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Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) pagrindinis vadovavimosi dokumentas yra LSS Nuostatai.
Kaip ir kitose organizacijose, Sąjungos Nuostatai nusako LSS tikslus, struktūrą, veikimo
būdus bei priemones ir yra besąlyginiai privalomi visiems Sąjungos nariams. Sąjungos
vadovai ir rinkti ar skirti pareigūnai tuo būdu tampa Nuostatuose nusakytų dėsnių
vykdytojais ir saugotojais. Negali būti nutarimo, įsakymo ar potvarkio, kuris prieštarautų
LSS Nuostatams; negali būti elgesio ar veiksmo nesutinkančio su Nuostatų reikalavimais.
Nuostatai tačiau negali ir nebando detalizuoti visų organizacinių smulkmenų, kurios yra
reikalingos veiklos nurodymų ar kompetetingų sprendimų. Šiems klausimams spręsti,
remiantis Nuostatuose teikiamomis principinėmis gairėmis, yra leidžiami reguliaminai,
taisyklės, instrukcijos, ir reikalui esant, daromi atskiri nutarimai ar patvarkymai. Šiuo būdu
organizacijos veikla bei struktūra yra pilnai apibrėžiama, nusakoma ir koordinuojama.
Lietuvių Skautų Sąjungos tikslas yra, remiantis skautybės sistema, auklėti lietuvių jaunimą
religingais savo tikėjimo nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis,
sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais. Sąjungos tikslų dėmesys yra sukauptas į tris
vertybes, reiškiamas šūkiu: Dievui, Tėvynei ir Artimui.
LSS pilnateisiais nariais yra jaunuoliai ir suaugusieji, kurie siekia skautybės idealų, sutinka
su LSS prievolėmis, yra davę įžodį ir užsimokėję nario mokestį. Auklėjimo darbui vykdyti
nariai berniukai ir vyrai yra jungiami i Skautų Broliją, mergaitės ir moterys -- į Skaučių
Seseriją; Brolija ir Seserija yra administraciniai sujungtos. LSS akademinių skautiškų
vienetų nariai jungiami į Akademinį Skautų Sąjūdį (ASS).
Vyriausia Sąjungos valdomoji institucija yra LSS Taryba. Vykdomoje plotmėje Sąjungai
vadovauja Tarybos Pirmija, sudaryta iš Tarybos narių. Tarybai ir Pirmijai pirmininkauja
Tarybos išrinktas,-a Tarybos Pirminkas,-ė. Taip pat, reikalui esant, administraciniems
darbams, Tarybos Pirmininkas,-ė gali kviesti du pagalbininkus nepriklausančius Tarybai, bet
Tarybos patvirtintus, kurie posėdžiuose dalyvauja patariamuoju balsu.
LSS Garbės Teismas ir Garbės Gynėjai rūpinasi Sąjungos garbe bei narių laikysena. LSS
Kontrolės Komisija tikrina Sąjungos vadovybės ir institucijų turtą, bei finansus. Dvasios
vadovai rūpinasi religiniu ir doriniu LSS narių auklėjimu. Rajonų vadijos apjungia ir
koordinuoja Brolijos/Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetų veikimą rajonuose.
Brolija/Seserija ir Akademinis Skautų Sąjūdis turi specialiai sudarytą ir skautiškam
auklėjimui pritaikytą organizacinę struktūrą, apimančią vienetus bei paskirus narius.
Brolijai/Seserijai ir Akademiniam Skautų Sąjūdžiui vadovauja atitinkamos vadijos.
LSS teritoriniuose pasiskirstymuose vadovauja Rajono Vadai, kurie rajonuose koordinuoja
Brolijos/Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetų bendrą veiklą. Rajono apimtyje,
Brolijos/Seserijos didžiausias vienetas yra tuntas, gi ASS atveju – skyrius. Toliau,
Brolijos/Seserijos vienetai skirstosi į smulkesnius padalinius.
LSS Rinkimai yra Sąjungos vadovybės tęstinumą bei reguliariai vadovų mintis perduodantis
veiksnys. Jie pravedami kas treji metai sekančios kadencijos vadovybei išrinkti ir organizaciniams reikalams aptarti.
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1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Lietuvių Skautų Sąjunga yra visuomeninis lietuvių sambūris, kurio tikslas yra
pagal Robert Baden-Powell‘io skautybės sistemos įžodžius ir įstatus, auklėti lietuvių
jaunimą religingais savo tikėjimo nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo,
sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais.
1.2.

Lietuvių Skautų Sąjungos šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui.

1.3. LSS savo tikslui siekti:
1.3.1. steigia skautų ir skaučių vienetus,
1.3.2. nustato skautų ir skaučių programas,
1.3.3. ruošia suvažiavimus, stovyklas, iškylas, sąskrydžius, varžybas, kursus, ir pan.,
1.3.4. leidžia knygas, laikraščius ir kitus spausdinius,
1.3.5. vartoja kitas skautiškam auklėjimui reikalingas priemones.
1.4. Nariais gali būti jaunuoliai ir suaugusieji, siekią skautybės idealų ir sutinką su
LSS prievolėmis:
1.4.1. giliukai ir liepsnelės
1.4.2. jaunesnieji skautai ir jaunesniosios skautės,
1.4.3. skautai ir skautės
1.4.4. prityrę skautai ir skautės
1.4.5. skautai vyčiai ir vyresniosios skautės
1.4.6. jūrų skautai ir jūrų skautės
1.4.7. budžiai ir gintarės
1.4.8. oro skautai ir oro skautės
1.4.9. akademikai skautai ir akademikės skautės
1.4.10. skautininkai ir skautininkės
1.4.11. vyresnio amžiaus asmenys, nepriklausą aukščiau išvardintoms grupėms ir
veikią pagal atskirus nuostatus ar programas.
1.5. Asmenys, kurių pažiūros bei gyvenimo būdas yra priešingi religiniam-doriniam
LSS narių auklėjimui, negali būti LSS nariais.
1.6. Skautybės auklėjimo darbui vykdyti LSS nariai berniukai ir vyrai jungiami į
Skautų Broliją, o mergaitės ir moterys – į Skaučių Seseriją, kurių vadijos yra
administraciniai sujungtos;
akademinių skautiškų vienetų nariai jungiami į
Akademinį Skautų Sąjūdį.
1.7. Akademinis Skautų Sąjūdis (ASS) yra integrali LSS dalis, susidedanti iš
akademinių skautiškų vienetų. ASS veikia pagal jo priimtus ir LSS Pirmijos
patvirtintus ASS nuostatus ir korporacijų bei tolygių akademinių skautiškų vienetų
reguliaminus.
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1.8. Asmenys, davę įžodį ar pasižadėjimą ir užsimokėję nario mokestį, tampa
pilnateisiais LSS nariais. Pilnateisis Lietuvių Skautų Sąjungos narys yra asmuo
siekiąs skautybės idealų, sutinkąs su LSS prievolėmis, davęs įžodį, ir užsiregistravęs
/ sumokėjęs metinį nario mokestį. Tik pilnateisis LSS narys gali dalyvauti
skautiškoje veikloje, rinkimuose, būti pakeliamas į vyresniškumo laipsnius, ar
apdovanojamas Sąjungos garbės ženklais; užsiregistravę ir nario mokestį sumokėję
kandidatai gali dalyvauti atitinkamose sueigose, iškylose, ir stovyklose.
1.9.

LSS turi savo vėliavas, uniformas ir ženklus.

1.10. LSS vadovybės būstinės vietą nustato Sąjungos Taryba.
1.11. LSS gali įsigyti juridinio asmens teises ir prievoles LSS Tarybai nutarus.
2. LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS (LSS) VADOVYBĖ
2.1. LSS vadovybės institucijos yra:
2.1.1. LSS Taryba
2.1.2. LSS Tarybos Pirmija
2.1.3. Skautų Brolijos/Skaučių Seserijos vadija ir Akademinio Skautų Sąjūdžio
vadija,
2.1.4. Dvasios Vadovai,
2.1.5. LSS Kontrolės Komisija,
2.1.6. LSS Garbės Teismas,
2.1.7. LSS Rajonų Vadai.
2.2.

Visų vadovybės institucijų kadencija yra treji metai.

2.3.

LSS Taryba
LSS Taryba yra vyriausia Sąjungos valdomoji institucija; ji:
rūpinasi lietuvių skautijos gerove ir augimu,
priima ir keičia LSS, kaip juridinio asmens, nuostatus,
renka Tarybos pirmininką,-ę ir tvirtina jo,-s pakviestus Pirmijos narius,
priima LSS sąmatą ir tvirtina Pirmijos pateiktą Sąjungos apyskaitą,
nesant rinktų kandidatų į neužimtas vietas, renka vadovus ir vadoves iki
atitinkamos kadencijos pabaigos, tačiau nedaugiau kaip tris Tarybos narius,
f nustato rajonų struktūrą,
g sprendžia kitus LSS reikalus
h valdo visą LSS turtą.

2.3.1.
a
b
c
d
e

2.3.2. LSS Tarybą sudaro:
a 12 išrinktų Tarybos narių,
b Vyriausias,-a Skautininkas,-ė, Vyriausio,-s Skautininko,-ės pavaduotojas,-a,
Akademinio Skautų Sąjūdžio CV primininkas,-ė ir Rajonų vadai – nariai iš
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pareigos; taip pat, A.S.S. CV pirmininko,-ės pavaduotojas,-a ir Sąjungos
Dvasios vadovai posėdžiuose dalyvauja patariamuoju balsu.
2.3.3. LSS Taryba nutaria savo visumos posėdyje arba atsakymais į Pirmijos visiems
Tarybos nariams išsiuntinėjamus paklausimus.
2.3.4. LSS Tarybos posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas,-ė savo iniciatyva arba
kitoms LSS vadovybės institucijoms (LSS Tarybos Pirmijai, Skautų Brolijos/
Skaučių Seserijos vadijai, A.S.S. vadijai, LSS Kontrolės Komisijai, LSS
Rajonų Vadams, ar LSS Garbės Teismui) reikalaujant. Į LSS Tarybos
posėdžius kviečiami Kontrolės Komisijos ir Garbės Teismo pirmininkai -patariamuoju balsu.
Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį Tarybos
pirminkui,-ei išrinkti kviečia LSS rinkimų prezidiumas.
2.4.

LSS Tarybos Pirmija

2.4.1.
a
b
c
d
e
f
g

LSS Tarybos Pirmija yra vyriausia LSS vykdomoji institucija; ji:
vykdo LSS Tarybos nutarimus,
leidžia nuostatus, reguliaminus ir taisykles LSS veikimui tvarkyti,
šaukia suvažiavimus,
kelia į skautininkų laipsnius,
apdovanoja aukštesniaisiais Sąjungos ordinais,
sprendžia rajonų steigimo ir likvidavimo klausimus ir pristato Tarybai,
tvarko einamuosius LSS reikalus.

2.4.2. LSS Tarybos Pirmiją sudaro:
a Tarybos Pirmininkas,
b Keturi Pirmijos nariai, Tarybos pirmininko kviečiami iš rinktų Tarybos narių;
jų tarpe, Tarybos pirmininko pavaduotojas,-a, Tarybos iždininkas,-ė, Tarybos
sekretorius-ė;
c Vyriausias,-a Skautininkas,-ė, jo,-s pavaduotojas,-a, ir Akademinio Skautų
Sąjūdžio vadijos pirmininkas-ė – nariai iš pareigos;
d Tarybos pirmininkas,-ė taip pat gali kviesti du pagalbininkus nepriklausančius
Tarybai specifinėm pareigom atlikti; šie pagalbininkai, Sąjungos Dvasios
Vadovai, ir A.S.S. Pirmininko/ės pavaduotojas,-a posėdžiuose dalyvauja
patariamuoju balsu.
2.4.3. Pirmijos posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas.
2.5.

Skautų Brolijos/Skaučių Seserijos Vadija

2.5.1. Brolijai ir Seserijai vadovauja Skautų Brolijos/Seserijos
vadovaudamasi jos priimtais ir Pirmijos patvirtintais nuostatais.

vadija,

2.5.2. Vadija:
a vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus
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b
c
d
e
f
g

organizuoja tuntus, vietininkijas, vienetus, kursus, stovyklas, ir pan.
nustato patyrimo laipsnių programas ir uniformas,
lavina vadovus ir instruktuoja vienetus,
pristato vadovus pakelti į skautininkų laipsnius,
pristato kandidatus apdovanoti aukštesniais Sąjungos ordinais,
rūpinasi kitais Brolijos ir Seserijos reikalais.

2.5.3.
a
b
c
d
e
f
g
h

Brolijos/Seserijos vadiją sudaro:
Vyriausias,-a Skautininkas,-ė
Vyriausio,-s Skautininko-ės pavaduotojas,-a (priešingos lyties),
Brolijos/Seserijos Dvasios vadovas, patariamuoju balsu,
Iždininkas,-ė
Vadijos skyrių vedėjai,-os,
Lavinimo skyriaus vadovas/-ė,
Rajonų vadai,
Reikalui esant, kiti vadijos nariai.

2.5.4.
a
b
c
d
e
f

Vyriausias,-a Skautininkas,-ė:
vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus,
vadovauja vadijai ir derina skyrių darbą
kviečia vadijos narius pareigoms
skiria tuntininkus, vietininkus,
apdovanoja žemesniais Sąjungos garbės ženklais,
kviečia vadijų posėdžius ir jiems pirmininkauja.

2.6. Tarybos pirmininkas,-ė, Vyriausias,-a Skautininkas,-ė ir ASS Vadijos
pirmininkas,-ė savo kadencijos laikotarpiu turi visuose savo vadovaujamuose
skyriuose, šakose ir vienetuose dalyvio teises.
2.7.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Centro Vadija

2.7.1. Akademiniam Skautų Sąjūdžiui vadovauja ASS Centro Vadija, kuri:
a vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus,
b veda skautiškų korporacijų ir joms tolygių akademinių skautiškų vienetų ir
narių registrą,
c koordinuoja korporacijų ir joms tolygių akademinių skautiškų vienetų
įsteigimą ir veiklą,
d šaukia ASS suvažiavimus, ruošia stovyklas bei studijų dienas,
e rūpinasi ASS spaudos leidimu,
f pristato vadovus pakelti į skautininkų laipsnius,
g pristato kandidatus apdvanoti aukštesniaisiais Sąjungos ordinais
h apdovanoija žemesniaisiais Sąjungos ordinais,
i rūpinasi kitais ASS reikalais.
2.7.2. ASS Centro vadiją sudaro:
a vadijos pirmininkas,-ė,
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b pirmininko,-ės pavaduotojas,-a,
c Korp! Vytis, ASD, ir FSS Vadijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, nariai iš
pareigos,
d A.S.S. Dvasios vadovas patariamuoju balsu, ir,
e reikalui esant, kiti vadijos nariai.
2.7.3.
a
b
c
d
e

A.S.S. Centro vadijos pirmininkas,-ė:
vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus,
vadovauja vadijai ir derina narių darbą
reikalui esant, kviečia vadijos narius pareigoms
apdovanoja žemesniais Sąjungos garbės ženklais,
kviečia vadijos posėdžius ir jiems pirmininkauja.

2.7.4. ASS Vadijos pirmininką,-ę ir pavaduotoją renka visų ASS korporacijų ir joms
tolygių akademinių skautiškų vienetų pilnateisiai nariai (davę pasižadėjimus ir
užsimokėję nario mokęstį) tiesiogiu ir lygiu balsavimu.
2.8.

Dvasios Vadovai

2.8.1. Dvasios vadovai rūpinasi LSS narių religiniu ir doriniu auklėjimu.
2.8.2. Dvasios vadovai dalyvauja Sąjungoje susitarus su kompetetingomis
bažnytinėmis vyriausybėmis reprezentuojančiomis Sąjungoje esančius narius.
Dvasios vadovus skiria kompetetingos bažnytinės vyriausybės.
2.8.3. Dvasios vadovai skiriami Sąjungai, Brolijai/Seserijai, Akademiniam Skautų
Sąjūdžiui, o pasauliečiai sielovedžiai skiriami rajonams, tuntams, ir, reikalui
esant, atskiroms draugovėms, ASS skyriams.
2.8.4. Sąjungos Dvasios vadovai su Brolijos/Seserijos ir Akademinio Skautų
Sajūdžio Dvasios vadovais nustato religinio, dorinio auklėjimo programą ir
prižiūri jos vykdymą visuose LSS padaliniuose.
2.9.

