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Jūrų skautų III patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių I patyrimo laipsnį.
2. Suprantu ir galiu paaiškinti skautybės tikslus, jūrinio
skautavimo savitumą, tarnavimo Lietuvos – jūrinės
valstybės idėjai prasmę.
3. M oku jūrų skauto (-ės) įžodį, žinau jo reikšmę ir moku
paaiškinti jūrų skautų priesakus, šūkį, saliutus.
4. Galiu pateikti pavyzdžių ir papasakoti apie okupaciją,
rezistenciją, genocidą, tautinį atgimimą.
5. Žinau maitinimosi, rengimosi, žaidimų, sporto, žygių,
darbo, poilsio, higienos, etikos taisykles ir jų laikausi.
6. Žinau kaip elgtis audros, potvynio, gaisro, oro
puolimo, apsinuodijimo dujomis, radiacinio, cheminio,
oro pavojaus metu.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau jachtos įrangą.
2. Žinau jachtų skirstymą pagal konstrukciją, paskirtį ir
burių įrangą.
3. Žinau jachtos valdymo teoriją.
4. Žinau navigacijos pradmenis.
5. M oku plaukti baidare sėdėdamas gale ir priekyje,
moku atlikti nesudėtingą mažųjų laivelių remontą,
paruošti juos plaukiojimui.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau bent 7 dienų stovykloje.
2. Sugebu įsivertinti savo pasiekimus, žinau kur ir kaip
galėčiau juos tobulinti.
3. Esu susipažinęs su veiklos planais, jų vykdymu ir
galiu pateikti bent keletą idėjų, kurias galėčiau
įgyvendinti.
4. Dalyvavau bent viename pėsčiųjų žygyje.
5. M oku paruošti laivą žiemojimui ir vasarai.
6. M oku surišti šiuos mazgus ir paaiškinti kam jie naudojami:
Buksyro
Klampės
Smauglio
7. Žinau pagrindinius pionerijos darbų principus ir gebu
praktiškai juos pritaikyti.
8. Žinau asmeninės ir stovyklinės vaistinėlių turinį, žinau
kuo jos skiriasi ir moku jomis naudotis.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau šv. Jurgio biografiją ir galiu paaiškinti kodėl jis
pasirinktas skautų globėju.
2. Su laivu esu lankęs globos namus. Papasakoju.
3. Žinau kas yra skaistybė. Ar man ji svarbi?
4. Suprantu savo religijos pamaldas ir moku jose
sąmoningai dalyvauti.
5. Žinau savo religijos pagrindines šventes ir jų reikšmę.

Jūrų skautų III patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų jaunių I patyrimo laipsnį.
2. Suprantu ir galiu paaiškinti skautybės tikslus, jūrinio
skautavimo savitumą, tarnavimo Lietuvos – jūrinės
valstybės idėjai prasmę.
3. M oku jūrų skauto (-ės) įžodį, žinau jo reikšmę ir moku
paaiškinti jūrų skautų priesakus, šūkį, saliutus.
4. Galiu pateikti pavyzdžių ir papasakoti apie okupaciją,
rezistenciją, genocidą, tautinį atgimimą.
5. Žinau maitinimosi, rengimosi, žaidimų, sporto, žygių,
darbo, poilsio, higienos, etikos taisykles ir jų laikausi.
6. Žinau kaip elgtis audros, potvynio, gaisro, oro
puolimo, apsinuodijimo dujomis, radiacinio, cheminio,
oro pavojaus metu.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau jachtos įrangą.
2. Žinau jachtų skirstymą pagal konstrukciją, paskirtį ir
burių įrangą.
3. Žinau jachtos valdymo teoriją.
4. Žinau navigacijos pradmenis.
5. M oku plaukti baidare sėdėdamas gale ir priekyje,
moku atlikti nesudėtingą mažųjų laivelių remontą,
paruošti juos plaukiojimui.
