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  1) Skautas (-ė) tiesus (-i) ir laikosi savo žodžio. 

2) Skautas (-ė) ištikimas (-a) Dievui ir Tėvynei. 

3) Skautas (-ė) naudingas (-a) ir padeda savo Artimui. 

4) Skautas (-ė) draugas (-ė) savo Artimui ir brolis (sesė) kitam skautui. 

5) Skautas mandagus riteriškas (Skautė mandagi ir kukli). 

6) Skautas (-ė) gamtos draugas (-ė). 

7) Skautas (-ė) klusnus (-i) savo tėvams ir vyresnybei. 

8) Skautas (-ė) linksmas (-a), susivaldo ir nenustoja vilties. 

9) Skautas (-ė) taupus (-i). 

10) Skautas (-ė) blaivus (-i) ir skaistus (-i) savo mintyse, žodžiuose ir 

veiksmuose. 

   

  Geležinis įstatas – skautas (-ė) sąžiningai atlieka visas savo pareigas. 

   

1.12. Lietuvos skautų sąjungos vidinės organizacinės struktūros sistema: 

  

 1.12.1. Simbolinės Lietuvos skautų sąjungos šakos: 

  1) Lietuvos skautų sąjungos Seserija (toliau – Seserija), kuriai priklauso 

Lietuvos skautų sąjungos mergaitės ir moterys. Seserijai vadovauja 

Seserijos vyriausioji skautininkė. 

2) Lietuvos skautų sąjungos Brolija (toliau – Brolija), kuriai priklauso 

Lietuvos skautų sąjungos berniukai ir vyrai. Brolijai vadovauja Brolijos 

vyriausiasis skautininkas. 

3) Lietuvos skautų sąjungos Akademinis skautų sąjūdis (toliau – ASS), 

kuriam priklauso Lietuvos skautų sąjungos akademinių skautų vienetų 

nariai. ASS vadovauja jos pirmininkas. 

 

Lietuvos skautų sąjungos šakos nėra Lietuvos skautų sąjungos organai. Jos 

kuriamos Lietuvos skautų sąjungos narių veiklos koordinavimo tikslais. 

 

Šakų vyriausieji skautininkai ir ASS pirmininkas renkami kas dveji metai 

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimo metu vykstančiose šakų sueigose. Šias 

pareigas užimti gali pilnamečiai ir aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį turintys 

Lietuvos skautų sąjungos nariai.  

 

Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiasis skautininkas, Seserijos vyriausioji 

skautininkė, Brolijos vyriausiasis skautininkas, ASS pirmininkas kartu vadinami 

Lietuvos skautų sąjungos Vadija (toliau – Vadija). 

   

 1.12.2. Lietuvos skautų sąjungos vienetai: 

  1) Vyresniųjų skaučių židiniai ir skautų vyčių būreliai. Juos sudaro nuo 3 

Lietuvos skautų sąjungos narių. Vyr. skaučių židiniui vadovauja vyr. 

židinietė, skautų vyčių būreliui – skautų vyčių būrelio vadas. Jie vykdo 

šias funkcijas: 

 organizuoja vieneto veiklą; 

 tvarko vieneto dokumentaciją; 

 atstovauja vienetui; 

 vykdo tuntininko (jeigu vienetas priklauso tuntui) įsakymus, LSS 
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Vyriausiojo skautininko ir LSS Tarybos nutarimus; 

 priima narius; 

 atsako už vieneto veiklą tuntininkui, o jeigu vienetas nepriklauso 
tuntui – Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam skautininkui. 

 

2) Skautininkų ramovė. Ją sudaro nuo 3 Lietuvos skautų sąjungos narių. 

Skautininkų ramovei vadovauja ramovės pirmininkas. Jis vykdo šias 

funkcijas: 

 organizuoja vieneto veiklą; 

 tvarko vieneto dokumentaciją; 

 atstovauja vienetui; 

 vykdo tuntininko (jeigu vienetas priklauso tuntui) įsakymus, LSS 
Vyriausiojo skautininko ir LSS Tarybos nutarimus; 

 priima narius; 

 atsako už vieneto veiklą tuntininkui, o jeigu vienetas nepriklauso 
tuntui – Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam skautininkui. 

 

3) Skiltis yra nemišri. Ją sudaro nuo 3 iki 8 Lietuvos skautų sąjungos narių. 

