiūlymus, ką reikėtų keisti 

Lietuvos mėgėjų žvejybos sektoriuje (o gal nereikėtų), kad jis vystytųsi remiantis 

darnios raidos principais. 

6) Grupinė užduotis. Aptarkite, kodėl svarbu plėtoti mėgėjų žvejybą remiantis 

darnaus vystymosi principais. Ar visos šalies galimybės yra išnaudojamos siekiant 

darnaus meškeriojimo? 

7) Grupinė užduotis. Pagalvokite ir pabandykite išvardyti mėgėjų žvejybos socio-

ekonomines naudas, neišvardytas vadovėlyje. 
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Tema: Įvadas į profesiją – pasirengimas  profesinei / darbinei veiklai. Žvejybos 

turizmas. Suraskite turizmo paslaugų meškeriotojams (organizuojamų išvykų, kelionių, gidų) 

pasiūlymus internete (tik ne Lietuvos tiekėjų). Jų galima aptikti žvejybos turizmo įmonių 

tinklalapiuose, internetinių parduotuvių meškeriotojams tinklalapiuose bei kituose 

internetiniuose resursuose. 

8) Individuali užduotis. Parenkite trumpą tokios vienos paslaugos (ar paslaugų 

komplekso) pristatymą. Pristatykite jį savo grupėje. 

9) Grupinė užduotis. Aptarkite, kas visuose pristatymuose buvo bendro, o kas 

skyrėsi.  Kokie yra pagrindiniai pasiūlymų punktai / dalys?  

10) Grupinė užduotis. Kokių turizmo paslaugų meškeriotojams siūloma daugiausiai? 

Kas, Jūsų manymu, nulemia tokį pasiskirstymą? Kaip ar (ir) pagal ką galėtumėte 

suskirstyti šių paslaugų sektorių?  

 

Tema: Įvadas į profesiją – pasirengimas  profesinei / darbinei veiklai. Žvejybos 

turizmas. Aptarkite, kokiose Lietuvos saugomose teritorijose (nacionaliniuose, regioniniuose 

parkuose) gali būti plėtojamos mėgėjų žvejybos paslaugos pritaikant esamą turizmo 

infrastruktūrą. 

11) Grupinė užduotis. Susidaliję į grupes, parenkite pristatymus apie mėgėjų žvejybos 

galimybes saugomose teritorijose, išnaudojant jų infrastruktūrą. 

12) Grupinė užduotis. Išanalizuokite, kokios mėgėjų žvejybai reikiamos 

infrastruktūros trūksta labiausiai. 

 

Tema: Mėgėjų žvejybos objektai. Mėgėjų žvejybos valdymas. Susipažinkite su 

mėgėjų žvejybą reglamentuojančiais bei su ja susijusiais įstatymais ir teisės aktais (sąrašas 

pateiktas vadovėlyje). 

13) Grupinė užduotis. Susiskirstykite grupėmis ir parenkite pristatymus šiomis 

temomis:  a) Mėgėjų žvejybos įstatymas; b) Mėgėjų žvejybos taisyklės; c) 

Limituotos žvejybos tvarka ir sąlygos. Aptarkite jų taikymo ribas. 

14) Grupinė užduotis. Aptarkite kitus susijusius su mėgėjų žvejyba teisės aktus 

(Žuvininkystės, Vandens, Žemės ir kt. įstatymai bei kiti poįstatyminiai teisės aktai) 

ir išskirkite mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjui aktualius punktus ir (ar) dalis. 
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Tema: Sauga ir sveikata žvejyboje.  

15) Grupinė užduotis. Parenkite nesaugaus meškeriojimo pavyzdžių (pvz., nuotraukų, 

videomedžiagą) pristatymą. Kokios saugumo priemonės pateiktais atvejais nebuvo 

užtikrintos? 

16) Grupinė užduotis. Išanalizuokite penkerių paskutinių metų žiniasklaidos 

priemonių pranešimus apie skirtingos kilmės nelaimingus atsitikimus meškeriojant 

Lietuvoje. Parenkite pranešimą šia tema.  

17) Grupinė užduotis. Pasinaudodami vadovėlyje pateiktomis schemomis, atlikite 

žvejybos kabliuko traukimo iš gyvulinės kilmės audinio (pvz., lašinio) 

eksperimentą. 

 

Tema: Įvadas į darbo rinką. Žvejybos turizmas. Išanalizuokite Lietuvos žvejybos 

turizmo rinkos pasiūlą. Apžvelkite, kokias žvejybos turizmo paslaugas meškeriotojams šiuo 

metu siūlo Lietuvos įmonės.  

18) Grupinė užduotis. Parenkite Lietuvos įmonių žvejybos turizmo paslaugų 

meškeriotojams pristatymą. Aptarkite, kokių paslaugų yra daugiausiai, o kokių 

paslaugų trūksta.  

19) Individuali užduotis. Atsižvelgdami į grupinės užduoties atlikimo rezultatus, 

parenkite savo meškeriojimo paslaugų Lietuvoje (organizuojamų išvykų, kelionių, 

gidavimo ir t. t.) pasiūlymą ir pristatykite jį per paskaitą. Pagrįskite savo paslaugų 

konkurencingumą – kuo jos pranašesnės už šiuo metu jau siūlomas paslaugas? 

20) Grupinė užduotis. Parenkite žvejybos turizmo paslaugų įmonės verslo planą, 

įtraukdami į jį žvejybos ploto naudojimą. 

 

Tema: Įvadas į darbo rinką. Žvejybos turizmas. Susipažinkite su Lietuvos 

Respublikos turizmo įstatymu. Aptarkite grupėje, ko šiuo metu reikia Lietuvoje sėkmingai 

žvejybos turizmo plėtrai. Kokios yra Lietuvos galimybės šioje srityje? 

21) Grupinė užduotis. Kokie veiksmai paskatintų žvejybos turizmo plėtrą Lietuvoje? 

Parenkite bendrą pristatymą šia tema. 

 

 

 

 

 


