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         LSB SKAUTŲ VYČIŲ PROGRAMOS EGZAMINŲ LAPAS 

 
SKAUTIŠKOJI DALIS 

SCOUTING SECTION  

EGZAMINUOTOJŲ 
PARAŠAI SU DATA 

1. Savo amžiui tinkamu būdu išeina ir sugeba paaiškinti LSB antro ir pirmo prityrusių skautų patyrimo laipsnius. 
As is age appropriate the candidate understands and is able to explain LSB's second and first prityrusiu scout levels of experience/skills. 

 

2. Skautas vytis kandidatas turi būti pavyzdys jaunesniems skautams skautiškose žiniose, savo drausmingumu, darbštumu, 
pareigingumu, dorovingumu ir blaivumu. 
A candidate should be an example for younger scouts in scouting knowledge, discipline, diligence, duty, morality and clear he adedness. 

 

3. Perskaito ir susipažįsta su LSS Nuostatais ir gali juos paaiškinti. Žino apie  LSS, LSB ir Pasaulinio Skautų Biuro organizaciją ir jų veikimą. 
Reads, understands and can explain the statutes of LSS. Knows about the organization and operation of LSS, LSB and World Scou ting. 

 

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. 
Knows LSB vyciu regulations, LSB vyciu history, operational methods and composition - (LSB vyciu section leader, deputy, 
etc.). He is also familiar with the history and framework of the global vyciu movement. 

 

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

Can explain the meaning of the vyciu designation and duties of a vytis to the scout ideology and to the Brotherhood of Lithuanian Scouts. 

 

6. Skautas vytis kandidatas yra stovyklaves ne mažiau 21 parų skautiškoje stovykloje. 
A candidate has camped at least 21 days and nights in a scout camp. 

 

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. 
Completes a 20 mile hike on foot in the wild; or a 50-mile bike hike; or a 15-mile sailboat, rowboat, kayak or canoe trip, 
carrying his own food for at least one night in a tent, lean-to or barn (depending on the location and time of year). The hike 
must be done within a 24 hour period. 
b) Kandidatas sugeba toki žygi pravesti kitiems – padaro tokiam žygiui planą ir surašo reikalingą maistą ir aprangą.    
The candidate demonstrates the ability to organize such a hike for others – including preparing a plan, mapping the route, 
proposing a menu and appropriate clothing. 
c) Moka paaiškinti stovyklavimo, iškylavimo ir keliavimo prasmę skauto vyčio kandidato pasiruošime būti skautu vyčiu.  
The candidate is able to explain the significance of camping, hiking and traveling as it relates towards his preparation in b ecoming a vytis. 

 

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

The candidate attends vyciu group meetings punctually and in full-uniform. 

 

 
 

ASMENINĖ ETIKA DALIS 
PERSONAL ETHICS SECTION 

 

9. a) Kandidatas perskaito “Rovering To Success” ir diskutoja įvairias temas su kitu vyčiu. 
The candidate reads “Rovering To Success” and discusses various topics with another vytis. 
b) Kandidatas pristato planą kurį dabar vykdo ir planuoja vykdyti ateityje turetėti sveiką kūną. Pav. aktyviai dalyvauti 
organizuotam sporte ir vykdyti kasdieninę mankstą. 
The candidate presents a plan that he is now carrying out and plans to carry out in the future for a healthy body. For example: 
actively participate in organized sport and implement daily exercise.  
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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.) 

VISUOMENINĖ DALIS 

PUBLIC SERVICE SECTION 

EGZAMINUOTOJŲ 
PARAŠAI SU DATA 

10. Kandidatas žino kas yra asmeninė garbė ir savarankiškas įsipareigojimas ir pagal juos tvarko savo gyvenimą. 
The candidate understands what self-respect and voluntary commitment are and conducts his life accordingly. 

 

11. Kandidatas sugeba paaiškinti ir aktyvai dalyvauja praktiškus visuomenines tarnybos darbus ir pareigas, pav. talkina 
Lietuvai reikšminguose kultūriniuose ir politiniuose darbuose ir t.t. 
The candidate understands and is able to explain community service and his role in serving society. The candidate actively contributes to 
the Lithuanian community in various ways such as helping with meaningful cultural and political work, etc. 

 

12. 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.  
The candidate is able to explain individual rights and obligations within his country of residence and how these responsibilities align 
with service to Lithuania. Is familiar with Lietuviu Chartija, The Lithuanian World Community, its structure and activities. 

 

13. Kandidatas kas dieną praktikuoja “gerąjį darbelį” suaugusiam tinkamu būdu. 
The candidate practices a “good deed” approach to each day as is appropriate for an adult. 

 

TAUTINĖ DALIS 

NATIONAL SECTION 

 

14. Kandidatas stengiasi lietuviškai kalbėti, skaityti  ir rašyti. Jis parašo  lietuvių kalba  3-4 puslapių straipsnį, skautiška ar tautine  tema. 
The candidate strives to speak, read and write in Lithuanian. He writes a 3-4 page essay in Lithuanian on a scouting or a national (Lithuanian) theme.  

 

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

The candidate is familiar with Lithuanian culture and can speak knowledgeably about various topics including but not limited 
to culture, art, music, literature, folk dancing, etc. 

 

16. Kandidatas yra nuodugniai susipažinęs su lietuvių tautos ir valstybės istorija ir dabartine Lietuvos padėtimi. 
The candidate is thoroughly aware of the history of Lithuania as well as with Lithuania’s current state of affairs.  

 

17. 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. 
The candidate understands and explains the core practices of political, social and cultural organizations as performed by Lithuanian 
Diaspora. The candidate knows and is able to explain Lithuanian descendant’s efforts to safeguard and maintain Lithuania's freedom. 

 

RELIGINĖ DALIS 

RELIGIOUS SECTION 

 

18. 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 si eki 
bresti savo tikejime. 
The Candidate understands and appreciates why the first commitment in the Scout Law/Oath is to serve God. He is able to explain 
how serving God, Country and Fellow Man are connected and morally important to one another.  
The Candidate evaluates the state of their personal spiritual and religious formation. From his spiritual advisor, receives 
confirmation he is making efforts toward spiritual maturity. 

 

EGZAMINŲ BAIGIMO DATA  TVIRTINU 