 

4) Draugovė – pagrindinis Lietuvos skautų sąjungos vienetas, turintis bent 

dvi skiltis. Sudaroma ir veikia skilčių sistemos pagrindu. Draugovė gali 

būti mišri. Draugovei vadovauja draugininkas, kurį skiria ar atšaukia 

tuntininkas, o jeigu draugovė nepriklauso tuntui – Lietuvos skautų 

sąjungos vyriausiasis skautininkas. Draugininkas vykdo šias funkcijas: 

 organizuoja draugovės veiklą; 

 atstovauja draugovei; 

 palaiko ryšius su draugovės skautų tėvais ir rėmėjais; 

 vykdo tuntininko įsakymus, Lietuvos skautų sąjungos vyriausiojo 
skautininko ir Lietuvos skautų sąjungos tarybos nutarimus; 

 leidžia įsakymus, reglamentuojančius draugovės veiklą; 

 skiria savo adjutantą (pavaduotoją); 

 tvarko draugovės dokumentaciją; 

 tvirtina skilties narių išrinktus skiltininkus; 

 skiltininkų teikimu tvirtina jų paskiltininkus; 

 suteikia žemesniuosius vyresniškumo, patyrimo laipsnius, 
specialybes (jeigu draugovė nepriklauso tuntui); 

 priima narius (jeigu draugovė nepriklauso tuntui); 

 atsako už draugovės veiklą tuntininkui, o jeigu draugovė 
nepriklauso tuntui – Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam 

skautininkui. 

 

5) Tuntas, kurį sudaro ne mažiau, kaip dvi draugovės. Tuntui vadovauja 

tuntininkas, kurį skiria ir atšaukia Lietuvos skautų sąjungos vyriausiasis 

skautininkas. Tuntininkas vykdo šias funkcijas: 

 organizuoja tunto veiklą; 

 atstovauja tuntui; 

 vykdo Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiojo skautininko ir 
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Lietuvos skautų sąjungos tarybos nutarimus; 

 leidžia įsakymus, reglamentuojančius tunto veiklą; 

 organizuoja tunto vadijos darbą; 

 skiria draugininkus bei tvirtina jų adjutantus; 

 suteikia žemesniuosius vyresniškumo, patyrimo laipsnius ir 

specialybes; 

 tvarko tunto dokumentaciją; 

 priima narius; 

 atsako už tunto veiklą Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam 

skautininkui. 

 

6) Kiti vienetai (pagal būtinumą). 

 

Lietuvos skautų sąjungos vienetai nėra Lietuvos skautų sąjungos organai. Jie 

kuriami Lietuvos skautų sąjungos narių veiklos koordinavimo tikslais. 

Dalyvavimas skautiškuose vienetuose ir jų veikla yra grindžiama savanorystės ir 

laisvo apsisprendimo principais. 

 

Skautiškų vienetų sukūrimo, veiklos organizavimo, pertvarkymo ir veiklos 

nutraukimo klausimus sprendžia Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiasis 

skautininkas. 

 

Vienetų, nepriklausančių tuntams (židinių, būrelių, ramovių ir t.t.), vadovai už 

vieneto veiklą atsako Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam skautininkui. 

 
Nutraukus vieneto veiklą jo žiniai perduotas turtas ne vėliau kaip per 1 mėn. turi 

būti perduodamas Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam skautininkui. Už turto 

perdavimą atsako vieneto vadovas. 

   

 1.12.3 Lietuvos skautų sąjungos dvasios vadovai rūpinasi Lietuvos skautų sąjungos 

narių dvasiniu auklėjimu. Lietuvos skautų sąjungos dvasios vadovus skiria 

kompetentingos bažnytinės vyriausybės (visų reikalingų konfesijų). 

   

 

II. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS 

   

2.1. Lietuvos skautų sąjungos tikslai ir pagrindinės veiklos sritys yra: 

 2.1.1. auklėti Lietuvos jaunimą dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, 

sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais, nepriklausomai nuo jų tautybės, 

religijos, lyties ir visuomeninės padėties vadovaujantis Roberto Baden – 

Powell’io skautybės sistema; 

 2.1.2. steigti skautų ir skaučių vienetus, rengti žygius, iškylas, stovyklas, varžybas, 

šventes, kursus, mokymus, sąskrydžius, suvažiavimus ir kt. 

   

2.2. Įgyvendindama aukščiau paminėtus tikslus, Lietuvos skautų sąjunga vykdo šią ūkinę 

komercinę veiklą: 

 2.2.1. darbas su jaunimu; 

2.2.2. švietimas; 
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 2.2.3. kitas mokymas; 

 2.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas; 

 2.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla; 

 2.2.6. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla; 

 2.2.7. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla; 

 2.2.8. kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla. 

   

2.3. Lietuvos skautų sąjunga gali organizuoti ir (arba) vykdyti ir kitą ekonominę veiklą, 

susijusią su Lietuvos skautų sąjungos tikslų įgyvendinimu ir neprieštaraujančią Lietuvos 

Respublikos įstatymams. Licencijuojama veikla gali būti vykdoma tik gavus licenciją šios 

rūšies veiklai vykdyti. 