Kontrolės Komisija

2.9.1. LSS vadovybės vykdomųjų institucijų turtui ir finansams tikrinti yra LSS
Kontrolės Komisija, veikianti LSS Tarybos priimtais nuostatais.
2.9.2. LSS Kontrolės Komisiją sudaro trys nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka
pirmininką,-ę.
2.9.3. LSS Kontrolės Komisija bent kartą metuose tikrina LSS vykdomųjų institucijų
turtą ir finansus, bei teikia pranešimus Tarybai ir Pirmijai.
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2.10. LSS Garbės Teismas
2.10.1. LSS garbei ginti, LSS narių svarbesniems nusižengimams ideologijai,
santvarkai ir drausmei teisti yra LSS Garbės teismas, veikiąs LSS Tarybos
priimtais nuostatais.
2.10.2. LSS Garbės teismą sudaro trys nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
2.10.3. LSS Garbės teismo sprendimus vykdo Pirmija, ir jie privalomi visoms LSS
institucijoms ir nariams.
2.10.4. LSS Garbės teismo nariai neina kitų vadovaujamų LSS pareigų.
3. LSS PADALINIAI
3.1. Sąjungos pagrindiniai padaliniai atskirose vietovėse yra:
3.1.1. rajonai, apimantys Broliją/Seseriją ir ASS, susidedantys iš tuntų, vietininkijų,
paskirų draugovių ar būrelių, ir skyrių,
3.1.2. tuntai, susidedantys iš bent dviejų draugovių ir, galimai, būrelių,
3.1.3. vietininkijos, susidedančios iš paskirų skilčių/valčių ir/ar būrelių, bet
neturinčios užtenkamai skautų sudaryti draugoves,
3.1.4. draugovės/laivai, susidedantys iš bent dviejų to paties amžiaus/patyrimo
skautų skilčių/valčių,
3.1.5. skiltys/valtys, pagrindiniai Brolijos/Seserijos vienetai, susidedantys iš pavienių
skautų,
3.1.6. būreliai (ar ramovės, grandys, židiniai), susidedantys iš vyresnio amžiaus
skautų ar skautininkų, priklausantys tuntui, vietininkijai, arba tiesiogiai
rajonui,
3.1.7. ASS, Korp! Vytis/ASD (K!ASD), FSS skyriai.
3.2. Smulkią padalinių organizacijos ir veikimo tvarką
Brolijos/Seserijos, ir ASS nuostatai, reguliaminai ir taisyklės.
3.3.

nustato

LSS,

Rajonas

3.3.1. Rajonas yra bendras LSS padalinys, o kiti yra Skautų Brolijos/Skaučių
Seserijos ir Akademinio Skautų Sąjūdžio padaliniai.
3.3.2. Rajonas koordinuoja visus tam tikroje teritorijoje esančius Brolijos/Seserijos ir
Akademinio Skautų Sąjūdžio padalinius, vienetus ir narius.
3.3.3. Rajonui vadovauja rajono vadija.
3.3.4. Tuntas, vietininkija
3.3.5. Tuntui vadovauja tuntininkas,-ė, padedamas tunto vadijos.
vadovauja vietininkas, padedamas vietininkijos vadijos.
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3.3.6.
a
b
c
3.4.

Tunto, vietininkijos vadiją sudaro:
tuntininkas, vietininkas,
sielovedys,-ė patariamuoju balsu,
vadijos nariai.

Draugovė

3.4.1. Draugovė yra Brolijos/Seserijos vienetas, turįs bent dvi skiltis, priklausanti
tuntui ar veikianti atskirai. Draugovė sudaroma ir veikia skilčių sistemos
pagrindu.
3.4.2. Draugovei vadovauja ir už jos veikimą atsako draugininkas, skiriamas
tuntininko ar, tuntui nęsant, rajono vado.
3.5.

Akademinis skautiškas vienetas

3.5.1. Korporacija ar tolygus akademinis skautiškas vienetas yra pagrindinis
Akademinio Skautų Sąjūdžio vienetas, susidedantis iš narių, studijuojančių
aukštosiose mokyklose arba jas baigusių.
3.5.2. Korporacijos, ar tolygaus vieneto vardas, teisės ir pareigos įgyjamos ASS
vadijai pripažinus ir įregistravus į akademinių skautiškų vienetų registrą.
3.5.3. Korporacijos ar tolygūs vienetai gali turėti skyrius bei geografinius padalinius
koordinuojamus ASS skyriuose.

4. LSS TURTAS IR LĖŠOS
4.1. LSS lėšas sudaro:
4.1.1. narių ir kandidatų mokesčiai,
4.1.2. pajamos iš parodų, švenčių, ir pramogų,
4.1.3. pelnas iš LSS įmonių, įstaigų, leidinių,
4.1.4. aukos, palikimai,
4.1.5. organizacijų skiriamos pašalpos ir dovanos LSS,
4.1.6. kitos įvairios pajamos.
4.2. Užtraukti visos organizacijos, ar vieneto vardu skolą galima tik Tarybos Pirmijai
sutikus.
4.3. Kuriam nors LSS vienetui išnykus ar jį panaikinus, visas jo turtas pereina
aukštesnės LSS institucijos žinion.
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5. RAJONŲ VADIJOS
5.1. Rajono vadija – vyriausias rajono vadovybės organas:
5.1.1. vykdo LSS Tarybos ir LSS Tarybos Pirmijos nutarimus;
5.1.2. apjungia ir koordinuoja padalinių, vienetų ir narių veiklą;
5.1.3. rūpinasi rajono visokeriopa gerove;
5.1.4. nustato rajono veikimo gaires ir priima pinigines sąmatas;
5.1.5. tvarko bendruosius rajono veikimo reikalus.
5.2. Rajono vadiją sudaro:
5.2.1. rajono vadas,-ė,
5.2.2. tuntininkai, vietininkai, atskirų draugovių/būrelių vadovai, A.S.S. skyrių,
korporacijų, ar tolygių akademinių skautų vienetų pirmininkai, rajono dvasios
vadovai ar sielovedžiai patariamuoju balsu, ir kiti rajono vadijos nariai.
5.3. Rajono vadas LSS Suvažiavimo rajono rinkimų dalyje renkamas 3 metams.
Tuntininkai, vietininkai, atskirų draugovių/būrelių vadovai, A.S.S. Skyrių ar tolygių
vienetų pirmininkai skiriami ar renkami pagal šakų nuostatus. Rajono dvasios
vadovai ar sielovedžiai skiriami atitinkamų LSS dvasios vadovų. Kiti rajono vadijos
nariai kviečiami rajono vadijos.
5.4. Rajono vadas,-ė, būdamas vyriausias,-ia vadovas,-ė rajone:
5.4.1. vadovauja rajonui ir rajono vadijai;
5.4.2. atstovauja rajonui;
5.4.3. rajono reikalais santykiauja su aukštesne LSS vadovybe ir yra atsakingas LSS
Tarybos pirmininkui;
5.4.4. Brolijos/Seserijos reikalais, santykiauja su Brolijos/Seserijos vadija, vykdo jos
nutarimus, ir yra atsakingas Vyriausiam Skautininkui,-ei.;
5.4.5. A.S.S. reikalais, santykiauja su A.S.S. Centro vadija ir yra atsakingas A.S.S.
CV pirmininkui,-ei;
5.4.6. kviečia rajono vadijos posėdžius, jiems pirmininkauja ir skelbia jų nutarimus;
5.4.7. daro visa, kas būtina, kad skautiškoji veikla rajone būtų sėkminga ir
organizacija išlaikytų gerą vardą.
6. DVASIOS VADOVAI
6.1. Bendrieji nuostatai
6.1.1. Dvasios vadovai rūpinasi LSS narių religiniu ir doriniu auklėjimu. Jų žodis
šioje srityje yra lemiantis.
6.1.2. Dvasios vadovai skiriami Sąjungai, Brolijai/Seserijai, Akademiniam Skautų
Sąjūdžiui, ir, jei įmanoma, rajonams, tuntams bei kitiems vienetams. Jei
neįstengiama mažesniems vienetams dvasios vadovų rasti, juos pavaduoja
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dvasios vadovų skiriami ir tam specifiniai parengiami pasauliečiai, vadinami
„sielovedžiais.“
6.1.3. Visi dvasios vadovai ir sielovedžiai yra vadijų nariai patariamuoju balsu ir
dalyvauja visuose savo vadijų posėdžiuose.
6.1.6. Iškilus tarp skautų vadovų ivairioms problemoms, dvasios vadovai neatsisako
tarpininkauti, neutraliai laikydamiesi priešingų pusių atžvilgiu ir vadovaudamiesi
tik LSS gerove.
6.1.7. Dvasios vadovai nuoširdžiai bendradarbiauja su kitais skautų vadovais, su jais
pasitardami svarbesnias skautiškos veiklos reikalais ir stiprindami bei remdami
jų autoritetą vadovavimo darbe. Panašios paramos jie laukia iš skautų vadovų
savo dvasinio auklėjimo darbe.
6.1.8. Visų dvasios vadovų kadencija yra treji metai. Pasibaigus kadencijai, toms
pačioms pareigoms jie gali būti skiriami ir kitai kadencijai.
6.1.9. Pasibaigus kadencijai, dvasios vadovai eina savo pareigas tol, kol jų vieton
paskiriami kiti dvasios vadovai.
6.2. Vyresnieji Dvasios Vadovai
6.2.1.Sąjungos dvasios vadovą/us kviečia Tarybos pirmininkas, Brolijos/Seserijos
dvasios vadovą,-us - Brolijos/Seserijos Vyriausias skautininkas,-ė, A.S.S
dvasios vadovą,-us – Centro Vadijos pirmininkas/-ė; kviestiesiems sutikus
kandidatuoti, Tarybos pirmininko pristatymu, juos skiria kiekvienam
atitinkama bažnytinė vyresnybė.
6.2.2.Vyresnieji dvasios vadovai sutartinai:
a. nustato religinio, dorinio auklėjimo programą, jos aiškinimo medžiagą ir
prižiūri jos vykdymą;
b. pasiūlo vyresniškumo laipsnių ir ordinų nuostatuose nustatyta tvarka pakelti
dvasios vadovus į vyresniškumo laipsnius arba apdovanoti ordinais.
c. Paruošia religinių ženklu programą ir tų ženklų formą.
d. Paruošia religinių sueigų bei kitų religinių užsiėmimų medžiagą.
6.2.3. Vyresniųjų dvasios vadovų nutarimai pasiekiami bendru susitarimu arba balsų
dauguma. Balsams pasiskirščius po lygiai, nulemia Sąjungos dvasios vadovo
balsas.
6.2.4. Religinio auklėjimo programą ir jos vykdymo taisykles, religinių specialybių
bei religinių ženklų programą ir tų ženklų formas Sąjungos dvasios vadovas
pateikia Pirmijai tvirtinti.
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6.2.5. Jei įmanoma, vyresnieji dvasios vadovai skiria tuntų ir kitų mažesnių vienetų
dvasios vadovus; jei dvasios vadovų neimanoma rasti, reikalui esant vyresnieji
dvasios vadovai gali patys eiti rajonų ar tuntų dvasios vadovų pareigas, arba
skirti sielovedžius iš skautų vadovų tarpo.
6.2.6. Sąjungos dvasios vadovas yra Tarybos ir Pirmijos narys patariamuoju balsu.
6.2.7. LSS dvasios vadovas:
a. skiria rajonų dvasios vadovus arba sielovedžius;
b. pateikia Pirmijai tvirtinti dvasios vadovų reguliaminus, nuostatus bei
programas;
c. kadencijos gale duoda pranešimus vyresniuosius dvasios vadovus skiriančiai
bažnytinei vyresnybei, pirma gavęs pranešimus iš Brolijos/ Seserijos, ASS ir
rajonų dvasios vadovų.
d. koordinuoja kitų vyresniųjų dvasios vadovų veiklą ir sprendžia tarp jų kilusius
klausimus;
e. kviečia dvasios vadovų pasitarimus ir jiems pirmininkauja;
f. rūpinasi, kad rajonų dvasios vadovai ar sielovedžiai gautų jiems reikalingą
dvasinio auklėjimo medžiagą bei instrukcijas, tam tikslui pasinaudodamas
oficialiais Sąjungos leidiniais arba pasirūpindamas specialiu dvasios vadovų
aplinkraščiu.
6.3. Rajonų Dvasios Vadovai / Sielovedžiai
6.3.1. Rajono dvasios vadovas ar sielovedys:
a. rūpinasi visų rajone esančių Brolijos/Seserijos ir ASS vienetų dvasiniais
reikalais, palaikydamas nuolatinį ryšį su atitinkamais vyresniaisiais vadovais ir
su tuntų bei kitų vienetų sielovedžiais;
b. rūpinasi, kad visi rajone esantieji vienetai turėtų savo sielovedžius; šiam tikslui
jis parenka tinkamus asmenis ir, pasitaręs su atitinkamo vieneto vadovu,
pristato vyresniems dvasios vadovams juos skirti;
c. reikalui esant, gali eiti tunto ar kito vieneto sielovedžio pareigas, patvirtinus
atitinkamam vyresniajam dvasios vadovui;
d. jei kuriam vienetui neįmanoma surasti siselovedžio, jis asmeniškai pasirūpina
to vieneto dvasiniu auklėjimu, pasikviesdamas talkon kurį nors tam tikslui
tinkamą skautų vadovą;
e. šaukia savo rajono sielovedžių pasitarimus ir jiems pirmininkauja;
f. perteikia tuntų sielovedžiams vyresniųjų dvasios vadovų instrukcijas ir prižiūri
tų instrukcijų bei religinio auklėjimo vykdymą, reikalui esant, pats leisdamas
atitinkamas instrukcijas;
g. bent kartą kadencijoje pateikia savo veiklos pranešima LSS dvasios vadovui, o
specifiniais įvairių šakų klausimais – kitiems atitinkamiems vyresniesiems
vadovams.
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6.4. Tuntų Dvasios Vadovai / Sielovedžiai
6.4.1. Tuntų sielovedžius pristatytus rajono dvasios vadovo/sielovedžio skiria
atitinkamos šakos vyresnis dvasios vadovas, pasitaręs su kitais vyresniaisiais
dvasios vadovais.
6.4.2. Tunto sielovedys yra pagrindinis skautų religinio, dorinio auklėjimo
pareigūnas. Jis/ji ne tik aiškina religinę programą ir tikrina jos žinojimą, bet
stengiasi taip su skautais susigyventi dalyvaudamas jų sueigose, iškylose ir
stovyklose kad, tapęs artimesniu jų draugu, galėtų kiekvienam daugiau padėti jo
dvasiniame gyvenime.
6.4.3. Religinės sueigos, sielovedžiui susitarus su tuntininku ar draugininkais,
šaukiamos tokiu būdu ir tokiu dažnumu, kad būtų galima skautams išaiškinti
religinę programą ir ugdyti jų dvasinį gyvenimą. Dvasinio gyvenimo ugdymui
patartina organizuoti susikaupimo dienas ir panašiai.
6.4.4. Stovykloje sielovedys praveda „scout‘s own“ pamaldas ar pasirūpina šv. Mišių
laikymu, praveda religinius pašnekesius ir kitas religinio gyvenimo praktikas. Jei
stovyklaujama bent 10 dienų, viena diena skiriama dvasiniam susikaupimui.
6.4.5. Tunto sielovedys palaiko ryšius su savo rajono sielovedžiu ar dvasios vadovu,
jį informuodamas apie savo veiklą.
6.4.6. Kur nėra tuntų, bet tik vietininkijos ar atskiros draugovės, jų sielovedžių
pareigos yra tokios pačios kaip tunto sielovedžių.
7

KONTROLĖS KOMISIJA
7.1 LSS Kontrolės komisija atsakinga už LSS institucijų, šakų ir jų vienetų iždų,
turto ir finansinės atskaitomybės tikrinimą.
7.2 LSS Kontrolės komisiją sudaro LSS Suvažiavimo rinkti 3 nariai.
7.3 Kontrolės komisijos nariai iš savo tarpo išsirenka pirmininką,-ę ir bendru susitarimu,
pagal reikalą, pasiskirsto pareigomis.
7.4 Kontrolės komisijos nariui nustojus eiti pareigas, LSS Taryba paskiria naują; į
komisiją įeina daugiausiai balsų gavęs kandidatas.
7.5 Kontrolės komisijos nariui laikinai negalint eiti pareigų, jį pavaduoti kviečiamas
daugiausia balsų gavęs kandidatas.
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7.6 Kontrolės komisija tikrinimus atlieka bent kartą metuose. Ji gali, savo nuožiūra ar LSS
Tarybos pirmininko paprašyta, iš anksto susitarus, tikrinti bet kada ir bet kurio LSS
vieneto ar institucijos iždą bei turtą.
7.7 Tikrinimo metu turi dalyvauti ir tikrinamojo padalinio ar vieneto vadovas, ar kitas
įgaliotas asmuo.
7.8 Kiekvieno tikrinimo metu surašomas tikrinimo aktas, kurį pasirašo ir tikrinime
dalyvavęs atsakingas vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Jei jis nori, gali prie akto
prirašyti ir savo paaiškinimą.
7.9 Kontrolės komisija, pati negalėdama atlikti iždų ar turto patikrinimą, gali raštu
paskirti įgaliotinius šių pareigų atlikimui; komisija priima įgaliotinių patikrinimus
bei patikrinimo aktus (Verification Statements) .
7.10 Metiniai vienetų ir kitų padalinių tikrinimo aktai su Kontrolės komisijos siūlymais
pranešami LSS Tarybos Pirmijai.
7.11 Jei Kontrolės komisijos siulymai reikalingi LSS Tarybos nutarimo, jie pateikiami ir
Tarybai.
7.12 Kadencijai baigiantis, Kontrolės komisija paruošia pagrindinį tikrinimų
pranešimą.
8. GARBĖS TEISMAS
8.1. Apimtis
8.1.1. LSS Garbės Teismas (GT) sprendžia LSS narių bylas:
a visų 18 metų sulaukusių LSS narių;
b tas, kurias iškelia nuostatuose numatyti LSS įstaigos ir asmenys dėl
nusižengimų skautiškai ideologijai ir drausmei, asmeniškų savitarpio
nesusipratimų ir ginčų, ir administracinio pobūdžio bylas, remiantis nuostatais
arba LSS Pirmijos nutarimu.
c Skundus, liečiančius LSS rinkimų duomenis, gautus LSS rinkimų nuostatų
tvarka, sprendžia tų rinkimų kadencijos Garbės Teismas. Sprendimas turi būti
padarytas ne vėliau šešioms savaitėms praėjus nuo skundo gavimo dienos.
d Prižiūri Tarybos, Tarybos Pirmijos ir visų šakų veiksmus, leidžiamus
nuostatus ir kt., kad jie atitiktų LSS Statutui ir apie pasitaikiusius
prasilenkimus, informuoja juos padariusias institucijas.
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8.1.2. LSS Garbės Teisme kelti bylas gali: LSS Tarybos Pirmija, Seserijos/Brolijos
Vyriausia Skautininkas/-ė, ASS Vadijos Pirmininkas,-ė, ar nukentėjęs asmuo.
Pastarasis bylą gali kelti nuostatuose numatytais atvejais. Bylas, pagal
nuostatų pastraipas gali kelti tose pastraipose minėtuose nuostatuose ar LSS
Tarybos Pirmijos nutarime numatyti asmenys.
8.1.3. Garbės Teismas gali skirti šias bausmes: (a) įspėti, (b) neviešai papeikti, (c)
viešai papeikti, (d) suspenduoti LSS veiklos dalyvavime ne daugiau kaip 3
metams, (e) atimti turimą vyresniškumo laipsnį ar jį sumažinti, (f) pašalinti iš
LSS su teise grįžti, (g) pašalinti iš LSS be teisės grižti. Iš LSS pašalintas
asmuo netenka bet kurio skautiško laipsnio ir visų turimų garbės ženklų.
8.1.4. Bylos metu kaltinamajam išstojus iš LSS, jis netenka teisės į LSS sugrįžti.
8.2.

