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Jūrų jaunių III patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių I pat. laipsnį arba
sutrumpintą bebriukų – ūdryčių pat. laipsnių programą.
2. M oku jūrų jaunių įžodį, skautų įstatus, šūkį, pošūkį,
pasisveikinimą, žinau kada ir kaip saliutuoti.
3. Žinau jūrų skautijos „Divytis“ uniformą ir dėvimų
ženklų prasmę.
4. Žinau Pirmininko, laivo vadovo, valtininko vardus,
pavardes, turiu jų telefonus.
5. M oku Lietuvos himną, legendą apie Vilniaus įkūrimą,
žinau tautines emblemas (Vytį, Vyties kryžių,
Gediminaičių stulpus).
6. Žinau skautiškus kelio ženklus, pagrindines judėjimo
sausumoje taisykles.
7. Žinau pionerijos pagrindus.
8. Žinau kas yra adjutantas ir kokios jo pareigos.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau plaukiojimo vandenyje saugumo reikalavimus.
2. M oku gelbėti ir gaivinti skęstantįjį, suteikti pirmąją
medicininę pagalbą.
3. Žinau 8 rumbus, moku nustatyti vėjo kryptį.
4. Iš išvaizdos skiriu sportinius, keleivinius, prekybos ir
karo laivus.
5. Žinau burlaivio dalis ir įrengimą, moku jį valdyti su
vairininko komandomis.
PRAKTINĖ DALIS
1. M oku išsilaikyti vandenyje bent 5 min.
2. M oku rišti ir galiu paaiškinti kam naudojami šie mazgai:
Piemenų kilpa
Šoto mazgas
Gelbėjimosi kilpa
Palapinės mazgas
3. M oku pravesti valties sueigą, padėti ruoštis ar pravesti
laužo programą.
4. M oku pravesti skautišką rikiuotę, žinau rikiuotės eigos
tvarką.
5. M oku aprišti mažą žaizdą, naudoti jodą, sustabdyti
kraujavimą iš nosies.
6. Stovyklavau bent vieną savaitę.
7. Turiu išlaikęs bent 2 skautiškas specialybes.
8. Žinau etikos, drausmės bei elgesio taisykles gamtoje ir
jų laikausi.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau pagrindines savo religijos šventes ir jų reikšmę.
2. Turiu dvasinį paprotį kartu su šeima.
3. Žinau kas yra blogi darbai ir kaip už juos atsiprašyti.
4. Žinau kaip elgtis su vyresniais.
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Jūrų jaunių III patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs bebriukų – ūdryčių I pat. laipsnį arba
sutrumpintą bebriukų – ūdryčių pat. laipsnių programą.
2. M oku jūrų jaunių įžodį, skautų įstatus, šūkį, pošūkį,
pasisveikinimą, žinau kada ir kaip saliutuoti.
3. Žinau jūrų skautijos „Divytis“ uniformą ir dėvimų
ženklų prasmę.
4. Žinau Pirmininko, laivo vadovo, valtininko vardus,
pavardes, turiu jų telefonus.
5. M oku Lietuvos himną, legendą apie Vilniaus įkūrimą,
žinau tautines emblemas (Vytį, Vyties kryžių,
Gediminaičių stulpus).
6. Žinau skautiškus kelio ženklus, pagrindines judėjimo
sausumoje taisykles.
7. Žinau pionerijos pagrindus.
8. Žinau kas yra adjutantas ir kokios jo pareigos.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau plaukiojimo vandenyje saugumo reikalavimus.
2. M oku gelbėti ir gaivinti skęstantįjį, suteikti pirmąją
medicininę pagalbą.
3. Žinau 8 rumbus, moku nustatyti vėjo kryptį.
4. Iš išvaizdos skiriu sportinius, keleivinius, prekybos ir
karo laivus.
5. Žinau burlaivio dalis ir įrengimą, moku jį valdyti su
vairininko komandomis.
PRAKTINĖ DALIS
1. M oku išsilaikyti vandenyje bent 5 min.
2. M oku rišti ir galiu paaiškinti kam naudojami šie mazgai:
Piemenų kilpa
Šoto mazgas
Gelbėjimosi kilpa
Palapinės mazgas
3. M oku pravesti valties sueigą, padėti ruoštis ar pravesti
laužo programą.
4. M oku pravesti skautišką rikiuotę, žinau rikiuotės eigos
tvarką.
5. M oku aprišti mažą žaizdą, naudoti jodą, sustabdyti
kraujavimą iš nosies.
6. Stovyklavau bent vieną savaitę.
7. Turiu išlaikęs bent 2 skautiškas specialybes.
8. Žinau etikos, drausmės bei elgesio taisykles gamtoje ir
jų laikausi.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau pagrindines savo religijos šventes ir jų reikšmę.
2. Turiu dvasinį paprotį kartu su šeima.
3. Žinau kas yra blogi darbai ir kaip už juos atsiprašyti.
4. Žinau kaip elgtis su vyresniais.
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Jūrų jaunių II patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių III patyrimo laipsnį.
2. Galiu paaiškinti skautų įsakymus ir papročius.
3. Galiu papasakoti apie Klaipėdos įkūrimą, kovas prieš
Vokiečių ir Livonijos ordinus. Galiu parodyti savo
miesto įžymybes, moku nupiešti Lietuvos herbą.
4. Žinau sveiko gyvenimo ir higienos reikalavimus.
5. Žinau Vilniaus, Kauno, Klaipėdos herbus.
6. Galiu papasakoti apie Jūratę, Kastytį, Birutės kalną,
Neringą.
7. M oku nustatyti šiaurę gamtos požymių pagalba.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau geriausius pasaulio ir Lietuvos jūreivius – kas
jie buvo ir kur keliavo.