   

 

III. NARYSTĖ LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

   

3.1. Lietuvos skautų sąjungos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys – vaikai, jaunuoliai ir 

suaugusieji, kurie siekia skautybės idealų, sutinka su Lietuvos skautų sąjungos įstatų, 

nuostatų, taisyklių ir kitų Lietuvos skautų sąjungos organų priimtų veiklos taisyklių 

nuostatomis.  

  

3.2. Visi Lietuvos skautų sąjungos steigėjai nuo Lietuvos skautų sąjungos įregistravimo 

Juridinių asmenų registre tampa jos nariais. 

  

3.3. Lietuvos skautų sąjungos narių teisės: 

 3.3.1. dalyvauti ir balsuoti Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavime; 

 3.3.2. naudotis Lietuvos skautų sąjungos teikiamomis paslaugomis; 

 3.3.3. susipažinti su Lietuvos skautų sąjungos dokumentais ir gauti visą Lietuvos 

skautų sąjungos turimą informaciją apie jos veiklą; 

 3.3.4. bet kada išstoti iš Lietuvos skautų sąjungos (tokiu atveju stojamieji nario įnašai 

ir nario mokesčiai ar kitaip Lietuvos skautų sąjungai nuosavybėn perduotos 

lėšos ir turtas negrąžinami);  

 3.3.5. siūlyti Lietuvos skautų sąjungos įstatų, nuostatų, veiklos taisyklių pakeitimus; 

 3.3.6. būti išrinktu Lietuvos skautų sąjungos valdymo ir kitų organų nariu. Lietuvos 

skautų sąjungos narys tose pačiose pareigose negali būti ilgiau, nei 2 (dvi) 

kadencijas iš eilės; 

 3.3.7. turi kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas teises. 

   

3.4. Lietuvos skautų sąjungos narių pareigos: 

 3.4.1. laikytis šių įstatų, skautų įstatų bei kitų Lietuvos skautų sąjungos nuostatų, 

veiklos taisyklių ir pan.; 

 3.4.2. vykdyti Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimo, valdymo organo (-ų) nutarimus; 

 3.4.3. dalyvauti Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimuose; 

 3.4.4. sumokėti stojamąjį ir kitus nario mokesčius, nustatytus šiuose įstatuose bei 

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimo sprendimais; 

 3.4.5. nevykdyti Lietuvos skautų sąjungos veiklos tikslams prieštaraujančios veiklos; 

 3.4.6. aktyviai dalyvauti Lietuvos skautų sąjungos kūrybinėje ir organizacinėje 

veikloje bei remti jos tikslus; 

 3.4.7. priklausyti Lietuvos skautų sąjungos vienetui; 

 3.4.8. vykdyti kitas teisės aktuose ir šiuose įstatuose nustatytas pareigas; 
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 3.4.9 nustojus eiti pareigas narys privalo per 1 mėn. grąžinti Lietuvos skautų sąjungos 

Tarybai visą jam perduotą/patikėtą turtą ir dokumentus. 

   

3.5. Pagal amžių ir veiklos pobūdį Lietuvos skautų sąjungos nariai skirstomi į: 

 3.5.1. jaunesniuosius skautus – vilkiukus ir paukštytes (6 – 10 m.); 

 3.5.2. skautus ir skautes (nuo 10 m.); 

 3.5.3. patyrusius skautus (nuo 14 m.); 

 3.5.4. vyresniuosius skautus – vyresniąsias skautes (nuo 16 m.) bei skautus vyčius 

(nuo 18 m.); 

 3.5.5. suaugusius skautus (nuo 18 m.); 

 3.5.6. skautininkus ir skautininkes (nuo 18 m.); 

 3.5.7. kitus skautus, pagal poreikį. 

   

3.6. Lietuvos skautų sąjungos nariai priklauso šioms šakoms: 

 3.6.1. Lietuvos skautų sąjungos Seserijai; 

 3.6.2. Lietuvos skautų sąjungos Brolijai; 

 3.6.3. Lietuvos skautų sąjungos Akademiniam skautų sąjūdžiui. 

   

3.7. Lietuvos skautų sąjungos nariai turi lygias teises veiklai, patyrimo ir vyresniškumo 

laipsnių, specialybių ir apdovanojimų įgijimui. 

  

3.8. Asmenims, nusipelniusiems skautybei, gali būti suteikiamas garbės nario vardas. Šį 

klausimą sprendžia Lietuvos skautų sąjungos Taryba. 

