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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
SPECIALYBIŲ
NUOSTATAI
1. Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) specialybių tikslas – skatinti LSS narių
tobulėjimą, žinių siekimą ir gilinimą tam tikrose, skautavimui ir visuomenei naudingose
srityse.
2. Specialybės ženkliukas parodo, kad jį nešiojantis LSS narys tam tikroje srityje yra
pasiekęs aukštesnį, nei vidutinis, lygmenį, domisi tam tikra sritimi, gilina savo žinias.
3. Teisę nešioti specialybės ženkliuką LSS narys įgyja tada, kai specialybę suteikia 5 punkte
įvardinti asmenys.
4. Specialybė suteikiama įvykdžius visus jai gauti keliamus reikalavimus. Egzaminas
laikomas pagal LSS Tarybos patvirtintus specialybių nuostatus.
5. Egzaminuoja ir specialybę suteikia tuntininkas (-ė), draugininkas (-ė) (jei draugovė
nepriklauso tuntui) arba tuntui/draugovei tolygaus vieneto (židinio, būrelio, ramovės)
vadovas (-ė).
6. Vieneto vadovo (-ės) pavedimu egzaminuoti gali kiti kompetentingi asmenys.
7. Išimties tvarka specialybę srities specialistui, argumentuotai rekomendavus tuntininkui (ei) arba draugininkui (-ei) (jei draugovė nepriklauso tuntui) ar jiems tolygaus vieneto
(židinio, būrelio, ramovės) vadovui (-ei), gali suteikti LSS Vadija.
8. LSS nariui įgijus specialybę vieneto vadovas užpildo LSS specialybių registrą VIE-2015001 (priedas nr. 1).
9. Laikyti specialybes teisę turi:
9.1. Jaunesnieji skautai (priedas nr. 2);
9.2. Skautai, patyrę skautai, suaugę skautai, vyresnieji skautai ir skautininkai (priedas nr.
3).

Lietuvos skautų sąjungos specialybių nuostatai
Priedas Nr. 1
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Lietuvos skautų sąjungos specialybių nuostatai
Priedas Nr. 2
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ SPECIALYBĖS
I. SPECIALYBIŲ SĄRAŠAS

1.

Artistas

9.

Istorikas

2.

Augalų specialistas

10. Laužavedys

3.

Dailininkas

11. Mažo vaiko draugas

4.

Dainininkas

12. Meškeriotojas

5.

Dviratininkas

13. Muzikantas

6.

Fotografas

14. Plaukikas

7.

Gamtos draugas

15. Stovyklautojas

8.

Iškylautojas

16. Žaidėjas
II. REIKALAVIMAI SPECIALYBIŲ ĮGIJIMUI

1. Artistas (-ė)
1.1. Padeklamuoja eilėraštį;
1.2. Savo skilčiai/draugovei/tuntui vaizdingai papasakoja
pasaką;
1.3. Yra dalyvavęs (-usi) bent trijuose skautų pasirodymuose;
1.4. Yra apsilankęs teatre ir papasakoja skilties/draugovės
nariams;
1.5. Papasakoja 4 vaikiškus anekdotus.
2. Augalų specialistas (-ė)
2.1. Savo apylinkėje atpažįsta: 4 miško medžius, 4 gėles, 3
lauko augalus. Papasakoja naudingas augalų savybes. Žino
bent tris nuodingus augalus;
2.2. Atpažįsta šiuos medžius: ąžuolą, beržą, pušį, klevą, eglę.
Nupiešia arba surenka šių medžių lapus;
2.3. Užaugina bent vieną augalą;

2.4. Padaro bent dviejų augalų herbariumą.

3. Dailininkas (-ė)
3.1. Piešia ir tapo pieštukais ir dažais;
3.2. Nupiešia keturis iš šių paveikslėlių: 2 Lietuvoje
gyvenančius gyvūnus, du Lietuvoje gyvenančius
paukščius, lietuviškus ornamentus, 2 Lietuvoje augančius
medžius, Gedimino pilį ir stulpus, Lietuvos tautinę vėliavą (trispalvę), 2 Lietuvoje
augančias gėles;
3.3. Nupiešia bent penkis piešinius pasirinkta tema;
3.4. Nupiešia bent tris piešinius skautiška tema.

4. Dainininkas (-ė)
4.1. Atmintinai padainuoja 3 lietuviškas dainas;
4.2. Atmintinai padainuoja 1 liaudies dainą;
4.3. Parenka dainą žygiui;
4.4. Iškyloje yra sudainavęs bent jau 4 dainas su kitais skautais.

5. Dviratininkas (-ė)
5.1. Turi dviratį ir aktyviai važinėja;
5.2. Žino dviračio vairavimo taisykles ir kelio ženklus: kada ir
kur galima važiuoti, kur negalima važiuoti, kur ir kaip
galima saugiai pervažiuoti gatvę;
5.3. Moka prižiūrėti savo dviratį;
5.4. Moka į padangas pripūsti orą;
5.5. Paaiškina, kodėl reikalingas šalmas, liemenė ir atšvaitai.

6. Fotografas (-ė)
6.1. Turi fotoaparatą ir aktyviai fotografuoja;
6.2. Su fotoaparatu nufotografuoja 20-25 nuotraukas ir su
egzaminuotoju jas aptaria;
6.3. Paruošia bent 5 savo mėgstamiausių nuotraukų rinkinį ir
papasakoja apie jį sueigoje;
6.4. Žino, kaip prižiūrėti fotoaparatą.

7. Gamtos draugas (-ė)
7.1. Žino, kaip elgtis su laukiniais ir naminiais gyvūnais;
7.2. Papasakoja apie 3 Lietuvoje gyvenančius laukinius
gyvūnus;
7.3. Papasakoja apie 2 naminius gyvūnus;
7.4. Papasakoja apie 3 Lietuvoje gyvenančius laukinius
paukščius;
7.5. Papasakoja apie 2 naminius paukščius;
7.6. Nupiešia gyvūno ir paukščio pėdsakus. Paaiškina skirtumus tarp jų;
7.7. Atlieka du geruosius darbelius, susijusius su gyvūnais ar paukščiais ir apie juos
papasakoja per sueigą.
8. Iškylautojas (-a)
8.1. Dalyvauja bent trijose jaunesniųjų skautų iškylose į gamtą;
8.2. Dalyvauja savaitgalio iškyloje ir nakvoja palapinėje;
8.3. Su vadovo pagalba pagamina maistą gamtoje;
8.4. Moka surišti tikrąjį (gerąjį) ir piemenų mazgą bei
slankiojančią kilpą. Naudojant šiuos mazgus sukonstruoja
lengvą stovyklinį įrenginį.

