LIETUVOS SKAUTIJOS
UNIFORMOS
NUOSTATAI
2017 m. rugpjūčio 19 d. Nr. LS-N-18-04
Rumšiškės
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Uniforma dėvima sueigose, skautiškuose renginiuose, skautiškų, valstybinių ir tautinių švenčių metu,
tais atvejais, kai reprezentuojama Lietuvos skautija (toliau - LS). Uniformos ir ženklai dėvimi LS narių,
pagal jų priklausomybę skautiškiems vienetams, patyrimo ir vyresniškumo laipsnius.
II. LIETUVOS SKAUTIJOS UNIFORMA
2. Marškiniai – su dviem kišenėmis, antpečiais ir ant apykaklės išsiuvinėtu užrašu “Skautai”:
2.1. Skautų – smėlio spalvos;
2.2. Jūrų skautų – tamsiai mėlynos spalvos;
2.3. Oro skautų – šviesiai mėlynos dangaus spalvos.
3. Kelnės – ilgos arba trumpos:
3.1. Skautų – chaki spalvos;
3.2. Jūrų skautų – tamsiai mėlynos spalvos;
3.3 Oro skautų – tamsiai mėlynos spalvos.
4. Sijonai – ilgis iki kelių:
4.1. Skaučių – chaki spalvos;
4.2. Jūrų skaučių – tamsiai mėlynos spalvos;
4.3. Oro skaučių – tamsiai mėlynos spalvos.
5. Kojinės – iki kelių, su atvartais:
5.1. Skautų – rudos spalvos;
5.2. Jūrų skautų – tamsiai mėlynos spalvos;
5.3. Oro skautų – tamsiai mėlynos spalvos;

5.4. Visas vienetas privalo dėvėti vienos spalvos kojines.
6. Diržas – odinis (rudas arba juodas) su metaline sagtimi. Taip pat gali būti pintas / nertas diržas arba austa
juosta.
7. Batai – tamsūs, uždari.
8. „LIETUVOS SKAUTIJA“ (išlenktas užrašas) siuvamas ant kairės rankovės 5 cm nuo pečių linijos.
9. Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos (toliau - PSJO) ženklas – siuvamas ant kairės rankovės, žemiau
užrašo „Lietuvos skautija“.
10. Krašto / konferencijos pavadinimas (išlenktas užrašas) – siuvamas ant kairės rankovės 1,5 cm žemiau
PSJO ženklo.
11. Vieneto emblema (neprivaloma) – siuvama ant kairės rankovės, žemiau krašto / konferencijos
pavadinimo.
12. Švilpukus, pririštus skirtingų spalvų virvutėmis, kairėje kišenėje nešioja skiltininkai bei aukštesnes
vadovaujančias pareigas užimantys vadovai. Virvučių spalvos:
12.1. skiltininko / paskiltininko – geltona;
12.2. draugininko / draugininko pavaduotojo – žalia;
12.3. tuntininko / tuntininko pavaduotojo – vario spalvos;
12.4. krašto / konferencijos seniūno / krašto / konferencijos seniūno pavaduotojo – sidabro spalvos;
12.5. LS tarybos pirmininko ir LS vyr. skautininko – aukso spalvos.
13. Skauto vardas siuvinėjamas virš dešinės kišenės, 2 cm aukščio raidėmis:
13.1. Skautų – tamsiai mėlynu siūlu;
13.2. Jūrų skautų – geltonu siūlu;
13.3. Oro skautų – tamsiai mėlynu siūlu.
14. Stovyklų emblemos – virš dešinės kišenės galima nešioti (prisisiūti) ne daugiau nei 3 stovyklų
emblemas ir ne ilgiau kaip 1 metus, išskyrus jubiliejinių, tautinių ir tarptautinių stovyklų, kurios vyksta
rečiau nei kas metus.
15. Organizacijos ženklas “Lelijėlė” segamas ant kairės kišenės, klostės viduryje.
16. „Metinės“ žvaigždutės – siuvamos virš kairės kišenės:
16.1. trikampė žvaigždutė žalios spalvos apvadu– vieneri (1) skautavimo metai;
16.2. trikampė žvaigždutė sidabro spalvos apvadu – penkeri (5) skautavimo metai;
16.3. trikampė žvaigždutė aukso spalvos apvadu – dešimt (10) skautavimo metų.
17. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai žymimi skirtingų spalvų apskritimais, ant kurių segamas
organizacijos ženklas “Lelijėlė” (ant kairės kišenės klostės):
17.1. paskautininkas – raudonos spalvos;

