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Programa yra skirta 

• Naujai į LSS veiklą norintiems įsitraukti suaugusiems žmonėms / tėvams. 
• Anksčiau skautavusiems, bet veiklą nutraukusiems ir vėl grįžtantiems į skautų veiklą. 
• Skautams, kuriems yra 18 metų ir neturi paskautininko laipsnio ar nedavė skauto vyčio / 

jūrų budžio, vyresnės skautės / gintarės įžodžio. 

Programos reikalavimai 

• Sumoka nario mokestį. 
• Kandidatas įteikia tuntininkui tris rekomendacijas ir pareiškimą apie jo ankstesnę veiklą 

dirbant su vaikais. 
• Kandidatui bus paskirtas patarėjas (mentor) turintis patyrimą – vadovas arba tuntininkas. 
• Orientacija tęsis 6 mėnesius. 
• Kandidatas aktyviai dalyvaus tunto ir draugovės posėdžiuose, planavime ir diskusijose. 
• Kandidatui siūloma dalyvauti iškylose ir vasaros stovyklose, planavimo posėdžiuose bei 

vadovų pasitobulinimo kursuose. 
• Kandidatas susipažįsta su “Duty of Care” rekomendacijomis ir pasirašo, kad pritaria tom 

rekomendacijom. 
• Kandidatas susipažįsta su LSS ideologija, tikslais, įstatais, skautavimo metodika ir t.t. 

naudojant “Sese, Budėk!” ar “Skautybė Berniukams” (Seserijos ir Brolijos paruoštus 
tobulinimo vadovėlius). 

• Po 6 mėnesių, gavęs tuntininko ir patarėjo sutikimą, kandidatas gali duoti suaugusiųjų 
skautų įžodį ir turi teisę dėvėti tamsiai rudos spalvos kaklaraištį. 

ĮŽODIS: “Brangindamas-a savo garbę, aš pasižadu tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, vykdyti skautų-čių įstatus ir ugdyti 
skautišką jaunimą”. 
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Programa 

• Pirmas mėnuo 
o Kandidatas stebi vadovo suplanuotas sueigas.  Po sueigų dalyvauja diskusijose su 

patarėju apie skautavimo ideologiją, tikslus ir įstatus ir kaip juos įgyvendinti.  
Kandidatas perskaito, supranta ir pasirašo, kad sutinka su “Duty of Care” 
gairėmis. 

• Antras – trečias mėnuo 
o Kandidatas praveda vadovo suplanuotų sueigų dalis.  Po sueigų, dalyvauja 

diskusijose su patarėju apie skautavimo metodiką, skilčių sistemą ir rodom-darom 
metodiką.  Kandidatas susipažįsta su laipsnių programa skautuose:  patyrimo ir 
specialybių. 

• Ketvirtas – penktas mėnuo 
o Kandidatas suplanuoja ir praveda sueigų dalis patarėjo priežiūroje.  Po sueigų, 

kandidatas dalyvauja diskusijose su patarėju apie sueigų naudingumą, pasisėkimą.  
Toliau tobulinasi laipsnių programoje. 

• Šeštas mėnuo 
o Kandidatas įgyvendina patarėjo patvirtintus sueigų ir iškylų planus.  Patarėjas 

atvyksta į sueigas kartą per mėnesį stebėti kandidato pravedamą sueigą.  Po 
sueigų, kandidatas su patarėju aptaria sueigos naudingumą, pasisėkimą.  
Kandidatas susipažįsta su LSS organizacijos schema. 

• Sekantį mėnesį naujas vadovas įteikia tuntininkui metinį planą patvirtinimui.  
Tuntininkas privalo aplankyti / dalyvauti naujo vadovo sueigose bent 4 kartus per metus. 

Tolimesnis tobulėjimas 

• Užbaigęs programą, kandidatas tampa LSS vadovu.  Jis ir toliau tobulinasi naudodamas 
dabartine LSS vadovo pažangumo procedura (t.y. vyresniškumo laipsniais:  
paskiltininkas-ė / vairininkas-ė, skiltininkas-ė / valtininkas-ė, vyresnis-ė skiltininkas-ė / 
vyresnis-ė valtininkas-ė, ps. / j.ps., s. / j.s., vs. / j.vs.). 

• Kandidatas gali (nebūtina, jeigu nenori) tapti skautu vyčiu / jūrų budžiu užbaigiant 
Brolijos kandidatavimo programą arba vyresnė skautė / gintarė užbaigiant Seserijos 
programą. 

Pastaba 

• Programos išvystymas, laiko atžvilgiu, gali būti keičiamas priklausomai nuo vietovės 
sąlygų. 