Posėdžiai

8.2.1. Garbės Teismo posėdžius šaukia ir juose pirmininkauja LSS GT pirmininkas.
8.2.2. Garbės Teismo posėdžai yra (a) tvarkomieji ir (b) sprendžiamieji.
8.2.3. Posėdžiai gali būti korespondenciniai ar akivaizdiniai. Akivaizdiniai posėdžiai
šaukiami ir posėdžio vieta nustatoma GT pirmininkui pasiūlius ir nariams
pritarus.
8.2.4.
a
b
c
d
e

GT narys nusišalina:
jei byloje jis yra šalis arba liudininkas;
jei yra šalies giminaitis;
jei šalys iškelia kitokius pagrįstus motyvus;
jei kokiu nors būdu byla jį liečia asmeniškai.
Ginčo atveju, šio str. b, c, ir d numatytais atvejais nusišalinimo klausimą
sprendžia pats Garbės Teismas.

8.2.5. GT nariai, negalėdami dalyvauti GT akivaizdiniame posėdyje, iš anksto
praneša GT pirmininkui.
8.2.6. Garbės Teismo sprendžiamasis posėdis šaukiamas ne anksčiau kaip 3 savaites
ir ne vėliau kaip 6 savaites skundams paduoti terminui praėjus. Esant skubiai
priežasčiai, GT gali tvarkomajame posėdyje tuos prendžiamojo posėdžio
terminus pakeisti.
8.2.7. Skundus, liečiančius LSS rinkimų duomenis, Garbės Teismo gautus LSS
rinkimų nuostatų tvarka, sprendžia tų rinkimų kadencijos Garbės Teismas.
Sprendimas turi būti padarytas ne vėliau negu šešioms savaitėms praėjus nuo
skundų gavimo dienos.
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8.2.8. LSS GT nariui nusišalinus ir negalint dalyvauti posėdyje, jį pavaduoja
kandidatas. Nesant kandidatų, esantieji posėdžio sudėties nariai kooptuoja narį
ad hoc.
8.2.9. GT gali reikalauti vieną ar abi bylos šalis dalyvauti sprendžiamajame posėdyje
asmeniškai arba gali bylą spręsti už akių, pasiremdamas šalių pateikta
medžiaga ir liudininkų parodymais. Šaukimai įteikiami bent 10 dienų prieš
posėdį.
8.2.10. Šalis gali įgalioti bet kurį LSS narį jai atstovauti. GT gali pripažinti bet kurios
šalies atstovavimą būtinu.
8.2.11. Garbės Teismo posėdžių viešumą LSS nariams ir galimybę žiūrovams
dalyvauti sprendžia Garbės Teismas.
8.3.

Sprendimai

8.3.1. Garbės Teismas sprendžia Lietuvių Skautų Sąjungos vardu. GT sprendimai
skelbiami ir motyvuoti LSS vardu.
8.3.2. GT sprendimai bei nutarimai daromi balsų dauguma, išskiriant – ką atleisti iš
pareigų, atimti laipsnį ir garbės ženklus ar pašalinti iš LSS – vienbalsiai (3).
Protokolus pasirašo visi posėdžio nariai.
8.3.3. GT sprendimai yra galutiniai ir niekur neskundžiami. Nubaudus pašalinimu iš
LSS, nubaustasis gali paduoti malonės prašymą LSS Tarybos Pirmijai.
Malonės prašymui terminas nenustatomas.
8.3.4. Garbės Teismo sprendimus vykdo LSS Tarybos Pirmija.
8.3.5. Garbės Teismo sprendimai skelbiami tiktai LSS spaudoje.
8.4.

Garbės Teismo Nariai

8.4.1. Garbės Teismo narys kadencijos metu nustoja eiti pareigas (a) išstojęs iš LSS,
(b) atsisakęs, (c) Garbės Teismo pašalintas iš LSS.
8.4.2. Garbės Teismo nariui nustojus eiti savo pareigų, jo vietą užima rinktas GT
kandidatas; nesant kandidatų, GT esantieji sudėties nariai kooptuoja narį ad
hoc.
8.4.3. Garbės Teismo nariai negali eiti kitų vadovaujamų pareigų Lietuvių Skautų
Sąjungoje.
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9. TARYBOS KOMISIJOS
9.1. Reikalui esant, įsteigiamos LSS Tarybos komisijos įvairiems klausimams svarstyti.
9.2. Tarybos pirmininkas, perėmęs pareigas, pagal reikalą kviečia tuo metu numatytų
komisijų pirmininkus iš Tarybos narių tarpo ir pristato Tarybos patvirtinimui.
9.3. Išimtinais atvejais komisijų pirmininkais gali būti kviečiami kiti LSS vadovai.
9.4. Tarybai ar Pirmijai pavedus kurį nors LSS veiklą liečiantį klausimą nagrinėti,
atitinkamos komisijos pirmininkas sudaro bent trijų narių komisiją iš vadovų.
9.5. Komisijos pirmininkas praneša komisijos sudėtį Tarybos pirmininkui, kuris siūlo
pakeitimus, ar pristato Pirmijai arba Tarybai tvirtinti.
9.6. Komisija tiria jai pavestą klausimą ar siūlo praplėtimus.
9.7. Komisijos pirmininkas/-ė raštu raportuoja eigą Tarybos pirmininkui bent kas šeši
mėnesiai; Tarybos pirmininkas raportuoja eigą Tarybai.
9.8. Išnagrinėjus pavestą klausimą, komisijos pirmininkas/-ė raportą su komisijos
rekomendacijomis pristato Tarybos pirmininkui, kuris pristato Tarybai.
9.9. Komisijai nebaigus darbo vienos kadencijos laikotarpiu, visi susirašinėjimai,
protokolai ir kt. perduodami Tarybos pirmininkui prieš kadencijos užbaigimą. Ši
medžiaga perduodama kitos kadencijos komisijos pirmininkui.
9.10. Tarybos komisijų kadencijos baigiasi su LSS Tarybos kadencija.
10. MIŠRŪS VIENETAI
10.1. Įvadinis paaiškinimas
10.1.1. Gyvenimui kintant, kai kuriose vietovėse susidaro palankios sąlygos mišrių
vienetų veiklai. Mišrus vienetas yra vieno vadovo,-ės administruojamas skautų
ir skaučių vienetas, bet, jei įmanoma, skautiškai veikiąs atskiromis skautų,-čių
skiltimis. Vienetas gali būti tuntas, vietininkija, draugovė ar skiltis. Vadovas,ė reiškia tuntininkas, vietininkas, draugininkas ar skiltininkas, pagal skautų,čių skaičių tame vienete.
10.2. Bendrieji dėsniai
10.2.1. Norėdami steigti mišrų vienetą ar priimti kitos šakos skautus į jau veikiantį
vienetą, vadovas,-ė privalo kreiptis raštu (per rajono vadiją) į
Brolijos/Seserijos Vyriausią Skautininką/-ę ir gauti Brolijos/Seserijos įsakymą.
Lietuvių Skautų Sąjungos Nuostatai 2017.XI.20

p. 17 iš 53

10.2.2. Mišraus vieneto steigimą ar sujungimą į mišrų vienetą paskelbia Brolijos/
Seseserijos Vyriausias,-a Skautininkas,-ė ir skiria vieneto vadovą-ę
10.2.3. Mišraus vieneto vadovas,-ė yra pilnateisis ir vyriausias vadovas,-ė visuose
atstovaujamo vieneto reikaluose. Vieneto vadijos nutarimai privalomi skautų
ir skaučių grupėms ir jų veikla derinama prie bendros vieneto veiklos.
10.2.4. Pavaduotoju-a vadovas,-ė pasirenka priešingos lyties prityrusį asmenį,
tiesiogiai atsakingą vieneto vadovui,-ei. Sąlygoms reikalaujant, gali būti
skiriami du pavaduotojai skautų ir skaučių veiklai tvarkyti.
10.2.5. Rajono vadijoje ir veikloje vadovas,-ė yra pilnateisiai savo vieneto atstovai ir
yra atsakingi rajono vadui,-ei už brolių bei sesių skautišką veiklą. Rajono
vadijos posėdžiuose vadovas,-ė atstovauja kartu visam vienetui ir nutarimuose
turi tik vieną balsą.
10.2.6. Skautiškai veiklai broliai ir sesės naudojasi savo šakų mokymo programomis,
tradicijomis, ir t.t. Lavinimo medžiaga gaunama tiesiog iš šakų skyrių,
padalinių, ar panašiai.
10.2.7. Pakėlimai ir apdovanojimai vykdomi per rajono vadą Brolijos/Seserijos
nustatyta tvarka.

