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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO NUOSTATAI  
IR KORPORACIJŲ REGULIAMINAI 

 
1. BENDRIEJI A.S.S.  NUOSTATAI 

 
1.1. APIBŪDINIMAS IR APIMTIS 

1.1.1. Akademinis Skautų Sąjūdis (sutrumpintai, A.S.S.) yra nepolitinė, ideologinė lietuvių 
akademikų skautų ir skaučių organizacija, besivadovaujanti skautybės idealais ir sudaranti 
Lietuvių Skautų Sąjungos (LSS) dalį.  A.S.S. yra atskira LSS šaka, tolygi Brolijai ir 
Seserijai. 

1.1.2. A.S.S. sudaro akademinės skautiškos korporacijos Korp! Vytis (Korp!) ir Akademikių 
Skaučių Draugovė (ASD), ir Filisterių Skautų Sąjunga (FSS).  

 
1.2. IDEOLOGIJA IR TIKSLAI.  A.S.S. nariai, savo veiklą grįsdami pagrindiniais skautybės 

principais – religiniu, tautiniu ir humanistiniu, siekia šių principų įgyvendinimo: 
1.2.1. išlaikyti tautinį sąmoningumą ir remti tautinės kultūros išlaikymą ir ugdymą; 
1.2.2. įsigyjant profesijas save lavinti, ugdyti savyje tauresnę asmenybę, ir kitiems A.S.S. 

nariams aktyviai šioje srityje padėti; 
1.2.3. kiek galima, aktyviai dirbti ir remti kitų narių darbą skautų ir skaučių vienetuose. 

 
1.3. A.S.S. ŠVENTĖ yra pirmosios studenčių skaučių ir studentų skautų draugovės įsisteigimo diena 

(1924.X.16), spalio 16 diena. 
 

1.4. NARIAI.  A.S.S. sudaro pilnateisiai Korp! Vytis, ASD, ir FSS nariai, davę pasižadėjimus, gavę 
spalvas, ir užsimokėję nario mokestį, jei jie laikosi A.S.S. nuostatų; taip pat, kandidatės ir 
junjorai, taciau jie neturi teisės balsuoti visuotiniame suvažiavime.  Pilnateisiškumas nustatomas 
vadovaujantis A.S.S. vadijos vedamais narių sąrašais. 

 
1.5. CENTRINIAI VADOVAVIMOSI ORGANAI 

1.5.1. A.S.S. turi šiuos centrinius organus:  A.S.S. Centro Vadiją, Garbės Gynėją, ir, reikalui 
esant, sudarytą A.S.S. Garbės Teismą. 

1.5.2. Akademiniam Skautų Sąjūdžiui vadovauja A.S.S. Centro Vadija. Ji: 
1.5.2.1. atstovauja Akademinam Skautų Sąjūdžiui, 
1.5.2.2. interpretuoja A.S.S. nuostatus, 
1.5.2.3. skelbia pranešimais A.S.S. Centro Vadijos potvarkius ir nutarimus, 
1.5.2.4. vykdo LSS Tarybos ir Pirmijos nutarimus, 
1.5.2.5. centriniai renka nario mokestį, 
1.5.2.6. veda akademinių skautiškų vienetų registrą ir narių sąrašą,  
1.5.2.7. koordinuoja akademinių skautiškų korporacijų ir skyrių veiklą, 
1.5.2.8. šaukia A.S.S. suvažiavimus, ruošia stovyklas ir studijų dienas, 
1.5.2.9. rūpinasi A.S.S. spaudos ir tinklapio reikalais, 
1.5.2.10. pristato vadovus pakelti į skautininkų laipsnius, 
1.5.2.11. pristato kandidatus apdovanoti aukštesniais LS Sąjungos ordinais, 
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1.5.2.12. apdovanoja žemesniais Sąjungos ordinais, 
1.5.2.13. rūpinasi kitais A.S.S. reikalais. 

 
1.5.3. A.S.S. Centro vadiją sudaro A.S.S. pirmininkas/ė ir pavaduotojas/ė, FSS pirmininkas/ė ir 

pavaduotojas/ė, Korp! Vytis pirmininkas ir pavaduotojas, ASD pirmininkė ir pavaduotoja, 
iždininkas/ė, ir sekretorius/ė, ir įvairių konfesijų dvasios vadovai patariamuoju balsu.  
Reikalui esant, A.S.S. pirmininkas/ė gali papildyti vadijos sudėtį nedaugiau kaip keturiais 
kooptuotais nariais, kurie taip pat yra pilnateisiai vadijos nariai. 

1.5.4. A.S.S. pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir garbės gynėją renka trejiems metams visi 
A.S.S. pilnatieisiai nariai tiesioginiu, lygiu balsavimu. 

1.5.5. A.S.S. centro vadijos pirmininku/e ir pirmininko pavaduotoju/a gali būti tik pilnateisiai 
A.S.S. nariai įsigiję akademinį mokslo laipsnį.  

1.5.6.  A.S.S. turi įvairių konfesijų dvasios vadovus. Juos skiria kompetentinga dvasinė 
vyresnybė, kiek galima, iš A.S.S. pasiūlytų kandidatų. 