PRAKTINĖ DALIS
1. Dalyvavau bent 7 dienų stovykloje.
2. Sugebu įsivertinti savo pasiekimus, žinau kur ir kaip
galėčiau juos tobulinti.
3. Esu susipažinęs su veiklos planais, jų vykdymu ir
galiu pateikti bent keletą idėjų, kurias galėčiau
įgyvendinti.
4. Dalyvavau bent viename pėsčiųjų žygyje.
5. M oku paruošti laivą žiemojimui ir vasarai.
6. M oku surišti šiuos mazgus ir paaiškinti kam jie naudojami:
Buksyro
Klampės
Smauglio
7. Žinau pagrindinius pionerijos darbų principus ir gebu
praktiškai juos pritaikyti.
8. Žinau asmeninės ir stovyklinės vaistinėlių turinį, žinau
kuo jos skiriasi ir moku jomis naudotis.
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau šv. Jurgio biografiją ir galiu paaiškinti kodėl jis
pasirinktas skautų globėju.
2. Su laivu esu lankęs globos namus. Papasakoju.
3. Žinau kas yra skaistybė. Ar man ji svarbi?
4. Suprantu savo religijos pamaldas ir moku jose
sąmoningai dalyvauti.
5. Žinau savo religijos pagrindines šventes ir jų reikšmę.
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Jūrų skautų II patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų skautų II patyrimo laipsnį.
2. Žinau skauto pareigas tautai, šeimai, sau.
JŪRINĖ DALIS
1. Galiu trumpai papasakoti laivybos istoriją, apie
burlaivių atsiradimą, buriavimo sportą Lietuvoje ir
pasaulyje.
2. Žinau Klaipėdos uosto reikšmę Lietuvai, jūros reikšmę
šalies ekonomikai.
3. Žinau kelio teisę vidaus vandenyse.
4. Galiu papasakoti apie pasaulio jūras ir vandenynus.
5. Žinau pagrindinius Lietuvos vandens paukščius, žuvis
ir kitus gyvūnus.
PRAKTINĖ DALIS
1. Įgyvendinu bent 4 veiklos planus ir trumpai juos
pristatau.
2. Žinau kaip elgtis laivų pakrovimo ir iškrovimo metu.
M oku naudotis laivų remonto įrankiais.
3. M oku suteikti pirmąją pagalbą nelaimių prie vandens
telkinių ar juose atvejais, gelbėti skęstantįjį, gaivinti
skenduolį.
4. M oku rišti visus privalomus mazgus užrištomis akimis
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau savo religijos simbolį ir moku jį padaryti.
2. Žinau kas ir kada apkrikštijo Lietuvą.
3. Žinau kas yra Bažnyčia, kas tikroji (savo religijos)
Bažnyčios galva, o kas – matomoji.
4. Žinau kas yra savižudybė ir kokia gali būti jos
prevencija.
5. M ano kaip skauto gerieji darbai.
6. M oku paguosti draugą nelaimėje.
7. Žinau kaip elgtis su vyresniais.
8. Esu skaitęs savo religijos knygą.

Jūrų skautų II patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų skautų II patyrimo laipsnį.
2. Žinau skauto pareigas tautai, šeimai, sau.
JŪRINĖ DALIS
1. Galiu trumpai papasakoti laivybos istoriją, apie
burlaivių atsiradimą, buriavimo sportą Lietuvoje ir
pasaulyje.
2. Žinau Klaipėdos uosto reikšmę Lietuvai, jūros reikšmę
šalies ekonomikai.
3. Žinau kelio teisę vidaus vandenyse.
4. Galiu papasakoti apie pasaulio jūras ir vandenynus.
5. Žinau pagrindinius Lietuvos vandens paukščius, žuvis
ir kitus gyvūnus.
PRAKTINĖ DALIS
1. Įgyvendinu bent 4 veiklos planus ir trumpai juos
pristatau.
2. Žinau kaip elgtis laivų pakrovimo ir iškrovimo metu.
M oku naudotis laivų remonto įrankiais.