11. SKAUTININKAI, -ĖS
11.1. LSS narys, gerai pažįstąs skautybę ir įsigijęs pakankamai skautiško patyrimo,
vadovaudamas skautų vienetams, LSS Tarybos Pirmijos nutarimu keliamas į
skautininko laipsnį.
11.2. Yra trys skautininkų laipsniai: paskautininko/jūrų paskautininko, skautininko/jūrų
skautininko, ir vyresnio skautininko/jūrų vyresnio skautininko. Jie suteikiami pagal
vyresniškumo laipsnių nuostatus.
11.3. Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę, aš pasižadu tarnauti Dievui,
Tėvynei ir Artimui, būti pavyzdžiu jaunesniesiems skautams ir dirbti skautijos
gerovei.“ Jūrų skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę, aš pasižadu tarnauti
Dievui, Tėvynei ir Artimui, dirbti skautijos gerovei ir Lietuvos jūrinei idėjai; ir būti
pavyzdžiu jaunesniesiems skautams.“
11.4. Skautininko įžodis yra duodamas prie tautinės vėliavos kokioje nors
iškilmingesnėje sueigoje. Jį praveda vyriausio laipsnio uniformuotas skautininkas.
Esant keliems to paties laipsnio skautininkams, įžodį praveda seniausiai tą laipsnį
gavęs skautininkas.
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11.5. Skautininkų įžodžiui visi skautininkai ir skautininkės sustoja ratu ir suneria
rankas. Pravedėjas taria įžodžio žodžius ir duodąs įžodį juos kartoja. Baigus įžodį,
naujasis skautininkas bučiuoja vėliavą, o įžodžio pravedėjas jį pasveikina ir
pakviečia LSS pareigūną užrišti skautininko kaklaraištį bei tarti progai pritaikyta
žodį. Naująjį skautininką pasveikina visi įžodyje dalyvavusieji skautininkai.
11.6. Skautininkas laipsnio gali netekti: (a) laipsnio atsisakęs; (b) išstojęs iš Sąjungos;
(c) Garbės Teismo sprendimu.
11.7. Skautininkų vienetai
11.7.1. Skautininkai gali priklausyti skautininkų vienetams, kurie gali būti mišrūs arba
paskiri.
11.7.2. Skautininkų vienetai yra organizuojami rajono vado arba atskiro skautininko,ės iniciatyva.
11.7.3. Skautininkų vieneto vadiją sudaro vieneto narių balsų dauguma išrinktas/-a
seniūnas/-ė ir kiti, vadijai reikalingi, nariai vienerių metų kadencijai. Nauja
vadovybė prisistato Rajono vadui.
11.7.4. Visi skautininkai, per priklausomo vieneto vadovybę, tiesiogiai registruojasi ir
yra apjungti Brolijoje/Seserijoje ir/ar Akademiniame Skautų Sąjūdyje.
11.8. Skautininkų Vienetų ir Pavienių Skautininkų Tikslai bei Uždaviniai
11.8.1. Skautininkų pareigos yra:
a dirbti skautišką darbą Sąjungoje,
b vadovauti skautiškiems vienetams arba juos globoti ir padėti rengti vadovų
kursus, šventes, varžybas, užsiėmimus ir panašiai,
c remti skautišką spaudą ir joje bendradarbiauti.
11.8.2. Skautininkų vienetų tikslai:
a sujungti vienon šeimon visus vienoje vietovėje gyvenančius skautininkus,
b padėti sudaryti LSS valdomąsias ir vykdomąsias institucijas,
c talkininkauti vietovės LSS vienetų vadovams skautiškos veiklos darbe,
d rūpintis tinkamu vadovų paruošimu LSS vienetams. Reikalui esant, teikti LSS
vykdomosioms institucijoms informacijas dėl kandidatų į skautininkų
laipsnius tinkamumo,
e padėti Brolijos/Seserijos ir A.S.S. vadovybėms vienetų organizavimo,
išlaikymo ir vadovavimo darbuose,
f kelti LSS šakų bendradarbiavimą ir stiprinti visos LSS, kaip vienos broliškos
šeimos įdėją,
g studijuoti, nagrinėti įvairias mūsų skautavimo problemas ir, reikalui esant,
teikti patarimus skautų vadovybei,
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h propaguoti lietuvišką skautybę spaudoje ir savosios bendruomenės ar
gyvenamojo krašto visuomenės tarpe,
i išlaikyti ją nuo nukrypimų ir svetimų įtakų.
12. LIEPSNELĖS IR GILIUKAI
12.1. LSS Brolijos ir Seserijos vietovių vienetuose įsteigiami priešmokyklinio amžiaus
vaikų pradinio skautavimo būreliai.
12.2. Tikslas yra sudaryti progą lietuvių priešmokyklinio amžiaus vaikams (3 6 metų)
sueiti, susidraugauti ir pradėti žengti skautišku keliu.
12.3. Mergaitės vadinamos „liepsnelėmis,“ o berniukai vadinami „giliukais“.
12.4. Būreliai priklauso savo vietovės Seserijos tuntui ar vietininkijai.
12.5. Liepsnelės ir giliukai registruojami jei bent vienas iš tėvų asmeniškai moka nario
mokėstį per savo šaką (Broliją/Seseriją arba ASS). Jei tėvai nėra skautai, tai
liepsnelė/giliukas nario mokestį moka per liepsnelių/giliukų būrelio vadovą,-ę.
12.6. Būrelių programą tvarko Brolijos/Seserijos Liepsnelių ir Giliukų skyrius.
12.7. Vadovės arba vadovo globoje liepsnelės / giliukai piešia, spalvuoja, karpo,
klijuoja, daro paprastus rankdarbius, žaidžia lavinimosi žaidimus, ratelius, mokosi
lietuviškų dainelių ir eilėraščių. Bent vienas iš kiekvieno būrelio nario tėvų
dalyvauja sueigose ir stovykloje.
12.8. Liepsnelių uniforma – mėlynas sijonėlis, balta palaidinukė, baltas šlipsas
(nerišamas, bet prilaikomas žieduku, išpieštu liepsnele) baltos (ilgos arba trumpos)
kojinės, tamsiai mėlynas megztinis arba treningas. Lankantis stovykloje – darbo
uniforma kaip paukštycių.
12.9. Giliukų uniforma – vasarą trumpos, tamsiai mėlynos kelnės, balti marškinėliai,
baltas šlipsas (nerišamas, bet prilaikomas žieduku, išpieštu giliuku), trumpos, tamsiai
mėlynos kojinės; žiemą – ilgos tamsiai mėlynos kelnės, balti marškinėliai. Lankantis
stovykloje – darbo uniforma kaip vilkiukų.
12.10. Liepsnelės ir Giliukai įžodžio neduoda. Kaklaraištį gauna tunto sueigoje arba
stovykloje.
12.11. Bendras ženkliukas liepsnelėm ir giliukam (giliukai sėdi aplink liepsnelių lauželį)
suprojektuotas 1999 metais.
12.12. Šūkis – „Mes liepsnelės ir giliukai, būsime geri skautukai!“ Saliutas – tas pats
kaip vilkiukų ir paukštyčių.
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13. REGISTRACIJA IR NARIO MOKESTIS
13.8. Kad tapti pilnateisiu nariu, kiekvieno Lietuvių Skautų Sąjungos nario ir kandidato
pareiga yra prisidėti prie Sąjungos medžiaginio išlaikymo ir mokėti metinį nario
mokęstį.
13.9. LSS nario mokestis yra mokamas kartu su tinkamai išpildyta LSS Iždininko, -ės
paruošta registracijos/nario mokesčio forma, nurodančia kuriom šakom narys, -ė
priklauso -Brolijai/Seserijai, ir/ar Akademiniam Skautų Sąjūdžiui (jei
kandidatas ar jau gavęs Korp! Vytis ar ASD spalvas).
13.10. Šakų vienetams priklausantys LSS nariai LSS nario mokestį moka savo šakoje:
Brolijoje/Seserijoje ir Akademiniame Skautų Sąjūdyje; nariai priklausą dviems
šakoms sumoka visą mokestį per vieną šaką. Šakų iždininkai pilną nario mokestį
persiunčia LSS iždininkui,-ei. Pavieniai skautai nepriklausantys vienetui nario
mokestį ir registracijos formą siunčia tiesioginiai LSS Iždininkui,-ei.
13.11. LSS nariai, priklausą keliems vienetams, moka vieną metinį nario mokęstį
pasirinktame vienete.
13.12. Tarybos nariai ir Garbės Teismo nariai nario mokestį moka tiesioginiai LSS
Tarybos iždininkui –ei.
13.13. Nario mokestį nustato Pirmija. Nario mokesčio suma LSS Iždininko,-ės
paskirstoma sekančiai:
13.13.2. 40% Tarybos/Pirmijos iždui, bendrai LSS veiklai ir leidiniams paremti;
13.13.3. 60% likutis šakoms, jų veiklai ir leidiniams paremti; jei LSS narys,-ė
priklauso dviem šakom, jo(s) likutis padalinamas per pusę: ½ ASS ir ½
Brolijai/Seserijai.
13.14. Užsimokėję nario mokestį nariai gauna „Skautų Aidą“ ir/ar kitus Pirmijos
nustatytus skautiškus leidinius.
13.15. Šakos ar vienetai gali rinkti papildomą registracijos mokestį.
13.16. Už Š.Amerikos ribų rajonų vadijos pritaiko simbolinį nario mokesčio dydį ir
paskirstymą vietos sąlygoms, kuri pristato Pirmijos tvirtinimui bent kas tris metus.
Nario mokestis nustatomas JAV doleriais.
13.17. Ypatingais atvejais, vieneto vadovas gali narį atleisti nuo mokesčio mokėjimo
prievolės. Tokį atleidimą tvirtina Brolijos/Seserijos Vyr. Skautininkas,-ė ar
A.S.S. Centro Vadijos Pirmininkas,-ė.
13.18. Nario mokestis mokamas už ateinančius Sąjungos darbo metus, iki tų metų sausio
mėn. 15 dienos.
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13.19. Iš vienetų surinktas mokesčių sumas ir sumokėjusių narių registracijos
formas/sąrašus šakų iždininkai persiunčia LSS Tarybos iždininkui,-ei iki vasario
mėn. 1 dienos.
13.20. Surinkto nario mokesčio paskirstymai šakoms ir Tarybai/Pirmijai padaromi iki
kovo 1 dienos.
13.21. Apdovanoti „Geležinio Vilko“ ordinu nariai atleidžiami nuo nario mokesčio.
14. PINIGINĖ ATSKAITOMYBĖ
14.1. Šie nuostatai nurodo tvarką, kurios turi laikytis visos Sąjungos institucijos ir visi
skautiškieji vienetai, turintieji pajamų ir išlaidų.
14.2. Žemiau nustatytos formos knygas vesti ir finansinę atskaitomybę duoti turi šie
LSS padaliniai: Tarybos Pirmija, Skautų Brolijos / Skaučių Seserijos vadija,
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija, Skautų Aido redakcija, Lietuviškosios
Skautybės Fondo Valdyba, rajonų vadijos, tuntai, vietininkijos, atskiros draugovės
bei atskiri būreliai, Korp! Vytis /ASD skyriai, FSS skyriai, ir Akademinio Skautų
Sąjūdžio skyriai.
14.3. Skiltys, valtys, būreliai, ir draugovės veikiantieji tuntuose veda savo piniginę
atskaitomybę. Jų metinė apyskaita turi būti įvesta į jų tunto apyskaitą.
14.4. Piniginės Atskaitomybės Knygos ir jų Vedimo Tvarka
14.4.1. Visos pajamos ir išlaidos surašomos, pagal gyvenamo krašto General
Accounting Principles, į piniginės atskaitomybės knygas arba atitinkame
elektroniniame formate (pav., Spreadsheet, database, ar buhalterijos
programoje, kaip Quickbooks, Peachtree, ar pan.). Jei knygose, tai turi būti
ne palaidais lapais, bet tvirtai įrištos. Knygų lapai turi būti sunumeruoti.
14.4.2. Pajamos ir išlaidos irašomos į knygas, remiantis pajamų ir išlaidų
dokumentais, sekančiai:
a Pajamos surašomos kairėje lapo pusėje, o išlaidos dešinėje.
b Viskas knygose rašoma rašalu. Negalima nieko taisyti ar trinti. Pasitaikius
klaidai, klaidingi skaitmenys vieną kartą perbraukiami raudonu rašalu ir
viršuje įrašomi teisingi skaitmenys. Visi pataisymai yra tvirtinami asmens
inicialais.
14.4.3. Jei elektroniniai, sąskaitos įrašomos į atskirus lapus (spreadsheets) ir laikomos
kopijos („backup files“)
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14.4.4. Knygos ir sąskaitos subalansuojamos kas šeši mėnesiai. Taip pat suvedamas
balansas, kai pareigos ar pinigai yra perduodami naujam pareigūnui arba
Kontrolės komisijai atvykus patikrinti knygas.
14.4.5. Stovyklų metu arba vykdant statybas bei kitus panašius darbus kurie
reikalauja labai dažnų išlaidų, šiems įvykiams užvedama atskira sąskaita
piniginės atskaitomybės knygų/lapų gale. Reikalui esant, galima naudotis ir
visai atskira tam tikslui skirta knyga/lapu.
14.4.6. Kai yra vedamos dvi ar daugiau piniginės atskaitomybės knygos/lapai, viena
jų turi būti laikoma pagrindine. Prieš suvedant balansą pagrindinėje
knygoje/lape, balansai turi būti suvesti pagalbinėse knygose/lapuose bei
pagalbinėse sąskaitose ir gautas balanso likutis perkeltas į pagrindinę
knygą/lapą.
14.5. Pajamų ir Išlaidų Grupavimas
14.5.1. Pagrindinės pajamos yra: (a) palūkanos nuo indėlių, (b) nario mokestis, (c)
aukos ir likutis iš stovyklų, mugių, vakarų, minėjimų ir kitų renginių, (d) kitos
įvairios pajamos.
14.5.2. Pagrindinės išlaidos yra: (a) uniforminiai ženklai, (b) nario mokestis, (c)
stovyklinis inventorius, (d) stovyklavimo išlaidos, (e) raštinės telefono ir pašto
išlaidos, (f) reprezentacijos išlaidos (public relations), (g) aukos, (h)
Suvažiavimai/Vadovavimų kursai, (h) kelionės, (i) maistas.
14.6. Pajamų ir Išlaidų Dokumentai
14.6.1. Kiekvienam, kuris įmoka nario mokestį ar duoda auką grynais pinigais (ne
čekiu ar kreditine kortele), išrašomas pakvitavimas, kuris yra numeruotas ir
turi šaknelę.
Pakvitavimo šaknelė yra pajamų įrodymas ir tinkamas
dokumentas įrašyti pajamas į piniginės atskaitomybės knygą/lapą.
14.6.2. Skiltyse, valtyse ir būreliuose nario mokestis gali būti surenkamas, sudarant
specialų sąrašą, naudojant LSS Tarybos Iždininko,-ės paruoštą formatą.
Origanalas siunčiamas šakų iždininkei/ui, viena kopija paliekama vieneto
bylose.
14.6.3. Likutis (pelnas) iš mugių, vakarų ir įvairių renginių nustatomas tokiu būdu:
a Visos pajamos ir išlaidos tvarkingai surašomos į atskirą lapą pridedant visas
įmanomas gauti sąskaitas ir pakvitavimus.
b Kai renginio metu yra pajamų iš įvairių šaltinių, pvz. iš bufeto, loterijų, gėlių
pardavimo ir pan., pajamų ir išlaidų apyskaitos lapas vedamas atskirai
kiekvienam tokiam pajamų šaltiniui. Suvedus pajamas ir išlaidas, nustatomas
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pelnas ar nuostolis. Gautoji suma, vadinama likučiu, įrašoma į bendrą mugės ar
kitokio renginio apyskaitos pajamų ir išlaidų lapą.
14.6.4. Suvedus apyskaitos balansą, surašomas aktas, konstatuojąs gautą likutį. Tą
aktą pasirašo vieneto vadovas ir iždininkas. Jei parengimo darbuose
talkininkavo skautų tėvai, tai kviečiamas pasirašyti ir tėvų atstovas.
14.6.5. Akte ir apyskaitoje nurodytas likutis įrašomas į piniginės atskaitomybės
knygą/lapą.
14.6.6. Vieneto mugės ar kito renginio finansinės atskaitomybės pranešimai tuoj po
parengimo pateikiami vieneto vadovybei ir renginio talkoje dalyvavusiems
tėvams bei rėmėjams.
14.6.7. Visos išlaidos turi būti pateisintos sąskaitomis, pakvitavimais ar aktais.
14.6.8. Piniginės atskaitomybės knygos yra vedamos iždininko, o tikrinamos vieneto
vadovo ar Kontrolės Komisijos paskirto žmogaus.
14.7. Pinigai
14.7.1. Iždininkas gali laikyti savo žinioje smulkią pinigų sumą, kuri negali viršyti
$100 dolerių. Pinigai virš $100 dol. sumos turi būti laikomi čekių arba
taupomoje sąskaitoje. Dolerinės pinigų sumos, kitose šalyse pakeičiamos
atitinkama tų šalių valiuta.
14.7.2. Iš taupomųjų kasų sąskaitų išimti galima pasirašius dviems iš trijų nurodytų
asmenų. Paprastai, pinigai išimami su vieneto vadovo ir iždininko parašais.
Trečiojo nurodyto vadjos ar valdybos nario parašas reikalingas tik tuo atveju,
kai vienas primųjų dviejų narių dėl rimtos priežasties negali pasirašyti.
14.7.3. Visos sąskaitos bankuose ir taupomosiose kasose (Savings & Loan Assn.)
Jungtinėse Amerikos Valstijose turi būti pavadintos „Lithuanian Scouts
Association, Inc.“. Toliau nurodomas sutrumpintas vadijos ar vieneto
pavadinimas. Sąjungos „Federal Tax ID number“ gaunamas iš Tarybos
Iždininko,-ės. Numeris išduodamas tik su raštišku prašymu, paaiškinant
kodėl jo reikia.
14.7.4. Vienetui užsidarius, ižde likę pinigai pervedami į sekančio aukštesnio vieneto
iždą.
14.7.5. Sąskaitos kurios nėra aktyvios daugiau nei vienus metus yra aukštesnės
vadovybės tiriamos ir gali būti, šakos vadijos nutarimu, uždarytos. Likę
pinigai pervedami į sekančio aukštesnio vieneto iždą.
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14.8. Turtas ir Inventorius
14.8.1. Vieneto ar vadijos turtas ir inventorius surašomas į tam tikslui skirtą turto
knygą/lapą.
14.8.2. Į turto knygą/lapą įrašomas visas įgytas turtas ir daiktai, kurie gali būti
naudojami ilgesnį laiką, pvz., vėliavos, palapinės, plaukiojimo pastatai, virimo
indai, elektroniniai aparatai, ir pan.
14.8.3. Įgijus turtą, įrašoma to turto įgijimo data ir už jį sumokėta kaina. Jei turtas
gautas dovanai, pažymima to turto įkainota vertė.
14.8.4. Turtui susidėvėjus, jis nurašomas turto knygoje/lape.
14.8.5. Kiekvienas turto ar inventoriaus daiktas turi būti pažymėtas vieneto ženklu.
14.9. Metinės Piniginės Apyskaitos
14.9.1. Metų pabaigoje, gruodžio 31 dieną, uždaromos visos sąskaitos ir piniginės
atskaitomybės knygoje/sąskaitoje suvedamas metinis balansas.
14.9.2. Visi vienetai pateikia metines pinigines apyskaitas savo šakos Iždininkei/ui iki
vasario mėn. 15d.
14.9.3. Rajonų vadijos, Skautų Aido redakcija ir Lietuviškosios Skautybės Fondas ir
jo padaliniai savo apyskaitas teikia tiesiog LSS Tarybos Iždininkui,-ei iki
vasario mėn. 15d.
14.9.4. Metinės piniginės apyskaitos surašomos LSS Tarybos Iždininko,-ės nustatytos
formos lapuose. Kartu su metine apyskaita, gražinamas „Verification
Statement“ aukotojų sąrašas ir „Authorized Signature Form for Troops“.
14.9.5. Brolijos/Seserijos ir ASS vadijų iždininkai surašytą apyskaitos lapo kopiją
pasilieka savo bylose, o originalą siunčia LSS Tarybos Iždininkui/ei, su kopija
Brolijos/Seserijos Vyriausiam Skautininkei/ui ir ASS CV Pirminkui/ei, iki
kovo mėn. 31d. Tarybos iždininkas,-ė paruošia suvestinę apyskaitą ir ją
pateikia valstybinių mokesčių įstaigai ( JAV - Internal Revenue Service).
14.10.Aukos
14.10.1. Aukotojai kurie aukoja valdžios nustatytos sumos turi gauti „Statement of
Contribution“ laišką. Vienetų Iždininkai/-ės yra atsakingi už šių laiškų
nusiuntimą aukotojams pagal tuometinius IRS (ar tolygios kito krašto įstaigos)
įstatymus.
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14.10.2.
Sudaromas aukotojų sąrašas ir metų gale siunčiamas šakų iždininkams kartu
su kitomis metų pabaigos finansinėmis formomis
14.11. Sąmatos
14.11.1. LSS Tarybos Pirmija, visų šakų vadijos, ir Tarybos padaliniai paruošia ir
priima metinių pajamų bei išlaidų sąmatą (biudžetą).
Tos sąmatos
prisiunčiamos LSS Tarybos Pirmijai iki kovo mėn. 31 d.
15. LSS VADOVYBĖS RINKIMAI
15.1. LSS vadovybės institucijoms išrinkti ir svarbiems organizacijos klausimams
aptarti kas treji metai įvyksta LSS Vadovybės rinkimų korespondencinis
suvažiavimas. Jo metu:
15.1.1. išklausomi LSS vadovybės pranešimai;
15.1.2. išrenkama LSS vadovybė;
15.1.3. susipažįstama su suvažiavimo dalyvių pasisakymais organizacijos klausimais;
15.1.4. priimami pasiūlymai naujai LSS vadovybei.
15.2. LSS Suvažiavimo sudėtį, kvietimą ir tvarką nustato LSS Taryba.
15.3. LSS Tarybos Pirmija:
15.3.1. kviečia vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininką;
15.3.2. tvirtina LSS vadovybės rinkimų prezidiumą ir jo darbotvarkę;
15.4. LSS rinkimų prezidiumas
15.4.1. nustato vadovybės rinkimų darbotvarkę: paskiria datas vadovybės rinkimams
pradėti, kandidatams siūlyti, kandidatų sąrašus skelbti ir balsavimus atlikti.
15.4.2 praveda šias rinkimų dalis:(a) Bendrą Sąjungos; (b) Skautų Brolijos/Skaučių
Seserijos; (c) Akademinio Skautų Sąjūdžio ir (d) Rajonų.
15.5. LSS bendrų rinkimų dalyje išrenkami:
15.5.1. 3 Kontrolės komisijos nariai,
15.5.2. 3 Garbės teismo nariai.
15.6. Brolijos/Seserijos rinkimų dalyje išrenkami:
15.6.1. 8 Tarybos nariai.
15.6.2. Vyriausias Skautininkas,-ė ir Vyriausio-s Skautininko,-ės pavaduotojas,-a,
15.7. Akademinio Skautų Sąjūdžio rinkimų dalyje išrenkami:
15.7.1. 4 Tarybos nariai,
15.7.2. Centro Vadijos pirmininkas,-ė ir Pirmininko pavaduotojas,-ė,
15.8. Rajonų rinkimų dalyje išrenkami Rajonų vadai.
15.9. LSS Vadovybės rinkimuose balsuojama, interneto (slaptu) balsavimu.
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15.10.LSS Vadovybės Rinkimų Korespondencinio Suvažiavimo Dalyviai
15.10.1. LSS Vadovybės rinkimų dalyviais gali būti pilnateisiai, įžodį davę LS
Sąjungos nariai:
a ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus registravimosi metu;
b užsimokėję LSS nustatytus nario mokestį už šiuos kadencijos metus.
15.10.2. LSS Vadovybės rinkimų dalyviai nario mokestį sumoka pagal Nario
Mokesčio nuostatų nurodymus, bet nevėliau kovo mėn. 31 d.
15.10.2.1 Atskiros registracijos rinkimams nebus.
15.10.3. LSS Vadovybės rinkimų ir gyvenamojo rajono rinkimų dalyse dalyvaujama
sekančiai:
a dalyvis, priklausąs vienai LSS šakai, dalyvauja ir balsuoja tos šakos rinkimų
dalyje;
b dalyvis, priklausąs daugiau negu vienai šakai pilnai dalyvauja ir balsuoja
pirmoje ir antroje šakoje už šakų rinkimų dalyse renkamus kandidatus. Antrą
kartą negali balsuoti už LSS bendrųjų rinkimų dalyje renkamus kandidatus ir
Rajonų vadus.
15.11. LSS Vadovybės Rinkimų Eiga
15.11.1. LSS Tarybos pirmijai paskelbus LSS vadovybės rinkimų „Kvieslį,“ skautų
skyriuje – internete ir pagrindinėje lietuvių spaudoje, žemiau išvardintos
vadovybės rinkimų prezidiumui pristato sekančius pilnateisių, turinčių teisę
balsuoti narių sąrašus:
a LSS Tarybos Pirmija – LSS vadovybės - Tarybos narių, įskaitant ir rajonų
vadus;
b Brolijos/Seserijos ir ASS vadijos: savo šakoms priklausančių narių.
15.11.2. LSS Vadovybės rinkimų prezidiumas paskelbia rinkimų eigos nurodymus
internete ir pagrindinėje lietuvių spaudoje. Iki nustatytos datos, Sąjungos
nariai atsako LSS Vadovybės rinkimų prezidiumui atsiųsdami sekančias
žinias:
a siūlo kandidatus su kandidato biografija,
b pristato pasisakymus ir/ar siūlymus ateinančios Tarybos įvertinimui
c kandidatas/ė pristato prašomos informacijos apie save.
15.12. LSS Vadovybės Rinkimų Prezidiumas
15.12.1. LSS Vadovybės rinkimams vadovauja prezidiumo pirmininkas su kviestais
prezidiumo nariais.
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15.12.2.