1.5.7. A.S.S. garbės teismas (trečiųjų teismas) sudaromas tik tada, jeigu A.S.S. vadija ar A.S.S. 
garbės gynėjas nepajėgia išspręsti ginčo. Toks teismas yra vienkartinis ir yra sudaromas 
sekančių būdu: abi pusės pakviečia po vieną narį, o jie, tarpusavy susitarę, pakviečia trečiąjį 
narį, kuris būna teismo pirmininkas. Teismo nutarimai daromi balsų dauguma. 

 
1.6. STRUKTŪRA 

 
1.6.1. Jei vienoje vietovėje yra Korp! Vytis skyrius arba paskiri Korp! Vytis nariai ir ASD 

skyrius arba paskiros ASD narės, veikiama bendrai kaipo K!ASD skyrius, vadovaujant 
bendrai valdybai. 

1.6.2. K!ASD skyriaus valdybą sudaro pirmininkas/ė, pavaduotojas/ė, sekretorius/ė, 
vėliavininkas/ė renkami vieneriems metams; taip pat, valdybos kviesti junjorų tėvūnas ir 
kandidačių globėja, kurie praveda Korp! Vytis ir ASD Pirmininkų patvirtintą junjoro ir 
kandidatės programą. 

1.6.3. Kandidačių globėja ir junjorų tėvūnas aprūpina kandidačių ir junjorų paruošimą į 
tikrąsias nares ir senjorus, atstovauja ir pristato jas/juos K!ASD valdybos posėdžiuose ir 
tikrujų narių / senjorų sueigose kai būna sprendžiamas jų pakėlimo klausimas. Jei globėja ar 
tėvūnas yra kviečiami iš FSS, savo kadencijos metu jie yra pilnateisiai K!ASD skyriaus 
nariai. 

1.6.4. K!ASD skyriaus valdyba: 
1.6.4.1.1. dalyvauja A.S.S. skyriaus sprendimuose, 
1.6.4.1.2. juos pildo, 
1.6.4.1.3. vykdo A.S.S. centro vadijos nutarimus, 
1.6.4.1.4. šaukia skyriaus sueigas, 
1.6.4.1.5. priima junjorus ir kandidates ir rūpinasi jų paruošimu, 
1.6.4.1.6. padeda savo nariams ugdyti taurią asmenybę ir savyje lavintis, 
1.6.4.1.7. pristato A.S.S. skyriaus pirmininkui/ei nusipelniusius narius kėlimui į 

vyresniškumo laipsnius ir apdovanojimui garbės ženklais, 
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1.6.4.1.8. rengia paskaitas, koncertus, parodas, iškylas, renginius, atlikdami tai patys, ar 
kartu su kitais akademiniais skautiškais vienetais, 

1.6.4.1.9. ugdo Korp! Vytis ir ASD tradicijas ir 
1.6.4.1.10. vykdo kitus skyriaus vadovavimo darbus. 

1.6.5. K!ASD skyrius, kartu su tos vietovės FSS skyriumi, sudaro vietinį A.S.S. skyrių. 
1.6.6. Jei vienoje geografinėje vietovėje (50 mylių radiusu) randasi mažiau nei dešimt narių, 

sudaromas A.S.S. skyrius, kuris tiesioginiai apima korporacijų ir FSS narius. 
1.6.7. Pavieniai ar mažesnėm grupelėm išsiskirstę nariai gyveną toliau negu 50 mylių nuo 

veikiančio skyriaus priklauso “Elektroniniam Skyriui”. 
1.6.8. Reikalui esant, A.S.S. Centro Vadijos pirmininkas/ė gali paskirti įgaliotinį/ę padėti 

vietiniams K! ir ASD nariams susiorganizuoti. 
1.6.9. Elektroninis Skyrius savo veiklą atlieka per internetą ar kitais elektroniniais būdais. 
1.6.10. A.S.S. skyriaus pirmininkas/ė atstovauja skyrių rajono vadijoje. 

 
1.7. SUVAŽIAVIMAI, SUEIGOS,  IR NUTARIMAI 

1.7.1. A.S.S. Centro Vadijos posėdis ir skyrių valdybų posėdžiai yra teisėti jei juose dalyvauja 
dauguma vadijos narių;  nutarimai daromi per teisėtą posėdį dalyvaujančių dauguma.  

1.7.2. Suvažiavime ar posėdyje negalintis dalyvauti pilnateisis narys turi teisę dalyvauti 
korespondenciniu būdu arba gali raštu įgalioti kitą pilnateisį narį, tame suvažiavime ar 
posėdyje teisėtai dalyvaujantį, jį atstovauti. 

1.7.3. Suvažiavimuose ir posėdžiuose vadovaujamasi „Roberts Rules of Order.“ 
1.7.4. A.S.S. pilnateisių narių suvažiavimai gali būti korespondenciniai ar akivaizdiniai. 

1.7.4.1. Korespondencinis suvažiavimas (paštu, facsimile, ar elektroniniu būdu) arba 
akivaizdinis suvažiavimas yra teisėtas, nežiūrint jame dalyvaujančių narių skaičiaus, 
jei  pranešimai apie suvažiavimą ir darbotvarkė buvo nariams išsiuntinėti nemažiau 
kaip 30 dienų prieš suvažiavimo pradžią, ir pranešimas apie suvažiavimą ir jo 
darbotvarkė buvo paskelbti LSS/A.S.S. tinklapyje. 