   

 

 

IV. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO 

IŠ LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TVARKA 
   

4.1. Naujais Lietuvos skautų sąjungos nariais gali tapti, bet kurie asmenys, atitinkantys 

įstatymų bei šių įstatų 3.1. punkte nurodytus reikalavimus, pateikę Lietuvos skautų 

sąjungos vieneto, kuriame nori skautauti, vadovui raštišką prašymą dėl tapimo nauju 

Lietuvos skautų sąjungos nariu, adresuotą Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam 

skautininkui. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Lietuvos skautų 

sąjungos nariais pateikia jų tėvai arba globėjai. Jaunesni kaip 18 metų asmenys 

asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

  

4.2. Naujieji Lietuvos skautų sąjungos nariai priimami Vyriausiojo skautininko sprendimu. 

Naujaisiais nariais tampama ir visos Lietuvos skautų sąjungos narių teisės ir pareigos 

įgyjamos nuo įnašų perdavimo Lietuvos skautų sąjungai dienos Lietuvos skautų sąjungos 

Suvažiavimo nustatyta tvarka. 

  

4.3. Narys turi teisę išstoti iš Lietuvos skautų sąjungos prieš tai raštu įspėjęs Lietuvos skautų 

sąjungą. Pareiškimas, adresuotas Lietuvos skautų sąjungos Vyriausiajam skautininkui 

paduodamas vieneto, kuriame narys skautauja, vadovui. Jeigu nario pareiškime išstojimo 

data nenurodyta, išstojimo data laikoma minėto pareiškimo data. 

  

4.4. Narys gali būti pašalintas iš Lietuvos skautų sąjungos Tarybos sprendimu, jeigu yra gauta 

Lietuvos skautų sąjungos Garbės Teismo išvada, kad narys: 



7 

 4.4.1. pažeidus šiuos įstatus, Lietuvos skautų sąjungos organų patvirtintas veiklos 

taisykles, nuostatus ar pan.; 

 4.4.2. pažeidus skautų įstatus; 

 4.4.3. nesumokėjus stojamojo ir (arba) kitų nario mokesčių ilgiau kaip tris mėnesius 

nuo mokesčio mokėjimo termino pabaigos; 

 4.4.4. nuolat vykdžius Lietuvos skautų sąjungos interesams bei veiklos tikslams 

prieštaraujančią veiklą. 

   

4.5. Narys, nesutinkantis su Tarybos sprendimu dėl pašalinimo iš Lietuvos skautų sąjungos, 

gali pateikti pareiškimą ir kreiptis į Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimą dėl Tarybos 

sprendimo panaikinimo ir nario teisių grąžinimo. 

   

4.6. Išstojusiems arba pašalintiems iš Lietuvos skautų sąjungos nariams stojamieji nario įnašai 

ir nario mokesčiai ar kitaip Lietuvos skautų sąjungai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas 

negrąžinami. Taip pat išstojęs arba pašalintas iš Lietuvos skautų sąjungos narys privalo 

per vieną mėnesį grąžinti Lietuvos skautų sąjungos Tarybai visą jam perduotą/patikėtą 

turtą ir dokumentus. 

   

 

V. STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA 

   

5.1. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka bei dydis yra nustatomi (tvirtinami) 

Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimo sprendimu. 
 

   

VI. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VALDYMAS 

   

6.1. Lietuvos skautų sąjungos organai yra šie: 

 6.1.1. Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas – aukščiausias Lietuvos skautų 

sąjungos organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises (toliau – 

Suvažiavimas); 

 6.1.2. vienasmenis valdymo organas – vadovas (Vyriausiasis skautininkas); 

 6.1.3. kolegialus valdymo organas – Lietuvos skautų sąjungos taryba (toliau – 

Taryba); 

 6.1.4. kitas kolegialus organas – Lietuvos skautų sąjungos kontrolės komisija (toliau – 

Kontrolės komisija); 

 6.1.5. kitas kolegialus organas – Lietuvos skautų sąjungos garbės teismas (toliau – 
Garbės teismas). 

6.2. LSS Nariai, Garbės teismo arba Tarybos sprendimu turintys galiojančias nuobaudas ar 

veiklos apribojimus, neturi teisės būti renkamais į LSS Tarybą ar užimti kitas 

vadovaujančias pareigas. 

 

 

VII. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS 

   

7.1. Gali būti šaukiami eilnis ir neeilinis Suvažiavimai. 

  

7.2. Apie šaukiamą Suvažiavimą Vyriausiasis skautininkas ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) 



8 

kalendorinių dienų iki Suvažiavimo dienos praneša kiekvienam nariui, išsiųsdamas 

pranešimus elektroniniu paštu ir (arba) paštu (registruotu laišku), adresais kuriuos narys 

yra nurodęs Lietuvos skautų sąjungai, ir (arba) įteikdamas pranešimą pasirašytinai, ir 

(arba) apie šaukiamą Suvažiavimą paskelbdamas viešai šiuose įstatuose nurodytame 

šaltinyje viešiems pranešimams skelbti, ir (arba) apie šaukiamą Suvažiavimą 

paskelbdamas Lietuvos skautų sąjungos oficialioje svetainėje. 

