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ĮŽODŽIO NUOSTATAI
1.

BENDROJI DALIS

1.1. Įžodžio nuostatai (toliau – nuostatai) nustato įžodžio davimo tvarką bei įžodžio ceremonijos
(toliau – ceremonijos) eigą.
1.2. Šie nuostatai taikomi jaunesniųjų skautų, skautų, patyrusių skautų, skautininkų įžodžiams.
1.3. Įžodis duodamas visuotinių organizacijos ar struktūrinių vienetų renginių metu.
1.4. Įžodis – tai pasižadėjimas stengtis gyventi pagal įžodyje nusakomus tikslus.
1.5. Įžodis duodamas individualiai.
1.6. Ceremoniją organizuoja, jai vadovauja ir įžodį priima ŽSO vyriausiasis skautinkas (toliau –
Vyriausiasis skautininkas). Jam nesant – jo įgaliotas ŽSO narys, davęs skautininko įžodį.
1.7. Apie įžodžio ceremoniją Vyriausiasis skautininkas informuoja į ceremoniją kviečiamus
ŽSO narius.
1.8. Išimtinais atvejais Vyriausiasis skautininkas gali pakviesti ceremonijoje dalyvauti kitos skautų
organizacijos narį.

2.

CEREMONIJOS RIKIUOTĖ

2.1. Jaunesniųjų skautų ceremonijos rikiuotė:
2.1.1. Renginio vadovas sukviečia visus dalyvius į rikiuotę, kurios viduryje dega laužas. Visiems
išsirikiavus, vadovavimą rikiuotei perduoda Vyriausiajam skautininkui ar jo įgaliotam
asmeniui (toliau – ceremonijos vadovas);
2.1.2. Ceremonijos

vadovas

komanduoja:

„Skautai!

Lygiuot!

Ramiai!“

Pakviečiamas

ceremonijos vadovo asistentas. Asistentas atsistoja ceremonijos vadovui iš dešinės pusės.
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2.1.3. Į rikiuotę įnešama Lietuvos Respublikos vėliava. Ceremonijos vadovas komanduoja:
„Skautai! Vėliavą įnešt, vėliavą gerbt!“. Saliutuojama didžiuoju saliutu. Vėliava nešama
iškėlus ją 60 laipsnių kampu į viršų. Vėliavnešys su vėliava atsistoja ceremonijos vadovui iš
kairės pusės. Vėliavos įnešimą ceremonijos vadovas su vėliavnešiu aptaria prieš rikiuotę.
2.1.4. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Laisvai!“.
2.1.5. Ceremonijos vadovas išvardina kandidatus duoti jaunesniojo skauto įžodį. Įvardyto
kandidato skiltininkas (o jam nesant – gaujos vadas) atveda kandidatą prie ceremonijos
vadovo (visi kandidatai išsirikiuoja į vieną eilę prieš ceremonijos vadovą). Atstumą nurodo
ceremonijos vadovas. Skiltininkai, gaujos vadai, atlydėję kandidatus, išsirikiuoja
ceremonijos vadovo kairėje pusėje, už vėliavos.
2.1.6. Įžodžio ceremonija baigiama Lietuvos Respublikos vėliavos išnešimu. Ceremonijos vadovas
komanduoja: „Skautai! Vėliavą išnešt, vėliavą gerbt!“. Saliutuojama didžiuoju saliutu.
Vėliavnešys vėliavą išneša tuo pačiu keliu, kaip ir įnešė.
2.2. Skautų, patyrusių skautų, skautininkų ceremonijos rikiuotė:
2.2.1. Ceremonijos vadovas, stovėdamas 3–5 m atstumu prieš laužą, duoda komandą: „Skautai!
Išsirikiuot!“;
2.2.2. Ceremonijos vadovo asistentas atsistoja ceremonijos vadovui iš dešinės pusės;
2.2.3. Ceremonijoje dalyvaujančios skautės išsirikiuoja viena eile, statmenai ceremonijos vadovui
iš kairės pusės, prieš laužą. Atstumą iki laužo nurodo ceremonijos vadovas;
2.2.4. Ceremonijoje dalyvaujantys skautai išsirikiuoja viena eile, statmenai ceremonijos vadovui iš
dešinės pusės, prieš laužą. Atstumą iki laužo nurodo ceremonijos vadovas;
2.2.5. Vėliavnešys, kartu su vėliava, atsistoja atokiau nuo išsirikiavusių skaučių ir skautų. Tikslią
vietą nurodo ceremonijos vadovas.
2.2.6. Sesėms ir broliams išsirikiavus, o vėliavnešiui atsistojus nurodytoje vietoje, į ceremoniją
atvedami kandidatai. Kandidatai išrikiuojami prieš ceremonijos vadovą, už laužo, ties
skaučių ir skautų eilės pabaiga. Kandidatus atvedęs skautas atsistoja į skaučių ar skautų
eilės galą.
2.2.7. Visi ceremonijos dalyviai stovi „Laisvai“.
2.2.8. Įžodžio ceremonija pradedama Lietuvos Respublikos vėliavos įnešimu. Ceremonijos
vadovas komanduoja: „Skautai! Vėliavą įnešt, vėliavą gerbt!“. Saliutuojama didžiuoju
saliutu. Vėliavnešys vėliavą įneša per tarpą, esantį tarp skaučių ir kandidatų eilių. Vėliava
nešama iškėlus ją 60 laipsnių kampu į viršų. Vėliaviavnešys iškėlęs vėliavą žygiuoja
viduriu, tarp laužo ir skaučių eilės iki kol prieina statmenai ceremonijos vadui iš kairės
pusės, po to sustoja, laiko vėliavą vertikaliai, apsisuka, stovi ramiai, laiko vėliavą vertikaliai.
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2.2.9. Įžodžio ceremonija baigiama Lietuvos Respublikos vėliavos išnešimu. Ceremonijos vadovas
komanduoja: „Skautai! Vėliavą išnešt, vėliavą gerbt!“. Saliutuojama didžiuoju saliutu.
Vėliavnešys vėliavą išneša tuo pačiu keliu, kaip ir įnešė.
2.2.10. Ceremonijos vadovas komanduoja „Laisvai!“.

