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VĖLIAVŲ IR GAIRELIŲ NUOSTATAI
1.

BENDROJI DALIS

1.1. Žemaitijos skautų organizacijos vėliavų ir gairelių nuostatų (toliau – Vėliavų ir gairelių nuostatų)
tikslas yra nustatyti vėliavų ir gairelių laikymo bei naudojimo taisykles.
1.2. ŽSO vėliava naudojama skautiškuose ir valstybiniuose renginiuose bei kitais atvejais, kai
reprezentuojama Žemaitijos skautų organizacija (toliau – ŽSO).
1.3. Gairelė naudojama skautiškuose ir valstybiniuose renginiuose, skilčių ir kitų vienetų sueigų metu
ir tada, kai reprezentuojama skiltis ir / ar ŽSO.
1.4. Kartu su ŽSO vėliava naudojamos valstybinės vėliavos turėtų būti maždaug tokio paties dydžio.
Valstybinės vėliavos negali būti mažesnės už ŽSO vėliavą.
1.5. Vėliava ir / ar gairelė turi būti tvarkinga ir naudojama pagal šiuos nuostatus.
2.

ŽEMAITIJOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS VĖLIAVA

2.1. Vėliavos ilgis – 150 cm, plotis – 100 cm.
2.2. Vėliava – tamsiai žalios spalvos, su geltonu ŽSO logotipu centre. Žr. 1 Priedas.
2.3. Vėliavos kotas turi būti apvalus, natūralaus medžio. Aukštis – nuo 250 iki 300 cm. Skersmuo ne
didesnis nei 3,5 cm.
3.

GAIRELĖ

3.1. Gairelė lygiašonio trikampio formos. Plotis (prie koto) – 25 cm, ilgis – 35 cm. Žr. 2 Priedas.
1

3.2. Gairelė – geltonos spalvos.
3.3. Skilties simbolius ir užrašus sukuria pati skiltis.
3.4. Gairelės kotas turi būti apvalus, natūralaus medžio. Aukštis – iki gairelininko pečių.
3.5. Skilties gairelę laiko ir prižiūri skiltininkas ar skilties gairelininkas.
4.

ŽSO VĖLIAVOS LAIKYMAS, SAUGOJIMAS IR PAĖMIMAS NAUDOJIMUI

4.1. ŽSO vėliava laikoma vieneto vadovo parinktoje, saugioje ir prideramoje vietoje, uždengta ir
apsaugota nuo dulkių, karščio, saulės ir pan.
4.2. Už ŽSO vėliavą atsako vyr. skautininkas ir draugininkai / gaujų vadai.
4.3. ŽSO vėliavą paimti ar išduoti gali tik ŽSO vyr. skautininkas ar draugininkas / gaujos vadas.
5.

VĖLIAVŲ NEŠIMO IR LAIKYMO BŪDAI

5.1. Vėliavos nešamos prieš save (per vidurį, kotas šalia dešinės kojos) arba atremtos į dešinį petį.
5.2. Nešant pro garbės tribūną, sargyba pasuka galvą į jos pusę; vėliavos nepalenkiamos; palydovai
priglaudžia rankas prie šonų.
5.3. Vėliavą laikant vietoje, jos kotas atremiamas prieš dešinę koją į pagrindą ir laikomas abiem
rankomis.
5.4. Vėliava niekada negali liesti grindų ar žemės.
5.5. Vėliava niekada nelaikoma horizontaliai, nenešama per daug palenkta pirmyn ar atgal.
5.6. Lietuvos Respublikos himno metu Lietuvos valstybės vėliavos ir Lietuvos valstybės istorinės
vėliavos pozicijos nekeičiamos. ŽSO vėliava (giedant himną, Šv. Mišių pakylėjimo metu)
palenkiama į priekį 45º kampu.
6.

VĖLIAVŲ PAGERBIMAS

6.1. Skautas bet kur ir bet kada pagerbia vėliavas.
6.2. Vėliava pagerbiama atsistojimu, stovėjimu ramiai, palydėjimu akimis ir, jei reikia, saliutu (pagal
rikiuotės vadovo komandą).
6.3. Kai vėliava pranešama pro šalį, atsistojama ramiai (vėliavai artėjant) ir palydima akimis, kol
nutolsta.
6.4. Rikiuotėje, praeidamas pro vėliavą skautas pradeda saliutuoti bent 5 žingsniai prieš vėliavą ir
baigia 5 žingsniai už vėliavos. Stovint rikiuotėje, pasisukama vėliavos pusėn, rankos
prispaudžiamos prie šonų.
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7.

VĖLIAVŲ NAUDOJIMAS RENGINIUOSE

7.1. Vėliavos stovyklose keliamos rytinės, o leidžiamos vakarinės rikiuotės metu.
7.2. Vėliavų pakėlimo ir nuleidimo tvarka:
7.2.1. Pakėlimas. Iš anksto paskiriama kiekvienai vėliavai po du ar mažiau vėliavininkus. Davus
komandą: „Skautai! Vėliavas kelt, vėliavas gerbt!“ vėliavininkai iškelia vėliavas.
Saliutuojama didžiuoju saliutu. Davus komandą: „Pagerbta!“ ta pačia tvarka grįžta į rikiuotę.
7.2.2. Nuleidimas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir pakėlimas.
7.3. Vėliavų pakėlimo ar nuleidimo metu gali būti giedamas Lietuvos Respublikos himnas.
8.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. ŽSO vėliavų ir gairelių nuostatai įsigalioja nuo 2019 m. sausio 26 d.
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