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N U O S T A T A I 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Lietuvos skautų sąjungos Uniformos nuostatų (toliau – Uniformos nuostatų) tikslas yra 

nustatyti uniformos siuvimo reikalavimus, dėvėjimo tvarką ir užtikrinti aprangos 

vientisumą tarp organizacijos narių. 

1.2. Uniforma dėvima stovyklose, sueigų metu, skautiškuose renginiuose, oficialių valstybinių 

priėmimų, švenčių metu ir kitais atvejais, kai reprezentuojama Lietuvos skautų sąjunga. 

1.3. Uniforma turi būti tvarkinga (švari, marškiniai sukišti į sijoną / kelnes / šortus) ir dėvima 

pagal nuostatus. 

 

II. UNIFORMA 

2.1. Marškiniai: 

2.1.1. Tamsiai žalios spalvos. 

2.1.2. Ilgomis arba trumpomis rankovėmis. Ilgos rankovės atraitojamos pagal rankogalių 

plotį virš alkūnės. 

2.1.3. Dvi kišenės – 13 cm pločio ir 16 cm aukščio. Kišenės viduryje 2,5 cm (jaunesniems 

skautams, skautams, patyrusiems skautams), 3 cm (suaugusiems skautams, vyr. 

skautėms, skautams vyčiams, skautininkams) pločio klostė. Kišenės užsegamos. 

2.1.4. Antpečiai – 4,5 cm pločio, užsegami, trikampiais galais. 

2.2. Kelnės – tamsios spalvos (vienspalvės). 

2.3. Šortai – tamsios spalvos, tiesaus kirpimo, iki kelių (vienspalviai). 

2.4. Sijonas – tamsios spalvos, iki kelių, įprasto arba žeminto liemens (vienspalvis). 

2.5. Diržas – rudos arba juodos spalvos, odinis, su metaline sagtimi. 

2.6. Kojinės – vienspalvės, tamsios spalvos. 

2.7. Batai – tamsūs, tvarkingi (vienspalviai). Sportinė avalynė – netinkama. 

  



III. KAKLARAIŠČIAI 

 

3.1. Jaunesniųjų skaučių – rožinis; 

3.2. Jaunesniųjų skautų – rudas; 

3.3. Skautų – geltonas; 

3.4. Patyrusių skautų – vyšninis; 

3.5. Suaugusių skautų – žalios spalvos su geltona apvadine juostele; 

3.6. Vyresniųjų skaučių – mėlynas; 

3.7. Skautų vyčių – violetinis; 

3.8. Skautininkų – žalias. 

 

IV. ANTSIUVAI IR KITI ŽENKLAI 

 

4.1. Antsiuvas – organizacijos skydelis – siuvamas ant kairės rankovės 8 cm nuo pečių linijos 

(siūlės). 

4.2. Vieneto antsiuvas siuvamas ant dešinės rankovės, 4 cm žemiau peties linijos (siūlės). 

Vieneto antsiuvas gali būti bet kokios formos, bet turi tilpti į 7,5 cm ir 7,5 cm kvadrato 

rėmus. 

4.3. Jaunesniųjų skautų specialybių ženklai siuvami ant dešinės rankovės, pradedami siūti 8 

cm nuo peties linijos (siūlės) schema 3 / 2 / 3. Esant vieneto antsiuvui, specialybių 

ženklai siuvami 4 cm žemiau vieneto antsiuvo. 

 
4.4. Skautų specialybių ženklai siuvami ant dešinės rankovės, pradedami siūti 8 cm nuo peties 

linijos (siūlės). Esant vieneto antsiuvui, specialybių ženklai siuvami 4 cm žemiau vieneto 

antsiuvo, eilėmis po 3. 

4.5. Trispalvė (valstybės vėliavos spalvų) juostelė siuvama, nepaliekant tarpo virš dešiniosios 

kišenės. Ilgis turi sutapti su kišenės pločiu, juostelės aukštis – 1,5 cm. 