9. Istorikas (-ė)
9.1. Žino 3 svarbias Lietuvos istorijos datas ir paaiškina jų
reikšmę;
9.2. Savais žodžiais papasakoja apie du Lietuvos istorijos
įvykius;
9.3. Žino šiuos žymius Lietuvos vyrus: Gediminą, Kęstutį,
Vytautą ir Mindaugą. Papasakoja apie vieną iš šių
asmenybių;
9.4. Žino šias žymias Lietuvos moteris: Karalienę Mortą Mindaugienę, Didžiojo
Kunigaikščio Gedimino dukterį Aldoną Gediminaitę, Didžiąją Kunigaikštienę Birutę
Kęstutienę, Didžiojo Kunigaikščio Vytauto dukterį Sofiją Vytautaitę. Papasakoja apie
bent vieną kiekvienos jų nuopelną.

10. Laužavedys (-ė)
10.1. Moka atmintinai bent tris dainas;
10.2. Drąsiai ir garsiai jas užveda sueigos metu ar prie laužo;
10.3. Moka bent tris skautiškus šūkius;
10.4. Paruošia skiltį, grupę, ar būrelį pasirodymui;
10.5. Paruošia bent 10 minučių trukmės laužo programą, kuri
susideda iš šūkių, dainų ir
pasirodymų ir pats (-i) praveda.
11. Mažojo vaiko draugas (-ė)
11.1. Moka padainuoti vieną lopšinę;
11.2. Žino tris vaiko nuraminimo būdus;
11.3. Moka vieną žaidinimą su mažu vaiku (pvz.: katu katu
katutes, virė virė košę).
12. Meškeriotojas (-a)
12.1. Moka paruošti meškerę žvejybai;
12.2. Pagauna bent vieną žuvį;
12.3. Atpažįsta 5 Lietuvos vandens telkinių žuvis;
12.4. Parodo ir paaiškina žvejybos eigą ir saugumą prie
vandens.

13. Muzikantas (-ė)
13.1. Moka groti kokiu nors instrumentu;
13.2. Pagroja: bent dvi skautiškas dainas, bent vieną lietuvišką
dainą ar tautinio šokio melodiją;
13.3. Su instrumentu yra dalyvavęs (-usi) skautų pasirodyme
sueigos ar stovyklos metu;
13.4. Susipažįsta su lietuvių liaudies instrumentais (kanklėmis,
skudučiais, rageliais) ir yra girdėjęs (-usi) jų muziką;
13.5. Nubraižo penklinę, ant kurios užrašo smuiko, boso raktus, paaiškina jų reikšmę ir
užrašo pasirinktą gamą.

14. Plaukikas (-ė)
14.1. Moka plaukti krūtine ar nugara ir nuplaukia bent 20
metrų;
14.2. Gali plūduriuoti bent 30 sekundžių;
14.3. Moka pasinerti vieno metro gilumoje ir nuo dugno paimti
vadovo padėtą daiktą;
14.4. Žino pagrindines vandens saugumo taisykles, žino kaip
elgtis sutraukus mėšlungiui.

15. Stovyklautojas (-a)
15.1. Parenka tinkamą vietą palapinei ir ją pastato;
15.2. Moka saugoti ir prižiūrėti palapinę;
15.3. Parenka vietą lauželiui, surenka malkas, sukrauna lauželį
ir jį užkuria;
15.4. Surašo stovyklos reikmenų sąrašą;
15.5. Bent vieną savaitę stovyklauja skautų stovykloje. Sutvarko savo daiktus, prižiūri
tvarką palapinėje ir jos aplinkoje.
16. Žaidėjas (-a)
16.1. Moka keturis ryto mankštos pratimus. Juos praveda
sueigoje ar stovykloje;
16.2. Praveda šiuos žaidimus: kimo žaidimą, „trečias bėga“,
estafetę, „pelę ir katę“, tris žaidimus su kamuoliu;
16.3. Praveda du žaidimus sueigoje ar stovykloje;
16.4. Paruošia ir sutvarko žaidimo priemones.

Lietuvos skautų sąjungos specialybių nuostatai
Priedas Nr. 3
LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
SKAUTŲ SPECIALYBĖS
I. SPECIALYBIŲ SĄRAŠAS
1. Aktorius

23. Odos dirbėjas

2. Astronomas

24. Paukščių stebėtojas

3. Bibliotekininkas

25. Pėdsekys

4. Čiuožėjas

26. Pionierius

5. Dailininkas

27. Pynėjas

6. Dainininkas

28. Plaukikas

7. Drožinėtojas

29. Radiotechnikas

8. Dviratininkas

30. Raštininkas

9. Elektrotechnikas

31. Ryšininkas

10. Filatelistas

32. Sanitaras

11. Fotografas

33. Slidininkas

12. Gamtininkas

34. Sportininkas

13. Kalbininkas

35. Stalius

14. Keliautojas

36. Stovyklautojas

15. Laužavedys

37. Šaulys

16. Lietuvos istorikas

38. Tautinių šokių šokėjas

17. Lietuvos paminklų žinovas

39. Tautosakininkas

18. Mechanikas

40. Topografas

19. Meteorologas

41. Vertėjas

20. Miško skautas

42. Virėjas

21. Muzikas

43. Žurnalistas

22. Muzikantas

II. REIKALAVIMAI SPECIALYBIŲ ĮGIJIMUI

1. Aktorius
1.1. Bendrais bruožais žino teatro istoriją nuo Antikos. Žino
Lietuvos teatro istoriją, žymiausius veikalus ir aktorius;
1.2. Yra viešai atlikęs bent du pagrindinius vaidmenis
skautiškame renginyje;
1.3. Suorganizuoja ir surežisuoja 20 minučių skilties ar draugovės
vaidinimą, parenka dekoracijas, rūbus, grimą;
1.4. Parengia 10 min. programą prie laužo: deklamuoja, pasakoja, dainuoja, pokštauja ar kt.;
1.5. Sugeba raiškiuoju skaitymu (atmintinai) perteikti savąjį skaitomo teksto supratimą.

2. Astronomas
2.1. Turi bendrą supratimą apie Saulės sistemą: žino visas jai
priklausančias planetas ir gali nusakyti jų eiliškumą nuo
artimiausios Saulei. Žino bent du Žemės sukimosi būdus, jų
trajektorijas ir trukmę, gali paaiškinti Mėnulio ir Saulės
reikšmę/svarbą Žemei. Skiria įvairius dangaus kūnus
(žvaigždes, kometas, meteorus);
2.2. Moka pagal mėnulį ir žvaigždes surasti pasaulio šalis;
2.3. Parodo bent 6 žvaigždynus (Didžiuosius ir Mažuosius Grįžulo Ratus, Persėją,
Andromedą, Kasiopėją, Gulbę), paaiškina, kuo šie žvaigždynai svarbūs;
2.4. Parodo ir įvardija 5 žvaigždes (Šiaurinė, Kapela, Vega, Denebas, Altatyras), žino
kokiems žvaigždynams jos priklauso;
2.5. Pažįsta žvaigždžių laikrodį;
2.6. Žino veidrodinio ir lęšinio teleskopo veikimo principus, papasakoja apie kitus
astronomijoje naudojamus instrumentus;
2.7. Žino naujausius laimėjimus astronomijos srityje.

