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I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Trečio, antro ir pirmo patyrimo laipsnių egzaminų klausimai, skirti patikrinti kiekvieno 

Lietuvos skautų sąjungos jaunesniojo skauto žinias ir įgūdžius; 

1.2. Patyrimo laipsnių egzaminus gali priimti draugininkas (-ė) arba jo įgaliotas asmuo; 

1.3. Davęs jaunesniojo skauto įžodį, skautas gali atsiskaitinėti bet kurį klausimą iš trečio, 

antro ir pirmo patyrimo laipsnių, tačiau aukštesnis patyrimo laipsnis negali būti 

suteikiamas neturint žemesnio patyrimo laipsnio; 

1.4. Patyrimo laipsnių ženklų nešiojimo tvarka nustatoma Lietuvos skautų sąjungos 

uniformos nuostatais. 

 

II. KANDIDATO Į JAUNESNIUOSIUS SKAUTUS (-ES) PROGRAMA 

 

2.1. Moka jaunesniųjų skautų (-čių) įstatus, įžodį, šūkį, pasisveikinimą ir saliutą; 

2.2. Dėvi tvarkingą ir švarią aprangą; 

2.3. Moka sulankstyti ir užsirišti kaklaraištį̨; 

2.4. Žino savo draugovės (skilties) pavadinimą ir šūkį; 

2.5. Žino savo vadovo (-ės) vardą ir pavardę; 

2.6. Moka rankos signalą „dėmesio“ ir jo klausosi; 

2.7. Žino pagrindines rikiuotės komandas; 

2.8. Žino kaip elgtis prie vėliavų; 

2.9. Žino namų adresą ir tėvelių telefono numerius; 

2.10. Žino šviesoforo reikšmę ir moka saugiai pereiti gatvę; 

2.11. Pasikalba su dorinio ugdymo mokytoju (-ja), ar su tėveliais apie religijas, ar dvasine 

tema su suaugusiu. 

 

III. III JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA 

 

3.1. Žino jaunesniųjų skautų įstatus, įžodį, ženklą, šūkius; 
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3.2. Dalyvauja skautų rikiuotėje; 

3.3. Turi vieną jaunesniojo skauto specialybę; 

3.4. Su skiltimi moka giedoti Lietuvos Respublikos himną; 

3.5. Moka žaisti Kimo žaidimą su skiltimi; 

3.6. Aptaria su vadovu ir skiltimi, kaip saugiai elgtis vandenyje; 

3.7. Yra dalyvavęs skilties žygyje; 

3.8. Nupiešia Lietuvos Respublikos vėliavą; 

3.9. Padainuoja dainą su savo skiltimi; 

3.10. Moka du komandinius žaidimus laikantis taisyklių; 

3.11. Moka pasikloti lovą namuose ir/ar stovykloje; 

3.12. Visada yra tvarkingas ir švarus; 

3.13. Stengiasi valgyti įvairų maistą ir nesakyti, kad ko nors nemėgsta, prieš tai 

neparagavus; 

3.14. Visada susitvarko savo žaidimų aikštelę; 

3.15. Žino kaip elgtis su pagrindiniais stalo įrankiais bei pagrindines elgesio taisykles prie 

stalo; 

3.16. Žino, kodėl ir kaip reikia kviesti suaugusį, įvykus nelaimei. 