4.6. Seserijos ženklas – trilapė rūtelė – segamas kairiosios kišenės klostės centre. 

4.7. Brolijos ženklas – trilapė lelijėlė – segamas kairiosios kišenės centre. 

4.8. Jaunesniųjų skaučių ženklas – kregždutė – segamas kairiosios kišenės klostės centre. 

4.9. Jaunesniųjų skautų ženklas – vilkiukas – segamas kairiosios kišenės centre. 

4.10. Vyresniųjų skaučių ženklelis segamas ant kaklaraiščio, mazgo centre. 

4.11. Skautų vyčių ženklas segamas dešiniosios kišenės centre. 



4.12. Skauto miestas išsiuvinėjamas virš dešiniosios kišenės 0,5 cm aukščiau trispalvės 

juostelės, centre, 1,5 cm aukščio spausdintomis didžiosiomis raidėmis, tamsiai žalios 

spalvos siūlais. 

4.13. Stovyklų antsiuvai siuvami virš dešinės kišenės. 

4.14. Garbės ženklai (ordinai, medaliai, juostelės) segami ir nešiojami virš kairiosios kišenės. 

4.15. Suvenyriniai ženklai segami ir nešiojami ant dešiniosios kišenės. 

4.16. Fetrinės skrybėlės gali būti dėvimos skautų vyčių ir skautininkų (brolių). 

 

V. VIRVUTĖS 

 

5.1. Virvutė – pareigybes parodantis ženklas – 1,5 m ilgio, perlenkta pusiau, per vidurį 

užrišamas mazgas. Virvutė dedama po marškinių apykakle ant kaklaraiščio, jos gale 

kabinamas švilpukas, kuris dedamas į kairiąją kišenę taip, kad virvutė būtų abipus kišenės 

sagos. 

5.1.1. Neturinčių pareigų skautų, patyrusių skautų  ir suaugusių skautų – chaki spalvos, 

storis 5 mm; 

5.1.2. Neturinčių pareigų vyresniųjų skaučių ir skautų vyčių, skautininkų – kaklaraiščio 

spalvos, storis 5 mm; 

5.1.3. Paskiltininkų – žydros spalvos, storis 5 mm; 

5.1.4. Skiltininkų – geltonos palvos, storis 5 mm; 

5.1.5. Draugininkų adjutantų – baltos spalvos, storis 5 mm; 

5.1.6. Draugininkų – tamsiai žalios spalvos, storis 10 mm; 

5.1.7. Gildijos vadovų adjutantų - baltos spalvos, storis 5 mm; 

5.1.8. Gildijos vadovų - tamsiai žalios spalvos, storis 10 mm; 

5.1.9. Vyr. židinietės – mėlynos spalvos, storis 10 mm; 

5.1.10. Būrelio vadovo – violetinės spalvos, storis 10 mm; 

5.1.11. Ramovės vadovo – žalios spalvos, storis 10 mm; 

5.1.12. Tuntininko adjutanto – šviesiai pilkos spalvos, storis 5 mm; 

5.1.13. Tuntininko – rudos spalvos, storis 10 mm; 

5.1.14. LSS Tarybos pirmininko ir vyr. skautininkų – aukso spalvos, storis 10 mm. 

 

VI. „METINĖS“ ŽVAIGŽDUTĖS 

 

6.1. „Metinės“ žvaigždutės segamos virš kairės kišenės, pradedant nuo vidinio krašto. 

6.2. Žvaigždutės segamos tokia tvarka: dešimtmetės, penkiametės, metinės; 

6.3. „Metinės“ žvaigždutės (skautavimo stažas) skaičiuojamas nuo pirmojo įžodžio;  

6.3.1. balto metalo trikampė žvaigždutė – vieneri (1) skautavimo metai; 

6.3.2. balto metalo trikampė žvaigždutė apskritime – penkeri (5) skautavimo metai; 

6.3.3. geltono metalo (auksinė) trikampė žvaigždutė apskritime – dešimt (10) 

skautavimo metų. 

 

VII. PATYRIMO LAIPSNIAI 

 

7.1. Jaunesniųjų skautų (-čių) patyrimų laipsnių ženklai – kaklaraiščio spalvos 0,5 cm 

juostelės, siuvamos ant kairiosios kišenės klostės, nuo kišenės apačios. Ilgis turi sutapti su 

klostės pločiu. 



