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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 

GARBĖS TEISMO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos skautų sąjungos Garbės teismas (toliau – Garbės teismas) yra Lietuvos 

skautų sąjungos (toliau – LSS) kolegialus organas, nagrinėjantis svarbesnius LSS 

narių nusižengimus skautavimo principams, tvarkai ar drausmei.  

1.2. Garbės teismą sudaro trys pilnamečiai ir aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį turintys 

LSS nariai, kuriuos renka/skiria LSS Suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas). 

1.3. Garbės teismo kadencijos trukmė – 2 metai. 

1.4. Garbės teismo nariai negali užimti jokių kitų pareigų LSS vienetuose ir organuose. 

1.5. Garbės teismas savo veikloje vadovaujasi: 

1.5.1. LSS Įstatais, nuostatais; 

1.5.2. Skautų įžodžiu, įstatais, įsakymais; 

1.5.3. LSS Suvažiavimo bei LSS Tarybos (toliau – Taryba) priimtais nutarimais; 

1.5.4. Bendrosiomis etikos normomis. 

 

II. GARBĖS TEISMO DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Garbės teismo darbui vadovauja ir jį organizuoja Garbės teismo Pirmininkas, kurį 

Garbės teismo nariai išsirenka per 30 darbo dienų nuo Suvažiavimo datos. 

2.2. Garbės teismas sprendimus priima posėdžių metu paprasta balsų dauguma, atviru 

balsavimu. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Garbės teismo Pirmininko balsas. 



2.3. Garbės teismo sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Garbės teismo 

posėdyje dalyvavę Garbės teismo nariai. Protokole nurodomi sprendimo motyvai, 

argumentai, pateikiami paaiškinimai, siūlymai, išvados ir Garbės teismo narių 

atskiros nuomonės. 

2.4. Garbės teismo narys nusišalina: 

2.4.1. Jei byloje yra šalimi ar liudytoju; 

2.4.2. Jei yra šalies giminaičiu; 

2.4.3. Jei šalys iškelia kitokius pagrįstus motyvus. 

2.5. Šalis gali įgalioti bet kurį LSS narį ją atstovauti Garbės teisme. Garbės teismas gali 

pripažinti bet kurios šalies atstovavimą būtinu. 

2.6. Garbės teismo nariui negalint eiti savo pareigų (pačiam atsistatydinus ar 

nedalyvaujant Garbės teismo darbe ilgiau kaip metus ir Garbės teismo prašymu nario 

įgaliojimus sustabdžius Tarybai), jo vietą Garbės teisme užima kandidatas, išrinktas 

artimiausio Suvažiavimo metu. 

2.7. Garbės teismo posėdžių viešumą sprendžia Garbės teismas. 

2.8. Kaltinamajam bylos metu išstojus iš LSS, jis netenka teisės sugrįžti į LSS. 

 

III. GARBĖS TEISMO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Garbės teismo pareigos: 

3.2. Garbės teismas analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, skautiškas etikos 

normas, įstatus, nuostatus bei nusižengimus jiems; 

3.3. Garbės teismas privalo nagrinėti visus ginčus, skundus, nusižengimus skautavimo 

principams, inicijuotus LSS narių; 

3.4. Garbės teismas privalo išnagrinėti prašymą ir pateikti išvadas Tarybai per 30 d.d. nuo 

prašymo gavimo dienos. 

3.5. Garbės teismo narių teisės: 

3.5.1. Gavus skundą Garbės teismo nariai turi teisę patikrinti patyrimo laipsnių ir 

specialybių įsisavinimo lygį, žemesniųjų vyresniškumo laipsnių suteikimo 

pagrįstumą, kandidatų paruošimą įžodžio davimui, vieneto vedamą 

dokumentaciją; 

3.5.2. Garbės teismo nariai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti LSS ir LSS vienetų 

renginiuose. 

3.6. Garbės teismo nariai privalo: 



3.6.1. vykdydami funkcijas, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, 

LSS įstatų, LSS Suvažiavimo sprendimų ir šių Nuostatų; 

3.6.2. saugoti ir tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 

konfidencialią informaciją, kuri tampa žinoma, būnant Garbės teismo nariu; 

3.6.3. objektyviai, dalykiškai ir be išankstinio nusistatymo atlikti Garbės teismo nario 

pareigas. 

3.7. Garbės teismo sprendimai įsigalioja juos patvirtinus LSS Tarybai. 

 

IV. GARBĖS TEISMO SIŪLOMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

4.1. Garbės teismas, išnagrinėjęs prašymą, gali siūlyti tokias drausmines nuobaudas: 

4.1.1. įspėjimą; 

4.1.2. papeikimą; 

4.1.3. griežtą papeikimą; 

4.1.4. nušalinimą nuo užimamų pareigų; 

4.1.5. pašalinimą iš LSS. 

4.2. Už tyčinius bei pasikartojančius nusižengimus taikomos griežtesnės nuobaudos, nei 

už nusižengimus dėl neatsargumo ar aplaidumo. 

4.3. Už vieną nusižengimą taikoma tik viena drausminė nuobauda. Už antrą per metus 

gautą tokią pat nuobaudą, skiriama griežtesnė nuobauda. 

4.4. Drausminė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo 

nusižengimo paaiškėjimo dienos. 

4.5. LSS narys laikomas nebaustu drausmine nuobauda (išskyrus punktus 4.1.3, 4.1.4 ir 

4.1.5), kai nuo nuobaudos skyrimo praėjo ne mažiau, kaip 1 metai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Lietuvos skautų sąjungos Garbės teismo nuostatus tvirtina Suvažiavimas. 

5.2. Lietuvos skautų sąjungos Garbės teismo nuostatai įsigalioja nuo 2017 04 08. 

5.3. Įsigaliojus šiems Garbės teismo nuostatams netenka galios visi iki tos datos galioję 

Lietuvos skautų sąjungos Garbės teismo nuostatai. 

 

 

 

pareigos   ___________________                                      parašas   ___________________ 


