
PROJEKTAS NR. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-22 Rekreacinės žūklės inventorius 
 

 Puslapis Nr. 1, viso puslapių 3. 
 

                                ___________________________ 
                (vardas, pavardė, grupė) 
 

UŽDUOTIS 
 
 

Užduoties tikslas – sukomplektuoti tinkamą spiningautojo aprangą. 
 
Užduoties aprašymas. Žvejys susiruošė žvejoti spiningu ežero pakrantėmis nuo kranto. Žvejybos 
laikas – lapkričio mėnuo, kai oro temperatūra ryte apie 0 laipsnių, dieną – apie 12 laipsnių šilumos. 
Prognozuojamas lietus, bus vėjuota. Ežero pakrantė apžėlusi, vietomis priėjimas prie vandens 
blogas. Kartais, kad prieitum prie atviro vandens ploto, reikia bristi iki juosmens. Žvejui reikės 
nueiti pakrante apie 3 kilometrus nuo palikto automobilio stovėjimo vietos. Planuojama žvejoti nuo 
ankstyvo ryto iki pietų. 
 
Užduoties vertinimas. Vertinama balais pagal konkretaus punkto parinktą atsakymą. 
 
Užduotis. Iš pateiktos pardavėjų aprangos dalių tinkamai sukomplektuoti žvejo aprangą (aprangoje 
turi būti šie aprangos komponentai: viršutiniai drabužiai, apatiniai drabužiai, batai arba bridkelnės, 
papildomi aksesuarai). 
 

1. Viršutiniai drabužiai (maksimalus balų skaičius 40). 
 

Pardavėjas siūlo viršutinių drabužių komplektus pagal numatomą žvejybos būdą, pagal tinkamą 
laiką ir oro temperatūrą, pagal komplektaciją: 
 
Komplektas. Standartinis kostiumas.  
Komplektas. Standartinis kombinezonas. 
Komplektas. Kelnės ir striukė.  
Komplektas. Kelnės ir bliuzonas. 
 
 
Atsakymai: 
 

a) Pasirenkamas standartinis kostiumas, kadangi tinkamas žvejybos būdui, tinkamas 
žvejybos laikui ir temperatūrai, be to, nereikia derinti aprangos dalių, nes kostiume jos 
suderintos. 

b) Pasirenkamas standartinis kombinezonas, kadangi tinkamas žvejybos būdui, atitinka 
žvejybos laiką ir temperatūrą, be to, nereikia derinti aprangos dalių, nes yra vientisas ir 
neatsiranda nereikalingų ertmių.   

c) Pasirenkama atskirai kelnes ir striukę, kadangi tinkami žvejybos būdui, atitinka žvejybos 
laiką ir temperatūrą, galima geriau priderinti prie konkretaus žvejybos būdo, nes galima 
pasirinkti papildomai kišenės ir kitus aksesuarus. 

d) Pasirenkama atskirai kelnes ir bliuzoną, kadangi tinkami žvejybos būdui, atitinka 
žvejybos laiką ir temperatūrą, geresni naudojimui dėl temperatūrų kaitos. 

 
 

2. Batai ir bridkelnės (maksimalus balų skaičius 30). 
 
Pardavėjas siūlo batų komplektus: 
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Žvejybiniai batai. 
Paprasti trumpi guminiai batai. 
Bridkelnės. 
Bridkelnės ir batai, įdėti į kuprinę. 
 
Atsakymai: 
 

a) Pasirenkami žvejybiniai batai, kadangi jais galima įbristi giliau. 
b) Pasirenkami trumpi batai, kadangi reikia eiti toli. 
c) Pasirenkamos bridkelnės, kadangi reikia bristi iki juosmens. 
d) Pasirenkamos bridkelnės ir lengvi batai, kadangi reikia eiti toli bei galima įbristi iki 

juosmens. 
       

3. Apatiniai drabužiai, kojinės, pirštinės, apsiaustas (maksimalus balų skaičius 20). 
 
Pardavėjas siūlo komplektus: 
 
Apatinius drabužius ir pirštines. 
Apatinius drabužius ir kojines. 
Apatinius drabužius, kojines ir apsiaustą. 
Apsiaustą. 
 
Atsakymai: 
 

a) Apatinius drabužius ir pirštines, nes temperatūra žema. 
b) Apatinius drabužius ir kojines, nes temperatūra žema. 
c) Apatinius drabužius, kojines ir apsiaustą, nes temperatūra žema, be to, bus lietaus ir vėjuota. 
d) Tik apsiaustą, nes bus lietaus ir vėjuota.  