3. Bibliotekininkas
3.1. Susipažįsta su didžiausiomis apylinkės bibliotekomis ir sudaro
skautiškų knygų, esančių arčiausioje bibliotekoje, sąrašą;
3.2. Aprašo dvi lietuviškas ir dvi skautiškas knygas (iš viso 4
knygos);
3.3. Žino kaip prižiūrėti knygas;

3.4. Žino nors vieną knygų numeravimo sistemą, katalogavimą;
3.5. Sutvarko skautišką knygynėlį, užveda jo knygų katalogą ir skaitytojų registraciją. Jei
tokio nėra, padaro savo rekomenduojamų knygų sąrašą ir paaiškina kaip vestų knygynėlį.
4. Čiuožėjas
4.1. Moka parastomis pačiūžomis čiuožti pirmyn, atgal ir lankais.
Čiuožia 2 minutes, laisvai keisdamas kryptį;
4.2. Sugeba padaryti 3 paprasčiausias privalomojo dailiojo
čiuožimo figūras (pvz. vingį, trejukę, kilpą ar kraipinį).
Pademonstruoja kiekvieną figūrą tris kartus nenugriūdamas.;
4.3. Nučiuožia 2,25km per 8 minutes;
4.4. Žino čiuožimo higieną ir moka suteikti pirmąją pagalbą įlūžus, susitrenkus, nušalus,
kraujuojant ar išsinarinus sąnarį;
4.5. Moka paaštrinti ir tvarkingai prižiūrėti savo pačiūžas;
4.6. Moka bent du grupinius žaidimus su pačiūžomis ant ledo.

5. Dailininkas
5.1. Bendrais bruožais žino spalvų ir perspektyvos teoriją;
5.2. Padaro 2 ornamentų pavyzdžius (vieną iš jų – tautinių motyvų);
5.3. Pieštuku nupiešia žmogų ar gyvulį judesyje, arba atpažįstamą
karikatūrą;
5.4. Apipavidalina kompiuterinę prezentaciją;
5.5. Nupiešia portretą arba stovyklos vaizdą ir bent tris piešinius iš
skautų gyvenimo - iš jų bent po vieną rašalu, pieštuku ar anglimi;
5.6. Nupiešia nors tris iliustracijas;
5.7. Žino viduramžių, renesanso, baroko, klasicizmo, romantizmo bei XX-XXI a. žymiausius
dailininkus bei jų žymiausius kūrinius, taip pat bent 5 lietuvių dailininkus bei jų
žymiausius kūrinius.

6. Dainininkas
6.1. Gali padainuoti bent 10 liaudies dainų ir 15 įvairių dainų (tarp
jų ir skautiškų);
6.2. Gali sukurti žodžiams melodiją;
6.3. Moka dainuoti ansamblyje (pritarti kitu balsu).

7. Drožinėtojas
7.1. Moka naudotis, galąsti, ir laikyti drožinėjimo bei skaptavimo
įrankius;
7.2. Žino kieto ir minkšto medžio ypatybes ir paaiškina koks medis
tinka drožinėjimui ir skaptavimui;
7.3. Naudodamas tik peilį padaro 3 naudingus stovyklos reikmenis;
7.4. Išdrožinėja gyvūno ar žmogaus figūrą ir kaklaraiščio žiedą;
7.5. Padaro 2 buities reikmenis ir juos išdrožinėja tautiniais arba skautiškais motyvais.

8. Dviratininkas
8.1. Gerai važiuoja dviračiu. Apvažiuoja 2m skersmens ratą ir gali
sustabdyti dviratį vietoje;
8.2. Žino dviratininko higieną, kelių eismo taisykles ir kelių
ženklus; saugos taisykles važiuojant dviračiu.
8.3. Moka išardyti, išvalyti ir surinkti dviratį, pataisyti paprastus
gedimus;
8.4. Savo dviratį laiko tvarkingą, turi taisymui reikalingų įrankių;
8.5. Atlieka 65 km kelionę ir pateikia jos aprašymą.

9. Elektrotechnikas
9.1. Turi pagrindinių žinių apie terminus ir matus, vartojamus
elektrotechnikoje. Paaiškina Omo dėsnį, ir pateikia praktinį
srovės, įtampos, varžos ir galios apskaičiavimo pavyzdį;
9.2. Žino skirtumą tarp pastovios ir kintamos elektros srovės,
nusako būdą kaip nustatyti kurios rūšies srovė teka laidininku;
9.3. Padaro sujungimus elektros tinkle, pakeičia sugedusius elektros jungtukus bei lemputes
ir teisingai sulituoja laidus;
9.4. Gali bendrai paaiškinti baterijų, elektros variklių (nuolatinės ir kintamos srovės)
konstrukcijas;
9.5. Paaiškina automatinių jungiklių paskirtį ir jų parinkimą. Sukonstruoja paprastą
elektromagnetą;
9.6. Pavaizduoja tipinę (arba savo) gyvenamojo namo (buto), elektros tinklo schemą ir ją
paaiškina;
9.7. Moka teikti pirmąją pagalbą elektros smūgio ištiktam asmeniui ir daryti dirbtinį
kvėpavimą;

9.8. Gerai žino saugos taisykles remontuojant ar kitaip aptarnaujant elektros įtaisus.

10. Filatelistas
10.1. Moka naudotis pašto ženklų katalogu ir gali surasti bet
kuriuos penkis ženklus iš savo rinkinio. Moka saugiai elgtis su
senais/trapiais/vertingais ženklais.
10.2. Paaiškina skirtumą tarp gero ir defektuoto pašto ženklo.
Parodo ženklą, kuris yra gerai centruotas, pilnai perforuotas,
aiškiai antspauduotas ir neturi defektų;
10.3. Paaiškina sekančius terminus ir parodo ženklų pavyzdžius:perforuotas ženklas;
10.3.1. karpytas ženklas; vokas; perspausdinimas; perkainavimas;
10.3.2. moka matuoti perforacijas ir surasti vandens žymes;
10.4. Žino du ženklų spausdinimo būdus ir moka paaiškinti jų skirtumus;
10.5. Parodo sekančių rūšių spausdinimo ženklų pavyzdžius: eilinio ženklo, paminėjimo
ženklo, labdaros ženklo, oro pašto, primokėjimo, voko;
10.6. Turi bent vieną albumą iš šių rinkinių:
10.6.1. rinkinį susidedantį iš 500 skirtingų ženklų iš 30 valstybių;
10.6.2. vienos valstybės 50 ženklų rinkinį;
10.6.3. 75 ženklus mininčius specialų įvykį, vietovę ar daiktą (pvz.: skautus, laivus,
paukščius, svarbius žmones ir t.t.);
10.7. Turi 20 skirtingų lietuviškų ženklų;
10.8. Žino Lietuvos pašto ženklų istoriją ir gali paaiškinti tris pašto ženklų laidas.