17.2. skautininkas – žalios spalvos;
17.3. vyresn. skautininkas – mėlynos spalvos.
18. Specialybių ženklai – siuvami ant dešinės rankovės, žemiau patyrimo laipsnių.
19. Garbės ženklai (ordinai, medaliai, juostelės) – segami ir nešiojami virš kairės kišenės virš “Metinių”
žvaigždučių.
20. Suvenyriniai ženklai – segami ir nešiojami ant dešinės kišenės.
21. Kaklaraiščiai, nepriklausantys jaunimo programai:
21.1. Skautininko - žalios spalvos;
21.2. Suaugusiojo skautybėje - pilkos spalvos;
21.3. Gilvelininko - smėlio spalvos;
21.4. Atstovavimo - trijų spalvų: žalia (pagrindas), geltona ir raudona (kraštų apsiuvai), su išsiuvinėtu
užrašu anglų kalba „Lithuanian Scouting“.
III. SKAUTŲ UNIFORMA
22. Kaklaraiščiai:
22.1. Jaunesniojo skauto - oranžinės spalvos;
22.2. Skauto - geltonos spalvos;
22.2. Patyrusio skauto - vyšninės spalvos;
22.3. Vyr. skautės - mėlynos spalvos;
22.4. Skauto vyčio - violetinės spalvos.
23. Jaunesnieji skautai dėvi kaklaraiščius ir žalios spalvos trumparankovius marškinėlius arba džemperius
su ant nugaros spausdintu užrašu „Stengsiuos!“. Emblemų kiekis ir siuvimo vieta neribojama.
24. Patyrimo laipsnių ženklai (pagal jaunimo programą) siuvami ant dešinės rankovės. Jaunesniesiems
skautams ir skautams centrinis ženkliukas siuvamas 7 cm. nuo peties linijos, kiti 3 (atitinkantys patyrimo
laipsnius) siuvami aplink centrinį. Patyrusių skautų ženklas, susidedantis iš 2 lašo formos dalių, siuvamas 5
cm nuo peties linijos.
24.1. Jaunesniųjų skautų patyrimo ženklai:
24.1.1. centre – „vilkiuko galva” oranžiniame fone;
24.1.2. iš dešinės – „saulytė” oranžiniame fone (III patyrimo laipsnis);
24.1.3. iš kairės – „lašelis” oranžiniame fone (II patyrimo laipsnis);
24.1.4. viršuje – „žaibas” oranžiniame fone (I patyrimo laipsnis).
24.2. Skautų patyrimo ženklai:

24.2.1. centre – „skautiškas saliutas” geltoname fone;
24.2.2. iš dešinės – „kirvis” geltoname fone (III patyrimo laipsnis);
24.2.3. iš kairės – „palapinė” geltoname fone (II patyrimo laipsnis);
24.2.4. viršuje – „laužas” geltoname fone (I patyrimo laipsnis).
24.3. Patyrusių skautų patyrimo ženklai:
24.3.1. sidabro spalvos „vyšnia” tamsiai vyšniniame fone (II patyrimo laipsnis);
24.3.2. aukso spalvos „vyšnia” tamsiai vyšniniame fone (I patyrimo laipsnis).
25. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai žymimi 5 cm. pločio juostelėmis ant antpečių:
25.1. paskiltininkas – raudona juostelė;
25.2. skiltininkas – žalia juostelė;
25.3. vyresn. skiltininkas – mėlyna juostelė.
26. Vyr. skaučių ženklelis – segamas ir nešiojamas ant kaklaraiščio tikrojo mazgo.
27. Skautų vyčių ženklelis – segamas ant dešinės kišenės klostės.
28. Fetrinė skrybėlė – yra pasirinktinai dėvima uniformos dalis.