 
Kita papildoma komplektacija ir motyvai (kepurė, akiniai ir pan.) (maksimalus balų skaičius 10): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATSAKYMAI 
 

 1 2 3 
a    
b    
c    
d    

 
Dėstytojo vertinimas 
 

1 2 3 Balai už komplektaciją ir 
motyvus 

Iš viso 
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DĖSTYTOJUI 
Vertinimas 
 

 1 2 3 
a 30 20 10 
b 10 10 15 
c 40 30 20 
d 20 15 5 
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                                ___________________________ 
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UŽDUOTIS 
 
 

Užduoties tikslas – sukomplektuoti tinkamą spiningautojo žvejybos įrangą. 
 
Užduoties aprašymas. Žvejys susiruošė žvejoti spiningu lydekas, sterkus. Planuoja žvejoti iš 
valties, naudodamas dirbtinius masalus, gaudydamas žuvis nuo 1 iki 7 kg.  
 
Užduoties vertinimas. Vertinama balais pagal konkretaus punkto parinktą atsakymą. 
 
Užduotis. Iš pateiktos pardavėjo žvejybos įrangos sukomplektuokite visą spiningavimui skirtą 
komplektą iš meškerės, ritės, valo ir pavadėlių. 
 

1. Spiningas (maksimalus balų skaičius 30). 
 

Pardavėjas siūlo spiningus: 
 
Komplektas. Spiningas, kurio klasė – L (light) ir ilgis 1,5 m. 
Komplektas. Spiningas, kurio klasė – M (medium) ir ilgis 2,1 m. 
Komplektas. Spiningas, kurio klasė – M (medium) ir ilgis 3,0 m. 
Komplektas. Spiningas, kurio klasė – H (heavy) ir ilgis 2,7 m. 
 
 
Atsakymai: 
 

a) Pasirenkamas spiningas, kurio klasė – L (light) ir ilgis 1,5 m, nes tokio ilgio naudojami 
spiningai žvejojant iš valties. 

b) Pasirenkamas spiningas, kurio klasė – M (medium) ir ilgis 2,1 m, nes tokio ilgio 
naudojami spiningai žvejojant iš valties ir veiksna atitinka gaudomos žuvies svorį. 

c) Pasirenkamas spiningas, kurio klasė – M (medium) ir ilgis 3,0 m, nes veiksna atitinka 
gaudomos žuvies svorį. 

d) Pasirenkamas spiningas, kurio klasė – H (heavy) ir ilgis 2,7 m, nes tokio ilgio naudojami 
spiningai žvejojant iš valties atsistojus. 

 
 

2. Ritės (maksimalus balų skaičius 30). 
 
Pardavėjas siūlo rites: 
 
Beinercinė ritė. 
Inercinė ritė. 
Multiplikatorius. 
Elektrinis multiplikatorius. 
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Atsakymai: 
 

a) Inercinės ritės vykdant metimo procesą sukasi atviras ritės būgnelis, todėl mažesnė galimybė 
susipainioti. 

b) Neinercinės ritės vykdant metimo procesą būgnelis nesisuka, valas išsivynioja laisva eiga, 
todėl yra mažesnis pasipriešinimas metimo jėgai. 

c) Spiningavimui skirtas multiplikatorius, nes vykdant metimo procesą sukasi uždaras ritės 
būgnelis, todėl mažesnė galimybė susipainioti, be to, geresnis perdavimo momentas. 

d) Elektrinis multiplikatorius, nes traukiant žuvį nereikalinga naudoti savo jėgos. 
       

3. Valas (maksimalus balų skaičius 20). 
 
Pardavėjas siūlo valą: 
 
Pintas. 
Monofilamentinis. 
Valas-guma. 
Muselinis valas. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudojamas pintas valas, nes jis susideda iš keleto supintų gijų, netįstantis, todėl geriau 
jaučiamas kibimas. 

b) Naudojamas monofilamentinis valas, nes yra vienos gijos tįstantis valas, todėl žuvies 
traukimo metu didesnė amortizacija. 

c) Naudojamas valas-guma, nes labai didelė žuvies traukimo metu amortizacija. 
d) Naudojamas muselinis valas, nes žvejai spiningaudami naudoja dirbtinį masalą – muselę. 