11. Fotografas
11.1. Pats nufotografuoja:
11.1.1. 5 skilties ar draugovės nuotraukas,
11.1.2. 5-7 skautų ar vadovų portretus,
11.1.3. 10-20 stovyklos vaizdų, (bendras planas, detalės ir t.t.)
11.1.4. 5-10 gamtos vaizdinių (augalų, saulėlydžių ir pan.).
11.2. Žino fotoaparatų rūšis (mechaninis, sisteminis, veidrodinis), jų panašumus/skirtumus,
technines specifikacijas. Supranta pagrindinius nustatymus, tokius kaip: diafragma,
išlaikymas, jautrumas (ISO). Supranta apie optiką, kas yra: objektyvo židinio nuotolis;
fiksuoto židinio nuotolio objektyvai;
11.3. Žino pagrindinius nuotraukos kompozicijos dėsnius;

11.4. Supranta šviesą, moka fotografuoti esant natūraliam ir dirbtiniam apšvietimui, geba
naudotis blykste;
11.5. Moka naudotis fotografijų redagavimo programomis: Photoshop / Lightroom ar kt.

12. Gamtininkas
12.1. Žino Lietuvoje esamų gamtos turtų ypatybes:
12.1.1. 10 pagrindinių naudingųjų iškasenų;
12.1.2. 15 laukinių gyvūnų;
12.1.3. 20 laukinių paukščių;
12.1.4. 10 maistinių žuvų;
12.1.5. 10 daržovių;
12.1.6. 5 javų rūšis.
12.2. Augina gyvūną, žino jo gyvenimo būdą, mitybą, ligas ir t.t. Aprašo 3 mėnesių stebėjimo
duomenis.
12.3. Pats surenka ir sutvarko dvi iš šių kolekcijų:
12.3.1. 50 laukinių augalų herbariumą;
12.3.2. 30 medžių ir krūmų lapų kolekciją;
12.3.3. 20 augalų ir sėklų kolekciją;
12.3.4. 30 laukinių gėlių kolekciją;
12.3.5. 20 mineralų kolekciją;
12.3.6. 10 fotografijų iš laukinių gyvūnų gyvenimo gamtoje (su trumpais aprašymais).
12.4. Teisingai įvardina 10 egzaminuotojo parodytų augalų gamtoje ir apie juos papasakoja;
12.5. Žino pagrindinius Lietuvoje augančius grybus, uogas, vaistažoles ir jų
pritaikymą/vartojimą;
12.6. Žino, kaip padėti laukiniams gyvūnams žiemą;
12.7. Žino bent tris žymius Lietuvos gamtininkus.

13. Kalbininkas
13.1. Geba papasakoti apie indoeuropiečių kalbų šeimą, jos šakas
ir lietuvių kalbos unikalumą.
13.2. Žino pagrindines lietuvių tarmes. Gali pasakyti bent po du
sakinius visomis tarmėmis;
13.3. Papasakoja apie 3 žymiausius lietuvius kalbininkus;
13.4. Aprašo iškylą, renginį ar vieną stovyklos dieną (bent 300 žodžių);
13.5. Žino gramatikos, kalbos kultūros pagrindus;

13.6. Taisyklingai perskaito duotą trijų puslapių tekstą.

14. Keliautojas
14.1. Paruošia bent 50 km žygio pėsčiomis planą į nežinomą
vietovę. Aprašo vietovės geografinę aplinką (kalnai, miškai,
upės, ežerai, pelkės), kelius ir jų rūšis (greitkeliai, keliai,
vieškeliai, takai). Aprašyme nurodo tinkamą vietos sąlygoms
aprangą, avalynę ir maistą bei gėrimus.
14.2. Atlieka 2 punkte suplanuotą žygį, aprašo/nufilmuoja jį dienoraštyje (aplankytos vietos,
įdomūs įvykiai, oro sąlygos ir pan.);
14.3. Žino pėsčiųjų žygio higieną, saugumą, maitinimosi ypatumus, žygiuose naudojamą
ekipuotę, paaiškina apie įvairios ekipuotės (kuprinės, nakvynės reikmenys, kitas
inventorius) rūšis, jų panaudojimo galimybes.
14.4. Moka teisingai paruošti ekipuotę ir sukrauti kuprinę žygiui.
15. Laužavedys
15.1. Moka sudaryti įvairių rūšių laužų programas pagal tematiką;
15.2. Žino kaip susodinti svečius ir skautus prie laužo;
15.3. Moka bent 15 šūkių, skanduočių ar dainų/melodijų su
judesiais, įtraukiant visus laužo dalyvius;
15.4. Praveda skautų laužus stovykloje, iškyloje, scenoje ir salėje
(draugovės ir didesnės apimties);
15.5. Paruošia vienos valandos laužo programą duota tema. Padedant draugovei parengia ir
praveda bent du trumpus skautiškus pasirodymus nurodyta tema.

16. Lietuvos istorikas
16.1. Yra susipažinęs su Lietuvos istorija ir gali papasakoti apie
šiuos asmenis ir įvykius:
16.1.1. Mindaugas ir Lietuvos valstybės įkūrimas;
16.1.2. Gediminas ir jo dinastija;
16.1.3. Vytautas;
16.1.4. Sąjunga su Lenkija ir valstybės sunykimas;
16.1.5. XIX a sukilimai ir nepriklausomybės kovos;
16.1.6. Nepriklausoma valstybė.
16.2. Lietuvių emigrantų įsikūrimas savo gyvenamajame krašte:

16.2.1. Pokario rezistencija;
16.2.2. Atgimimo laikotarpis;
16.2.3. Nepriklausomybės atkūrimas;
16.2.4. Valstybės politinė istorija po Nepriklausomybės atkūrimo.
16.3. Praveda skautams istorinio pobūdžio užsiėmimą, ekskursiją ar kelionę.
17. Lietuvos paminklų žinovas
17.1. Žino kodėl ir kam statomi paminklai;
17.2. Žino apie pilis, jų praeitį ir dabartinę vertę;
17.3. Žino kas yra piliakalniai, papasakoja apie žymiausius
Lietuvos piliakalnius, mūšių vietas;
17.4. Turi bent 20 Lietuvos istorinių paminklų iliustruotų aprašymų
(piešiniais ar nuotraukomis) rinkinį arba padaro vieno iš paminklų modelį;
17.5. Išvardina labiausiai lankytinas vietas Lietuvoje ir žymiausius ten esančius paminklus.
17.6. Žino žymiausius Lietuvos gamtos paminklus.