1.7.4.2. Akivaizdinių suvažiavimų nutarimai, išskyrus A.S.S. nuostatų keitimą ir papildymą, 
daromi paprasta posėdyje asmeniškai ar per raštiškus įgaliotinius dalyvaujančių 
pilnateisių narių dauguma.  Korespondencinių suvažiavimų nutarimai daromi paprasta 
suvažiavime dalyvaujančių pilnateisiu narių dauguma. 

1.7.5. Interpretacijos klausimui tarp Korp! Vytis, ASD, ar FSS reguliaminų ir A.S.S. nuostatų 
iškilus, vadovaujamasi A.S.S. nuostatais 

1.7.6. Interpretacijos klausimui tarp A.S.S. nuostatų ir LSS Nuostatų iškilus, vadovaujamasi 
LSS Nuostatais. 

1.7.7. Nuostatai ir reguliaminai gali būti keičiami ar papildomi (a) teisėto korespondencinio 
A.S.S. suvažiavimo 2/3 suvažiavime dalyvaujančių pilnateisių narių dauguma, ar (b) teisėto 
akivaizdinio A.S.S. suvažiavimo 2/3 asmeniškai, ar per savo raštiškus įgaliotinius, posėdyje 
dalyvaujančių pilnateisių narių balsų dauguma. 

1.7.8. Tik Korp! Vytis nariai ir Korp! Vytis priklausantieji filisteriai gali balsuoti Korp! Vytis 
reguliaminų klausimu, o tik ASD narės ir ASD priklausančios filisterės ASD reguliaminų 
klausimu;  tik FSS nariai gali balsuoti FSS reguliaminų klausimu.  
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1.8. LĖŠOS 
1.8.1. A.S.S. pajamas sudaro narių mokestis pagal LSS mokesčių sistemą, A.S.S. stovyklų bei 

suvažiavimų pelnas, aukos ir kitaip uždirbtas pelnas. 
1.8.2. Nario mokestis mokamas tiesioginiai A.S.S. Centro Vadijos iždininkui/ei. 
1.8.3. Lėšos laikomos centro vadijos ižde ir skyrių ižduose;  skyriaus padaliniai, K!ASD ir FSS, 

atskirų iždų neturi.   
1.8.4. Skyriui nustojus veikti, skyriaus knygos ir turtas perduodamas A.S.S. Centro Vadijai. 
1.8.5. A.S.S. nustojus veikti, A.S.S. knygos ir turtas perduodamas LSS. 

 
1.9. NUOSTATU ĮSIGALIOJIMAS  Šie nuostatai ir reguliaminai įsigalioja A.S.S. ir korporacijom 

juos priėmus ir LSS Pirmijai juos patvirtinus. 
 

2. LIETUVIŲ STUDENTŲ SKAUTŲ KORP! VYTIS REGULIAMINAS 
 
2.1. APIBŪDINIMAS 

2.1.1. Lietuvių Studentų Skautų Korporacija „Vytis“ (sutrumpintai, Korp! Vytis arba K!) yra 
nepolitinė, ideologinė lietuvių akademikų skautų organizacija, besivadovaujanti skautybės 
idealais ir sudaranti Akademinių Skautų Sąjūdžio (A.S.S.) dalį. 

 
2.2. TIKSLAI 

2.2.1. Tauresnės asmenybės ugdymas yra galutinis Korporacijos nario tikslas.  Korp! Vytis 
nariai taip pat vadovaujasi bendra A. S. S. ideologija ir tikslais. 

2.2.2. Korporacijos nariai vadovaujasi skautų įstatais, kaip ir visi kiti skautai. 
 

2.3. PRIKLAUSOMYBĖ   
Korp! Vytis kartu su kitais akademiniais skautų vienetais sudaro A.S.S. ir laikosi A.S.S. nuostatų. 

 
2.4. NARIAI 

2.4.1. Korp! Vytis korporantai yra  junjorai, senjorai, filisteriai ir garbės nariai. 
2.4.2. Pilnateisiai nariai yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį senjorai ir filisteriai, jei jie 

laikosi A.S.S. ir Korp! Vytis nuostatų;  pilnateisiškumas nustatomas vadovaujantis A.S.S. 
vadijos vedamais narių sąrašais.  

2.4.3. Junjoras, tai 
2.4.3.1. pareiškęs skyriaus valdybai norą įstoti į Korp! Vytis ir gavęs dviejų senjorų 

rekomendaciją, 
2.4.3.2. aukštojo mokslo laipsnius teikiančios mokslo institucijos studentas, 
2.4.3.3. sumokėjęs einamųjų metų nario mokestį ir 
2.4.3.4. įžodį davęs skautas. 

2.4.4. Senjoras, tai apdovanotas Korp! Vytis spalvomis junjoras 
2.4.4.1. išbuvęs junjoru ir patenkinamai dalyvavęs K!V skyriaus gyvenime bent vienus 

mokslo metus, 
2.4.4.2. patenkinęs K!V tvirtintus junjorų programos reikalavimus, 
2.4.4.3. parašęs ir pilnateisių narių sueigoje apgynęs diskusinį akademinio lygio referatą, 
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2.4.4.4. pilnateisių narių sueigos apklausinėtas ir dalyvaujančių senjorų daugumos įvertintas 
kaip priimtinas tapti Korp! Vytis senjoru, ir 

2.4.4.5. davęs senjoro pasižadėjimą. 
2.4.5. Filisteris, tai senjoras 

2.4.5.1. gavęs pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį ir 
2.4.5.2. pakeltas artimiausios iškilmingos sueigos metu į filisterius. 