LSS Vadovybės rinkimų prezidiumas:
a skelbia LSS vadovybės pranešimus lietuvių ir anglų kalbomis, skautų skyriuje
– internete (arba norintiems balsuoti paštu prisiunčia jiems informaciją)
b sudaro rinkimų dalyvių sąrašus,
c priima vadovybės rinkimų dalyvių pasisakymus bei siūlymus,
d skelbia kandidatų sąrašus ir biografijas,
e parūpina palankią priemonę, kurioje visi iškilę klausimai surišti su
kandidatais ar rinkimais yra viešai atsakomi,
f praveda pateiktų siūlymų ir LSS vadovybės rinkimų balsavimus,
g skelbia balsavimo duomenis,
h paruošia vadovybės rinkimų apyskaitas, sutvarko bylas ir atitinkamai
perduoda,
i kviečia pirmąjį naujosios Tarybos narių posėdį Tarybos pirmininkui rinkti,
j kviečia pirmuosius naujojo LSS Garbės teismo ir naujosios LSS Kontrolės
komisijos narių posėdžius jų pirmininkams rinkti.

15.12.3. Vadovybės rinkimų prezidiumo būstinė yra prezidiumo pirmininko
gyvenamojoje vietoje; jo adresas yra oficialus prezidiumo adresas.
Atskiriems reikalams Vadovybės rinkimų prezidiumas gali nurodyti ir kitus
adresus.
15.12.4. Prezidiumo nariai nekandidatuoja rinkimuose. Jei prezidiumo pirmininkas
ar narys nutaria kandidatuoti, iš prezidiumo pasitraukia.
15.13.Vadovybės Rinkimų Komisijos
15.13.1. Pagal Prezidiumo pirmininko nuožiūrą, gali būti sudaromos šios
vadovybės rinkimų komisijos:
a Mandatų komisija – sudaryti vadovybės rinkimų dalyvių sąrašus.
b Nutarimų komisija – surinkti vadovybės rinkimų dalyvių pasisakymus,
paruošti pasiūlymus balsavimui.
c Balsų skaičiavimo komisija – suskaičiuoti balsus, suvesti balsavimo duomenis
ir surašyti balsų skaičiavimo aktus.
15.13.2. Komisijų pirmininkus kviečia ir jų veiklą koordinuoja vadovybės rinkimų
prezidiumo pirmininkas. Kiekviena komisija sudaroma iš 3 – 5 narių.
Komisijų narius kviečia komisijų pirmininkai.
15.13.3. Komisijų nariai nekandidatuoja rinkimuose. Jei komisijos pirmininkas ar
narys nutaria kandidatuoti, iš komisijos pasitraukia.
15.14. Vadovybės Rinkimų Suvažiavimo Siūlymai LSS Tarybai
15.14.1. Visais klausimais siūlymus gali pateikti kiekvienas vadovybės rinkimų
suvažiavimo dalyvis.
15.14.2. Suvažiavimo dalyvių pasisakymai ir siūlymai yra surenkami ir pateikiami
visų dalyvių balsavimui.
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15.14.3. LSS Taryba vadovybės rinkimų suvažiavimo dalyvių priimtus siūlymus
svarsto pirmuosiuose LSS Tarybos posėdžiuose.
15.15.LSS Vadovybės Rinkimų Kandidatai
15.15.1. Kandidatais į renkamuosius LSS Vadovybės narius gali būti siūlomi:
a šių rinkimų dalyviai (LSS nariai),
b bent 18 metų amžiaus ir
c turį bent paskautininkio,-ės laipsnį.
d LSS narys,-ė gali kandidatuoti tik vienoje skautų organizacijoje į sekančias
pareigas: Tarybos narys,-ė, Rajono vadas,-ė, Brolijos/Seserijos vyriausias,-ia
skautininkas,-ė, Akademinio Skautų Sąjūdžio CV priminkas,-ė ir jų
pavaduotojai,-os.
15.15.2. Kiekvienas vadovybės rinkimų dalyvis gali siūlyti tiek kandidatų, už kiek
jis turi teisę balsuoti.
15.15.3. Siūlydamas kandidatą, vadovybės rinkimų dalyvis privalo:
a užtikrinti prezidiumą kad iš kandidato tikrai gautas sutikimas,
b parašyti kokioms pareigoms siūlomas,
c nurodyti siūlomo kandidato vyresniškumo laipsnį, vardą, pavardę, amžių (ar
virš 18 metų).
15.15.4. Siūlomas kandidatas perduoda savo trumpą biografiją jį pristatančiam,
nurodydamas skautišką patyrimą, kvalifikuojantį pasirinktoms pareigoms. Šią
biografiją pristatantis siunčia kartu su kandidato pristatymu. Jei tas pats
asmuo siūlomas kelioms pareigoms, kandidatas pasirenka kurioms pareigoms
nori kandidatuoti ir duoda tik vieną sutikimą.
15.15.5. Esant mažiau pasiūlytų kandidatų negu atitinkamoms pareigoms turi būti
išrinkta, LSS Vadovybės rinkimų prezidiumas tai raštu praneša LSS Tarybos
pirmininkui, Brolijos/Seserijos Vyriausiam,-ai Skautininkui,-ei, ASS Vadijos
pirmininkui,-ei ir LSS rajonų vadams, kurie pasirūpina, kad būtų pasiūlyta
daugiau kandidatų prieš skelbiant galutinį kandidatų sąrašą.
15.15.6. Galutiniai kandidatų sąrašai skelbiami atskirai nuo balsavimo ir taip, kad
vadovybės rinkimų dalyviai juos žinotų prieš balsavimo pradžią.
15.16.Balsavimai
15.16.1. LSS Vadovybės narių rinkimai vykdomi balsuojant interneto (slaptu)
būdu. Suvažiavimo dalyvių siūlymai balsuojami interneto būdu.
15.16.2.
15.16.3.

Prezidiumas balsavimo medžiagą praneša – išsiunčia tuo pačiu laiku.
Suvažiavimui siūlymus balsuodamas, dalyvis vadovybės rinkimų
prezidiumo nustatytos formos lape pažymi savo sprendimus.
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Balsavimo lapas balsuotojo pasiunčiamas
kitokiais elektroniniais būdais.

paštu,

facsimile,

ar

15.16.4. LSS vadovybės narius renkant, balsavimui naudojami tik vadovybės
rinkimų prezidiumo paruošti balsavimo lapai.
15.16.5. Vadovybės rinkimų dalyvis balsavimo lape pats atitinkamai pažymi jo
renkamų kandidatų pavardes.
15.16.6. Jei kurioms pareigoms pasiūlyta tik tiek kandidatų, kiek atitinkamoms
pareigoms turi būti išrinkita, tai tokiu atveju kandidatas bus išrinktas.
15.16.7. Už kandidatus į Vyriausią Skautininką,-ę ir pavaduotoją bei ASS Centro
Vadijos pirmininką,-ę ir pavaduotoją balsuojama drauge.
15.17.Balsų Skaičiavimas
15.17.1. LSS vadovybės rinkimų prezidiumas priima balsus elektroniniai –
internete balsų skaičiavimo posėdyje.
15.17.2. Balsai skaičiuojami viešai, iš anksto paskelbtame posėdyje.
skaičiavimo komisijos posėdyje gali dalyvati ir kiti LSS nariai.

Balsų

15.17.3. Gautieji balsai yra atitinkamai pažymimi Mandatų komisijos
sudarytame vadovybės rinkimų dalyvių sąraše. Balsai sugrupuojami
rajonais vadovybės rinkimų dalyvių sąrašo tvarka.
15.17.4. Rajonais sugrupuoti išoriniai vokai (jeigu paštu balsuojama) yra atidaromi
ir iš jų išimama gautoji medžiaga:
a išoriniai vokai rajonų tvarka sudedami į prezidiumo bylas,
b atviro siūlymų balsavimo lapai jungiami atskirai.
15.17.5.

Balsų skaičiavimo komisija ten pat surašo balsų skaičiavimo protokolą.

15.18.LSS Vadovybės Rinkimų Balsavimo Duomenų Skelbimas
15.18.1. Balsavimo duomenis skelbia vadovybės rinkimų prezidiumas.
15.18.2. Nutarimų duomenis skelbiant pažymima, kiek balsavo „už“, kiek „prieš.“
15.18.3. LSS vadovybės narių rinkimų duomenis skelbiant, visi kandidatavę
atitinkamai surašomi gautų balsų skaičiaus eile. Į tas pačias pareigas išrinkti ir
gavę po lygiai balsų, pristatomi atitinkamos rinkimų dalies perbalsavimui.
15.18.4. LSS Vadovybės rinkimų išrinkta:
a Nauja LSS Taryba, LSS Garbės teismas ir LSS Kontrolės komisija skelbiami
abėcėlės tvarka.
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b LSS nariai, likę kandidatais, skelbiami pagal gautų balsų skaičių.
15.19. Vadovybės Rinkimų Biuletenis
15.19.1. LSS vadovybės rinkimų prezidiumas skelbia LSS Vadovybės rinkimų
biuletenį.
15.19.2. Biuletenyje skelbiami LSS vadovybės pranešimai, vadovybės rinkimų
dalyvių sąrašai, vadovybės rinkimų pasisakymai bei siūlymai, kandidatų
sąrašai, balsavimo duomenys ir, vadovybės rinkimų prezidiumo nuožiūra, kiti
dalykai.
15.19.3. Biuletenis yra viešas.
15.20.Skundai
15.20.1. Vadovybės rinkimų dalyvis, nesutinkąs su vadovybės rinkimų prezidiumo
ar komisijos nutariamu, gali raštu:
a prašyti vadovybės rinkimų prezidiumą nutarimą persvarstyti, arba
b skųstis Garbės teismui.
15.20.2. Vadovybės rinkimų dalyvis, sužinojęs iš vadovybės rinkimų prezidiumo,
kad persvarstytas nutarimas liko nepakeistas, gali laike dviejų sąvaičių įteikti
skundą Garbės teismui. Vadovybės rinkimų dalyvis tuo pačiu laiku turi
skundo nuorašą įteikti vadovybės rinkimų prezidiumo pirmininkui.
15.20.3.

Paduotas skundas automatiškai nesulaiko nutarimo ar veiksmo.

15.20.4. LSS Garbės teismas gali:
a atitinkamai nustatyti kas ir kaip turi būti padaryta skundo iškeltuoju reikalu,
b skundo nesvarstyti,
c skundą atmesti.
d Savo sprendimą praneša Tarybos pirmininkui ir vadovybės rinkimų dalyviui.
15.21.LSS Vadovybės Rinkimų Pabaiga
15.21.1. Rinkimų duomenis paskelbęs, vadovybės rinkimų prezidiumas kviečia į
korespondencinius posėdžius:
a naujai išrinktus LSS Tarybos narius, Tarybos pirmininkui rinkti;
b LSS Garbės teismo narius, Garbės teismo pirmininkui rinkti ir
c LSS Kontrolės komisijos narius, Kontrolės komisijos pirmininkui rinkti.
15.21.2. LSS vadovybės rinkimų prezidiumas, surašęs atitinkamą aktą, visą
susirašinėjimą, protokolus, bylas, apyskaitas ir visą kita perduoda naujam LSS
Tarybos pirmininkui. Tai atlikęs, prezidiumas savo darbą baigia.
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16. VADOVYBĖS NUTARIMŲ NUOSTATAI
Siekiant LSS vadovybės posėdžiuose išvengti nereikalingų diskusijų bei nesutarimų dėl
posėdžių vedimo procedūros ir tuo įgalinti darniau pravesti Sąjungos esminių reikalų
svarstymus ir nutarimus, LSS vadovybei pateikiami šie vadovybės nutarimų nuostatai.
Nuostatų įgyvendinimu siekiama kiekvienam vadovybės nariui laiduoti lygias teises
gauti organizacinei veiklai rekalingas informacijas, laisvai daryti siūlymus, pilnai
dalyvauti jų svarstymuose ir sprendimuose.
LSS, apimanti visas pasaulio lietuvių gyvenamąsias sritis ir administracine prasme
būdama tarpkontinentinė organizacija, savo vadovybę išsirenka tiesioginiu, lygiu
balsavimu iš visos Sąjungos atstovų. Kad rinktųjų skirtingose valstijose, valstybėse ar
net kontinentuose gyvenančių vadovų bendradarbiavime būtų išlaikytas demokratiškas
veiklos principas ir visiems vadovybės nariams užtikrintas lygių teisių įprasminimas,
vadovybė įtaigojama visus svarbiuosius sprendimus pagal šiuos nuostatus.
16.1. Bendrieji Dėsniai
16.1.1. Pagal šiuos nuostatus LSS Vadovybės institucijos yra:
a LSS Taryba
b LSS Tarybos Pirmija
c LSS Garbės Teismas
d LSS Kontrolės Komisija
e LSS Brolijos/Seserijos vadija
f LSS Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija
g LSS Rajonų vadijos
h LSS Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba
i LSS Tarybos nustatyta tvarka sudarytos komisijos ir
j visų kitų vienetų vadijos.
16.1.2. Minėti veiksniai pagal savo kompetenciją nutaria:
a akivaizdiniuose posėdžiuose ar, ir
b korespondenciniuose posėdžiuose, o LSS Taryba dar ir
c rašytais LSS Tarybos narių atsakymais į Pirmijos visiems Tarybos nariams
išsiuntinėtus paklausimus.
d Korespondenciniai posėdžiai ir Tarybos narių raštiški atsakymai į paklausimus
gali būti paštu, facsimile, e-mail, telefonu, ir kitais elektroniniais būdais.
16.1.3. Posėdžiuose nutariama:
a atviruoju balsavimu: (a) akivaizdiniuose – pasisakant rankos ar kortelės
pakėlimu, (b) korespondenciniuose – raštu, įrašant kaip balsuojama ir
pasirašant.
b slaptuoju balsavimu: raštu, įrašant kaip balsuojama, bet nepasirašant.
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16.1.4. Akivaizdiniai posėdžiai kviečiami ten, kur visi nariai nesunkiai gali atvykti į
posėdį. Korespondenciniai posėdžiai kviečiami tuo atveju, kai dėl atstumų ar
panašių priežasčių negali visi nariai atvykti į akivaizdinį posėdį, tuo sudarant
visiems vienodas sąlygas dalyvauti posėdyje, reikšti savo nuomonę ir balsuoti.
16.1.5. Ypatingais atvejais LSS Tarybos Pirmija, siekdama LSS Tarybos nutarimo
nereguliaria posėdžio tvarka, gali nutarti, jog LSS Tarybai būtų pateikta
pasisakyti, narių raštu atsakymais, į LSS Tarybos Pirmijos paklausimus.
16.2. Posėdžiai
16.2.1. Posėdžius kviečia, pateikia darbotvarkę ir pirmininkauja pirmininkas. Į šių
nuostatų pirmininko sąvoką atitinkamai įeina ir Brolijos/Seserijos Vyriausias,a Skautinininkas,-ė, ASS Vadijos pirmininkas,-ė ir rajono vadas,-ė.
16.2.2. Pirmininkas, reikalui esant, gali įgalioti vicepirmininką ar, šio nesant, kitą narį
save posėdyje pavaduoti. Į vicepirmininko sąvoką įeina ir Brolijos/Seserijos
Vyriausio,-os Skautininko,-ės pavaduotojas,-a ir Akademinio Skautų Sąjūdžio
vadijos pirmininko,-ės pavaduotojas,-a.
16.2.3. Posėdis teisėtas (kvorumas), jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
16.2.4. Pirmininko pateiktoji darbotvarkė akivaizdiame posėdyje gali būti papildyta
dalyvaujančių balsų dauguma.
16.2.5. Kviečiant akivaizdinį posėdį, jo laikas parenkamas taip, kad posėdžiui
kvietimą kiekvienas gautų bent 14 d., o LSS Tarybos, -- bent 30 d., prieš
posėdį. Kviečiant korespondencinį posėdį, visa padaryti taip, kad kiekvienu
atveju korespondencijai į abi puses nukeliauti turėtų būti pakankamai laiko.
16.2.6. Pirmininkas, kviesdamas akivaizdinį posėdį:
a praneša vietą ir laiką,
b pateikia darbotvarkę,
c prideda svarstysimiems klausimams paaiškinamąją medžiagą ir
d primena, kokiems nutarimams priimti kokios daugumos reikia.
16.2.7. Pirmininkas, kviesdamas korespondencinį posėdį:
a pateikia darbotvarkę,
b prideda svarstysimiems klausimams paaiškinamąją medžiagą,
c nurodo posėdžio kalendorių: (a) kada laukiama narių pasisakymų dėl
svarstomųjų dalykų, (b) kada numatoma pravesti balsavimą, (c) iki kada turi
būti pasiųsti balsai, (d) kada numatyta skaičiuoti balsai,
d primena, kokiems nutarimams priimti kokios daugumos reikia, ir
e nurodo, kokiu adresu ir būdu balsai grąžinami.