 

IV. II JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA 

 

4.1. Paaiškina jaunesniųjų skautų įstatus, šūkį, įžodį, pasisveikinimą ir saliutą; 

4.2. Žino, kas yra pasaulio skautų įkūrėjas, kas ir kur įkūrė skautus Lietuvoje. Žino, kad 

skautų yra visame pasaulyje; 

4.3. Nupiešia jaunesniojo skauto uniformą; 

4.4. Dalyvauja vienos dienos iškyloje; 

4.5. Turi dvi jaunesniojo skauto (-ės) specialybes; 

4.6. Žino savo skilties simboliką; 

4.7. Su skilties nariais sukuria maldelę. Žino kaip elgtis maldos namuose; 

4.8. Žino Lietuvos karalių ir tris Lietuvos kunigaikščius. Žino Lietuvos Respublikos 

Prezidentą; 

4.9. Žino saugaus eismo taisykles; 

4.10. Dalyvauja žygyje į artimiausią piliakalnį ir papasakoja kitiems skautams; 

4.11. Nupiešia Lietuvą ir pažymi ne mažiau kaip penkis miestus bei vietą, kurioje gyvena. 

Pažymi, iš kur kilę tėvai; 

4.12. Paseka lietuvių liaudies pasaką. Paaiškina tris patarles. Sudainuoja lietuvių liaudies 

dainą; 

4.13. Pasodina ir prižiūri augalą; 

4.14. Parašo ir išsiunčia laišką; 

4.15. Kartu su draugais sukuria savo skilties vidaus taisykles; 

4.16. Kartu su savo skiltimi padaro gerąjį darbelį visuomenei;  

4.17. Dalyvauta viešame (skautų renginyje), skilties pasirodyme; 

4.18. Sudaro savo dienos dienotvarkę; 

4.19. Žino asmens higieną; 

4.20. Žino, kaip išvengti saulės smūgio. Moka apsisaugoti nuo nudegimo ir nušalimo; 

4.21. Moka dezinfekuoti ir sutvarstyti mažą žaizdą; 

4.22. Žino, kaip iškviesti greitąją pagalbą, ugniagesius ir policiją. 

  



 

 

V. I JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PATYRIMO LAIPSNIO PROGRAMA 

 

5.1. Moka skautų įstatus, įžodį ir saliutą; 

5.2. Dalyvavo savaitgalio stovykloje; 

5.3. Moka parinkti vietą palapinei ir laužui; 

5.4. Moka susikrauti daiktus į kuprinę vienos dienos iškylai; 

5.5. Moka rišti gerąjį ir piemenų mazgus; 

5.6. Moka išsirikiuoti eile ir linija bei žygiuoti su daina;  

5.7. Moka dainuoti skautišką dainelę; 

5.8. Turi tris jaunesniųjų skautų specialybes; 

5.9. Sukuria savo skautišką maldelę; 

5.10. Vienos šventės proga savo artimiesiems padaro po dovanėlę;  

5.11. Žino Vasario 16-osios, Kovo 11-osios ir Liepos 6-osios šventes bei jų reikšmes; 

5.12. Dalyvauja gamtos stebėjimo žygyje; 

5.13. Parodo žemėlapyje Lietuvos šalis kaimynes; 

5.14. Saulės ir kompaso pagalba suranda keturias pasaulio šalis; 

5.15. Su skiltimi dalyvauja aplinkos tvarkymo akcijoje; 

5.16. Žino trijų žaidimų taisykles; 

5.17. Skiltyje praveda vieną žaidimą; 

5.18. Turi skilties narių albumą – anketą; 

5.19. Nupiešia šeimos genealoginį medį (tėvai ir seneliai); 

5.20. Žino, ką valgyti sveika, o ką ne; 

5.21. Žino narkotikų, alkoholio bei rūkymo žalą; 

5.22. Sukuria ir praveda dešimties pratimų mankštą; 

5.23. Moka sustabdyti kraujavimą iš nosies; 

5.24. Žino, kaip elgtis atsitikus nelaimei. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6.1. Lietuvos skautų sąjungos jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnių programai, netenka 

galios 2017 10 01 (P-1) Lietuvos skautų sąjungos jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnių 

programa; 

6.2. LSS jaunesniųjų skautų patyrimo laipsnių programa įsigalioja nuo 2018 09 01. 

 

________________________ 

 

LSS TARYBOS PIRMININKAS                                                          VALENTINAS ŠARĖJUS 

 