 
Kita papildoma komplektacija ir motyvai. Ar naudojami pavadėliai, spynelės, suktukai, jei 

naudojami, tai kokie? (maksimalus balų skaičius 20): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATSAKYMAI 
 

 1 2 3 
a    
b    
c    
d    

 
Dėstytojo vertinimas 
 

1 2 3 Balai už komplektaciją ir 
motyvus 

Iš viso 

     
 
 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Inercijos_momentas
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DĖSTYTOJUI 
Vertinimas 
 

 1 2 3 
a 10 10 20 
b 30 20 15 
c 20 30 0 
d 15 0 0 
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                                ___________________________ 
                (vardas, pavardė, grupė) 
 

UŽDUOTIS 
 

Užduoties tikslas – sukomplektuoti tinkamą spiningautojo dirbtinių masalų dėžutę. 
 
Užduoties aprašymas. Žvejys susiruošė žvejoti spiningu. Planuoja žvejoti nuo kranto. Žvejybos 
metu žvejys gaudys dideles lydekas (3–5 kg). Žvejybos vieta pagal dugno reljefą labai skiriasi, nes 
kairėje – duobė, kurios gylis – 6 metrai, ir žuvis dieną stovi joje, o dešinėje – lyguma, kur gylis – 
apie 2 metrus, ir žuvis stovi ryte nutolusi nuo kranto tik 10–15 metrų.  
 
Užduoties vertinimas. Vertinama balais pagal konkretaus punkto parinktą atsakymą. 
 
Užduotis. Iš pateiktos pardavėjo pasiūlos sukomplektuokite žvejui dirbtinių masalų dėžutę. 
 

1. Dirbtinių masalų naudojimas gylyje (maksimalus kiekvieno papunkčio balų skaičius 10). 
 

1.1. Pardavėjas siūlo žvejybai duobėje naudoti voblerius: 
 
Plaukiančius – neriančius voblerius. 
Neriančius. 
Plaukiančius. 
Voblerius-svarelius. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite plaukiančius – neriančius voblerius, kadangi galima reguliuoti gylį. 
b) Naudosite neriančius voblerius, kadangi duobė gili. 
c) Naudosite plaukiančius voblerius, kadangi žuvis yra paviršiuje. 
d) Naudosite voblerius-svarelius, nes nutraukus jie iškyla į paviršių. 

 
1.2. Pardavėjas siūlo žvejybai duobėje naudoti blizges: 

 
Sunkias, ryškias blizges. 
Sunkias, blankių spalvų blizges. 
Lengvas, ryškias blizges. 
Lengvas, blankių spalvų blizges. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudoti sunkias, ryškias blizges, nes didelis gylis ir žuvys kibs vangiai. 
b) Naudoti sunkias, blankių spalvų blizges, nes didelis gylis ir žuvys kibs vangiai. 
c) Naudoti lengvas, ryškias blizges, nes žuvys kibs aktyviai. 
d) Naudoti lengvas, blankių spalvų blizges, nes žuvys kibs vangiai. 

 
1.3. Pardavėjas siūlo žvejybai duobėje naudoti tvisteriams galvakablius: 

 
7 gramų. 
9 gramų. 
18 gramų. 
28 gramų. 
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Atsakymai: 
 

a) 7 gramų, nes tokie galvakabliai naudojami gaudyti lydekoms. 
b) 9 gramų, nes tokie galvakabliai naudojami gaudyti lydekoms didesniame gylyje. 
c) 18 gramų, nes tokie galvakabliai greičiau pasiekia reikiamą gylį ir yra jautresni pravedimui. 
d) 28 gramų, nes galvakabliai greičiau pasiekia reikiamą gylį. 

 
2. Dirbtinių masalų naudojimas seklumoje (maksimalus kiekvieno papunkčio balų skaičius 

10). 
 

2.1. Pardavėjas siūlo žvejybai seklumoje naudoti voblerius: 
 
Plaukiančius – neriančius voblerius. 
Neriančius. 
Plaukiančius. 
Voblerius-svarelius. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite plaukiančius – neriančius voblerius, kadangi galima reguliuoti gylį. 
b) Naudosite neriančius voblerius, kadangi duobė gili. 
c) Naudosite plaukiančius voblerius, kadangi žuvis yra paviršiuje. 
d) Naudosite voblerius-svarelius, nes nutraukus jie iškyla į paviršių. 