  

7.3. Eilinis Suvažiavimas turi įvykti kasmet per 4 (keturis) mėnesius nuo Lietuvos skautų 

sąjungos finansinių metų pabaigos. 

  

7.4. Neeilinio Suvažiavimo iniciatyvos teisę turi Vyriausiasis skautininkas, Taryba (ne 

mažesne kaip 1/2 tarybos narių balsų dauguma), ne mažiau kaip 1/3 Lietuvos skautų 

sąjungos narių. 

  

7.5. Neeilinis Suvažiavimas šaukiamas paduodant Vyriausiajam skautininkui prašymą arba 

Vyriausiojo skautininko sprendimu. Kartu su prašymu Suvažiavimo organizatoriai turi 

pateikti visus reikiamus dokumentus ir kitą informaciją, kurie yra būtini sprendimų 

priėmimui Suvažiavime. Gavęs prašymą Vyriausiasis skautininkas ne vėliau kaip per 5 

(penkias) darbo dienas paruošia ir išsiunčia nariams pranešimus apie šaukiamą neeilinį 

Suvažiavimą šių įstatų nustatyta tvarka. 

  

7.6. Šiuose įstatuose nurodytos Suvažiavimo šaukimo tvarkos gali būti nesilaikoma visų balso 

teisę turinčių narių raštišku sutikimu. 

  

7.7. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų 

nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi Lietuvos skautų sąjungos narys, vadovas ir 

(arba) Taryba. 

  

7.8. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi nario mokestį sumokėję ir davę įžodį 

Lietuvos skautų sąjungos pilnamečiai nariai. Vienas narys Suvažiavime turi 1 (vieną) 

balsą. Narys Suvažiavime dalyvauja asmeniškai pats arba įstatymų nustatyta tvarka 

įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. 

  

7.9. Lietuvos skautų sąjungos vadovas ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra nariai, 

gali dalyvauti Suvažiavimuose be balso teisės. 

  

7.10. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Lietuvos 

skautų sąjungos narių. Jeigu Suvažiavime kvorumo nėra, šių įstatų nustatyta tvarka per 2 

(du) mėnesius turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti 

sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek 

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos skautų sąjungos narių. Suvažiavimo sprendimai yra 

laikomi priimtais, kai už juos gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų 

„už“ negu „prieš“, išskyrus įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytas išimtis. 

  

7.11. Ne mažesne kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių Lietuvos skautų sąjungos narių balsų 

dauguma priimami šių įstatų 7.12.1. ir 7.12.5. papunkčiuose nurodyti sprendimai. 

  

7.12. Lietuvos skautų sąjungos Suvažiavimas: 

 7.12.1. keičia įstatus; 
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 7.12.2. skiria (renka) ir atšaukia Lietuvos skautų sąjungos vadovą, Tarybos, Kontrolės 

komisijos ir Garbės teismo narius; 

 7.12.3. nustato Lietuvos skautų sąjungos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, 

jų mokėjimo tvarką; 

 7.12.4. tvirtina Lietuvos skautų sąjungos metinę finansinę atskaitomybę; 

 7.12.5. priima sprendimą dėl Lietuvos skautų sąjungos pertvarkymo ar pabaigos 

(reorganizavimo ar likvidavimo); 

 7.12.6. skiria (renka) ir atšaukia Seserijos vyriausiąją skautininkę, Brolijos vyriausiąjį 

skautininką ir Lietuvos skautų sąjungos akademinio skautų sąjūdžio pirmininką; 

 7.12.7. tvirtina Lietuvos skautų sąjungos vadovybės ataskaitas, kurios yra viešos ir turi 

būti prieinamos kiekvienam norinčiam su jomis susipažinti asmeniui; 

 7.12.8. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose visuotinio narių 

susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą 

tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo 

organų funkcijos. 

   

7.13. Suvažiavimas neturi teisės pavesti kitiems Lietuvos skautų sąjungos organams spręsti 

visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus Asociacijų 

įstatyme numatytas išimtis. 

