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I. SĄVOKOS 

 

1. Lietuvos skautijos valdymo ir administracijos struktūrų narys – LS Tarybos, 

Pirmijos, Etikos ir Kontrolės komisijų nariai, kraštų seniūnai ir konferencijos pirmininkai. Taip 

pat Lietuvos skautijoje įdarbinti asmenys, vykdantys administracinę veiklą. 

2. Interesų konfliktas – situacija, kai Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo 

struktūrų narys, pasinaudodamas savo pareigomis ar vykdydamas konkretų pavedimą, priima 

ar dalyvauja priimant jo kompetencijai priskirtą sprendimą savo ar kitų asmenų naudai. 

3. Artimi asmenys – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota 

įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai 

(įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 

4. Asmeninis suinteresuotumas –asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, 

moralinis įsipareigojimas, turtinė ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas. 

 

II. LIETUVOS SKAUTIJOS VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO STRUKTŪRŲ 

NARIŲ PRIEVOLĖS 

 

5. Nariai privalo: 

5.1. nešališkai, sąžiningai ir tinkamai eiti savo pareigas. 

5.2. vengti interesų konflikto. 

5.3. nesinaudoti einamomis pareigomis bei konfidencialia organizacijos informacija savo ar 

kitų asmenų naudai. 

5.4. priimti sprendimus, vadovaujantis LS įstatais, struktūriniais nuostatais ir kitais LS 

patvirtintais dokumentais. 

5.5. gavę dovaną ar sulaukę pasiūlymo, kuris gali sukelti interesų konfliktą, apie tai privalo 

informuoti Lietuvos skautijos Tarybos pirmininką, kuris klausimą pateikia skubiam LS 

Tarybos svarstymui. 

 

III. KONFLIKTAS SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS, ĮMONĖMIS, 

POLITINĖMIS PARTIJOMIS AR VIEŠAISIAIS SUBJEKTAIS 

6. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai ar jų artimi šeimos nariai 

negali vystyti ekonominės veiklos tarp Lietuvos skautijos ir jų pačių arba jų atstovaujamų 

įmonių, organizacijų ar partijų, jei tam atskiru sprendimu nėra pritarusi LS Taryba. 

7. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai negali dalyvauti priimant 

sprendimus dėl viešųjų pirkimų konkursų paskelbimo, organizavimo ar vykdymo, jei jie tuo 



pat metu užima vadovaujamas pareigas privačiame ūkio subjekte, teikiančiame paslaugos 

pirkimo / pardavimo pasiūlymą.  

8. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai gali dalyvauti priimant 

sprendimus dėl viešųjų pirkimų konkursų paskelbimo, organizavimo ar vykdymo, jei jie tuo 

pat metu yra įdarbinti bet neužima vadovaujamų pareigų privačiame ūkio subjekte, 

teikiančiame paslaugos pirkimo / pardavimo pasiūlymą, tik gavus LS Tarybos pritarimą.  

9. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai gali būti kitų 

organizacijų, viešųjų įstaigų ar politinių partijų valdančiųjų struktūrų nariais, tačiau negali 

organizuoti dvišalės partnerystės, siekiant asmeninių tikslų. Siekimas sukurti palankią aplinką ar 

gauti palankų sprendimą laikomas interesų konfliktu. 

10. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai, priklausydami 

politinėms partijoms, kitoms organizacijoms, negali agituoti ar skleisti savo politinių pažiūrų, 

naudodamiesi Lietuvos skautijoje užimamomis pareigomis, siekiant asmeninių ar kitai 

organizacijai bei politinei partijai naudingų tikslų. 

 

IV. DOVANŲ AR PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR TEIKIMO APRIBOJIMAI 

 

11. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai negali teikti ar priimti 

dovanų, piniginių įmokų, kelionių, paslaugų ar kitų vertę kuriančių objektų iš fizinių ar 

juridinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą su Lietuvos skautija, išskyrus kai: 

11.1. Dovana yra bendra verslo/komunikacijos praktika (reprezentacinės dovanos); 

11.2. Dovana neturi asmeninės pridėtinės vertės bei neprieštarauja Lietuvos skautijos 

vertybėms; 

11.3. Dovana nekompromituoja asmens ar organizacijos. 

12. Lietuvos skautijos valdymo ir administravimo struktūrų nariai negali vykdyti mainų ar 

suteikti privilegijų asmenims, vykdantiems ekonominę veiklą su Lietuvos skautija, išskyrus LS 

Tarybos atskiru sprendimu patvirtintus atvejus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. LS interesų konflikto valdymo gairės įsigalioja nuo 2016-11-13. 

 

 

TARYBOS PIRMININKAS       TOMAS RAKOVAS 

 

 

 

 

 

 