 
2.2. Pardavėjas siūlo žvejybai seklumoje naudoti blizges: 

 
Sunkias, ryškias blizges. 
Sunkias, blankių spalvų blizges. 
Lengvas, ryškias blizges. 
Lengvas, blankių spalvų blizges. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudoti sunkias, ryškias blizges, nes nedidelis gylis ir žuvys kibs vangiai. 
b) Naudoti sunkias, blankių spalvų blizges, nes žuvys kibs aktyviai. 
c) Naudoti lengvas, ryškias blizges, nes žuvys kibs aktyviai. 
d) Naudoti lengvas, blankių spalvų blizges, nes žuvys kibs aktyviai. 

 
2.3. Pardavėjas siūlo žvejybai seklumoje naudoti tvisteriams galvakablius: 

 
7 gramų. 
9 gramų. 
18 gramų. 
28 gramų. 
 
Atsakymai: 
 

a) 7 gramų, nes tokie galvakabliai naudojami gaudyti lydekoms. 
b) 9 gramų, nes tokie galvakabliai naudojami gaudyti didesniais masalais. 
c) 18 gramų, nes tokie galvakabliai greičiau pasiekia reikiamą gylį ir yra jautresni pravedimui. 
d) 28 gramų, nes galvakabliai greičiau pasiekia reikiamą gylį. 
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3. Kiti dirbtiniai masalai (maksimalus balų skaičius 10). 
 
Pardavėjas siūlo taip pat kitų dirbtinių masalų: 

 
Pilkerius. 
Sukriukes. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite pilkerius, nes jie naudojami žvejojant gylyje. 
b) Naudosite pilkerius, nes jie naudojami žvejojant seklumoje. 
c) Naudosite sukriukes, nes jos naudojamos žvejojant gylyje. 
d) Naudosite sukriukes, nes jos naudojamos žvejojant seklumoje. 

 
 

4. Galutinai suformuosite dirbtinių masalų dėžę (maksimalus balų skaičius 30): 
 

Pasiimsite blizgių (pagal blizgės svorį ir ryškumą)_____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
voblerių (pagal pludrumą) __________________________________________________________ 
galvakablių (pagal svorį) ___________________________________________________________ 
tvisterių, riperių, muselių ___________________________________________________________ 
pilkerių, sukriukių, velniukų _________________________________________________________ 
 
Motyvai: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATSAKYMAI 
 

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3 
a        
b        
c        
d        

 
 
Dėstytojo vertinimas 
 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3. Balai už 
komplektaciją 

ir motyvus 

Iš viso 
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DĖSTYTOJUI 
Vertinimas 
 

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3 
a 5 5 0 5 0 10 0 
b 10 10 0 0 0 10 0 
c 0 0 10 5 5 5 10 
d 0 0 5 10 10 0 5 
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                                ___________________________ 
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UŽDUOTIS 
 

Užduoties tikslas – sukomplektuoti tinkamą poledinės žūklės žvejo inventorių. 
 
Užduoties aprašymas. Žvejys susiruošė žvejoti ant ledo Kuršių mariose. Žvejys planuoja eiti nuo 
kranto 4–5 kilometrus pėsčiomis. Planuoja žvejoti „baltas“ žuvis. Ledo storis – daugiau nei 15 
centimetrų be sniego. Žvejosite 2 metrų gylyje. 
 
Užduoties vertinimas. Vertinama balais pagal konkretaus punkto parinktą atsakymą. 
 
Užduotis. Iš pateiktos pardavėjo pasiūlos sukomplektuokite žvejo inventorių, meškerėles ir 
aprangą. 
 

1. Inventorius įrangai gabenti, ekečiai padaryti ir žvejo ėjimo patogumui (maksimalus 
kiekvieno papunkčio balų skaičius 10). 
 

1.1. Pardavėjas siūlo žvejybai šį inventorių įrangai gabenti: 
 
Žvejybinę dėžę su slidėmis.  
Žvejybinę dėžę be slidžių. 
Žvejybinę dėžę be slidžių ir rogutes. 
Žvejybinę dėžę-kuprinę. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite žvejybinę dėžę su slidėmis, nes nereikės papildomai tempti rogučių. 
b) Naudosite žvejybinę dėžę-kuprinę, nes nereikės toli eiti. 
c) Naudosite žvejybinę dėžę be slidžių, nes tai patogiau. 
d) Naudosite žvejybinę dėžę be slidžių ir rogutes įrangai gabenti. 