   

 

VIII. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVAS  

(VYRIAUSIASIS SKAUTININKAS) 

   

8.1. Vyriausiasis skautininkas yra vienasmenis Lietuvos skautų sąjungos valdymo organas. 

Vyriausiuoju Skautininku gali būti aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį turintis ir ne jaunesnis 

kaip 21 (dvidešimt vienerių) metų Lietuvos skautų sąjungos narys. Vyriausiąjį skautininką 

skiria (renka) ir atšaukia Suvažiavimas. Vyriausiasis skautininkas renkamas 2 (dviejų) 

metų kadencijai. Lietuvos skautų sąjungos narys gali būti paskirtas Vyriausiuoju 

skautininku ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

  

8.2. Vyriausiasis skautininkas: 

 8.2.1. organizuoja Lietuvos skautų sąjungos veiklą; 

 8.2.2. veikia Lietuvos skautų sąjungos vardu, kai yra santykių su kitais fiziniais arba 

judiriniais asmenimis; 

 8.2.3. sudaro sandorius Lietuvos skautų sąjungos vardu; 

 8.2.4. vykdo viešuosius pirkimus; 

 8.2.5. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 

 8.2.6. atsako už Lietuvos skautų sąjungos dokumentų apskaitą; 

 8.2.7. ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki Suvažiavimo teikia Tarybai Lietuvos 

skautų sąjungos veiklos ir finansinę ataskaitą; 

 8.2.8. rengia ir pateikia Suvažiavimui Lietuvos skautų sąjungos veiklos ir finansinę 

ataskaitą su Tarybos išvadomis; 

 8.2.9. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą; 

 8.2.10. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybės nustatyta tvarka; 

 8.2.11. sudaro sąlygas Lietuvos skautų sąjungos vienetams vykdyti skautišką veiklą; 

 8.2.12. prižiūri Lietuvos skautų sąjungos vienetų veiklą; 

 8.2.13. inicijuoja naujų Lietuvos skautų sąjungos vienetų steigimą; 

 8.2.14. skiria (renka) ir atšaukia tuntininkus ir draugininkus, jeigu draugovė nepriklauso 
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tuntui; 

 8.2.15. organizuoja mokymus, stovyklas ir kitus bendrus Lietuvos skautų sąjungos 

renginius; 

 8.2.16. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio skautų organizacijomis; 

 8.2.17. vykdo Tarybos nutarimus; 

 8.2.18. vadovauja Vadijai; 

 8.2.19. teikia visas ataskaitas valstybinėms institutcijoms LR teisės aktų nustatyta 

tvarka, sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo 

kompetencijai priskirtus klausimus. 

 

 

IX. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA 

   

9.1. Lietuvos skautų sąjungos Taryba yra kolegialus valdymo organas. Tarybą sudaro 11 

(vienuolika) narių, iš kurių 10 (dešimt) skiria (renka) ir atšaukia Suvažiavimas. Lietuvos 

skautų sąjungos Vyriausiasis skautininkas automatiškai tampa vienuoliktuoju Tarybos 

nariu. Tarybos nariai renkami 2 (dviejų) metų kadencijai. Taryba iš savo narių renka 

Tarybos pirmininką. 

  

9.2. Tarybos nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos skautų sąjungos nariai, turintys aukštesnįjį 

vyresniškumo laipsnį, davę vyresniojo skauto ar suaugusio skauto įžodį ir skautavę ne 

mažiau kaip tris metus. Lietuvos skautų sąjungos narys gali būti išrinktas Tarybos nariu ne 

daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

  

9.3. Taryba veikia ir sprendimus priima Tarybos posėdžiuose, kuriuos organizuoja Tarybos 

pirmininkas, o jam nesant – ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių. Posėdžių sušaukimo 

iniciatyvos teisę turi Tarybos pirmininkas, ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių. Tarybos 

posėdis taip pat turi būti sušauktas Vyriausiojo skautininko ir/arba Kontrolės komisijos 

reikalavimu. Tarybos posėdis sušaukiamas per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimo 

gavimo dienos apie posėdį pranešant Tarybos nariams raštu ir/ar elektroninių ryšių 

priemonėmis. 

  

9.4. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu ir Taryba gali priimti sprendimus, kai posėdyje 

dalyvauja daugiau kaip 1/2 Tarybos narių. 

  

9.5. Tarybos posėdžiuose sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas, o jeigu jis posėdyje nedalyvauja, tai 

sprendimas yra laikomas nepriimtu. 

  

9.6. Lietuvos skautų sąjungos Taryba: 

 9.6.1. tvirtina Tarybos darbo reglamentą; 

 9.6.2. formuoja ir tvirtina Lietuvos skautų sąjungos strategiją; 

 9.6.3. leidžia bei tvirtina Lietuvos skautų sąjungos veiklos nuostatus ir taisykles, 

kontroliuoja jų laikymąsi ir vykdymą; 

 9.6.4. priima sprendimus dėl Lietuvos skautų sąjungos buveinės adreso pakeitimo; 

 9.6.5. įgyvendina Suvažiavimo sprendimus; 

 9.6.6. teikia išvadas Suvažiavimui dėl Vyriausiojo skautininko pateiktos metinės 

veiklos ataskaitos; 

 9.6.7. teikia Tarybos veiklos ataskaitą Suvažiavimui; 
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 9.6.8. kelia į aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius ir apdovanoja Lietuvos skautų 

sąjungos apdovanojimais; 

 9.6.9. ruošia ir teikia siūlymus dėl Lietuvos skautų sąjungos įstatų keitimo; 

 9.6.10. priima sprendimus dėl Lietuvos skautų sąjungos filialų ir atstovybių steigimo ar 

jų veiklos nutraukimo. 