18. Mechanikas
18.1. Apibūdina mašinų dalims naudojamų pagrindinių metalų
savybes ir jų apdirbimo būdus.
18.2. Paaiškina, kas yra jėgos (sukimo) momentas;
18.3. Žino vidaus degimo variklio ir turbinos veikimo principus,
nusimano apie šių variklių detales ir jų funkcijas;
18.4. Paaiškina dvitakčio ir keturtakčio vidaus degimo variklių skirtumus ir eksploatacijos
skirtumus,
18.5. Paaiškina benzininio ir dyzelinio variklio ypatumus;
18.6. Pademonstruoja kaip paleisti, sustabdyti ir valdyti kurį nors iš ankščiau paminėtų
variklių;
18.7. Paaiškina vidaus degimo variklio tepimo svarbą, ir parodo, kaip, ir kurios tokio variklio
dalys tepamos;
18.8. Paaiškina variklio aušinimo svarbą, papasakoja, kokie galimi variklio aušinimo būdai ir
kaip jie veikia;
18.9. Parodo pagrindines automobilio dalis ir paaiškina kaip jos veikia;
18.10. Išmano apie darbo įrankių numerius ir nominalus (skirstymą ir žymėjimą),
standartines tvirtinimo ir montavimo detales (varžtus, veržles, įvores, kaiščius, pleištus,
tarpines);

18.11. Žino saugos taisykles remontuojant ar kitaip aptarnaujant automobilius, variklius ir
kitas mašinas;
18.12. Suranda nesudėtingą automobilio gedimą (specialiai padarytą) ir paaiškina, kaip jį
pašalinti.

19. Meteorologas
19.1. Žino:
19.1.1. Kuo skiriasi klimatas nuo orų;
19.1.2. Kas yra Žemės atmosfera;
19.1.3. Kokie pagrindiniai meteorologiniai reiškiniai formuojasi
žemutiniame atmosferos sluoksnyje;
19.1.4. Kas nulemia orų kaitą;
19.1.5. Kas yra sinoptika ir meteorologija.
19.2. Moka:
19.2.1. Skaityti orų sinoptinį žemėlapį ir žinoti pagrindinius tarptautinius simbolius lietaus, vėjo, rūko, perkūnijos;
19.2.2. Pasigaminti lauko sąlygomis įrangą vėjo krypčiai ir greičiui nustatyti, kritulių
kiekiui matuoti;
19.2.3. Naudotis meteorologiniais duomenimis ir gamtos ženklais spėjant (numatant)
orus: a) negyvoji gamta – dangaus skliauto išvaizda: optiniai reiškiniai, saulė,
mėnulis, žvaigždės, dangaus spalva, girdimumas, vandenys, vėjas ir t.t. b) gyvoji
gamta – augalai , vabzdžiai, gyvūnai, žmogus ir jo savijauta.
19.3. Paaiškina pagrindinius audros ženklus ir žino, kaip apsisaugoti nuo pavojingų ir
stichinių meteorologinių reiškinių;
19.4. Vieną mėnesį kasdien užrašo pastabas apie oro slėgį, temperatūrą, vėjo kryptį ir greitį,
oro drėgnumą, kritulių kiekį ir debesų formas bei jų kiekius.
20. Miško skautas
20.1. Išgyvena miške po dvi nepertraukiamas paras šiltuoju metų
laiku (vidutinė paros temperatūra +15 laipsnių ir aukščiau)
bei šaltuoju metų laiku (vidutinė paros temperatūra -10
laipsnių ir žemiau) savo pasidarytoje pastogėje (lapinė, urvas
ar pan.). Į miško gilumą nuvyksta pėsčias ar valtimi (ne
mažiau 10 km ėjimo/plaukimo). Užduotis laikoma įvykdyta, jei skautas miške patogiai
įsikuria, nešlampa, nešąla, laiku ir pakankamai pavalgo (įskaitant šiltą maistą), griežtai

laikosi asmeninės higienos bei per savaitę laiko nuo grįžimo iš miško datos nesuserga;
20.2. Visus daiktus, reikalingus gyvenimui, nešasi pats;
20.3. Su savimi pasiima 1 litrą vandens, kitą susiranda ir išsivalo gyvenamojoje vietoje;
20.4. Viską aprašo/fotografuoja/nufilmuoja ir paviešina “miško dienoraštyje” (kelionė,
pastogės įsirengimas, įdomūs įvykiai, pastebėjimai, matyti gyvūnai ir pan.);
20.5. Užduoties metu draudžiama turėti bet kokias elektronines ryšio priemones (GSM, GPS
ir kt.). Jei filmavimui naudojamas telefonas, jis neturi turėti minėtojo ryšio.
21. Muzikas
21.1. Žino bent 10 liaudies dainų ir bent 10 įvairių dainų, tarp jų ir
skautiškų;
21.2. Žino kas yra gama, tonacija, mažoras, minoras, harmonija,
akordai, žino įvairius muzikos žanrus;
21.3. Moka natų raštą;
21.4. Supranta muzikos dinamikos ženklus: p, pp, mp, mf, f, ff, cresc., dim;
21.5. Žino viduramžių, renesanso, baroko, klasicizmo, romantizmo bei XX a. žymiausius
kompozitorius bei jų žymiausius kūrinius, taip pat bent 10 lietuvių kompozitorių bei jų
žymiausius kūrinius;
21.6. Papasakoja apie lietuvių liaudies dainas bei instrumentus;
21.7. Žino pagrindines muzikos instrumentų grupes ir pateikia bent po 5 pavyzdžius.
22. Muzikantas
22.1. Moka groti bent 1 instrumentu;
22.2. Sugeba pritarti solistui ar skautų grupei prie laužo (jei
instrumentas pritaikomas laužui; jei ne, gali atlikti anksčiau
minėtus reikalavimus salėje);
22.3. Papasakoja apie savo instrumento struktūrą ir priežiūrą;
22.4. Sukuria savo melodiją ir ją pagroja;
22.5. Yra grojęs bent trijuose viešuose renginiuose.