2.4.6. Garbės nariai, tai Lietruvai, A.S.S., ar Korp! Vytis didžiai nusipelnę asmenys, kuriuos 
paprastos daugumos balsavimo būdu išrenka Korp! Vytis pilnateisių narių visuotinis 
suvažiavimas. Skyriai atskirų garbės narių neturi.  

2.4.7. Išimtinais atvejais į Korp! Vytis senjorus gali būti pakelti asmenys ir nebuvę junjorais du 
semestrus, jei: 

2.4.7.1. yra gavę bakalauro laipsnį, ir 
2.4.7.2. atitinka gero akademiko skauto (ir patenkina kitus junjorams taikomus) 

reikalavimams. 
2.4.8. Pakėlimai į senjorus ar filisterius privalomi būti pranešti Korp!Vytis Pirmininkui, 

pristatant  
2.4.8.1. naujo senjoro ar filisterio vardą ir pavardę,  
2.4.8.2. pakėlimo vietovę ir datą,  
2.4.8.3. adresą, telefoną, ir e-mail adresą. 
2.4.8.4. senjoro referato pavadinimą, 
2.4.8.5. filisterio gautą mokslo laipsnį, mokslo šaką, ir laipsnį suteikusios mokslo institucijos 

vardą, 
2.4.8.6. dviejų pilnateisių narių parašus.  

2.4.9. Filisteriai (gavę pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį) ir studijas nutraukę senjorai, praėjus 
keturiems metams, davę prašymą raštu, pereina į FSS ir, jei yra pilnateisiai FSS nariai, gali 
dalyvauti Korp! Vytis suvaziavime tik: 

2.4.9.1. balsuodami dėl Korp! Vytis reguliamino keitimo ar papildymo, 
2.4.9.2. Korp! Vytis garbės nario rinkimuose. 

2.4.10. Gyvenamai vietai pasikeitus, kiekvienas korporantas praneša naują adresą, telefoną, ir e-
mail adresą savo K!ASD ar Elektronininiam skyriui ir A.S.S. Centro Vadijos iždininkui/ei. 

 
2.5. VADOVAVIMOSI ORGANAI 

2.5.1. Korp! Vytis vyriausias organas yra teisėtas visuotinis pilnateisių narių akivaizdinis ar 
korespondencinis suvažiavimas, sušauktas pagal A.S.S. nuostatus. 

2.5.2. Korp! Vytis Pirmininkas ir pavaduotojas renkami visuotinio pilnateisių narių 
suvažiavimo trejų metų laikotarpiui. 

2.5.3. Korp! Vytis Pirmininkas 
2.5.3.1. dalyvauja A.S.S. vadijos sprendimuose,  
2.5.3.2. tuos sprendimus pildo,  
2.5.3.3. vykdo Korp! Vytis suvažiavimo nutarimus, 
2.5.3.4. kartu su ASD pirmininke rūpinasi K!ASD skyrių steigimu ir veikla, 
2.5.3.5. pristato A.S.S. centro vadijai nusipelniusius narius pakėlimui į vyresniškumo 

laipsnius ir apdovanojimui garbės ženklais, 
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2.5.3.6. atstovauja Korp! Vytis, 
2.5.3.7. atlieka kitą koordinavimo darbą ir 
2.5.3.8. negalint dalyvauti, yra atstovaujamas pavaduotojo. 

 
2.6. NUTARIMAI  Teisėtų suvažiavimų ar posėdžių sprendimai daromi pagal A.S.S. nuostatus. 

 
2.7. STRUKTŪRA 

2.7.1. Vienoje vietovėje gyveną korporantai, jei jų nemažiau kaip penki, gali sudaryti Korp! 
Vytis skyrių. Vietovės ribos nustatomos pagal A. S. S. nuotstatus. 

2.7.2. Jei vienoje vietovėje yra Korp! Vytis skyrius ir ASD skyrius arba paskiros ASD narės, 
veikiama bendrai kaipo K!ASD skyrius, vadovaujant bendrai valdybai. 

2.7.3. Atskirose vietovėse pavieniai gyveną korporantai, nesant vietinio A.S.S. skyriaus, 
jungiasi tiesioginiai prie A.S.S. elektroninio skyriaus. 

 
2.8. VĖLIAVOS 

2.8.1. Kiekvienas Korp! Vytis skyrius turi savo nuosavą vėliavą, kuri turi mėlyną foną su 
auksinės spalvos kutais.  Vienoje pusėje plieno spalvos siūlais centre išsiuvinėtas Korp! 
Vytis cirkulis;  pusračiu virš cirkuliio išsiūta „Lietuvių Studentų Skautų Korporacija,“ o 
apačioje cirkulio didesnėm raidėm – „Vytis“.  Viršutiniuose vėliavoas kampuose išsiūti žali 
ąžuolo lapai.  Kitoje vėliavos pusėje, truputį į kairę nuo centro, auksiniais siūlais šviesiau 
mėlyname rombe išsiūta Korp! Vytis ženklelio lelijėlė.  Dešiniame vėliavos kampe užsiūtos 
9cm pločio Korporacijos spalvos, o vėliavos apačioje, didelėmis raidėmis auksiniais siūlais 
išsiūtas Korporacijos šūkis „Ad Meliorem!”.  Aplink vėliavą apsiūta mėlynų ir plieno 
spalvos siūlų 5cm pločio tautinė juosta ir auksiniai 9cm kutai.  Vėliava laikoma pas 
vėliavininką.   