 9.6.11. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių 

asmenų dalyviu; 

 9.6.12. gavusi Garbės teismo išvadas ir rekomendacijas skiria nuobaudas nusižengimus 

padariusiems Lietuvos skautų sąjungos nariams; 

 9.6.13. sprendžia kitus Lietuvos skautų sąjungos reikalus, kurie yra nepriskirti 

Suvažiavimo ir kitų organų kompetencijai; 

 

9.6.14. rūpinasi LSS gerove ir augimu. 

 

 

X. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS KONTROLĖS KOMISIJA 

   

10.1. Lietuvos skautų sąjungos Kontrolės komisija yra kitas kolegialus organas, atliekantis 

Lietuvos skautų sąjungos veiklos kontrolės funkcijas. Kontrolės komisiją sudaro 3 (trys) 

nariai, kuriuos skiria (renka) ir atšaukia Suvažiavimas. Kontrolės komisijos nariai renkami 

2 (dviejų) metų kadencijai. Kontrolės komisija iš savo narių renka pirmininką, kuris 

vadovauja Kontrolės komisijos darbui. Kontrolės komisijos veiklą reglamentuoja 

Suvažiavimo patvirtini Kontrolės komisijos veiklos nuostatai. 

  

10.2. Kontrolės komisijos nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos skautų sąjungos nariai, turintys 

aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį, davę vyresniojo skauto ar suaugusio skauto įžodį ir 

skautavę ne mažiau kaip tris metus. Kontrolės komisijos nariai negali būti renkami kitų 

organų nariais ir/ar užimti jokių kitų pareigų. Lietuvos skautų sąjungos narys gali būti 

išrinktas Kontrolės komisijos nariu ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

  

10.3. Lietuvos skautų sąjungos Kontrolės komisija: 

 10.3.1. tikrina visų Lietuvos skautų sąjungos vienetų veiklą; 

 10.3.2. bent kartą metuose privalo patikrinti Tarybos ir Vyriausiojo skautininko veiklą 

ir pateikti ataskaitą Suvažiavimui; 

 10.3.3. bent kartą metuose privalo patikrinti Lietuvos skautų sąjungos ūkinę ir finansinę 

veiklą ir pateikti ataskaitą Suvažiavimui. 

   

 

XI. LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS GARBĖS TEISMAS 
   

11.1. Lietuvos skautų sąjungos Garbės teismas yra kitas kolegialus organas, kurį sudaro 3 (trys) 

nariai, skiriami (renkami) ir atšaukiami Suvažiavimo. Garbės teismo nariai renkami 2 

(dviejų) metų kadencijai. Garbės teismas iš savo narių renka pirmininką, kuris vadovauja 

Garbės teismo darbui. Garbės teismo veiklą reglamentuoja Suvažiavimo patvirtinti Garbės 

teismo veiklos nuostatai. 

  

11.2. Garbės teismo nariais gali būti pilnamečiai ir aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį turintys 

Lietuvos skautų sąjungos nariai. Garbės teismo nariai negali būti renkami kitų organų 
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nariais ir/ar užimti jokių kitų pareigų. Lietuvos skautų sąjungos narys gali būti išrinktas 

Garbės teismo nariu ne daugiau kaip 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

  

11.3. Garbės teismas nagrinėja Lietuvos skautų sąjungos narių iškeltus garbės klausimus ir 

svarbesnius Lietuvos skautų sąjungos narių nusižengimus. Šių klausimų nagrinėjimui į 

Garbės teismą gali kreiptis Tarybos, Vadijos nariai ir Kontrolės komisija. Garbės teismo 

sprendimai (išvados ir rekomendacijos) teikiami Tarybai per 30 (trisdešimt) kalendorinių 

dienų nuo skundo gavimo. Taryba negali skirti nuobaudų nusižengimus padariusiems 

nariams prieš tai nesikreipusi į Garbės teismą ir negavusi atitinkamų išvadų ir 

rekomendacijų. Nesutinkant su Tarybos sprendimu dėl nuobaudos, galima sprendimą 

apskųsti Suvažiavimui. Skundas privalo būti išnagrinėtas per artimiausią Suvažiavimą. 