3.

ĮŽODŽIO DAVIMAS

3.1. Jaunesniojo skauto įžodis:
3.1.1. Ceremonijos vadovas, kreipiasi į kandidatą: „Broli / sese, ar esi pasiruošęs duoti
jaunesniojo skauto įžodį?“. Kandidatas, patvirtindamas savo sprendimą duoti įžodį, atsako
„Taip“, priešingu atveju – „Ne“;
3.1.2. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Prašau prieiti prie manęs“. Kandidatas prieina ir
atsistoja prieš ceremonijos vadovą 2 m atstumu.
3.1.3. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Skautai! Įžodį duok, įžodį gerbt!“. Saliutuojama
didžiuoju saliutu.
3.1.4. Kandidatas, prieš sakydamas įžodžio tekstą, saliutuoja didžiuoju jaunesniojo skauto saliutu,
ir sako įžodžio tekstą: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų
skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“. Jei dėl emocinių priežasčių kandidatas
negali pasakyti įžodžio teksto, kandidatas jį kartoja pagal ceremonijos vadovą.
3.1.5. Pasakęs įžodžio tekstą, kandidatas baigia saliutuoti. Vėliavnešys palenkia vėliavą taip, kad
būtų pasvirusi 10–20 cm iki žemės. Kandidatas prieina prie vėliavos, priklaupia ant
dešiniojo kelio, pabučiuoja vėliavą ir grįžta į vietą. Vėliavnešys vėliavą laiko vertikaliai.
3.1.6. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Laisvai!“.
3.1.7. Ceremonijos vadovas užriša kaklaraištį.
3.1.8. Tokia pat seka įžodį duodą visi kandidatai.
3.2. Skauto, patyrusio skauto, skautininko įžodis:
3.2.1. Ceremonijos vadovas kreipiasi į kandidatą: „Broli / sese, ar esi pasiruošęs duoti skauto /
patyrusio skauto / skautininko įžodį?“. Kandidatas, patvirtindamas savo sprendimą duoti
įžodį, atsako „Taip“, priešingu atveju – „Ne“;
3.2.2. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Prašau prieiti prie manęs“. Kandidatas prieina ir
atsistoja prieš ceremonijos vadovą 2-ų m atstumu.
3.2.3. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Skautai! Įžodį duok, įžodį gerbt!“. Saliutuojama
didžiuoju saliutu.
3.2.4. Kandidatas prieš sakydamas įžodžio tekstą, saliutuoja didžiuoju saliutu, ir sako įžodžio
tekstą:
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3.2.4.1. Skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei,
padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“;
3.2.4.2. Patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir
Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu
jaunesniam skautui“;
3.2.4.3. Skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui,
Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei“.
3.2.5. Pasakęs įžodžio tekstą, kandidatas baigia saliutuoti. Vėliavnešys palenkia vėliavą taip, kad
būtų pasvirusi 10–20 cm iki žemės. Kandidatas prieina prie vėliavos, priklaupia ant
dešiniojo kelio, pabučiuoja vėliavą ir grįžta į vietą. Vėliavnešys vėliavą laiko vertikaliai.
3.2.6. Ceremonijos vadovas komanduoja: „Laisvai!“.
3.2.7. Ceremonijos vadovas užriša kaklaraištį.
3.2.8. Tokia pat seka įžodį duoda visi kandidatai.
3.3. Pasibaigus ceremonijai, ką tik davę įžodį skautai yra visų dalyvavusiųjų pasveikinami ir
supažindinami su organizacijoje esančiomis tradicijomis, kurių laikomasi davus įžodį.

4.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Nuostatai parašyti bendrine kalba. Ceremonijos metu atitinkamai derinami vyriškosios ir
moteriškosios giminės linksniai.
4.2. Išimtiniais atvejais, kai dėl tam tikrų aplinkybių neįmanoma visiškai pritaikyti nuostatuose
aprašytos tvarkos, Vyriausiasis skautininkas gali priimti sprendimą dėl vienkartinių
ceremonijos tvarkos pakeitimų.
4.3. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. netenka galios ŽSO valdybos 2013 m. lapkričio 30 d. patvirtinti
Įžodžio nuostatai.
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1 priedas

Ceremonijos schema
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