2.8.2. Vėliavininkas 
2.8.2.1. prižiūri vėliavą, visą Korporacijos išorinę elgseną ir ceremonialą, ir  
2.8.2.2. pasirūpina kad vėliava visada būtų tinkamai išlyginta ir lydima tinkamai pasiruošusių 

ir uniformuotų palydų. 
 

2.9. ŽENKLELIS, SPALVOS, IR UNIFORMA 
2.9.1. Korp! ženklelis, tai auksinė lelija mėlyname rombe, dėvima ant kairiojo atlapo, o 

filisterių ant dešinojo atlapo. (Žiūr. Priede „A“) 
2.9.2. Korp! spalvos, tai mėlyna (dangaus spalva) reiškia kilnumą, geltona (aukso spalva)—

taurumą ir violetinė (uolų spalva)—tvirtumą.  Šių spalvų juostą dėvi senjorai, filisteriai ir 
garbės nariai. 

2.9.3. Korp! Vytis iškilminga uniforma: 
2.9.3.1. Padorus mėlynas ar tamsus švarkas, kaklaraištis, šviesūs marškiniai su apykakle, 

kelnės ir išeiginiai batai. 
2.9.3.2. Senjorams, filisteriams, ir garbės nariams, spalvų juosta dėvima dėvima per dešinąjį 

petį po švarko bet virš kaklaraiščio, viršutine spalva mėlyna. 
2.9.4. Stovyklos, iškylos, ar kito skautiško įvykio pilna uniforma: 
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2.9.4.1. Tamsiai mėlynos ar žalios kelnės (pagal vietinį skautišką sutarimą), skautiški 
marškiniai, skautiškos kojinės ir stipri avalynė. 

2.9.4.2. Akademikų stovyklinis kaklaraištis dėvimas virš spalvų juostos.  
2.9.4.3. Senjorams, filisteriams ir garbės nariams, spalvų juosta dėvima per dešinįjį petį, 

viršutine spalva mėlyna. 
2.9.4.4. Korp! ženklelis dėvimas kaip ir iškilmingoj uniformoj, prisegtas prie kišenės. 

Senjorams, Korp! ženklelis dėvimas ant kairiojo atlapo; filisteriams, ant dešiniojo. 
2.9.5. Stovyklos, iškylos, ar kito skautiško įvykio darbo uniforma 

2.9.5.1. Tamsiai mėlynos ar žalios kelnės (pagal vietinį skautišką sutarimą), šviesūs ar balti 
marškinėliai, kojinės ir stipri avalynė, pvž. kalnų batai. 

2.9.5.2. Akademinis kaklaraištis. 
2.9.6. Pagal nora, kepuraitės dėvimos dvejopos: junjorų—tik mėlynos ir violetinės spalvos, kitų 

korporantų—visų trijų spalvų. 
 

2.10. PASIŽADĖJIMAI, ŠŪKIS 
2.10.1. Korp! Vytis pasižadėjimas: „Brangindamas savo garbę, aš pasižadu gerbti ir branginti 

Korporacijos spalvas, nusilenkti Korporaciojs drausmei ir visą gyvenimą palaikyti savųjų 
tarpe broliškus ryšius.  Tai Dieve man padėk!“ 

2.10.2. Cirkulis, senjorų ir filisterių vartojamas po parašu raštuose, reiškia „Floreat, Vivat, 
Crescat Vytis!“ (Težydi, Tegyvuoja, Teauga Vytis!). 

2.10.3. Korp! Vytis šūkis, tai „Ad Meliorem“ – Vis geryn, vis aukštyn! 
 

2.11. KORPORACIJOS LĖŠOS   K!ASD atskirų iždų neturi. Visos lėšos laikomos A.S.S. skyrių 
ižduose. 

 
3. AKADEMIKIŲ SKAUČIŲ DRAUGOVĖS REGULIAMINAS 

 
3.1. APIBŪDINIMAS Akademikių Skaučių Draugovė (sutrumpintai, ASD) yra akademikių skaučių 

organizacija kuri vadovaujasi skautybės ideologijos dvasia, ugdo savo narių lietuviškumą, 
akademiškumą, visuomeniškumą ir rūpinasi savo narių aukštesnių intelektualiniu-kultūriniu 
išsilavinimu. 

 
3.2. TIKSLAI  ASD ideologija remiasi trimis esminiais principais: religiniu, tautiniu ir visuomeniniu. 

3.2.1. ASD stengiasi ugdyti a) savo tikėjimo gyvenimišką išpažinimą, b) samoningą lietuvybę, 
c) kilnų, dorą, ir tvirtą būdą, d) aukštesnį intelektualinį išsilavinimą 

3.2.2. ASD narės kartu su kitais akademiniais skautų vienetais vadovaujasi bendrais A.S.S. 
tikslais ir bendradarbiauja jų atsiekime. 