Lietuvių Skautų Sąjungos Nuostatai 2017.XI.20

p. 33 iš 53

16.2.8. LSS Tarybos Pirmija, siekdama tiesiog LSS Tarybos nutarimo rašytais LSS
Tarybos narių atsakymais į Pirmijos visiems Tarybos nariams išsiuntinėtus
paklausimus, per Tarybos Pirmininką –
a siunčia: (a) balsuoti suformuluotus klausimus, (b) balsuoti pateikiamųjų
klausimų paaiškinamąją medžiagą, (c) atsakymo – balsavimo lapus,
b praneša, kokiu adresu ir ligi kada tie atsakymai grąžintini,
c primena, kokiems nutarimams priimti kokios daugumos reikia.
16.2.9. Posėdžio metu diskusijoms per ilgai užsistęsiant, pats pirmininkas ar dalyvių
daugumai nutarus, jas sutrumpina arba nutraukia ir diskutuojamą klausimą
savo iniciatyva arba 2/3 dalyvių daugumai nutarus, turi atiduoti balsuoti.
16.2.10. Atitinkamą posėdį sukviesti ar konkretų klausimą į sekantį posėdį įnešti
pirmininkas turi, jei tą raštu pasiūlo 1/3 visos sudėties narių. Be to, LSS
Tarybos Pirmininkas tą patį turi padaryti, jei tai pasiūlo:
a LSS Tarybos Pirmija
b LSS Garbės Teismas
c LSS Kontrolės komisija
d LSS Brolijos/Seserijos vadija
e LSS ASS vadija
f Rajonų vadai (bent 3).
16.3. Balsavimai
16.3.1. Paprastai posėdžiuose visi nutarimai priimami atviru balsavimu.
16.3.2. Slaptuoju balsavimu tariama, kai:
a renkama ar tvirtinama pareigoms eiti,
b toks balsavimo būdas nurodytas atitinkamų nuostatų,
c pirmininko ar pirmininkaujanačio taip patvarkoma,
d vienam, balsavime dalyvaujančiam nariui, prieš balsavimo pradžią pasiūlius.
16.3.3. Akivaizdinio posėdžio slapto balsavimo duomenys suvedami tame pačiame
posėdyje.
16.3.4. Akvaizdiniame posėdyje atviru balsavimu balsuojant, primininkui ar dviem
posėdžio dalyviam pasiūlius, balsuojama vardiniai: kai kiekvienas pasako
kaip jis balsuoja ir tai įrašoma į protokolą.
16.3.5. Balsuotojas gali balsuoti:
a jei pateiktas balsuoti vienas dalykas – „už“, ar „prieš“;
b jei pateikta balsuoti pasirenkant iš daugiau – už tą ar tuos, kuriuos pasirenka.
16.3.6. Kai balsuojama raštu:
a slaptojo balsavimo lapuose ženkleliu pažymima, kaip balsuojama, bet nieko
kito neįrašoma ir nepasirašoma;
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b atvirojo balsavimo lapuose reikia ir pasirašyti.
16.3.7. Balsavimuose gauti:
a atviro balsavimo lapas, neatitinkąs šių nuostatų reikalavimams, nors pagal
voką ir būtų žinomas jo siuntėjas, -- neįskaitomas į gautų balsų skaičių ir jo
siuntėjas laikomas posėdyje nedalyvavęs;
b atviro balsavimo lapas su kokiais balsuojančio įrašais, -- siuntėjas laikomas
posėdyje nedalyvavęs;
c slapto balsavimo lapas su kokiais įrašais ar parašu, -- taip pat įskaitomas
nedalyvavęs.
16.3.8. Korespondencinio posėdžio slaptojo balsavimo vokai atidaromi visi vienu
laiku iš anksto nustatytą balsų skaičiavimo dieną bent 3 asmenims dalyvaujant.
16.3.9. Korespondencinio posėdžio balsai skaičiuojami iš anksto nustatytą datą ar,
nesant kvorumo, po to, kai susidaro kvorumas.
16.3.10. Suvedant balsavimo duomenis, į balsavusių skaičių įskaitoma: balsavusieji
„už“, ir balsavusieji „prieš;“ visi kiti neįskaitomi.
16.3.11. Visa LSS vadovybės rinkimų balsų skaičiavimo procedūra vykdoma LSS
Rinkimų nuostatuose priimta tvarka.
16.3.12. Atvirai balsuojant, balsams pasidalinus lygiomis, nulemia pirmininko ar
pirmininkaujančio balsas, kuriai pusei jis atiduodamas.
16.4. Nutarimai
16.4.1. Posėdžio eiga ir kiti posėdžio nutarimai priimami posėdžio dalyvių balsų
dauguma, išskyrus klausimus, kuriems pagal nuostatus atitinkamai reikia
kvalifikuotos daugumos.
16.4.2. Labai svarbūs klausimai nutariami kvalifikuota visos sudėties arba posėdyje
dalyvaujančių balsų dauguma:
a LSS Nuostatų (Bylaws) pakeitimai, kurie (šalia dar specialios procedūros)
nutariami 3/5 visos sudėties dauguma;
b LSS Garbės Teismo sprendimai, -- ką atleisti iš pareigų, atimti laipsnius ir
garbės ženklus ar pašalinti iš LS Sąjungos, -- vienbalsiai (3);
c LSS Kontrolės komisijos nutarimai, kuriais kas kaltinamas netinkamai savo
pareigas atliekąs, -- vienbalsiai (3);
d Visi LSS Tarybos Pirmijos nutarimai, -- 3/5 visos sudėties;
e Nutarimai LSS Lietuviškosios Skautybės Fondo pagrindinį kapitalą išimti, -LSS Tarybos 4/5 visos sudėties.
16.4.3. Posėdžio nutarimus skelbia pirmininkas.
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16.4.4. Jei nutarimas, kaip po posėdžio paaiškėtų, buvo priimtas remiantis klaidingais
duomenimis, nebuvo nutariančio veiksnio kompetencijoje, ar iš esmės žalingas
lietuviškąjai skautybei ar LS Sąjungai, pirmininkas gali jį sulaikyti ir:
a duoti reikalą persvarstyti sekančiame posėdyje,
b jei reikalas buvo nutartas akivaizdiniame posėdyje, gali jį perduoti visiems
nariams balsuoti tam reikalui sukviestame korespondenciniame posėdyje, ar
c perduoti jį LSS aukštesniam veiksniui peržiūrėti.
16.4.5. Posėdžio nutarimai vykdomi juos paskelbus. Sulaikytas nutarimas
nevykdomas.
16.5. Protokolai
16.5.1. Posėdžio protokolą rašo sekretorius arba, jam negalint, kitas pirmininko
pakviestas ar akivaizdiniame posėdyje dalyvių išrinktas narys.
16.5.2. Protokole įrašoma:
a posėdžio vieta ir data,
b darbotvarkė,
c dalyviai,
d posėdžio eigos oficialūs duomenys,
e pateikti balsuoti klausimai,
f balsavimų duomenys ir
g nutarimai.
16.5.3. Posėdžio dalyvis gali prašyti, kad prie protokolo būtų prijungtas jo posėdyje
koks pasisakymas ar siūlymas; bet tuo atveju jis turi sekretoriui posėdžio metu
raštu įteikti jo norimą prijungti tekstą.
16.5.4. Posėdžio protokolą pasirašo pirmininkas ar pirmininkas ir sekretorius ar
sekretoriavęs ir tą protokolą per 30 d. išsiuntinėja nariams.
16.5.5. Posėdžio dalyvis, gavęs posėdžio protokolą, gali per dvi sąvaites pirmininkui
pateikti savo pastabas dėl protokolo. Jei pateiktoji pastaba liečia tik pateikėjo
asmenį ar jo nuomonę, jo raštas jungiamas prie posėdžio protokolo. Jei
pastaba esminiai liečia patį svarstytą ar nutartą reikalą, pirmininkas gali tą
klausimą iškelti kitame posėdyje.
17. GARBĖS ŽENKLŲ NUOSTATAI
17.1. Bendrieji dėsniai
17.1.1. LSS vadovybė apdovanoja asmenis ir vienetus LSS garbės ženklais už
pažymėtinai gerą skautiškų pareigų atlikimą ir nuopelnus LSS.
Apdovanojimas garbės ženklu yra apdovanojamojo asmens ar vieneto
nuopelnų pripažinimas ir padėka už atliktus darbus Sąjungos labui.
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17.1.2. LSS garbės ženklus steigia, keičia ir panaikina LSS Taryba.
17.1.3. LSS garbės ženklai yra skiriami į (a) žemesniuosius ir (b) aukštesniuosius.
17.1.4. LSS žemesnieji garbės ženklai yra: Pažangumo žymuo, Žuvėdros žymuo,
Vėliavos žymuo, Gintaro žymuo, Tėvynės Sūnaus – Tėvynės Dukros žymuo,
Už Nuopelnus ordinas, Už Nuopelnus ordinas su rėmėjų kaspinu ir Inkaro
ordinas.
17.1.5. LSS aukštesnieji garbės ženklai yra: Lelijos ordinas, Padėkos ordinas,
Padėkos ordinas su rėmėjų kaspinu, Geležinio Vilko ordinas, Gyvybės
Gelbėjimo Kryžius ir Gyvybės Gelbėjimo Kryžius su Lelija.
17.1.6. LSS garbės ženklais apdovanojama sekančiai:
a Pažangumo žymeniu, Žuvėdros žymeniu, Vėliavos žymeniu, Gintaro žymeniu,
Tėvynės Sūnaus – Tėvynės Dukros žymeniu, Tuntininkai, Vietininkai ir ASS
Skyrių pirmininkai;
b Už Nuopelnus ordinu, Už Nuopelnus Ordinu su Rėmėjų Kaspinu ir Inkaro
ordinu, Brolijos/Seserijos Vyriausias,-a Skautininkas,-ė, ir ASS CV
Pirmininkas,-ė;
c LSS aukštesniaisiais ordinais apdovanoja Tarybos Pirmija.
17.1.7. Pilnateisiai LSS nariai gali būti apdovanoti visais LSS garbės ženklais;
asmenys, kurie nėra LSS nariais gali būti apdovanoti Už Nuopelnus ordinu su
rėmėjo kaspinu, Inkaro ordinu, ir Padėkos ordinu su rėmėjų kaspinu.
17.1.8. Asmuo gali nustoti LSS garbės ženklų ir teisės juos nešioti: (a) pats atsisakęs
ar (b) LSS Garbės Teismo sprendimu.
17.2. Pristatymai ir apdovanojimai
17.2.1. LSS narių apdovanojimai LSS aukšteniaisiais garbės ženklais, išskiriant
Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi, daromi kas metų ketvirtį (tris mėnesius),
pradedant sausio 1 diena; pristatymai bet kuriam ketvirtyje turi būti išspresti
iki sekančio ketvirčio galo. Apdovanojimai žemesniaisiais garbės ženklais
daromi kas mėnesį. Tik ypatingais atvejais Tarybos Pirmija, Brolijos/Seserijos
Vyriausias,-a Skautininkas,-ė, ir ASS CV Pirmininkas,-ė gali apdovanoti
garbės ženklais bet kuriuo metu. Gyvybės Gelbėjimo kryžiumi apdovanojimai
daromi kiekvienu atveju po gyvybės gelbėjimo įvykio, o asmenys kurie nėra
LSS nariais, apdovanojami garbės ženklais Tarybos Pirmijos,
Brolijos/Seserijos Vyriausio,-s Skautininko,-ės, ar A.S.S. CV Pirmininko,-ės
atitinkamomis progomis.
17.2.2.
Apdovanoti LSS garbės ženklais pristato:
a atskiros draugovės draugininkas – savo draugovės narius;
b tuntininkas, vietininkas – savo tunto, vietininkijos vadijų narius;
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c rajono vadas – tuntininkus, vietininkus, savo vadijos narius, ir rajonui
nusipelniusius asmenis;
d korporacijų ar tolygių akademinių skautiškų vienetų valdybos – savo narius ir
rėmėjus;
e Brolijos/Seserijos Vyriausias,-a Skautininkas,-ė savo vadijos narius;
f ASS CV Pirmininkas,-ė – korporacijų ir tolygiu akademinių skautiškų vienetų
valdybų narius ir ASS vadijos narius;
g Tarybos Pirminkas,-ė – Tarybos narius, Garbės Teismo ir Kontrolės Komisijos
narius, Rajonų Vadus, ir Lietuvai, lietuvių tautai ar LSS-ai nusipelniusius
asmenis.
17.2.3. Garbės ženklu galima apdovanoti ne anksčiau kaip po dviejų metų nuo
paskutinio apdovanojimo, išskyrus Gyvybės Gelbėjimo kryžių. Pakelti į
skautininkų laipsnius apdovanojami aukštesniais garbės ženklais tik po 2 metų.
17.2.4. Akademikas skautas,-ė, eidamas aktyvias pareigas Brolijoje ar Seserijoje, gali
būti apdovanojamas,-a Brolijos/Seserijos vadovybės.
17.2.5. Apie įvykusius apdovanojimus skelbiama Pirmijos protokoluose, Brolijos/
Seserijos ir ASS biuleteniuose. Brolijos/Seserijos ir ASS vadijos savo
padarytus apdovanojimius praneša Pirmijai. Tuntininkai, Vietininkai, ir A.S.S.
Skyrių pirmininkai apie savo padarytus apdovanojimus praneša savo šakos
vadijai.
17.3. Garbės ženklų dėvėjimas
17.3.1. Garbės ženklai dėvimi kairėje krūtinės pusėje, aukščiau metinių žvaigždučių,
iš dešinės į kairę, jų vyresniškumo eile, t.y., pats žemiausiais pačioje kairėje.
Geležinio Vilko ordinas dėvimas ant juostos po kaklu.
17.3.2. Kitų skautų organizacijų garbės ženklai dėvimi kairėje LSS garbės ženklų, bet
dalyvaujant kitos skautų organizacijos iškilmėse, jos garbės ženklai dėvimi
LSS garbės ženklų dešinėje.
17.3.3. Garbės ženklai dėvimi šiais atvejais: (a) Tautos ir skautiškų švenčių dienomis,
(b) iškilmingose sueigose ir kitose skautiškose iškilmėse, (c) atskirais atvejais
tuntininkui ar aukštesniam vadovui patvarkius.
17.3.4. Garbės ženklų juosteles ir Gyvybės Gelbėjimo kryžių galima dėvėti kiekvieną
kartą dėvint uniformą.
17.3.5. Gyvybės Gelbėjimo kryžių, Už Nuopelnus, Lelijos, Padėkos ir Geležinio
Vilko ordinus galima dėvėti ir prie civilinių tamsiu drabužių. Kiti garbės
ženklai dėvimi tik prie uniformos.

Lietuvių Skautų Sąjungos Nuostatai 2017.XI.20

p. 38 iš 53

17.4. LSS Garbės Ženklai
17.4.1. Pažangumo žymuo.
Pažangumo žymeniu gali būti apdodvanojamas
paskiltininkas,-ė ar senjoras, tikroji narė, jei:
a išbuvęs LSS nariu ne trumpiau kaip 2 metus;
b akademikas skautas,-ė išbuvęs senjoru, tikrąja nare, 1 metus;
c paskutinių metų bėgyje uoliai lankęs sueigas ir pozityviai jose reiškęsis;
d stovyklavo bent 5 dienas ir pasireiškė darbštumu ir sumanumu;
e visuomet buvo tvarkingas, drausmingas ir pavyzdingo elgesio;
f nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, išskyrus
(e), bet kuriuo nors pavyzdingai gerai atliktu uždaviniu pasitarnavo skautiškam
vienetui.
17.4.2. Žuvėdros žymuo. Žuvėdros žymeniu gali būti apdovanojamas jūrų jaunis,-ė,
jūrų skautas,-ė, budys, gintarė, akademikas skautas,-ė, išaugęs jūrų skautų-čių
gretose, jei:
a išbuvęs aktyviu LSS nariu ne trumpiau kaip 2 metus,
b stovyklavo bent 5 dienas ir pasireiškė darbštumu, paklusnumu ir sumanumu;
c pasižymėjo tvarkingumu, drausmingumu ir sąžiningumu,
d paskutinių metų bėgyje uoliai lankė sueigas ir pozityviai jose reiškėsi,
e nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų (išskyrus c),
tačiau kuriuo nors pavyzdingai gerai atliktu didesniu uždaviniu pasitarnavo
jūrų skautų vienetui.
17.4.3. Vėliavos žymuo. Vėliavos žymeniu gali būti apdovanojamas skiltininkas,-ė,
valtininkas,-ė ir senjoras, tikroji narė, jei:
a išbuvęs LSS nariu ne trumpiau kaip 3 metus,
b akademikas skautas, išbuvęs senjoru, tikrąja nare bent 2 metus,
c paskutinių metų laikotarapiu uoliai lankė sueigas ir pozityviai jose reiškėsi,
d stovyklavo bent 10 dienų ir pasireiškė darbštumu ir sumanumu,
e visuomet buvo tvarkingas,-a, drausmingas,-a, ir pavyzdingo elgesio,
f sąžiningai ir rūpestingai ėjo paskiltininko,-ės, skiltininko,-ės, ar korporacijos,
bei tolygaus akademinio skautiško vieneto skyriaus pirmininko,-ės ar kitas
tolygias ar aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip vienerius metus,
g nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, išskyrus
(e), tačiau kuriuo nors pavyzdingai gerai atliktu didesnio pobūdžio uždaviniu
pasitarnavo skautiškam vienetui.
17.4.4. Gintaro žymuo.
Gintaro žymeniu gali būti apdovanojamas vyresnis
valtininkas,-ė, jūrų paskautininkas,-ė, jūrų skautininkas,-ė, akademikas
skautas,-ė, išaugęs jūrų skautų-čių gretose ir atitinkąs žemiau nurodytoms
sąlygoms. Vyresnis valtininkas,-ė apdovanojamas Gintaro žymeniu jei:
a yra LSS narys ne trumpiau kaip 4 metus,
b buvo savo vienete vadovaujančiose pareigose ne trumpiau kaip 1 metus,
c dalyvavo jūrų skautų,-čių stovykloje ne trumpiau kaip 10 dienų ir ėjo vadovo,ės pareigas,
Lietuvių Skautų Sąjungos Nuostatai 2017.XI.20

