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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
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N U O S T A T A I 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Įžodis yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas stengtis vykdyti prisiimtas 

pareigas; 

1.2. Įžodis duodamas skautų stovyklose, renginiuose, šventėse ar susibūrimuose; 

1.3. Patartina įžodį duoti gamtoje arba vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu; 

1.4. Įžodis duodamas prieš skautų (turinčią trispalvės vėliavos elementų) arba prieš 

Lietuvos Respublikos valstybinę ar istorinę vėliavą; 

1.5. Teisę duoti įžodį turi kandidatas, išbuvęs nustatytą laiką kandidatu, išlaikęs patyrimo 

laipsnį, esantis reikiamo amžiaus; 

1.6. Kiekvienas kandidatas įžodį duoda individualiai; 

1.7. Įžodį priima: 

1.7.1. Jaunesniųjų skautų, skautų, patyrusių skautų, suaugusių skautų – vienetų 

vadovai; 

1.7.2. Skautininkų – vyr. skautininkas. 

 

  

II. BENDRA ĮŽODŽIO DAVIMO EIGA 

 

2.1. Skautai įžodžio davimo šventėje dalyvauja su tvarkinga uniforma; 

2.2. Įžodžio vedėjas komanduoja: „Ramiai! Vėliavą įnešk!“. Įnešama vėliava; 

2.3. Duodantieji įžodį ir skautai stovi atskirai; 

2.4. Prieš duodant įžodį, ant kairės rankos uždedamas susuktas kaklaraištis, „snapu“ į 

riešą; 

2.5. Įžodžio vedėjas komanduoja: „Įžodį duos brolis (sesė) {vardas}“; 

2.6. Duodantysis įžodį ateina pas įžodžio vedėją ir įžodžio vedėjas paima kaklaraištį; 

2.7. Duodantysis įžodį atsistoja prieš vėliavą; 

2.8. „Komanduojama: „Įžodį duot!”, „Įžodį gerbt!“; 

2.9. Skautai ir įžodį duodantis asmuo pagerbia Didžiuoju saliutu;  

2.10. Pasakęs įžodžio tekstą, skautas priklaupia ant vieno kelio ir pabučiuoja vėliavą; 

2.11. Komanduojama: „Pagerbta!“; 

2.12. Priimantis įžodį užriša kaklaraištį naujajam skautui ir jį skautiškai pasveikina; 

2.13. Jei skautas duoda įžodį aukštesniam kaklaraiščiui, žemesnis kaklaraištis nurišamas ir 

užrišamas ant kairės rankos ir taip nešiojama 24 val; 



2.14. Įžodį davęs skautas grįžta į skautų gretas; 

2.15. Davę įžodį skautai pasveikinami ir pagal vieneto tradicijas priimami į vienetą. 

 

III. JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ ĮŽODIS 

 

3.1. Jaunesniojo skauto įžodžio tekstas: „Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tėvynę, 

vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti po gerąjį darbelį“; 

3.2. Jaunesniųjų skautų įžodis duodamas 6 - 10 metų amžiaus; 

3.3. Kandidatas turi būti praėjęs kandidato į jaunesniuosius skautus programą; 

3.4. Įžodis duodamas dalyvaujant vieneto skautams, pakviečiant tėvus, globėjus; 

3.5. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga; 

3.6. Garbingas svečias užriša „Gerojo darbelio“ mazgelį ant dešiniojo kaklaraiščio kampo.  

 

 

IV. SKAUTŲ ĮŽODIS 

 

4.1. Skauto įžodžio tekstas: „Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti 

Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti skautų įstatus“; 

4.2. Skauto (-ės) įžodis duodamas nuo 10 metų amžiaus; 

4.3. Kandidatas turi būti praėjęs kandidato į skautus (-es) patyrimo laipsnį arba 

jaunesniojo (-sios) skauto (-ės) I patyrimo programą; 

4.4. Įžodis duodamas dalyvaujant vieneto skautams, pakviečiant tėvus, globėjus; 

4.5. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga; 

4.6. Garbingas svečias užriša „Gerojo darbelio“ mazgelį ant dešiniojo kaklaraiščio kampo.  

 

 

V. PATYRUSIŲ SKAUTŲ ĮŽODIS 

 

5.1. Patyrusio skauto įžodžio tekstas: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu tarnauti 

Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visu skautų įstatus“; 

5.2. Patyrusio skauto (-ės) įžodis duodamas nuo 14 metų amžiaus; 

5.3. Kandidatas turi būti praėjęs skauto (-ės) I patyrimo laipsnio programą; 

5.4. Įžodis duodamas patyrusių ir vyresniųjų skautų rate; 

5.5. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga; 

5.6. Priimantis įžodį užriša „Tėvynės meilės“ mazgelį, o garbingas svečias užriša „Gerojo 

darbelio“ mazgelį. 

 

 

VI. SUAUGUSIŲ SKAUTŲ ĮŽODIS 
 

6.1. Suaugusio skautų įžodžio tekstas: „Brangindamas(-a) savo garbę aš pasižadu tarnauti 

Dievui ir Tėvynei, dirbti Skautybės labui ir vykdyti skautų(-čių) įstatus“; 

6.2. Suaugusio skauto įžodį gali duoti: 

6.2.1. Į Lietuvos skautų sąjungą įstoję pilnamečiai; 

6.2.2. 18 m. ir vyresni Lietuvos skautų sąjungos nariai, kurie nėra vyresnieji skautai (ir 

kandidatai į vyresniuosius skautus), skautininkai. 

6.3. Įžodis duodamas skautininkų, suaugusių skautų, vyresniųjų skautų rate ir tiesioginių 

vadovų rate; 

6.4. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga. 



 

 

VII. SKAUTININKŲ ĮŽODIS 

 

7.1. Skautininko įžodžio tekstas: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu dirbti skautybės 

labui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams, ir būti naudingas Tėvynės sūnumi 

(dukra)“; 

7.2. Įžodžio davimo šventę, įžodžio ceremoniją organizuoja Lietuvos skautų sąjungos 

vyriausias skautininkas arba jo įgaliotas asmuo; 

7.3. Įžodis duodamas skautininkų rate; 

7.4. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8.1. Skautų vyčių ir vyr. skaučių įžodžio tekstas ir jo ceremonija yra slapta ir aprašoma 

vidiniuose dokumentuose; 

8.2. Kiti reikalai susiję su įžodžio ceremonija ir tradicijos aprašoma vidiniuose 

dokumentuose; 

8.3. LSS įžodžio davimo nuostatai įsigalioja nuo 2017 10 01; 

8.4. Įsigaliojus LSS įžodžio davimo nuostatams, netenka galios visi iki šios datos galioję 

LSS įžodžio nuostatai. 

 

 

________________________ 
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