 
3.3. PRIKLAUSOMYBĖ  ASD kartu su kitais akademiniais skautų vienetais sudaro A.S.S. ir laikosi 

A.S.S. nuostatų. 
 

3.4. NARĖS  
3.4.1. ASD narės yra kandidatės, tikrosios narės, filisterės, ir garbės narės/iai. 
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3.4.2. Pilnateisės narės yra (a) sumokėjusios einamųjų metų nario mokestį tikrosios narės ir 
filisterės, jei jos laikosi A.S.S. ir ASD nuostatų, ir (b) garbės narės/iai. 

3.4.3. Kandidatė yra: 
3.4.3.1. pareiškusi skyriaus valdybai norą įstoti į ASD ir gavusi dviejų pilnateisių narių 

rekomendaciją, 
3.4.3.2. priimta studijuoti į instituciją, kuri teikia aukštojo mokslo laipsnius, 
3.4.3.3. sumokėjusi einamųjų metų nario mokestį, ir 
3.4.3.4. įžodį davusi, bent prityrusi skautė. 

3.4.4. ASD skyriaus narių sueigos nutarimu, kandidatė gali būti pakelta į tikrąsias nares jei yra: 
3.4.4.1. išbuvusi kandidate ir patenkinamai dalyvavusi ASD skyriaus gyvenime bent vienus 

mokslo metus, 
3.4.4.2. išėjusi kandidatės programą, 
3.4.4.3. parašusi ir pilnateisių narių sueigoje apgynusi diskusinį akademinio lygio referatą, ir 

dalyvaujančių tikrųjų narių įvertinta kaip priimtina tapti tikrąja nare, ir 
3.4.4.4. davusi tikrosios narės pasižadėjimą. 

3.4.5. Išimtinais atvejais, į ASD tikrąsias nares gali būti pakeltos kandidatės ir nebuvusios 
kandidatėm pilnus mokslo metus, jei 

3.4.5.1. yra gavusios bakalauro laipsnį, 
3.4.5.2. atitinka geros akademikės skautės (ir patenkina kitus kandidatėms taikomus) 

reikalavimams. 
3.4.6. Filisterė tai tikroji narė  

3.4.6.1. gavusi pirmąjį aukštesniojo mokslo laipsnį ir 
3.4.6.2. pakelta artimiausios iškilmingos sueigos metu į filisteres. 

3.4.7. Filisterės (gavusios pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį) ir studijas nutraukusios tikrosios 
narės, praėjus keturiems metams, davus prašymą raštu, pereina į FSS ir, jei yra pilnateisės 
FSS narės, gali dalyvauti ASD suvažiavime tik: 

3.4.7.1. balsuodamos dėl ASD reguliaminų keitimo ar papildymo, 
3.4.7.2. ASD garbės narių rinkimuose.  

3.4.8. Gyvenamai vietai pasikeitus, kiekviena narė praneša naują adresą, telefona, ir email 
adresą savo K!ASD skyriui ar Elektroniniam skyriui ir A.S.S. Centro Valdybos 
iždininkui/ei. 

3.4.9. ASD garbės nariai yra Lietuvai, ASD, arba visai akademinei skautijai ypatingai nusipelnę 
asmenys, kurie yra renkami visuotinio ASD suvažiavimo.  ASD skyriai savo atskirų garbės 
narių neturi.   

 
3.5. VADOVAVIMOSI ORGANAI 

3.5.1. ASD vyriausias organas yra teisėtas visuotinis pilnateisių narių akivaizdinis ar 
korespondencinis suvažiavimas, sušauktas pagal A.S.S. nuostatus. 

3.5.2. ASD Pirmininkė ir pavaduotoja renkamos visuotinio pilnateisių narių suvažiavimo trejų 
metų laikotarpiui. 

3.5.3. ASD pirmininkė: 
3.5.3.1. dalyvauja A.S.S. vadijos sprendimuose, 
3.5.3.2. tuos sprendimus pildo, 
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3.5.3.3. vykdo ASD suvažiavimo nutarimus, 
3.5.3.4. kartu su Korp! Vytis pirmininku rūpinasi K!ASD skyrių steigimu ir veikla, 
3.5.3.5. pristato A.S.S. centro vadijai nusipelniusias nares pakėlimui į vyresniškumo laipsnius 

ir apdovanojimui garbės ženklais, 
3.5.3.6. atstovauja ASD, 
3.5.3.7. atlieka kitą koordinavimo darbą. ir 
3.5.3.8. negalint dalyvauti, yra atstovaujama pavaduotojos. 
 