2. Žinau irklinių valčių rūšis, irklavimo principus, žinau
irklų tipus.
3. Žinau apie Kuršių neriją, pamarį, pajūrį, Nerį,
Nemuną, savo apylinkės vandenis ir galiu parodyti juos
žemėlapyje.
PRAKTINĖ DALIS
1. Lankiau (-au) praktinio irklavimo užsiėmimus.
2. Žinau irklavimo komandas, moku irkluoti vienu ir
dviem irklais.
3. M oku nustatyti laivo kursą kompaso pagalba.
4. M oku rišti ir galiu paaiškinti kam naudojami šie mazgai:
Bramšoto mazgas
Uždėti markes
Žvejų štekis
Rifo mazgas
5. Turiu išlaikęs bent 3 skautiškas specialybes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau kas yra patyčios ir kaip su jomis kovoti.
2. Esu skaitęs savo religijos knygą.
3. Žinau šv. Jurgio šventę.
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Jūrų jaunių II patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių III patyrimo laipsnį.
2. Galiu paaiškinti skautų įsakymus ir papročius.
3. Galiu papasakoti apie Klaipėdos įkūrimą, kovas prieš
Vokiečių ir Livonijos ordinus. Galiu parodyti savo
miesto įžymybes, moku nupiešti Lietuvos herbą.
4. Žinau sveiko gyvenimo ir higienos reikalavimus.
5. Žinau Vilniaus, Kauno, Klaipėdos herbus.
6. Galiu papasakoti apie Jūratę, Kastytį, Birutės kalną,
Neringą.
7. M oku nustatyti šiaurę gamtos požymių pagalba.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau geriausius pasaulio ir Lietuvos jūreivius – kas
jie buvo ir kur keliavo.
2. Žinau irklinių valčių rūšis, irklavimo principus, žinau
irklų tipus.
3. Žinau apie Kuršių neriją, pamarį, pajūrį, Nerį,
Nemuną, savo apylinkės vandenis ir galiu parodyti juos
žemėlapyje.
PRAKTINĖ DALIS
1. Lankiau (-au) praktinio irklavimo užsiėmimus.
2. Žinau irklavimo komandas, moku irkluoti vienu ir
dviem irklais.
3. M oku nustatyti laivo kursą kompaso pagalba.
4. M oku rišti ir galiu paaiškinti kam naudojami šie mazgai:
Bramšoto mazgas
Uždėti markes
Žvejų štekis
Rifo mazgas
5. Turiu išlaikęs bent 3 skautiškas specialybes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau kas yra patyčios ir kaip su jomis kovoti.
2. Esu skaitęs savo religijos knygą.
3. Žinau šv. Jurgio šventę.
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Jūrų jaunių I patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių II patyrimo laipsnį.
2. Galiu papasakoti apie 5 žymius lietuvių tautos
asmenis, kovas prieš carinę Rusiją, Nepriklausomybės
kovas, Lietuvos Respubliką.
3. Esu susipažinęs su pagrindiniais žvaigždynais.
4. M oku bent 7 laužo krovimo būdus ir žinau kam jie
reikalingi.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau inkarų tipus ir jų paskirtį.
2. Žinau vėliavų laive etiketą.
3. Galiu papasakoti apie Baltijos jūrą, jos salas, salynus,
įlankas, uostus.
4. Žinau kas yra jūrmylė ir mazgas.
PRAKTINĖ DALIS
1. Galiu surišti jau žinomus mazgus užrištomis akimis.
2. Esu prisidėjęs prie stovyklos organizavimo, stovyklos
metu ėjau atsakingas pareigas.
3. M oku išplauti akį, sutvarstyti galvą, didesnes žaizdas,
sustabdyti kraujavimą iš galūnių.
4. Žinau skęstančiojo gelbėjimo ir gaivinimo pagrindus.
5. M oku užkurti laužą su 2 degtukais.
6. Turiu išlaikęs bent 4 skautiškas specialybes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau kas yra melas ir kaip su juo kovoti.
2. Žinau kas yra vagystė ir kaip su ja kovoti.
3. Papasakoju kokiais būdais klausau tėvų ir vadovų.
4. M oku patarnauti savo religijos mišiose ar apeigose.
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Jūrų jaunių I patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių II patyrimo laipsnį.
2. Galiu papasakoti apie 5 žymius lietuvių tautos
asmenis, kovas prieš carinę Rusiją, Nepriklausomybės
kovas, Lietuvos Respubliką.
3. Esu susipažinęs su pagrindiniais žvaigždynais.
4. M oku bent 7 laužo krovimo būdus ir žinau kam jie
reikalingi.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau inkarų tipus ir jų paskirtį.
2. Žinau vėliavų laive etiketą.
3. Galiu papasakoti apie Baltijos jūrą, jos salas, salynus,
įlankas, uostus.
4. Žinau kas yra jūrmylė ir mazgas.
PRAKTINĖ DALIS
1. Galiu surišti jau žinomus mazgus užrištomis akimis.
2. Esu prisidėjęs prie stovyklos organizavimo, stovyklos
metu ėjau atsakingas pareigas.
3. M oku išplauti akį, sutvarstyti galvą, didesnes žaizdas,
sustabdyti kraujavimą iš galūnių.
4. Žinau skęstančiojo gelbėjimo ir gaivinimo pagrindus.
5. M oku užkurti laužą su 2 degtukais.
6. Turiu išlaikęs bent 4 skautiškas specialybes.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau kas yra melas ir kaip su juo kovoti.
2. Žinau kas yra vagystė ir kaip su ja kovoti.
3. Papasakoju kokiais būdais klausau tėvų ir vadovų.
4. M oku patarnauti savo religijos mišiose ar apeigose.
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