p. 39 iš 53

d pavestas pareigas stovykloje atliko pavyzdingai gerai,
e nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, bet
pasižymėjęs,-usi ypatingu darbštumu ir atliku darbu pakėlė jūrinio skautavimo
lygį.
f Jūrų paskautininkas,ė ir jūrų skautininkas,ė apdovanojami taikant tas pačias
sąlygas, tik jiems netaikomas (c) reikalavimas.
17.4.5. Tėvynės Sūnaus, Tėvynės Dukros žymuo. Tėvynės Sūnaus, Tėvynės
Dukros žymeniu gali būti apdovanojamas skiltininkas,-ė, valtininkas,-ė, vyr.
skiltininkas,-ė, vyr. valtininkas,-ė, paskautininkas,-ė, ir senjoras, tikroji narė
jei:
a išbuvęs LSS nariu bent 4 metus,
b akademikas skautas,-ė buvęs senjoru /tikraja nare bent 2 metus,
c yra apdovanotas Vėliavos žymeniu,
d sumaniai vadovavo skilčiai, valčiai, draugovei, laivui, korporacijos ar tolygaus
akademinio skautiško vieneto skyriui ar ėjo kitas tolygias ar aukštesnes
pareigas ne trumpiau kaip 1 metus,
e dalyvavo su savo vadovaujamu vienetu skautų stovyklose netrumpiau kaip 10
dienų ir tenai jis ir jo vienetas pasižymėjo drausmingumu ir pareigingumu,
f visuomet buvo tvarkingas, drausmingas ir pavyzdingo elgesio,
g nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų (išskyrus c),
bet kuriuo nors pavvyzdingai gerai atliktu didesnio pobūdžio uždaviniu labai
pasitarnavo skautiškam vienetui ir LSS.
h Paskautininkams ir Vėliavos žymeniu apdovanotiems, šio žymens paragrafai
(a) ir (b) netaikomi.
17.4.6. Už Nuopelnus ordinas. Už Nuopelnus ordinu gali būti apdovanojamas vyr.
skiltininkas,-ė, vyr. valtininkas, -ė, paskautininkas,-ė, skautininkas,-ė, senjoras,
tikroji narė, filisteris,-ė ir rėmėjas už nuopelnus LSS-ai žemiau nurodytomis
salygomis.
a Vyr. skiltininkas ir vyr. valtininkas apdovanojamas Už Nuopelnus ordinu jei:
i. yra LSS narys ne trumpiau kaip 5 metus,
ii. sumaniai vadovavo draugovei ar laivui ar ėjo kitas tolygias ar
aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus,
iii. dalyvavo su savo vienetu ir jam vadovavo ar ėjo kitas tolygias ar
aukštesnes pareigas skautų stovyklose ne trumpiau kaip 10 dienų ir tas
pareigas atliko pavyzdingai gerai,
iv. yra apdovanotas Tėvynės Sūnaus, Tėvynės Dukros žymeniu,
v. nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų
(išskyrus d), bet jis ir jo vadovaujamas vienetas kuriuo nors
pavyzdingai gerai atliktu didesnio pobūdžio uždaviniu labai pasitarnavo
LSS-ai.
b Paskautininkas,-ė ir skautininkas,-ė apdovanojami tomis pačiomis sąlygomis
kaip vyr. skiltininkas, bet jam netaikoma a) ir d) paragrafų reikalavimai.
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c Senjoras, tikroji narė ar filisteris apdovanojamas Už Nuopelnus ordinu jei:
i. yra LSS narys ne trumpiau kaip 5 metus,
ii. ne mažiau kaip 3 metus išbuvęs senjoru, tikrąja nare ar filisteriu,-e,
iii. sumaniai ėjo korporacijos ar tolygaus akademinio skautiško vieneto
valdybos nario ar tolygias pareigas ne trumpiau kaip 1 metus,
iv. bent 10 dienų stovykloje tvarkingai ir sumaniai ėjo stovyklos
vadovybės nario pareigas,
v. nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų
(išskyrus e), bet yra savo pareigų srityje korporacijos ar tolygaus
akademinio skautiško vieneto valdyboje; kuriuo nors pavyzdingai gerai
atliktu didesnio pobūdžio uždaviniu labai pasitarnavo LSS-ai.
17.4.7. Už Nuopelnus ordinas su rėmėjo kaspinu. Rėmėjas apdovanojamas Už
Nuopelnus ordinu su rėmėjo kaspinu jei nuoširdžiu rūpestingumu ir darbu,
moraline ir materialine parama žymiai palengvino veikimo sąlygas tuntui,
vietininkijai, atskirai draugovei, laivui, korporacijai, ar tolygiam akademiniam
skautiškam padaliniui.
17.4.8. Inkaro ordinas. Inkaro ordinu gali būti apdovanoti jūrų paskautininkas,-ė,
jūrų skautininkas-ė ir jūrų skautų-čių rėmėjai už ypatingus nuopelnus jūriniam
skautavimui. Apdovanojamieji, išskyrus rėmėjus, turi būti aktyvūs LSS nariai
ne mažiau kaip 5 metus ir sumaniai bei pavyzdingai ėję vadovaujančias
pareigas ne trumpiau kaip 3 metus.
17.4.9. Lelijos ordinas. Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininkas ir vyr.
skautininkas už didelius nuopelnus LSS-ai žemiau nurodytomis sąlygomis.
Skautininkas apdovanojamas Lelijos ordinu, jei:
a sumaniai vadovavo tuntui ar aukštesniam padaliniui ar ėjo kitas tolygias
pareigas ne trumpiau kaip 3 metus, arba sumaniai ir kūrybingai ėjo
korporacijos ar tolygaus skademinio vieneto valdybos pirmininko pareigas
bent 1 metus,
b sumaniu ir nuoširdžiu bent 10 metų, bet kuriuo skautininko laipsniu, vadovavimo
darbu turi didelių nuopelnų LSS-ai, arba organizavo ir atliko svarbų uždavinį,
pakėlusį akademinio skautavimo lygį ir tuo sustiprino LSS,
c yra apdovanotas Už Nuopelnus Ordinu
d Vyr. Skautininkas apdovanojamas Lelijos ordinu tomis pačiomis sąlygomis
kaip ir skautininkai, nors ir nebūtų apdovanotas Už Nuopelnus ordinu.
17.4.10. Padėkos ordinas. Padėkos ordinu gali būti apdovanojamas už ypatingus
nuopelnus skautininkas, jei yra apdovanotas Lelijos ordinu, ir vyr.
skautininkas jei:
a sumaniai vadovavo LSS rajonui ar ėjo kitas tolygias ar aukštesnes pareigas ne
trumpiau kaip 3 metus,
b sumaniai dirbo vadovavimo darbą bet kurio laipsnio skautininku, ne
trumpiau kaip 15 metų ir žymiai prisidėjo prie LSS idėjų stiprinimo ar jos
organizacinės struktūros tobulinimo,
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c nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, bet labai
sėkmingai atliko didelį ir svarbų uždavinį LSS.
17.4.11. Padėkos ordinas su rėmėjų kaspinu.
Rėmėjai ir LSS nariai
apdovanojami Padėkos ordinu su rėmėjo kaspinu, jei rūpestingu darbu, moraline ir
materialine parama žymiai palengvino sąlygas LSS rajonui ar visai LSS.
17.4.12. Geležinio Vilko ordinas. Geležinio Vilko ordinu gali būti apdovanojami
vyr. skautininkai už nepaprastus nuopelnus LSS-ai, jei:
a jau yra apdovanoti Lelijos ar Padėkos ordinu,
b sumaniai vadovavo rajonui ar ėjo tolygias ar aukštesnes pareigas ne trumpiau
kaip 3 metus,
c sumaniai dirbo vadovavimo darbą bet kurio laipsnio skautininku, ne trumpiau
kaip 20 metų žymiai prisidėjo prie LSS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės
struktūros tobulinimo,
d nors ir nevisai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, bet labai
sėkmingai atliko didelį ir svarbų LSS uždavinį.
e Geležinio Vilko Ordinu apdovanojami tiktai LSS nariai. Rėmėjams ir LS
Sąjungai nusipelniusiems, skiriamas Padėkos Ordinas su Rėmėjo Kaspinu.
17.4.13. Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.
Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi
apdovanojamas kiekvienas LSS narys, jei, nestatydamas pavojun savo
gyvybės, išgelbėjo žmogų nuo jam gręsiančios mirties, gaisro, skendimo,
ginkluoto užpuolimo, ar panašiais atvejais.
17.4.14. Gyvybės Gelbėjimo Kryžius su lelija. Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi su
lelija apdovanojamas kiekvienas LSS narys, jei, statydamas pavojun savo
gyvybę, išgelbėjo žmogų nuo jam gręsiančios mirties, gaisro, skendimo,
ginkluoto užpuolimo, ar panašiais atvejais.
17.5. Vienetų Apdovanojimas
17.5.12. Draugovė, tuntas, vietininkija, korporacija, ar tolygus akademinis vienetas
gali būti apdovanotas Pažangumo, Žuvėdros, Vėliavos, Gintaro, Tėvynės
Sūnaus, Tėvynės Dukros žymenimis ar Už Nuopelnus ordinu, jei:
a pilnoje narių sudėtyje veikė ir pavyzdingai pasireiškė netrumpiau kaip 10
metų,
b visi vieneto nariai yra sumokėję nario mokestį pastarųjų 2 metų bėgyje,
c vieneto narių stovyklavimo ir specialybių vidurkis siekia bent 75% to, kiek
reikalauja atitinkamo žymens nuostatai,
d nors ir nepilnai atitinka vienam iš aukščiau pažymėtų reikalavimų, bet kuriuo
nors pavyzdingai gerai atliktu didesno pobūdžio uždaviniu pasitarnavo LSS.
17.5.13. Vienetas negali būti apdovanotas aukštesniu žymeniu neturėdamas
žemesnio.
17.5.14.

