Taryba
Lietuvos skautijos Taryba yra aukščiausias organizacijos valdymo organas tarp suvažiavimų.
Taryba rūpinasi organizacijos gerove ir augimu, formuoja organizacijos strategiją.
Taryba šaukia Suvažiavimus, rengia įstatų pakeitimų projektus, tvirtina nuostatus, kontroliuoja jų
įgyvendinimą. Tvirtina Pirmijos parengtą organizacijos metų veiklos planą bei biudžetą, suteikia
aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius, apdovanoja aukštesniais LS ordinais ir vykdo kitas
įstatuose ir nuostatuose nurodytas funkcijas.
Tarybą sudaro 16 suvažiavime išrinktų narių, o jai vadovauja suvažiavime išrinktas Tarybos
pirmininkas

Pirmija
Lietuvos skautijos Pirmija yra organizacijos vykdomasis organas, kuris įgyvendina Tarybos
nutarimus, rūpinasi ūkine veikla, ruošia ir įgyvendina metų veiklos planą bei biudžetą, o metų gale
atsiskaito už jų įgyvendinimą.
Pirmija tvarko einamuosius organizacijos reikalus, padeda padaliniams spręsti praktines jų veiklos
problemas, tvirtina konferencijų pirmininkų, kraštų seniūnų bei jų pavaduotojų kandidatūras ir
vykdo kitas įstatuose ir nuostatuose nurodytas funkcijas.

Etikos komisija
Lietuvos skautijos Etikos komisija nagrinėja svarbesnius organizacijos narių nusižengimus
principams, tvarkai ar drausmei, vadovaudamasi Tarybos patvirtintais nuostatais. Etikos komisiją
sudaro trys nariai, o jos darbui vadovauja Etikos komisijos pirmininkas.
Komisija analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, LS etikos kodeksą, įstatus, nuostatus bei
nusižengimus jiems. Taip pat nagrinėja visus ginčus, skundus, nusižengimus skautavimo
principams, kurių nagrinėjimą inicijuoja Tarybos nariai, Pirmija bei Kontrolės komisija ar pati Etikos
komisija.
Komisijos nariai turi teisę patikrinti patyrimo laipsnių ir specialybių įsisavinimo lygį, žemesniųjų
vyresniškumo laipsnių suteikimo pagrįstumą, kandidatų paruošimą įžodžio davimui, vieneto
vedamą dokumentaciją, dalyvauti bet kuriame organizacijos, vieneto renginyje ar valdymo organo
posėdyje. Kiekvienas narys, Etikos komisijai pareikalavus, privalo pateikti visą turimą informaciją,
susijusią su komisijos tyrimo objektu.

Kontrolės komisija
Lietuvos skautijos Kontrolės komisija tikrina organizacijos valdymo vykdomųjų organų ūkinęfinansinę veiklą ir veikia pagal LS suvažiavimo patvirtintus nuostatus.
Kontrolės komisiją sudaro trys nariai, o jai vadovauja pirmininkas. Kontrolės komisija bent kartą
metuose tikrina LS valdymo vykdomųjų organų ūkinę ir finansinę veiklą ir teikia pranešimus tarybai

bei pirmijai. Kontrolės komisija gali savo nuožiūra ar LS tarybos pirmininko paprašyta iš anksto
pranešusi tikrinti bet kada ir bet kurio LS organo ar įstaigos ūkinę-finansinę veiklą.
Kadencijai baigiantis kontrolės komisija paruošia pagrindinį pranešimą, kurį kontrolės komisijos
pirmininkas perskaito LS suvažiavime.

Suvažiavimas
Lietuvos skautijos suvažiavimas – aukščiausias organizacijos valdymo organas. Eilinius
suvažiavimus kviečia Taryba kartą per 1 metus. Suvažiavimo delegatais, turinčiais balso teisę,
pripažįstami draugininkai, jų pavaduotojai ir aukštesnes pareigas užimantys vadovai.
Suvažiavimas priima organizacijos įstatus bei jų pakeitimus, renka Tarybos narius bei Tarybos
pirmininką; renka Kontrolės komisijos narius bei kandidatus; renka Etikos komisijos narius bei
kandidatus; tvirtina Tarybos ir Kontrolės komisijos pirmininkų bei Vyriausio skautininko ataskaitas;
sprendžia kraštų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus; sprendžia kitus svarbiausius
LS reikalus.
1995 m. lapkričio 23 d. Kaune įvyko Lietuvos skautų “Vienybės” suvažiavimas. Šiame suvažiavime
Lietuvos skautai susivienijo, patvirtino įstatus ir organizacijos pavadinimą - Lietuvos skautija.
Lietuvos skautijos eiliniai suvažiavimai vyko 1998 (Kaune), 2000 (Kaune), 2002 (Vilniuje), 2004
(Panevėžyje), 2006 (Kaune) 2007 (Šiauliuose), 2008 (Panevėžyje), 2009 (Kaune), 2010 (Kaune),
2011 (Kaune) ir 2012 (Kaune).

