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         LSB SKAUTŲ VYČIŲ PROGRAMOS EGZAMINŲ LAPAS 

 

 

ASMENINĖ ETIKA DALIS  

10. a) Kandidatas perskaito “Rovering For Success” ir diskutoja įvairias temas su kitu vyčiu. 
b) Kandidatas pristato planą kurį dabar vykdo ir planuoja vykdyti ateityje turetėti sveiką kūną, pav. aktyviai dalyvauti 
organizuotam sporte ir vykdyti kasdieninę mankstą. 

 

 

VISUOMENINĖ DALIS  

11. Kandidatas žino kas yra asmeninė garbė ir savarankiškas įsipareigojimas ir pagal juos tvarko savo gyvenimą.  

12. Kandidatas sugeba paaiškinti ir aktyvai dalyvauja praktiškus visuomenines tarnybos darbus ir pareigas, pav. talkina 
Lietuvai reikšminguose kultūriniuose ir politiniuose darbuose ir t.t. 

 

13. Kandidatas moka paaiškinti žmogaus teises bei pareigas savo gyvenamam kraštui bei visuominei, bei šių pareigų suderinimą 
su tarnyba lietuvių tautai. Yra susipažinęs su Lietuvių Chartija ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės struktūra ir veiklą.  

 

14. Kandidatas kas dieną praktikuoja “gerąjį darbelį” suaugusiam tinkamu būdu.  
 

TAUTINĖ DALIS  

15. Kandidatas stengiasi lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Jis parašo lietuvių kalba  3-4 puslapių straipsnį, skautiška ar 
tautine tema. 

 

16. Kandidatas moka paaiškinti apie lietuvių tautinę kulturą – mene, muzikos, literatūros, tautinių šokių ar kurioje kitoje srityje.   

17. Kandidatas yra nuodugniai susipažinęs su lietuvių tautos ir valstybės istorija ir dabartine Lietuvos padėtimi.  

18. Kandidatas žino ir moka paaiškinti pagrindinį išeivijos lietuvių politinį, visuomeninį ir kulturinį organizacijų darbą. 
Jis žino ir moka paaiškinti išeivijos lietuvių pastangas Lietuvos laisvės išlaikymo srityje. 

 

 
RELIGINĖ DALIS  

19. Skautas Vytis Kandidatas įvertina, ir supranta kodėl Skautų Šūkyje pirmas įsipareigojimas yra tarnauti Dievui. Jisai 
išaiškina kaip tarnavimas Dievui, Tėvynei ir Artimui praktiškai ir morališkai rišasi gyvenime ir vienas kita paskatina. 
Skautas Vytis Kandidatas ivertina savo asmeninį dvasingumą. 
Jisai įsigyja iš dvasiškio ar dvasios patarėjo patvirtinimą kad jisai supranta savo Dievo reikšme visuomeninam gyvenime ir 
sieki bresti savo tikejime. 

 

Pastaba: Šio Egzaminų Lapo eiga: 
1963.VIII.24: Paruoštas ir pasiūlytas LSB Visuotinio Skautų Vyčių Sąskrydžio (VsvS) LSS Jubiliejinėje Stovykloje . 
1965.III.15: Išleistas 40-sios LSB Skautų Vyčių įsteigimo sukakties proga (s.v. fil. Algirdas Avižienis,LSB Vadijos S.V. Skyriaus Vedėjas.) 
1992.X.10: Pakeistas ir patvirtintas LSB Vadijos posėdyje. (ps.fil.Paulius Mickus,LSB Vadijos Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas.) 
2018. VIII.4: Pasiūlytas, pataisytas ir priimtas LSB Visuotinio Skautų Vyčių Sąskrydžio (VsvS) LSS X-Tautinėje Stovykloje. 
2018. X.20: Pristatytas ir priimtas LSB Vadijos posėdyje. (ps. Viktoras Šimkus, LSB Vadijos Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas.)  

SKAUTIŠKOJI DALIS  EGZAMINUOTOJŲ 
PARAŠAI SU DATA 

1. Savo amžiui tinkamu būdu išeina ir sugeba paaiškinti LSB antro ir pirmo prityrusių skautų patyrimo laipsnius.  

2. Skautas vytis kandidatas turi būti pavyzdys jaunesniems skautams skautiškose žiniose, savo drausmingumu, darbštumu, 
pareigingumu, dorovingumu ir blaivumu. 

 

3. Perskaito ir susipažįsta su LSS Nuostatais ir gali juos paaiškinti. Žino apie LSS, LSB ir Pasaulinio Skautų Biuro organizaciją 
ir jų veikimą. 

 

4. Žino LSB skautų vyčių reguliaminą, LSB skautų vyčių skyriaus istoriją, veiklos metodus ir sudėtį – (LSB skautų vyčių 
skyriaus vedėjas, pavaduotojas ir t.t.). Taip pat žino pasaulio skautų vyčių sąjudžio istoriją ir santvarką. 

 

5. Moka paaiškinti skautų vyčių skyriaus paskirtį ir skautų vyčių įsipareigojimas skautiškai ideolog ijai ir Lietuvių Skautų Brolijai.   

6. Skautas vytis kandidatas yra stovyklaves ne mažiau 21 parų skautiškoje stovykloje.  

7. a) Atlieka pėsčias 20 myliu žygį gamtoje; arba 50 mylių dviračiu; arba 15 mylių būrlaiviu arba irkline valtimi, baidare ar 
kanoju (canoe), nešdamasis savo maistą, nakvodamas palapinėje, lapinėje ar daržinėje (atsižvelgiant į vietove ir metų laika) 
nemažiau vienos nakties. Žygis turi būti atliktas paros laikotarpyje. 
b) Kandidatas sugeba toki žygi pravesti kitiems – padaro tokiam žygiui planą ir surašo reikalingą maistą ir aprangą.    
c) Moka paaiškinti stovyklavimo, iškylavimo ir keliavimo prasmę skauto vyčio kandidato pasiruošime būti skautu vyčiu.  

 

8. Skautas vytis kandidatas būrelio sueigas  lanko punktualiai ir pilnoje uniformoje.  

EGZAMINŲ BAIGIMO DATA  TVIRTINU 