23. Odos dirbėjas
23.1. Žino skirtingos odos rūšis ir turi 5 pavyzdžius;
23.2. Moka naudotis odos apdirbimo įrankiais;
23.3. Žino kaip rauginama ir išdirbama oda;
23.4. Padaro iš odos skautišką kaklaraiščio žiedą ir dar vieną odinį
daiktą, papuošdamas juos tautiniais ar skautiškais motyvais;
23.5. Žino kaip taisyti ir laikyti odinius daiktus.
24. Paukščių stebėtojas
24.1. Sudaro 20 laukinių paukščių rūšių (kuriuos jis pats yra
gamtoje stebėjęs ir pažinęs) sąrašą;
24.2. Surašo patį didžiausią laukinių paukščių skaičių, matytą
vienos per savaitę;
24.3. Remdamasis savo tyrinėjimų duomenimis paruošia sąrašą:
24.3.1. 20 neplėšriųjų paukščių;
24.3.2. 10 plėšriųjų paukščių;
24.3.3. 10 vandens paukščių;
24.4. Aprašo dviejų dienų lizdo, inkilo, ar maudyklės stebėjimus;
24.5. Pats padaro ir įrengia vieną paukščių lesyklą ar inkilą;
24.6. Sudaro skirtingose vietovėse paties matytų paukščių sąrašą, papasakoja apie jų
gyvenimo būdą:
24.6.1. atviruose laukuose ir dirvose;
24.6.2. miškuose ir krūmuose;
24.6.3. pelkėse ar paežerėse.
25. Pėdsekys
25.1. Kimo žaidime 2 minutes stebi 20 daiktų. Iš jų atsimena 16,
juos aprašo ir nupiešia jų padėtis 80% tikslumu;
25.2. Pažįsta 10 laukinių paukščių ir gyvūnų pėdas, ir turi jų
piešinių rinkinį;
25.3. Padaro penkias gyvūnų ar paukščių pėdsakų gipsines
įspaudas;
25.4. Moka tyliai ir neįtartinai sėlinti, išnaudodamas natūralias aplinkos sąlygas, supranta
priedangos, vėjo, šešėlių, fono reikšmę dieną ir naktį;
25.5. Natūraliose aplinkos sąlygose prislenka ir stebi 3 laukinius gyvūnus ar paukščius, ir

aprašo jų elgesį. Iš pėdų įspaudų nupasakoja sekamo žmogaus, gyvūno ar paukščio
elgesį.
26. Pionierius
26.1. Moka matuoti aukštį, ilgį, plotį, atstumą paprastais būdais;
26.2. Moka galąsti pjūklą, peilį, kirvį; įstatyti kirviui bei kastuvui
kotą. Moka naudoti ir prižiūrėti darbo įrankius;
26.3. Moka naudotis benzininiu pjūklu, žino jo priežiūros ir saugos
taisykles;
26.4. Moka nuleisti, genėti ir tašyti medį, pjaustyti ir skaldyti malkas;
26.5. Moka ne mažiau 6 praktiškai naudojamų mazgų, parodo medžio surišimo būdus;
26.6. Pažįsta įvairias virvių rūšis ir žino jų panaudojimą;
26.7. Pastato tikrus įrengimus arba padaro jų modelius ir paaiškina statybos principus:
26.7.1. nesudėtingą pėsčiųjų tiltą per upelį ar griovį;
26.7.2. amfiteatrą;
26.7.3. vartus;
26.7.4. stalą.
26.8. Žino kaip nugriauti stovyklos įrengimus ir kaip sutvarkyti stovyklavietę;
26.9. Žino darbo saugos taisykles, moka suteikti pirmąją pagalbą įsikirtus ar įsipjovus.
27. Pynėjas
27.1. Žino kokios medžiagos tinka pynimui;
27.2. Iš savo pasirinktų medžiagų pagamina:
27.2.1. krepšį;
27.2.2. tinklą;
27.2.3. diržą;
27.2.4. apyrankę;
27.2.5. kaklaraiščio žiedą;
27.3. Žino bent du pynimo ir vijimo būdus iš įvairių medžiagų.

28. Plaukikas
28.1. Gerai plaukia 150 metrų:
28.1.1. krūtine;
28.1.2. šonu;
28.1.3. nugara;
28.2. Plaukdamas paneria į 2 metrų gylį ir nuo dugno iškelia kokį
nors daiktą;
28.3. Įšokęs į gilų vandenį padaro plaukiojamą pūslę iš medvilninių kelnių ar marškinių ir
nejudėdamas ant jos išsilaiko vieną minutę;
28.4. Nesukeldamas jokio triukšmo įbrenda į vandenį, nuplaukia 30 metrų ir išlipa į krantą;
28.5. Pademonstruoja šį skęstančiojo gelbėjimo būdą: krante nusirengia ir nešdamas su
savimi (rankose ar dantyse) marškinius, medžio šaką ar lazdą, nuplaukia 30 metrų,
paduoda marškinių/medžio šakos/lazdos galą skęstančiam ir išvelka jį į krantą;
28.6. Žino kaip elgtis, jei plaukiant ištinka mėšlungis;
28.7. Žino, kodėl pavojinga plaukti ar maudytis pavargus ar sočiai pavalgius ir
pademonstruoja saugų įėjimą į vandenį;
28.8. Žino skęstančio gelbėjimo ir nuo jo išsilaisvinimo būdus;
28.9. Nuplaukia bent 30 metrų laikydamas skęstantį viena ranka;
28.10. Moka rasti skenduolį po vandeniu, nusirengti vandenyje, irkluoti ir stumti valtį lazda
ar kartimi, iš vandens saugiai įlipti į valtį;
28.11. Žino ką daryti žmogui iškritus iš valties ar jachtos. Žino iš ko daromos gelbėjimo
plūdės (gelbėjimo ratas, liemenė, diržas). Žino kaip jas laikyti kad neprarastų savo
keliamosios jėgos ir moka jomis naudotis;
28.12. Padaro paprastą nendrių ar panašaus augalo plūdę, kuri išlaikytų žmogų;
28.13. Žino maudymosi higieną ir maudyklių tvarkos taisykles;
28.14. Moka surasti stovyklos maudyklei tinkamą vietą. Parengia maudymosi taisykles ir
apsaugos planą;
28.15. Pademonstruoja skendusio žmogaus gaivinimą ir bent du dirbtinio kvėpavimo būdus.
29. Radiotechnikas
29.1. Paaiškina radijo ryšio veikimo principus: siuntimą, priėmimą,
AM ir FM bangas;
29.2. Nubraižo paprasto vieno tranzistoriaus imtuvo schemą su
teisingais sutartiniais ženklais, paaiškina kiekvienos dalies
veikimą;