3. M oku suteikti pirmąją pagalbą nelaimių prie vandens
telkinių ar juose atvejais, gelbėti skęstantįjį, gaivinti
skenduolį.
4. M oku rišti visus privalomus mazgus užrištomis akimis
RELIGINĖ DALIS
1. Žinau savo religijos simbolį ir moku jį padaryti.
2. Žinau kas ir kada apkrikštijo Lietuvą.
3. Žinau kas yra Bažnyčia, kas tikroji (savo religijos)
Bažnyčios galva, o kas – matomoji.
4. Žinau kas yra savižudybė ir kokia gali būti jos
prevencija.
5. M ano kaip skauto gerieji darbai.
6. M oku paguosti draugą nelaimėje.
7. Žinau kaip elgtis su vyresniais.
8. Esu skaitęs savo religijos knygą.
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Jūrų skautų I patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
1. Esu išlaikęs jūrų skautų II patyrimo laipsnį.
2. M oku pravesti laivo sueigą, suorganizuoti laužo
programą.
3. M oku pravesti bent po 2 p asitikėjimo, susipažinimo
žaidimus, keletą aktyvių žaidimų sausumoje ir
vandenyje.
JŪRINĖ DALIS
1. Žinau hidrometeorologijos pagrindus ir suprantu jos
reikšmę jūriniame skautavime.
2. Žinau kas yra locija, vandens kelių ženklinimas,
jūrlapis.
3. Žinau Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadus, jų
pareigybinius ženklus.
PRAKTINĖ DALIS
1. Įgyvendinau dar 2 veiklos planus ir padėjau kitam
skautui įgyvendinti savuosius.
2. Išmokiau jaunesnį skautą irkluoti, dalyvavau uosto
tvarkymo ir laivų remonto darbuose.
3. Esu
dalyvavęs
bent
vienuose skautiškuose
mokymuose.
RELIGINĖ DALIS
1. Papasakoju kaip suprantu skautų įstatus.
2. Žinau kas yra eutanazija, paaiškinu savo nuomonę
apie ją.
3. Paaiškinu ką man reiškia žodis „Dievui“ skautų
šūkyje.
4. M oku elgtis su vyresniais ir jaunesniais.
5. Esu vedęs dvasinę valandėlę.
6. Esu buvęs savo religijos šventovėje.
7. M oku patarnauti savo religijos mišiose ar apeigose.

Jūrų skautų I patyrimo laipsnis
S KAUTIŠ KOJI DALIS
4. Esu išlaikęs jūrų skautų II patyrimo laipsnį.
5. M oku pravesti laivo sueigą, suorganizuoti laužo
programą.
6. M oku pravesti bent po 2 p asitikėjimo, susipažinimo
žaidimus, keletą aktyvių žaidimų sausumoje ir
vandenyje.
JŪRINĖ DALIS
4. Žinau hidrometeorologijos pagrindus ir suprantu jos
reikšmę jūriniame skautavime.
5. Žinau kas yra locija, vandens kelių ženklinimas,
jūrlapis.
6. Žinau Lietuvos karinių jūrų pajėgų vadus, jų
pareigybinius ženklus.
PRAKTINĖ DALIS
4. Įgyvendinau dar 2 veiklos planus ir padėjau kitam
skautui įgyvendinti savuosius.
5. Išmokiau jaunesnį skautą irkluoti, dalyvavau uosto
tvarkymo ir laivų remonto darbuose.
6. Esu
dalyvavęs
bent
vienuose skautiškuose
mokymuose.
RELIGINĖ DALIS
8. Papasakoju kaip suprantu skautų įstatus.
9. Žinau kas yra eutanazija, paaiškinu savo nuomonę
apie ją.
10. Paaiškinu ką man reiškia žodis „Dievui“ skautų
šūkyje.
11. M oku elgtis su vyresniais ir jaunesniais.
12. Esu vedęs dvasinę valandėlę.
13. Esu buvęs savo religijos šventovėje.
14. M oku patarnauti savo religijos mišiose ar apeigose.
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