 
1.2. Pardavėjas siūlo ekečiai padaryti: 

 
Peikeną. 
Peikeną ir graibštą. 
Ledo grąžtą. 
Ledo grąžtą, graibštą. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite peikeną, nes ji naudojama plonesniam ledui. 
b) Naudosite peikeną, nes ji naudojama plonesniam ledui, graibštą, nes jo reikės eketėms 

valyti. 
c) Naudosite ledo grąžtą, nes jis skirtas gręžti storesniam ledui. 
d) Naudosite ledo grąžtą, nes jis skirtas gręžti storesniam ledui, graibštą, nes jo reikės eketėms 

valyti. 
 

1.3. Pardavėjas siūlo ėjimo ledu patogumui pasiimti: 
 
Šypus ant batų. 
Pačiūžas. 
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Lazdas. 
Slides. 
 
Atsakymai: 
 

a) Paimsite šypus ant batų, nes su jais neslidinėsite. 
b) Pasiimsite pačiūžas, nes greičiau nučiuošite į vietą. 
c) Pasiimsite lazdas, nes patogiau eiti, be to, mažesnė tikimybė apvirsti. 
d) Pasiimsite slides, nes jos ilgos ir mažiau pavojaus įlūžti. 

 
2. Žvejybai ant ledo naudosite meškerėles ir masalus (maksimalus kiekvieno papunkčio balų 

skaičius 10). 
 

2.1. Pardavėjas siūlo žvejybai meškerėles: 
 
Spiningėlius. 
„Balalaikas“. 
Plūdines meškeres. 
Vėliavėles. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite spiningėlius, nes reikia žvejoti didesniame gylyje. 
b) Naudosite „balalaikas“, nes žvejosite seklumoje. 
c) Naudosite plūdines meškerėles, nes žvejosite „baltas“ žuvis. 
d) Naudosite vėliavėles, nes taip patogiau žvejoti. 

 
2.2. Pardavėjas siūlo žvejybai masalus: 

 
„Velniukus“. 
Avižėles. 
Blizges. 
Paprastus kabliukus. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite „velniukus“, nes jais gaudoma stuksenant į dugną. 
b) Naudosite avižėles, nes jomis dažniausiai gaudomos „baltos“ žuvys. 
c) Naudosite blizges, nes tai aktyvus masalas. 
d) Naudosite paprastus kabliukus, nes ant jų dedamas gyvas masalas. 

 
2.3. Pardavėjas siūlo papildomą žvejybos įrangą: 

 
Sargelius. 
Plūdes. 
Šėryklas. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite sargelius, nes jų pagalba galima sudaryti masalo virpesius. 
b) Naudosite plūdes, nes jos pačios sukelia masalo virpesius. 
c) Naudosite šėryklas, nes jos naudojamos žvejyboje avižėlėmis. 
d) Naudosite šėryklėles, nes jos padeda prijaukinti žuvį srovėje. 
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3. Ant ledo žvejai naudoja aprangą (maksimalus balų skaičius 10). 
 
Pardavėjas siūlo aprangą: 

 
Neskęstantį kostiumą. 
Kepurę, pirštines. 
Akinius nuo saulės. 
Antkelius. 
 
Atsakymai: 
 

a) Naudosite neskęstantį kostiumą dėl saugumo. 
b) Naudosite kepurę, pirštines, antkelius, kad nesušaltų jautriausios kūno dalys. 
c) Naudosite akinius, nes žiemą saulė labai veikia akis. 

Visi atsakymai teisingi. 
 

4. Ant ledo naudojamos saugos priemonės  (maksimalus balų skaičius 30): 
 
Atsakykite taip arba ne. Jei atsakote taip, motyvuokite. 

 
Smaigai _______. Gelbėjimo liemenės ___________. Neskęstantys kostiumai _____________. 

Virvė ___________ . Smaigai ____________ . Kompasas ___________. GPS imtuvas _________ . 
 
Motyvai: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
ATSAKYMAI 
 

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3 
a        
b        
c        
d        

 
 
Dėstytojo vertinimas 
 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3. Balai už 
komplektaciją 

ir motyvus 

Iš viso 
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 Puslapis Nr. 4, viso puslapių 4. 
 

 
 
 
 
 
 

DĖSTYTOJUI 
Vertinimas 
 

 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3 3 
a 5 0 10 5 0 10 5 
b 0 5 0 10 10 0 5 
c 10 5 5 5 0 0 5 
d 5 10 0 0 5 5 10 

 
 
 
 
 
 