29.3. Sukonstruoja radijo imtuvą, kurio pagalba būtų girdimos bent 3 radijo stotys;
29.4. Moka teisingai įrengti radijo imtuvo/siųstuvo anteną bei įžeminimą. Žino
pagrindinius Žaibosaugos principus ir apsaugos komponentus;
29.5. Žino televizijos, garsiakalbių sistemos (mikrofonas, stiprintuvas, garsiakalbis) veikimo
principus;
29.6. Paaiškina radijo dažnių ir kanalų sistemų principus, nutuokia apie
dimensijas, matus ir charakteristikas elektronikos srityje;
29.7. Paaiškina analoginio ir skaitmeninio signalų principus ir skirtumus;
29.8. Gali paaiškinti NATO (ICAO) fonetinės abėcėlės naudojimo priežastis ir pritaikymo
sritis;
29.9. Paaiškina puslaidininkinių elementų paskirtį ir savybes, veikimą. Pažįsta pagrindinius
elektronikos elementus. Bendrai paaiškina rezonanso reiškinį, virpesių kontūro sandarą ir
veikimo principus.
30. Raštininkas
30.1. Moka teisingai ir aiškiai lietuviškai skaityti bei rašyti be
gramatikos, stilistikos ir kalbos kultūros klaidų;
30.2. Žino oficialių dokumentų raštvedybos taisykles;
30.3. Moka dirbti teksto redagavimo programomis;
30.4. Moka išsiųsti oficialius laiškus (paprastu ir el. paštu), pinigus
ir žino jų siuntimo tarifus.
31. Ryšininkas
31.1. Morzės abėcėle priima ir išsiunčia nemažiau 30 žodžių
pranešimą:
31.1.1. 30 raidžių per minutę greičiu garso būdu;
31.1.2. 20 raidžių per minutę greičiu vėliavėlėmis ar šviesos
būdu;
31.2. Tą patį atlieka semaforo raidynu 30 raidžių per minutę greičiu;
31.3. Žino kada, kur ir kaip panaudoti morzės bei semaforo raidynus;
31.4. Papasakoja kitus signalizacijos būdus, pvz.: dūmais, būgnais, laužo šviesa ir t.t.;
31.5. Paaiškina apie radijo ryšio organizavimo būdus, radijo tinklo sudarymą, šaukinius.
Moka fonetinę abėcėlę;
31.6. Organizuoja radijo ryšį stovykloje.

32. Sanitaras
32.1. Moka tvarstyti žaizdas;
32.2. Sugeba suteikti pirmąją pagalbą: šautinės žaizdos, kraujo
užkrėtimu gresiančios žaizdos, kraujavimo (arterinio, veninio,
nosies ir vidinio), nudegimo ar nusiplikimo (ugnimi, elektros
srove, karštu vandeniu, garais, rūgštimi, saulėje, karštu ar šaltu
daiktu), nušalimo, saulės smūgio, apalpimo, kaulų lūžių, sąnarių patempimo ir
išnarinimo, apsinuodijimo (dujomis, chemikalais, maistu), šuns ar kito gyvūno įkandimo,
diabetinio priepuolio, krislo akyje, karščiavimo, alerginės reakcijos atvejais;
32.3. Pažįsta savo krašto nuodingus augalus ir gyvūnus;
32.4. Moka padaryti pirmos pagalbos neštuvus skautišku būdu;
32.5. Moka matuoti kūno temperatūrą, kraujo spaudinmą, tikrinti pulsą;
32.6. Žino dezinfekcijos ir sterilizacijos (įrankių) būdus stovykloje ir namuose;
32.7. Žino pagrindinius švaros ir higienos principus stovykloje ir namuose. Moka įrengti
stovyklos higienos įrengimus;
32.8. Turi pirmosios pagalbos vaistinėlę ir ją su savimi nešiojasi kelionių, iškylų ar ekskursijų
metu;
32.9. Sanitaro specialybės netenkama nors vienos skautiškos iškylos, žygio ar stovyklos metu
neturint su savimi vaistinėlės.

33. Slidininkas
33.1. Pademonstruoja taisyklingą šliuožimą lygumoje su lazdomis
ir be jų;
33.2. Pademonstruoja lipimą į kalną bent dviem būdais (eglutės,
laiptais ir pan.);
33.3. Nusileidžia nuo stataus šlaito, pademonstruoja posūkius bent
dviem skirtingais būdais (plūgas ir pan.);
33.4. Nušliuožia bent 15 kilometrų.
33.5. Žino slidininko saugumo taisykles ir kaip slidinėjant įmanoma susižeisti;
33.6. Žino apie slidžių batų ir užraktų priežiūrą ir slidžių tepimą;
33.7. Nusimano apie pirmąją pagalbą ir žino ką daryti šiais atvejais: nušalimo, kaulų lūžių ir
išnarinimo.

34. Sportininkas
34.1. Turi bendrą suvokimą apie mankštą ir jos naudą. Praveda
bent 10 min. mankštą stovykloje;
34.2. Žino sportininko higieną, nusimano apie mitybą ir sveiką
gyvenseną;
34.3. Žino savo sporto šakos rungčių taisykles bei treniruočių
būdus;
34.4. Žino 5 sportinius žaidimus ir juos praveda;
34.5. Palaiko bendrąjį fizinį pasirengimą ir pasiekia šiuos bendrojo fizinio pasirengimo
rezultatus (kartai per 2 min./laikas min:sek):
Amžius:

iki 21

22-26

27-31

Brolis/sesė:

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

Atsispaudimai

42

19

40

17

39

17

36

15

34

13

30

Liemens lenkimas

53

3 km bėgimas

15:00

50
18:00

15:42

32-36

45
18:42

16:06

37-41

42
19:36

16:48

42-46

38
20:48

17:24

32
21:

17:48

48

Amžius:

47-51

52-56

57-61

Brolis/sesė:

B

S

B

S

B

S

B

Atsispaudimai

25

10

20

9

18

8

16

Liemens lenkimas

30

3 km bėgimas

18:36

28
23:06

18:54

62+

27
23:30

19:00

26
23:54

19:06

35. Stalius
35.1. Pažįsta medžio rūšis bei staliaus rankinius įrankius ir moka
jais naudotis;
35.2. Moka galąsti kirvį, peilį, kaltą, oblių ir pjūklą;
35.3. Padaro bent vieną baldą namams ar skautų būklui;
35.4. Moka naudotis medžio pjovimo, gręžimo, obliavimo ir
šlifavimo įrankiais;
35.5. Praktiškai panaudoja įrankius remontuodamas ar gamindamas baldus, įrangą skautų
būkle ar stovykloje;
35.6. Žino saugaus darbo taisykles.

