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UNIFORMOS NUOSTATAI
1.

BENDROJI DALIS

1.1. Žemaitijos skautų organizacijos uniformos nuostatų (toliau – Uniformos nuostatų) tikslas yra
nustatyti uniformos siuvimo reikalavimus, dėvėjimo tvarką ir užtikrinti lygybę tarp
organizacijos narių.
1.2. Uniforma dėvima skautiškuose ir valstybiniuose renginiuose, sueigų metu ir kitais atvejais, kai
reprezentuojama Žemaitijos skautų organizacija (toliau – ŽSO).
1.3. Uniforma turi būti tvarkinga (švari, marškiniai sukamšyti į sijoną/kelnes/šortus) ir dėvima pagal
šiuos nuostatus.

2.

BENDROJI UNIFORMOS DALIS

2.1. Marškiniai:
2.1.1. Ilgomis arba trumpomis rankovėmis;
2.1.2. Smėlio spalvos;
2.1.3. Dvi kišenės – 13 × 15 cm, užsegamos. Kišenės viduryje – 2,5 cm pločio klostė;
2.1.4. Antpečiai – 3,5 × 8 cm, užsegami;
2.1.5. Sagos – skaidrios spalvos, siuvamos ant užsegamosios marškinių dalies (9 cm atstumu viena
nuo kitos), kišenių, antpečių ir rankovių galų (po vieną);
2.2. Antsiuvai ir kt. ženklai:
2.2.1. Organizacijos antsiuvas „Žemaitijos skautai“ siuvamas ant kairės rankovės 5 cm atstumu nuo
pečių linijos (siūlės);
1

2.2.2. Lietuvos Respublikos vėliavos spalvų juostelė siuvama virš dešinės kišenės (nepaliekant
tarpo). Juostelės plotis – 1–1,5 cm, o ilgis sutampa su kišenės pločiu;
2.2.3. Žemaitijos skautų organizacijos ženkliukas segamas ant kairiosios kišenės, klostės centre;
2.2.4. Stovyklų ar kitų skautiškų renginių antsiuvai siuvami virš dešinės kišenės, nešiojami ne
daugiau kaip 3 ir ne ilgiau kaip vienerius metus, išskyrus jubiliejinių, tautinių ir tarptautinių
stovyklų antsiuvus (iki kitos tokio pobūdžio stovyklos). Antsiuvo matmenys neturi viršyti
7,5 × 7,5 cm. Vienas antsiuvas iš labiausiai patikusios stovyklos gali būti nešiojamas nuolat.
Jokie kiti antsiuvai ant uniformos marškinių nesiuvami;
2.2.5. Metinės žvaigždutės (1-erių, 5-erių ir 10-ties metų), rodančios skautavimo trukmę, segamos
virš kairės kišenės, nuo dešinio viršutinio kišenės kampo, nepaliekant tarpo tarp kišenės ir
žvaigždutės.
2.2.6. Specialybių antsiuvai siuvami ant dešinės rankovės, 5 cm atstumu nuo pečių linijos (siūlės),
paliekant tik aukščiausio lygio tos pačios specialybės antsiuvą.
2.3. Švilpukas dėvimas ant kaklo arba kairėje kišenėje, perkišant per kairįjį antpetį juodos arba
turimos kaklaskarės spalvos virvelę.
2.4. Po uniformos marškiniais (apykaklės srityje) gali matytis tik baltos, juodos arba neiššaukiančios
spalvos marškinėliai.

3.

SKAUTŲ UNIFORMOS DALIS

3.1. Šortai:
3.1.1. Tiesūs, iki kelių, tamsiai mėlynos spalvos ir su kilpomis diržui įverti;
3.1.2. Dvi poros kišenių šonuose – įleidžiamos viršuje ir uždėtinės bei užsegamos šonuose, kurių
matmenys – 17 × 25 cm.
3.2. Diržas:
3.2.1. Odinis, juodos ar rudos spalvos, 3–4 cm pločio;
3.2.2. Su metaline sagtimi.
3.3. Kojinės:
3.3.1. Vienspalvės (juodos);
3.3.2. Ilgis – iki kelių.
3.4. Batai:
3.4.1. Tamsūs.
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4.

SKAUČIŲ UNIFORMOS DALIS

4.1. Sijonas:
4.1.1. A formos, iki kelių, tamsiai žalios spalvos, su paslėptu užtrauktuku priekyje, su dvejomis
poromis uždėtinių kišenių priekyje ir įleistinių kišenių gale bei penkiomis kilpomis diržui
įverti;
4.1.2. Įprasto arba žeminto liemens, su 5 cm ilgio dviem skeltukais nugarinėse siūlėse.
4.2. Diržas:
4.2.1. Odinis, juodos ar rudos spalvos, 3–4 cm pločio;
4.2.2. Su metaline sagtimi.
4.3. Kojinės:
4.3.1. Vienspalvės (juodos);
4.3.2. Ilgis – iki kelių.
4.4. Batai:
4.4.1. Tamsūs.

5.

KAKLASKARĖS

5.1. Kaklaskarė simbolizuoja paskutinį duotą įžodį:
5.1.1. Jaunesniojo skauto – ruda;
5.1.2. Skauto – geltona su vyšninės spalvos kraštais;
5.1.3. Patyrusio skauto – vyšninė su violetinės spalvos kraštais;
5.1.4. Patyrusios skautės – vyšninė su mėlynos spalvos kraštais;
5.1.5. Skauto vyčio – violetinė;
5.1.6. Vyresniosios skautės – mėlyna;
5.1.7. Skautininko – žalia.
5.2. Matmenys:
5.2.1. Jaunesniojo skauto, skauto, patyrusio skauto, patyrusios skautės ir skautininko – 1 × 0,7 ×
0,7 m;
5.2.2. Skauto, patyrusio skauto bei patyrusios skautės kaklaskarių kraštų juostelės – 2,5 cm pločio.
5.3. Kaklaskarės nešiojamos susuktos, išilgai įžambinės ir įvertos į movą.
5.4. Movos:
5.4.1. Pagamintos iš: medžio, metalo, virvutės, rago;
5.4.2. Išimtiniais atvejais kaklaskarę galima nešioti surištą draugystės mazgu (po įžodžio arba
pametus movą).
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5.5. Jei skautas yra davęs sk. vyčio/vyr. skautės ir skautininko įžodžius, jis, įvertindamas aplinkybes,
pats renkasi, kokią kaklaskarę dėvėti.

6.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Kiekvienas ŽSO narys medžiagą marškiniams, šortams ir sijonui, antsiuvus, ženkliukus gali
įsigyti pas ŽSO turto skyriaus vadovą.
6.2. Nutraukęs narystę organizacijoje, asmuo praranda teisę dėvėti Žemaitijos skautų organizacijos
uniformą.
6.3. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. netenka galios ŽSO valdybos 2015 m. rugpjūčio 29 d. patvirtinti
Uniformos nuostatai.
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