IV. JŪRŲ SKAUTŲ UNIFORMA
29. Kaklaraiščiai:
29.1. Jaunesniojo jūrų skauto - žydros spalvos;
29.2. Jūrų skauto - mėlynos spalvos su trimis 5mm. pločio baltomis juostelėmis;
29.3. Patyrusio jūrų skauto - juodos spalvos su trimis 5 mm. pločio baltomis juostelėmis;
29.4. Gintarės - tamsiai mėlynos spalvos, su gintarėliu;
29.5. Budžio - tamsiai mėlynos spalvos, su viena 4 mm. pločio balta juostele.
30. Jaunesnieji jūrų skautai dėvi kaklaraiščius ir tamsiai mėlynos spalvos trumparankovius marškinėlius
arba džemperius su ant nugaros spausdintu užrašu “Gero vėjo!“. Emblemų kiekis ir siuvimo vieta
neribojama.
31. Patyrimo laipsnių ženklai (pagal jaunimo programą) siuvami ant dešinės rankovės.
32. Jaunesniųjų jūrų skautų patyrimo ženklai:
32.1. centre – “bebro galva” žydrame fone;
32.2. iš dešinės – „saulytė” žydrame fone (III patyrimo laipsnis);
32.3. iš kairės – „lašelis” žydrame fone (II patyrimo laipsnis);
32.4. viršuje – „žaibas” žydrame fone (I patyrimo laipsnis).

33. Jūrų skautų patyrimo ženklai:
33.1. centre – „skautiškas saliutas” mėlyname fone;
33.2. iš dešinės – „kirvis” mėlyname fone (III patyrimo laipsnis);
33.3. iš kairės – „palapinė” mėlyname fone (II patyrimo laipsnis);
33.4. viršuje – „laužas” mėlyname fone (I patyrimo laipsnis).
34. Patyrusių jūrų skautų ženklai:
34.1. pirma geltona varnelė – II patyrimo laipsnis;
34.2. antra geltona varnelė – I patyrimo laipsnis.
35. Jūrų skautų žemesnieji vyresniškumo laipsniai žymimi 7–8 mm. geltonomis juostelėmis ant antpečių:
35.1. Vairininkas - 1 juostelė;
35.2. Valtininkas - 2 juostelės;
35.3. Vyresn. valtininkas - 3 juostelės.
36. Gintarių ženklelis – segamas ir nešiojamas ant kaklaraiščio tikrojo mazgo.
37. Budžių ženklelis – segamas ir nešiojamas ant dešinės kišenės, klostės viduryje.
38. Jūrų skautų skydelis siuvamas ant dešinės rankovės virš patyrimo ir specialybių ženklų.

V. ORO SKAUTŲ UNIFORMA
39. Kaklaraiščiai :
39.1. Jaunesniojo oro skauto - oranžinės spalvos su 3 cm. mėlyna juostele krašte;
39.2. Oro skauto - geltonos spalvos su 3 cm. mėlyna juostele krašte;
39.3. Patyrusio oro skauto - žalios (samanų) spalvos su 3 cm mėlyna juostele krašte.
40. Patyrimo laipsnių ženklai (pagal jaunimo programą) tokie patys kaip ir skautų.
41. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai tokie patys kaip ir skautų.
42. Vyr. skaučių ženklelis – segamas ir nešiojamas ant kaklaraiščio tikrojo mazgo.
43. Skautų vyčių ženklelis – segamas ant dešinės kišenės klostės.
44. Fetrinė skrybėlė – tamsiai mėlyna, visiems oro skautams, yra pasirinktinai dėvima uniformos dalis.
48. Pilotė – tamsiai mėlyna, visiems oro skautams, yra pasirinktinai dėvima uniformos dalis.
49. Oro skautų ženklelis – medžiaginė emblema (Lietuvos skautijos ženklelis su sparnais) siuvamas virš
kairės kišenės, “metinių” žvaigždučių ir garbės ženklų.

VI. SKAUTININKŲ UNIFORMA
50. Uniformą dėvi skautininko įžodį davę skautai.
51. Skautininkų uniforma dėvima reprezentuojant Lietuvos skautiją išorinių renginių metu.
52. Skautiškų renginių metu galima pasirinktinai dėvėti bendrąją arba skautininkų uniformą.
53. Uniformą sudaro:
53.1. Švarkas (sesėms ir broliams) – tamsiai mėlynos spalvos;
53.2. Sijonas (sesėms) – tamsiai mėlynos spalvos;
53.3. Kelnės (broliams) – tamsiai mėlynos spalvos;
54.4. Marškiniai (sesėms ir broliams) – baltos spalvos;
55.5. Kaklaraištis (sesėms ir broliams) – skautininko.
56. LS ženkliukas – 1 cm. skersmens LS ženkliukas segamas į kairįjį švarko atlapą.
57. Batai – juodos spalvos, uždari, odiniai.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
58. LS uniformos nuostatai įsigalioja nuo 2017-08-19.
59. Įsigaliojus Uniformos nuostatams netenka galios 2016-05-15 LS uniformos nuostatai.
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