36. Stovyklautojas
36.1. Palapinių stovyklose yra stovyklavęs bent 10 savaičių;
36.2. Žino ką reikia skautui pasiimti dešimties dienų stovyklai ir
moka viską teisingai supakuoti į kuprinę;
36.3. Žino stovyklautojo higieną, stovyklos švaros, tvarkos ir
apsaugos taisykles;
36.4. Žino kokias sąlygas turi atitikti stovyklavietė ir moka tokią vietą rasti;
36.5. Moka statyti visus stovyklos įrengimus: palapines, lovas, prausyklą ar dušą, virtuvę,
maisto sandėlį, geriamo vandens indą, atliekų duobę ir išvietę;
36.6. Moka pasigaminti pietus ir surasti geriamo vandens;
36.7. Sugeba lietui lyjant sukurti lauželį ir užvirti vandens, naudodamasis tik miške rastu
kuru;
36.8. Moka skalbti ir išvalyti rūbus stovykloje;
36.9. Žino kaip likviduojama stovykla ir jos įrengimai, kad neliktų stovyklavimo žymių;
36.10. Moka laikyti ir taisyti stovyklos inventorių.
37. Šaulys
37.1. Žino kaip taisyklingai naudoti pasirinktą šaudymo įrankį
(lanką, ar mažo kalibro šautuvą.);
37.2. Gerai žino saugumo taisykles ir jų laikosi;
37.3. Moka laikyti, išardyti ir taisyti šaudymo įrankį;
37.4. Bendrais bruožais žino savo pasirinkto įrankio istoriją;
37.5. Šaudant į taikinį pasiekia vieną iš šių reikalavimų:
37.5.1. mažo kalibro šautuvu iš 20 metrų, po 5 šūvius į 5 taikinius (15X15 cm): stovint –
30 taškų iš 50; gulint – 40 taškų iš 50;
37.5.2. anglišku lanku (long bow) su 30 strėlių iš 15 metrų nuotolio (į 40X40 cm taikinį)
250 taškų iš 300 galimų.

38. Tautinių šokių šokėjas
38.1. Moka šokti 6 tautinius ar tradicinius šokius ir bent 5 ratelius;
38.2. Išmoko savo skilties (arba kitus 5) skautus šokti ne mažiau
kaip du tautinius ar tradicinius šokius;
38.3. Papasakoja apie lietuvių tautinius rūbus;
38.4. Gali papasakoti apie tautinių šokių kilmę ir prasmę;
38.5. Dalyvauja arba yra dalyvavęs tautinių šokių grupėje.

39. Tautosakininkas
39.1. Žino kas yra tautosaka;
39.2. Žino 15 mįslių, 10 patarlių, 10 pasakų, 15 dainų;
39.3. Paseka pasaką draugovės sueigoje ar prie laužo;
39.4. Turi žinių apie tautosakos rinkimą ir rinkėjus;
39.5. Renka tautosaką, turi knygynėlį.

40. Topografas
40.1. Turi bendrą supratimą apie žemės geografinį tinklą;
40.2. Moka atidėti ir rasti koordinačių taškus žemėlapyje
naudodamasis protraktoriumi;
40.3. Moka skaičiuoti ašinį ir magnetinį azimutus;
40.4. Moka naudotis šlaitų diagramomis;
40.5. Moka naudotis skaitiniu, linijiniu masteliu;
40.6. Žino topografinius ženklus ir moka jais naudotis;
40.7. Pažįsta skirtingų rūšių žemėlapius ir moka jais naudotis;
40.8. Turi supratimą apie trianguliaciją ir padėties žemės paviršiuje nustatymą;
40.9. Pažįsta svarbiausius Lietuvos miškų orientyrus;
40.10. Gerai moka naudotis kompasu, protraktoriumi, GPS imtuvu.
41. Vertėjas
41.1. Dalyvauja pokalbyje svetima kalba;
41.2. Duotą bent 300 žodžių tekstą tiksliai išverčia į svetimą kalbą,
ir tokio pat ilgumo tekstą išverčia iš svetimos kalbos į lietuvių
kalbą;
41.3. Duota tema parašo užsienio kalba rašinį (bent 300 žodžiu);

41.4. Žino svarbiausius svetimos kalbos mandagumo išsireiškimus ir formas;
41.5. Moka tiksliai išversti skautiškuosius terminus.
42. Virėjas
42.1. Paruošia maisto produktų sąrašą ir meniu bent savaitės tunto
stovyklai, moka skaičiuoti maisto išeigą;
42.2. Žino maitinimo normatyvus skirtingoms amžiaus grupėms
vidaus ir lauko sąlygomis;
42.3. Moka valgius pagaminti;
42.4. Moka išrinkti vietą stovyklos virtuvei ir žino reikalavimus
virtuvės įrengimams:
42.4.1. ugniakurui;
42.4.2. maisto sandėliui;
42.4.3. šaldytuvui;
42.4.4. vandens rezervuarui;
42.4.5. malkinei;
42.4.6. atliekų duobei;
42.5. Turi žinių apie virėjo higieną;
42.6. Išmano maisto laikymo sąlygas ir terminus.
43. Žurnalistas
43.1. Supranta ir gali paaiškinti kodėl valstybėje yra svarbi spaudos
ir žodžio laisvė, kas yra žiniasklaida ir kokia yra žurnalisto
pareiga, geba paaiškinti žodžių “objektyvumas”, “šmeižtas”,
“autonomija”, “atsakinga žiniasklaida”, “geltonoji spauda” ir
“etika žiniasklaidoje” reikšmę;
43.2. Išvardina bent šešis žymius Lietuvos žurnalistus, spaudos draudimo laikotarpio
knygnešius ir spaudos leidinius;
43.3. Orientuojasi politikos aktualijose, gali išvardinti visus politikus šiuo metu užimančius
ministrų postus Lietuvoje taip pat žino visus nepriklausomos Lietuvos ministro
pirmininko postą užėmusius politikus;
43.4. Žino kas yra redakcija, žino kokios yra redakcijoje dirbančių darbuotojų pareigos;
43.5. Moka naudotis fotoaparatu, kamera, diktofonu - tai pademonstruoja;
43.6. Perskaito ir pakomentuoja lietuviškus ir užsienio spaudos straipsnius apie tą patį įvykį
ar ta pačia tema prieš tai pasitaręs su egzaminatoriumi. Papasakoja egzaminatoriui kuo

straipsniai skyrėsi, kuo buvo panašūs, kaip skyrėsi straipsnių ilgis, palygina faktų
pateikimą, gali padaryti išvadą, kuris straipsnis buvo objektyvesnis, tikslesnis ir pagrįsti
savo nuomonę;
43.7. Papasakoja kuo skiriasi žinutė, ataskaita, interviu, pasakojimas ir reportažas.
Sudalyvauja politiniame, kultūriniame ar skautiškame renginyje ir parengia renginio
reportažą arba ataskaitą;
43.8. Parašo bent 10 naujienų ar aprašymų skautiškai interneto svetainei.

