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Vyriausiajai skautininkei 

Arinai Ašipauskaitei 

 

 

 

 

PRAŠYMAS 

ĮSTOTI Į LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGĄ 

 

20___ m. ___________ mėn. ____ d. 

 

 

 

Asmens vardas, pavardė  

 

Asmens gimimo data 

 

 

Asmens adresas 

 

 

Kontaktinis telefonas 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

 

Prašau priimti mane, ___________________________________________________, į  
                                  (vardas, pavardė) 

Lietuvos skautų sąjungos narius.  Pageidauju priklausyti 

__________________________________________________________________________. 
(vieneto pavadinimas) 

Su Lietuvos skautų sąjungos įstatais susipažinau, įsipareigoju jų laikytis ir tinkamai vykdyti nario 

pareigas.  

 

 

 

____________________________ 
Vardas, pavardė, parašas             
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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS ĮSTATŲ IŠRAŠAS 

 

III. NARYSTĖ LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOJE, NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

  

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.  

 

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. 

  

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; 

3.4.9 nustojus eiti pareigas narys privalo per 1 mėn. grąžinti Lietuvos skautų sąjungos 

Tarybai visą jam perduotą/patikėtą turtą ir dokumentus. 
 

 

Susipažinau: ________________________________________________________________ 
 