7.1.1. Viena juostelė – III patyrimo laipsnis; 

7.1.2. Dvi juostelės – II patyrimo laipsnis; 

7.1.3. Trys juostelės – I patyrimo laipsnis. 

7.2. Skautų patyrimų laipsnių ženklai – geltonos spalvos 0,5 cm juostelės, siuvamos ant 

kairiosios kišenės klostės, nuo kišenės apačios. Ilgis turi sutapti su klostės pločiu. 

7.2.1. Viena juostelė – III patyrimo laipsnis; 

7.2.2. Dvi juostelės – II patyrimo laipsnis; 

7.2.3. Trys juostelės – I patyrimo laipsnis. 

7.3. Patyrusių skautų patyrimų laipsnių ženklai – vyšninės spalvos 0,5 cm juostelės, siuvamos 

ant kairiosios kišenės klostės, nuo kišenės apačios. Ilgis turi sutapti su klostės pločiu. 

7.3.1. Viena juostelė – II patyrimo laipsnis; 

7.3.2. Dvi juostelės – I patyrimo laipsnis. 

7.4. Suaugusių skautų patyrimų laipsnių ženklai – žalios spalvos 0,5 cm juostelės, siuvamos 

ant kairiosios kišenės klostės, nuo kišenės apačios. Ilgis turi sutapti su klostės pločiu. 

7.4.1. Viena juostelė – II patyrimo laipsnis; 

7.4.2. Dvi juostelės – I patyrimo laipsnis. 

7.5. Skautai gavę aukštesnį kaklaraištį (praėję programą) privalo nusiimti turimus patyrimo 

laipsnių žymenis. 

 

VIII. VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI 

 

8.1. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai – 1 cm pločio žalios juostelės, siuvamos ant antpečių. 

Nuo antpečių siūlės turi būti 1 cm tarpas, tarp juostelių 0,5 cm tarpai. Siuvama nuo 

antpečių siūlės. 

8.1.1. Paskiltininkas – 1 juostelė; 

8.1.2. Skiltininkas – 2 juostelės; 

8.1.3. Vyresn. skiltininkas – 3 juostelės. 

8.2. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai – skrituliukas, kurio skersmuo yra 2,5 cm, ant jo yra 

segamas Brolijos / Seserijos ženklas (kairės kišenės klostės centre): 

8.2.1. Paskautininkas – raudonos spalvos; 

8.2.2. Skautininkas – mėlynos spalvos; 

8.2.3. Vyresn. skautininkas – žalios spalvos. 

8.3. Skautai gavę aukštesnįjį vyresniškumo laipsnį, turi nusiimti turimus žemesniųjų 

vyresniškumo laipsnių žymenis. 

 

IX. SKAUTININKŲ UNIFORMA 

 

9.1. Uniforma dėvima visų oficialių renginių metu. Ją dėvi skautai, davę skautininko įžodį.  

9.2. Švarkas:  

9.2.1. Sesėms – tamsiai mėlynos spalvos; 

9.2.2. Broliams – tamsios spalvos (vienspalvis). 

9.3. Sijonas (sesėms) – siauras, tiesaus kirpimo, iki kelių, tamsiai mėlynos spalvos. 

9.4. Kelnės : 

9.4.1. Sesėms – tamsiai mėlynos spalvos; 

9.4.2. Broliams – klasikinės, tamsios spalvos (vienspalvės). 

9.5. Marškiniai: 



9.5.1. Sesėms – baltos spalvos, „angliško“ kirpimo apykaklė; 

9.5.2. Broliams – baltos spalvos; 

9.5.3. Leidžiami ir LSS uniforminiai marškiniai. 

9.6. Brolijos / Seserijos ženkliukas segamas į kairįjį švarko atlapą. 

9.7. Skautų vyčių / vyresniųjų skaučių ženkliukas segamas į kairįjį švarko atlapą. 

9.8. Batai – tamsios spalvos, uždari, tvarkingi. 

 

X.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10.1. Nutraukęs narystę organizacijoje, asmuo netenka teisės dėvėti Lietuvos skautų sąjungos 

uniformą ir jos atributiką. 

10.2. LSS uniformų nuostatai įsigalioja nuo 2018 12 12. 

10.3. Įsigaliojus LSS uniformų nuostatams, netenka galios 2017 11 04 (NUO-III-006) 

uniformų nuostatai. 

________________________ 

 

 

LSS TARYBOS PIRMININKAS                                                          VALENTINAS ŠARĖJUS 