   

 

XII. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS  

NUTRAUKIMO TVARKA 

   

12.1. Lietuvos skautų sąjunga turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir 

užsienio valstybėse. 

  

12.2. Lietuvos skautų sąjungos filialai ir atstovybės steigiami bei jų veikla nutraukiama Tarybos 

sprendimu. Taryba taip pat tvirtina filialo ar atstovybės nuostatus, skiria ir atšaukia iš 

pareigų jų vadovus bei tvirtina jų pareiginius nuostatus šiuose įstatuose ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

   

 

XIII. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA 
   

13.1. Kiekvienas Lietuvos skautų sąjungos narys turi teisę susipažinti su Lietuvos skautų 

sąjungos dokumentais ir gauti visą Lietuvos skautų sąjungos turimą informaciją apie jos 

veiklą. 

  

13.2. Lietuvos skautų sąjungos nario raštišku reikalavimu, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) 

dienų nuo reikalavimo gavimo dienos Lietuvos skautų sąjungos nariui turi būti sudaryta 

galimybė susipažinti su Lietuvos skautų sąjungos dokumentais ir kita informacija 

Lietuvos skautų sąjungos buveinėje ar kitoje Vyriausiojo skautininko nurodytoje vietoje, 

kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos Lietuvos skautų sąjungos nariui 

gali būti išsiunčiamos registruotu laišku adresu, kurį narys yra nurodęs Lietuvos skautų 

sąjungai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. 

  

13.3. Tais atvejais, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus Lietuvos skautų sąjungos 

pranešimai turi būti paskelbiami viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame 

elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“ teisės aktų numatyta tvarka 

ir terminais. 

  

13.4. Lietuvos skautų sąjungos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama 

apmokėjus dokumentų ir informacijos pateikimo išlaidas. 

  

13.5. Už dokumentų ir informacijos pateikimą, pranešimų išsiuntimą laiku ar jų įteikimą 

pasirašytinai atsako Vyriausiasis skautininkas. 
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XIV. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA 

   

14.1. Lietuvos skautų sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas Lietuvos 

skautų sąjungos numatytiems veiklos tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir vykdyti. 

Turtas gali būti įsigytas iš Lietuvos skautų sąjungai priklausančių lėšų, taip pat 

dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu. 

  

14.2. Lietuvos skautų sąjungos lėšas sudaro: 

 14.2.1. nario mokestis; 

 14.2.2. savanoriški įnašai bendriesiems arba tiksliniams projektams finansuoti; 

 14.2.3. lėšos, gautos iš ūkinės ir finansinės veiklos bei teikiamų paslaugų; 

 14.2.4. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos; 

 14.2.5. lėšos, gautos iš kitų organizacijų, fondų; 

 14.2.6. kitos teisėtos pajamos. 

  

14.3. Lietuvos skautų sąjungos turtas ir lėšos turi būti naudojamos įstatuose numatytiems 

tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

  

14.4. Lietuvos skautų sąjunga pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus 

pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo 

tokius tikslus nurodė. Lietuvos skautų sąjunga šiuos gautus pinigus privalo laikyti 

atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba 

pinigus davęs asmuo to reikalauja. Lietuvos skautų sąjunga negali priimti pinigų ar kito 

turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu asociacijos įstatuose yra 

nustatyta, tikslams. 

  

14.5. Lietuvos skautų sąjungos turtą, lėšas valdo ir jais disponuoja Vyriausiasis skautininkas 

vadovaudamasis Tarybos ir Suvažiavimo nutarimais, šiais įstatais bei Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 

  

14.6. Vyriausiasis skautininkas be Tarybos pritarimo gali kas mėnesį savarankiškai tvirtinti 

išlaidų sąmatą iki 3000 EUR (trijų tūkstančių eurų), o su Tarybos pritarimu – nuo 3000 

EUR (trijų tūkstančių eurų). 

  

14.7. Vyriausiasis skautininkas turi parengti ir pateikti Suvažiavimui kiekvienų praėjusių 

finansinių metų Lietuvos skautų sąjungos veiklos ataskaitą. Ji pateikiama eiliniame 

Suvažiavime arba ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo raštiško pareikalavimo. Ši 

ataskaita yra vieša ir kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu Lietuvos skautų 

sąjunga turi sudaryti sąlygas Lietuvos skautų sąjungos buveinėje ar kitais būdais su šia 

ataskaita visiems susipažinti. 

  

14.8. Lietuvos skautų sąjungos veiklos kontrolę vykdo Kontrolės komisija arba juridinis asmuo, 

galintis įstatymų nustatyta tvarka atlikti Lietuvos skautų sąjungos auditą. 

   

 

 

 