3.6. NUTARIMAI  Teisėtų suvažiavimų ar posėdžių sprendimai daromi pagal A.S.S. nuostatus. 
 

3.7. STRUKTŪRA 
3.7.1. Vienoje vietovėje gyvenančios narės, jei jų nemažiau kaip penkios, gali sudaryti ASD 

skyrių.  Vietovės ribos nustatomos pagal A.S.S. nuostatus. 
3.7.2. Jei vienoje vietovėje yra ASD skyrius ir Korp! Vytis skyrius arba paskiri Korp! Vytis 

nariai, veikiama bendrai kaipo K!ASD skyrius, vadovaujant bendrai valdybai. 
3.7.3. Atskirose vietovėse pavieniai gyvenančios narės, nesant vietinio A.S.S. skyriaus, jungiasi 

tiesioginiai prie „Elektroninio A.S.S.skyriaus.“ 
 

3.8. VĖLIAVA    ASD skyriaus vėliava yra tamsiai mėlynos spalvos su sidabriniu raštu.  Vienoje 
pusėje skaučių rūtelė ir šūkis “Dievui, Tėvynei ir Artimui”.  Antroje pusėje įstrižai eina ASD 
spalvos, ASD inicialai, įsisteigimo data ir vieta.   

 
3.9. ŽENKLELIS, SPALVOS, IR UNIFORMA 

3.9.1. ASD ženklelis, tai enamaliuota baltos ir tamsiai raudonos spalvos juostelė su 
“SD” sidabriniais inicialais.  (Žiūr. Priede “A”) Tikrosios narės ženklelį dėvi 
kairiame šone, filisterės – dešiniame arba prisegtą ant juostos. 

3.9.2. ASD spalvos, tai  tamsiai mėlyna (idealų siekimas), tamsiai raudona (meilė Lietuvai), 
balta (jaunatviškas entuziazmas).  Šių spalvų juosta dėvima per dešinį petį, balta spalva į 
lauko pusę ir surišama ant liemens kairiame šone. 

3.9.3.  Iškilminga uniforma:  juoda arba tamsiai mėlyna, kukli suknelė, arba išeiginis 
juodas kostiumėlis su ilgom kelnėm, kūno spalvos kojinės, tamsūs batai, juosta ir 
ženklelis  

3.9.4. Stovyklinė pilna uniforma:  tamsiai mėlynas sijonas ar tamsiai mėlynos ilgos kelnės, 
balta, trumpomis rankovėmis bliuskutė,  akademinis kaklaraštis, grėblelio raštu austas 
diržas, juosta ir ženklelis.  

3.9.5. Stovyklinė darbo uniforma:  tamsiai mėlynos trumpos ar ilgos kelnės, šviesios spalvos ar 
balti marškinėliai, sportiniai batai, akademinis kaklaraištis. 

 
3.10. PASIŽADĖJIMAS, ŠŪKIS 

3.10.1. ASD pasižadėjimas, “Brangindama savo garbę, aš pasižadu, kiek tik jėgos leis, tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, branginti Draugovės spalvas ir palaikyti artimus ryšius su 
skaučių organizacija. O Tu, Visagali, man padėk”. 

3.10.2.  ASD šūkis yra “Ad Meliorem” – Vis geryn, vis aukštyn! 
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4. FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS REGULIAMINAS 
 
4.1. APIBŪDININMAS  Filisterių Skautų Sąjunga (sutrumpintai, FSS) su kitais akademiniais 

skautiškais vienetais sudaro Akademinį Skautų Sąjūdį.  
 

4.2. IDEOLOGIJA IR TIKSLAI 
4.2.1. Saugoti akademinės skautijos ideologiją bei tauriąsias lietuviškas akademines ir 

skautiškas tradicijas, 
4.2.2. Nuolat darbuotis turtinant skautų ideologiją ir aktyviai dalyvauti skautiškojo auklėjimo 

darbe, 
4.2.3. Aktyviai reikštis lietuvių kultūriniame bei visuomeniniame darbe ir skątinti Sąjungos 

narius jungtis į šį kūrybinį darbą, 
4.2.4. Remti ASD ir Korp! Vytis veiklą, 
4.2.5. Kartu su kitais akademiniais skautiškais vienetais siekti bendrų A.S.S. tikslų. 
 

4.3. PRIKLAUSOMYBĖ  FSS kartu su kitais akademiniais skautų vienetais sudaro A.S.S. ir laikosi 
A.S.S. nuostatų. 

 
4.4. NARIAI 

4.4.1. FSS nariai yra  
4.4.1.1. ASD ir Korp! Vytis garbės nariai, 
4.4.1.2. ASD filisterės ir Korp! Vytis filisteriai, 
4.4.1.3. nebetęsią studijų ASD tikrosios narės ir Korp! Vytis senjorai. 
4.4.1.4. Pilnateisiai FSS nariai yra: 

4.4.1.4.1. ASD ir Korp! Vytis garbės nariai, 
4.4.1.4.2. nariai susimokėję nustatytą nario mokestį, jei jie laikosi FSS reguliaminų ir 

A.S.S. nuostatų. 
4.4.2. Gyvenamai vietai pasikeitus, kiekvienas narys praneša naują adresą, telefoną, ir email 

adresą savo FSS skyriui ar Elektroniniam skyriui, ir A.S.S. Centro Valdybos iždininkui/ei. 
 