Apdovanoto vieneto garbės ženklai segami tik prie vieneto vėliavos.
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18. VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ NUOSTATAI
18.1. Pilnateisis LSS narys, turįs skautiško patyrimo, sėkmingai vadovavęs ar
vadovaująs organizaciniam vienetui ir prisilaikąs savo gyvenime skautiškų principų,
gali būti keliamas į vyresniškumo laipsnius šia tvarka.
18.2. Skiltininkų laipsniai.
18.2.12. Skiltininkų vyresniškumo laipsniai yra:
a paskiltininko, -- vairininko,
b skiltininko, -- valtininko,
c vyresnio skiltininko, -- vyresnio valtininko.
18.2.13. Skautų įžodį davęs LSS narys gali būti keliamas į skiltininkų laipsnius bet
kuriuo metu, atskiros draugovės (nepriklausančios tuntui ar vietininkijai)
draugininko, tuntininko, vietininko, A.S.S. skyriaus pirmininko,-ės, rajono
vado,-ės, Brolijos/Seserijos Vyriausio,-s Skautininko,-ės, ar ASS CV
Pirmininko,-ės nutarimu, tarpininkaujant tiesioginiam vieneto vadovui.
18.2.14. Į paskiltininko laipsnį gali būti keliamas skautas:
a davęs įžodį ir išlaikęs III patyrimo laipsnį,
b aktyviai pasireiškęs skilties gyvenime, lankąs sueigas, dalyvaująs iškylose ir
stovyklose,
c gerai atlikęs jam pavestus uždavinius arba ėjęs paskiltininko pareigas bent 6
mėnesius.
18.2.15. Į paskiltininko laipsnį gali būti keliamas senjoras, tikroji narė:
a aktyviai dalyvaująs korporacijos veikloje: lankąs sueigas, suvažiavimus,
stovyklas,
b rodąs asmeniškos iniciatyvos skautavime,
c susipažinęs su skilčių sistema.
18.2.16. Į skiltininko laipsnį gali būti keliamas skautas:
a turįs paskiltininko laipsnį bent 1 metus,
b išlaikęs II patyrimo laipsnį,
c vadovavęs skilčiai bent 6 mėnesius ar ėjęs tolygias pareigas.
18.2.17. Į skiltininko laipsnį gali būti keliamas senjoras, tikroji narė:
a turįs paskiltininko laipsnį bent 1 metus,
b sėkmingai atlikęs pavestas pareigas stovykloje ar suvažiavime.
18.2.18. Į vyresnio skiltininko laipsnį gali būti keliamas skautas:
a turįs skiltininko laipsnį bent 2 metus,
b vadovavęs draugovei, būreliui arba ėjęs kitokias vadovo pareigas draugovėje
ar tunte bent 2 metus,
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c sėkmingai ėjęs vadovo pareigas stovykloje.
18.2.19. Į vyresnio skiltininko laipsnį gali būti keliamas senjoras, tikroji narė:
a turįs skiltininko laipsnį bent 1 metus,
b einąs arba ėjęs korporacijos, dr-vės, ar skyriaus valdybos nario pareigas bent 1
metus,
c susipažinęs su draugovės organizacija ir vadovavimo principais.
18.3. Skautininkų laipsniai
18.3.1. Skautininkų laipsniai yra šie: (a) paskautininko, (b) skautininko ir (c) vyresnio
skautininko.
18.3.2. Į paskautininko laipsnį gali būti keliamas:
a išbuvęs LSS nariu netrumpiau kaip 3 metus ir ne jaunesnis kaip 18 metų,
b sėkmingai vadovavęs vienetui (draugovei, būreliui) bent 2 metus,
c skautas,-ė akademikas, -ė pravedęs bent 1 akademinę stovyklą ar suvažiavimą
arba ėjęs korporacijos, skyriaus, ar aukštesnės valdybos nario pareigas 2
metus,
d turįs vyr. skiltininko laipsnį ar tolygias kvalifikacijas.
18.3.3. Į skautininko laipsnį gali būti keliamas:
a išbuvęs aktyviu paskautininku ne trumpiau kaip 3 metus,
b sėkmingai vadovavęs draugovei ar ėjęs aukštesnes pareigas bent 2 metus,
c skautas,-ė akademikas,-ė vadovavęs korporacijai, dr-vei, ar skyriui bent 2
metus
18.3.4. Į vyresnio skautininko laipsnį gali būti keliamas:
a išbuvęs aktyvaus skautininko laipsnyje ne trumpiau kaip 5 metus,
b vadovavęs vienetui, nemažesniam kaip tuntui, ASS skyriui, ar ėjęs pareigas
LSS vadovybėje bent 2 metus.
18.3.5. Jūrų skautininkų laipsnių reikalavimai tokie patys kaip skautininkų.
18.3.6. Į visus skautininkų laipsnius kelia LSS Tarybos Pirmija. Pakėlimai į
skautininkų laipsnius daromi kas tris mėnesius (metų ketvertį), pradedant
sausio mėn. 1 diena. Pristatymas bet kuriam ketvertyje turi būti Pirmijos
išspręstas iki sekančio ketverčio galo. Tik ypatingais atvejais Tarybos Pirmija
kelia bet kuriuo kitu metu. Apdovanotieji aukštesniais garbės ženklais į
skautininkų laipsnius keliami tik po 2 metų.
18.3.7. Pakėlimui į skautininkų laipsnius pristato:
a Tarybos pirmininkas,-ė – Tarybos ir Pirmijos narius, Garbės Teismo ir
Kontrolės Komisijos narius, Rajonų Vadus, ir Lietuvai, lietuvių tautai ar LSSai nusipelniusius asmenis.
b Brolijos/Seserijos ir ASS vadijos pristato visus kitus LSS narius.
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18.3.8. Brolijos/Seserijos ar ASS vadijoms pristatymus teikia Brolijos/Seserijos
Vyriausias,-a Skautininkas,-ė, ASS Vadijos Pirmininkas,-ė, Rajonu vadai, -ės
ir ASS skyrių valdybos, remiantis tiesioginių vadovų rekomendacijomis.
18.3.9. Pirmijos nutarimu pakeltas LSS narys, davęs skautininko įžodį, tampa
skautininku. Skautininko įžodis ir kiti nurodymai yra Skautininkų nuostatuose.
19. 50-TIES METŲ SKAUTAVIMO ŽENKLAS
19.1. 50-ties metų Skautavimo ženklo tikslas yra pagerbti ir atžymėti LSS narius, kurie
Sąjungoje yra aktyviai reiškęsi 50-tį metų.
19.2. 50-ties metų Skautavimo metų metalinis ženklas yra penkiakampis su
paauksuotais kraštais. Trispalvės fone randasi visų trijų LSS šakų auksiniai
ženkliukai. Raudonas numeris „50“ ir žodis „Skautavimo“ simbolizuoja LSS skautų
metų skaičių.
19.3. Ženkliukas ir 50-ties Skautavimo metų pažymėjimas yra LSS Tarybos pirmininko
ar jo paskirto LSS Tarybos Pirmijos nario žinioje.
19.4. LSS narys,-ė, aktyviai reiškęsis Sąjungoje 50-tį metų kreipiasi į savo tiesioginį
vadovą ar tiesiai į LSS Tarybos pirmininką, pristatydamas šias žinias:
19.4.1. laipsnis, vardas, pavardė ir adresas
19.4.2. kur pradėjo skautauti ir kada
19.4.3. kuriam vienetui dabar priklauso ir kas tiesioginis vadovas.
19.5. Tiesioginis vadovas,-ė gali asmenį pristatyti be jo,-jos žinios, jei turi visus
reikalingus duomenis ir tikrai žino į LSS įstojimo metus.
19.6. LSS Tarybos pirmininkas ar jo įgaliotinis užpildo 50-ties metų Skautavimo
pažymėjimą, gauna reikalingus parašus ir su ženkliuku pasiunčia pristatyto asmens
tiesioginiam vadovui (ar asmeniui).
19.7. Tiesioginis vadovas gali įteikti 50-ties metų Skautavimo ženkliuką ir pažymėjimą
asmeniui iškilmingoje sueigoje ar kita ypatinga proga.
19.8. Asmens rekomendavimo susirašinėjimo raštai LSS Tarybos sekretoriaus saugomi
atskiroje byloje gavimo datos chronologine tvarka.
19.9. Ženkliuko įteikimo duomenys laikomi atskiroje kartotekoje, kurioje pažymimos
šios žinios:
19.9.1. laipsnis, pavardė, vardas, adresas ir vienetas
19.9.2. įstojimo į LSS data ir vieta
19.9.3. ženkliuko ir pažymėjimo išsiuntimo data ir kam išsiųsta
19.9.4. rekomendacijos rašto gavimo data.
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20. VIENETŲ TĖVŲ KOMITETAI
20.1. LSS vienetų veiklai remti ir jų vadovų darbui palengvinti vienetuose
organizuojami skautų tėvų komitetai.
20.2. Tėvų komitetai:
20.2.1. padeda vieneto skautams atlikti LSS nario prievoles,
20.2.2. padeda sutelkti vieneto veiklai reikalingų lėšų,
20.2.3. rūpinasi skautiškam lavinimui reikalingomis priemonėmis, inventoriumi,
susisiekimo priemonėmis, sueigų patalpomis, ir t.t.
20.2.4. pagelbsti auklėjimo reikaluose, ir
20.2.5. remia LSS interesus visuomenėje.
20.3. Tėvų komitetus organizuoja rajono vadas prie rajono, arba atitinkami vadovai prie
tunto, vietininkijos, ar, reikalui esant, ir prie mažesnio vieneto.
20.4. Tėvų komitetai bendradarabiauja ir veikia sutartinai, kai yra reikalas įvykdyti
ypatingus bendros naudos uždavinius.
20.5. Tėvų komitetui vadovauja 3 ar 5 narių valdyba kurią sudaro: komiteto
susirinkimo išrinkti 2 ar 4 nariai ir remiamo vieneto vadovas iš pareigos.
20.6. LSS vienetų tėvų komitetų veikla bei lėšų telkimas visada yra suderinti su LSS
principais ir jos vadovybės patvarkymais.
21. LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS
21.1. Lietuviškosios Skautybės Fondas (LSF) yra Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS)
institucija skautiškojo jaunimo ugdymo darbams finansiškai remti.
21.2. LSF lėšas sudaro:
21.2.1. Aukos, dovanos, ir palikimai;
21.2.2. LSS padalinių įnašai;
21.2.3. Kitos LSF valdybai priimtinos pajamos.
21.3. LSF valdyba gali steigti specialių tikslų skyrius fondo reikalams ir LSF skyrius
kituose kraštuose, kur veikia LSS. Šie skyriai privalo pateikti LSF valdybai
patvirtinti savo veiklos taisykles; jie taip pat privalo pristatyti LSF valdybai
kasmetines finansų apyskaitas. LSF valdyba kasmet praneša LSS Tarybos Pirmijai
apie šių skyrių veiklą ir atskaitomybę.
21.4. LSF valdyba gali suskirstyti aukotojus į kategorijas pagal jų aukų dydžius ir
pareikšti padėką specialiais ženklais, raštais ar simboliškomis dovanomis iš
apyvartos lėšų.
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21.5. LSF pajamos:
21.5.1. pervedamos į neliečiamo kapitalo investicijas, kurių palūkanos ar dividendai
naudojami lietuviškos skautybės tikslams vykdyti;
21.5.2. aukotojai gali pageidauti, kad jų stambesnės aukos būtų panaudotos
specialiems tikslams, suderintiems su šiais nuostatais, nebūtinai investuojant į
neliečiamą kapitalą.
21.6. LSF valdybą sudaro iš viso septyni nariai:
21.6.1. Trys nariai skiriami LSS Tarybos Pirmijos ketveriems (4) metams.
21.6.2. Keturi valdybos nariai paskiriami iš Tarybos Pirmijos (1), Brolijos/Seserijos
(2), ir Akademinio Skautų Sąjūdžio (1), tų LSS šakų kadencijos laikui.
21.7. LSF valdybos nariai pasiskirsto pareigomis pirmame posėdyje, kurį sukviečia LSF
pirmininkas,-ė. Šiame posėdyje nustatoma oficiali LSF būstinė ir jos adresas. Šiuos
sutarimus patvirtina LSS Tarybos Pirmija, balsuodama artimiausiame posėdyje.
21.8. LSF valdybos pareigos yra šios:
21.8.1. vykdyti lėšų telkimą;
21.8.2. saugiai ir pelningai investuoti kapitalą ir vesti atskaitomybę;
21.8.3. informuoti LSS Pirmiją, Tarybą ir lietuvių visuomenę apie fondo veiklą
21.8.4. reikalui esant, LSF valdyba gali kviesti į savo posėdžius teisinį patarėją ar
investicijų specialistą;
21.8.5. LSF valdybos nariai, kaip visi LSS darbuotojai, už savo darbą neima
atlyginimo.
21.9. LSF valdyba yra atsakingi už šių darbų atlikimą:
21.9.1. Kiekvienų metų pradžioje pasiunčia LSS Tarybos Pirmijai praėjusių metų
apyskaitą.
21.9.2. Pristato LSS Pirmijai lėšų paskirstymo pasiūlymą.
21.9.3. LSF valdyba, gavusi LSS Pirmijos nutarimo protokolą, atitinkamai išsiuntinėja
čekius.
21.10.LSF valdybos nutarimai yra daromi balsų dauguma.
21.10.1. Posėdyje privalo dalyvauti ne mažiau penki valdybos nariai.
21.10.2. Apie posėdį valdybai pranešama pagal tuometinius LSS Nutarimų
nuostatus.
21.10.3. Kilus neaiškumams nuostatų aiškinime ar LSF veikloje, LSF valdyba
atsiklausia LSS Tarybos Pirmijos ir tada vadovaujasi Pirmijos sprendimu.
21.11.LSF pagrindinio (neliečiamo) kapitalo dalis gali būti panaudota skautiško jaunimo
ugdymo darbui paremti, LSS Tarybai nutarus pagal tuometinius Vadovybės nutarimo
nuostatus.
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21.12.LSF gali būti likviduotas LSS Tarybai nutarus pagal tuometinius Vadovybės
nutarimo nuostatus. LSF likviduojant fondo kapitalas ir vosos kitos lėšos
pervedamos Lietuvių Skautų Sąjungai per Tarybos Pirmiją.
22. ATSAKOMYBĖS ATPALAIDAVIMO DOKUMENTAI
22.1. Lietuvių Skautų Sąjungos atsakomybės atpalaidavimo dokumentus užpildyti ir
atitinkamoms LSS institucijoms įteikti turi visi LSS nariai dalyvaujantys sueigose,
iškylose, kelionėse, ekskursijose, stovyklose bei kituose panašiuose skautiškos
veiklos užsiėmimuose, už kuriuos kokiu nors būdu galėtų būti atsakinga Lietuvių
Skautų Sąjunga.
22.2. LSS atsakomybės atpalaidavimo dokumentų pavyzdžius nustato LSS Tarybos
Pirmija. Nustatytų pavyzdžių blankai, nieko juose nekeičiant, pagal reikalą gali būti
kopijuojami ir vietovėse.
Dokumentai turi sutapti su vietinės valdžios
reikalavimais; jei reikėtų tam tikrose valstijose ar tam tikruose kraštuose atskiriems
rajonams ar vietovėms LSS atsakomybės blankuose kokių pakeitimų, tie pakeitimai
turi būti iš anksto patvirtinti LSS Tarybos Pirmijos.
22.3. LSS atsakomybės dokumentai yra sekančių rūšių:
22.3.1. Tėvų leidimai (ar suaugusio sutikimas) dalyvauti užsiėmimuose (pav.,
stovyklose, iškylose, kelionėse), išskiriant reguliariai lankomas sueigas.
22.3.2. Tėvų leidimai (ar suaugusio sutikimas) dalyvauti įvairiuose rizikinguose
užsiėmimuose ir kelionėse.
22.3.3. Informacija apie sveikatą, alergijas, ypač jei tai neleistu skautui dalyvauti
kokiuose nors užsiėmimuose, arba leidimas / sutikimas dalyvauti nors ir yra
kokių nors medicininių problemų.
22.4. Vieneto vadovui paprašius, kiekvienas šių nuostatų liečiamas asmuo ar
atitinkamai ir jo tėvai ar teisėti globėjai turi, pagal atpalaiduojamojo amžių,
tvarkingai sudaryti ir tinkama tvarka įteikti šių nuostatų nurodytus dokumentus.
22.5. To paties asmens gali būti sudaryti ir keleri LSS atsakomybės atpalaidavimo
dokumentai tuo atveju, kai:
22.5.1. iškyla koks ypatingas reikalas sudaryti tuos dokumentus iš naujo, ar
22.5.2. tas pats asmuo dalyvauja kelių LSS institucijų veikloje, ar
22.5.3. yra abejonių, ar seniau sudaryti dokumentai tvarkingai gauti, ar
22.5.4. LSS vadovybė nurodo juos iš naujo sudaryti.
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23. NUOSTATŲ ĮSIGALIOJIMAS
Šie nuostatai pradeda veikti nuo jų priėmimo dienos. Dabartinės LSS Tarybos ir Pirmijos
rinktųjų narių sudėtis pasilieka iki kadencijos pabaigos. Šiem nuostatam pradėjus veikti,
nustoja galios ankstyvesni nuostatai ir visi kiti patvarkymai, priešingi šiem nuostatam.
Tarybos priimti / papildyti: 1962.VI.26 Bendrieji
1962.X.17 Nario mok.
1963.I.27 Garbės ženklai
1963.III.13 Vyr. laipsn.
1966.I.25 Dvasios vadovai, pin. atskait.
1966.II.16 Tėvų būr.
1966.IX.28 Skautininkai
1969.VII.18 Bendr.
1969.VIII.14 Kontr. kom., Vad. rink.
1972.IV.18 Atskait. atpalaid.
1974.X.27 Raj. vadai, Nario mok.
1975.VI.9 LSF
1975.VI.19 Rajonų vadijos
1976.I.21 LSF
1977.VII.15 Vad. nutar.
1981.III.13 Mišrūs vien., skautininkai
1981.V.18 Garb. ženklai
1981.II.16 Garbės teismas, Nario mok.
1981.III.13 Vyr. laipsn.
1983.XI.30 Nario mok.
1984.III.24 Rinkimai
1984.XI.5 Liepsn./gil., Tarybos kom.
1984.XII.18 50-ties metų
1990.XII.17 LSF
1991.XI.2 Atstovai
1995.X.7 Dr-vė ir ASS vienet., Patvirt. pilnumoje
2005.IV.10 Vad. Nutar.
2005.X.22 Bendr.,Raj.vad, Nario mok.,Vad. rink., Vad. nutar.,
Garb. ženkl., Vyr. laipsn.
2007.X.20 Dvasios vad., Tarybos komisijos, Mišrūs vient.,
Liepsn. ir Gil., Skautinink., Vad. rink, Atsakom.
2008.IV.20 LSS Vadovybė,Padaliniai, Raj. Vad., Tėvų kom.
2008.XI.8 Rinkimai
2009.I.31 Piniginė Atskaitomybė
2013.XI.9 Rinkimų Eiga (2017.XI.20 padaryti pakeitimai)
2016.X.1 Vadovybės Rinkimų Kandidatai
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BYLAWS of the
LITHUANIAN SCOUTS ASSOCIATION, INC.
1. PURPOSE
1.1.The purpose of this organization shall be: to contribute to the education of young people
of Lithuanian descent through a value system based on Robert Baden-Powell’s Scout
Promise and Law, thereby providing them with an opportunity to become selffulfilled as individuals, useful citizens of their country, sincere members of their faith
and constructive members of their community. In order to effect the above purposes,
this organization shall do the following:
1.1.1. organize its chapters, units, meetings, symposia, camps, excursions, competitions,
training courses, etc.
1.1.2. publish books, periodicals, etc.
1.1.3. exercise all other means necessary or convenient for developing scouting
principles in its membership.
2. MEMBERS
2.1. Membership shall consist of youths and adults pursuing the aforementioned purposes
and accepting the rules and regulations of this organization. After pledging, a duespaying person becomes a member of this organization and is eligible for the training
programs, ranks, and merit badges.
2.2. The membership shall be organized in three divisions:
2.2.1. Boys
2.2.2. Girls
2.2.3. Collegiate
2.3. Male membership shall be organized into the Boys’ Division; female membership shall
be organized into the Girls’ Division; for administrative purposes, the Boys’ and
Girls’ Divisions shall be jointly managed. College students and alumni shall be
organized in a mixed Collegiate Division.
3. GENERAL MEETING
3.1. The organization shall hold a general meeting every three years beginning with 1963 at
a date to be determined by the Board of Directors.
3.2. All members over the age of 18 who have paid their dues shall be entitled to participate
in this meeting.
3.3.The joint meeting shall elect for a term of three years:
3.3.1. An Audit Committee of 3 members
3.3.2. An Honor Council of 3 members
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3.4. A separate and concurrent Boys’ Division and Girls’ Division section shall elect for the
term of three years:
3.4.1. 8 members of the Board of Directors,
3.4.2. The Girls’ and Boys’ President and Vice President.
3.5. A separate and concurrent Collegiate Division section shall elect for the term of 3
years:
3.5.1. 4 members of the Board of Directors
3.5.2. The Collegiate Division President and Vice President
3.6. Separate and concurrent Regional sections elect their Regional Directors for a term of
three years.
4. BOARD OF DIRECTORS
4.1.The Board of Directors is the chief policy-setting body of this organization and has the
following duties:
4.1.1. directs all the affairs of this organization,
4.1.2. sets the policies of the organization,
4.1.3. adopts and amends the bylaws of this organization,
4.1.4. approves territorial regions.
4.2. The Board consists of 12 elected members, the Boys’ and Girls’ Divisional President
and Vice President, the Collegiate Division President, and Regional Directors;
spiritual advisers and the Collegiate Division Vice President attend board meetings
as non-voting members.
4.3. Board members who resign are replaced from the appropriate alternates. If the
alternates list is exhausted, the Board may choose replacements from the general
membership, but may appoint up to and not more than 3 Directors for the remainder
of the term.
5. OFFICERS
5.1.Officers of the Board shall be: Chair, Vice Chair, Secretary and Treasurer
5.2.The Chair is elected by the Board of Directors; the other officers are selected by the
Chair and approved by the Board.
5.3. Each Divisional President may have such officers as needed for the functions of that
division.
5.4. Divisional Presidents and their staff conduct the day-to-day operations of this
organization.
6. EXECUTIVE COMMITTEE
6.1. The Executive Committee consists of:
6.1.1. Chair of the Board of Directors, who shall also chair this organization,
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6.1.2. Four members of the Board of Directors designated by the Chair,
6.1.3. Divisional Presidents and the Boys’ and Girls’ Division Vice President,
6.1.4. Spiritual advisers and the Assistant Vice President of the Collegiate Division, as
non-voting members.
6.1.5. The Chair may also invite two additional non-voting members who need not be
members of the Board, but fulfill specific duties.
6.2. The Executive Committee is the chief executive body of this organization.
7. SPIRITUAL ADVISERS
7.1. Spiritual advisers are charged with the religious and moral education of the members.
8. AUDIT COMMITTEE
8.1. The Audit Committee is charged with the supervision and periodic audit of the books
and records of this organization.
9.

HONOR COUNCIL
9.1.The Honor Council is charged with the solution of problems arising out of violation of
the rules and principles of this organization.

10. FINANCES AND PROPERTY
10.1.

Income shall be from (a) dues, (b) gifts and bequests, and (c) other sources.

10.2.

No part of the income of this organization shall inure to the benefit of any member of
this organization.

10.3.

The Board of Directors shall make all rules concerning the control of funds and
property of this organization, including all the subordinate units thereof.

11. GENERAL
11.1.

These bylaws shall take effect upon approval of the Board of Directors and all
inconsistent rules heretofore promulgated shall be null and void.

11.2.

The Board of Directors may issue additional regulations pursuant to these bylaws as it
may deem necessary for a more efficient administration of this organization.

Chicago, Illinois, June 19, 1963
Amended October 22, 2005
Amended November 8, 2008
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RESOLUTIONS OF THE BOARD
RESOLVED, that the purposes clause of the Corporation be, and the same hereby is, amended to
read as follows: “The Corporation is organized exclusively for educational purposes as they are
defined in Section 501(c)(3) of the U. S. Internal Revenue Code of 1954, as amended. Such
purposes shall include but shall not be limited to organizing youth of Lithuanian descent under
the principles of Robert Baden-Powell with the view to providing them additional opportunities
to become good citizens of the United States, sincere members of their faith and useful members
of their communities,” and
RESOLVED, THAT THE FOLLOWING PROVISION BE ADDED TO THE Articles of
incorporation: “Upon the dissolution of the Corporation, the Board of Directors shall, after
paying or making provision for payment of all of the liabilities of the Corporation, dispose of all
of the assets of the Corporation exclusively for the purposes of the Corporation in such manner,
or to such organization or organizations organized and operated exclusively for charitable,
educational, religious or scientific purposes as shall at the time qualify as an exempt organization
or organizations under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code of 1954 (or the
corresponding provision of any future United States Internal Revenue Law), as the Board of
Directors shall determine.”
Minutes of the meeting on 7/18/1969
Board of Directors – Taryba
Lithuanian Scouts Association
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