4.5. VADOVAVIMOSI ORGANAI 
4.5.1. FSS vyriausias organas yra teisėtas visuotinis pilnateisių narių akivaizdinis ar 

korespondencinis suvažiavimas, sušauktas pagal A.S.S. nuostatus. 
4.5.2. FSS centro valdybos Pirmininkas/ė ir pavaduotojas/ė renkami visuotinio pilnateisių narių 

suvažiavimo trejų metų laikotarpiui. 
4.5.3. FSS pirmininkas/ė: 

4.5.3.1.  dalyvauja A.S.S. vadijos sprendimuose,  
4.5.3.2. juos pildo,  
4.5.3.3.  vykdo FSS suvažiavimo nutarimus, 
4.5.3.4. rūpinasi FSS skyrių steigimu ir veikla, 
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4.5.3.5. pristato A.S.S. centro vadijai nusipelniusias nares pakėlimui į vyresniškumo laipsnius 
ir apdovanojimui garbės ženklais, 

4.5.3.6. atstovauja FSS, 
4.5.3.7. atlieka kitą koordinavimo darbą. 

4.5.4. Pirmininkui/ei negalint dalyvauti, jį/ją atstovauja pavaduotojas/a. 
 

4.6. NUTARIMAI  Teisėtų suvažiavimų ar posėdžių sprendimai daromi pagal A.S.S. nuostatus. 
 

4.7. STRUKTŪRA 
4.7.1. Vienoje vietovėje gyveną nariai, jei jų nemažiau kaip penki, gali sudaryti FSS skyrių. 
4.7.2. FSS skyriaus valdybą sudaro pirmininkas/ė, pavaduotojas/ė, sekretorius/ė, renkami 

vieniems metams 
4.7.3. K!ASD, kartu su tos vietovės FSS, sudaro vietinį A.S.S. skyrių. 
4.7.4. FSS skyriaus pirmininkas/ė: 

4.7.4.1. dalyvauja A.S.S. skyriaus sprendimuose, 
4.7.4.2. juos vykdo, 
4.7.4.3. vykdo A.S.S. centro vadijos nutarimus, 
4.7.4.4. šaukia skyriaus sueigas, 
4.7.4.5. padeda savo nariams ugdyti taurią asmenybę ir savyje lavintis, 
4.7.4.6. pristato A.S.S. skyriaus pirmininkui/ei nusipelniusius narius kėlimui į vyresniškumo 

laipsnius ir apdovanojimui garbės ženklais, 
4.7.4.7. rengia paskaitas, koncertus, parodas, iškylas, renginius, atlikdami tai patys, ar kartu 

su kitais akademiniais skautiškais vienetais, 
4.7.4.8. ugdo Korp! Vytis ir ASD tradicijas, 
4.7.4.9. vykdo kitus skyriaus vadovavimo darbus. 

4.7.5. FSS skyriai  
4.7.5.1. savarankiškai siekia užsibrėžtų tikslų, 
4.7.5.2. aktyviai prisideda pries A.S.S. centro vadijos užsibrėžtų bendrų darbų, 
4.7.5.3. remia K!ASD skyrius;  vietovėse kur tokio skyriaus nėra, jį steigia bei ugdo. 

4.7.6. atskirose vietovėse pavieniai gyveną nariai, kurie randasi bent 50 mylių nuo artimiausio 
A.S.S. skyriaus, jungiasi tiesioginiai prie „elektroninio A.S.S.skyriaus.“ 

4.8. LĖŠOS 
4.8.1. FSS pajamas sudaro nario mokesčiai, aukos, renginių ir kitų šaltinių pajamos. 
4.8.2. FSS skyriais savo atskirų iždų neturi, bet remia ir naudojasi A.S.S. skyriaus iždu. 

 
A.S.S. nuostatai: 
A.S.S. teisėto suvažiavimo priimti 1962.VI.9-10;  LSS Pirmijos patvirtinti 1963.V.22. 
Pakeisti ir papildyti A.S.S. visuotinio korespondencinio suvažiavimo 1973.IV.20. 
A.S.S. teisėto visuotinio suvažiavimo pakeisti ir papildyti 2005.9.15;  LSS Pirmijos patvirtinti 2005.11.16 
 
Korp! Vytis reguliaminas: 
Korp! Vytis visuotinio korespondencinio suvažiavimo priimtas 1973.6.20;  A.S.S. Vadijos patvirtintas 
1975.6.4 
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Korp! Vytis visuotinio teisėto suvažiavimo pakeistas ir papildytas 2005.9.15;  A.S.S. Vadijos patvirtintas 
2005.9.15;  LSS Pirmijos patvirtintas 2005.11.16. 
 
ASD Reguliaminas: 
ASD korespondencinio suvažiavimo priimtas 1974.7.29;  A.S.S. Vadijos patvirtintas 1974.10.7. 
ASD visuotinio teisėto suvažiavimo pakeistas ir papildytas 2005.9.15;  A.S.S. Centro Vadijos patvirtintas 
2005.10.15;  LSS Pirmijos patvirtintas 2005.11.16. 
 
FSS Reguliaminas: 
FSS visuotinio korespondencinio suvažiavimo priimtas 1973.6.20;  A.S.S. Vadijos patvirtintas 1975.3.26 
FSS visuotinio teisėto suvažiavimo pakeistas ir papildytas 2005.9.15;  A.S.S. Centro Vadijos patvirtintas 
2005.9.15;  LSS Pirmijos patvirtintas 2005.11.16. 
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO NUOSTATAI  
IR KORPORACIJŲ REGULIAMINAI 

PRIEDAS „A“ 
 
1. Korp! Vytis ir ASD ženkleliai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Korp! Vytis Vėliava 
 
3. ASD Vėliava 
 
4. Korp! Vytis Kepuraitės 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


