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LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS
ORDINŲ
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Lietuvos skautų sąjungos (toliau – LSS) vadovybė apdovanoja asmenis LSS ordinais už
pažymėtinai gerą skautiškų darbų atlikimą ir nuopelnus LSS.
1.2. LSS ordinus steigia, keičia ir panaikina LSS Taryba.
1.3. LSS ordinai yra šie:
1.3.1. Ordinas „Už nuopelnus“;
1.3.2. Lelijos ordinas;
1.3.3. Padėkos ordinas;
1.3.4. Geležinio vilko ordinas.
1.4. LSS ordinu „Už nuopelnus“ apdovanoja Vyriausiasis skautininkas, kitais LSS ordinais
apdovanoja LSS Taryba. Apdovanotieji gauna pasirašytą apdovanojimo
liudijimą ir ženklą.
1.5. Ordinas teikiamas asmeniškai. Ordinus ir liudijimus įteikia Vyriausiasis skautininkas.
1.6. LSS nariai gali būti apdovanojami visais LSS ordinais.
1.7. Asmenys, kurie nėra LSS nariai, gali būti apdovanojami: Ordinu „Už nuopelnus“ arba
Padėkos ordinu.
1.8. Ordinas „Už nuopelnus“ arba Padėkos ordinas skiriami Lietuvos ir užsienio valstybių
piliečiams pagerbti už ypatingus nuopelnus LSS.
1.9. Jeigu apdovanojamasis miršta, nespėjęs gauti LSS ordino, arba apdovanojamas po
mirties, ordinas įteikiamas jo artimiesiems.
1.10. Įrašus apie asmenims suteiktus apdovanojimus kaupia ir saugo LSS Vyriausiasis
skautininkas.
II. PRISTATYMAI IR APDOVANOJIMAI
2.1. Apdovanojimui LSS ordinais pristato:
2.1.1. draugininkas – savo draugovės narius;
2.1.2. tuntininkas – savo tunto, tunto štabo narius;
2.1.3. kiti tolygių vienetų vadovai – savo vieneto narius;

2.1.4. Vyriausiasis skautininkas – LSS vadijos narius;
2.1.5. Tarybos pirmininkas - tarybos narius, kontrolės komisijos narius ir ne LSS
priklausančius narius (asmenis).
III. ORDINŲ DĖVĖJIMAS
3.1. Ordinai dėvimi kairėje krūtinės pusėje, aukščiau metinių žvaigždučių,
vyresniškumo eile iš dešinės į kairę, t. y. pats žemiausias kairėje. Geležinio vilko
ordinas – ant juostos po kaklu.
3.2. Kitų organizacijų apdovanojimai dėvimi LSS ordinų kairėje.
3.3. Ordinai dėvimi šiais atvejais:
3.3.1. tautos ir skautų švenčių progomis;
3.3.2. iškilmingose sueigose ir kitose skautų iškilmėse;
3.3.3. atskirais atvejais, įsakius tuntininkui ar aukštesnes pareigas užimančiam
vadovui.
3.4. Ordinų juosteles galima dėvėti prie skautiškų uniformų.
3.5. Asmuo gali netekti LSS ordinų ir teisės juos nešioti:
3.5.1. pats jų atsisakęs;
3.5.2. LSS Tarybos sprendimu.
IV. ORDINAI
4.1. ORDINAS „UŽ NUOPELNUS“
4.2. Ordinu „Už nuopelnus“ gali būti apdovanojamas vyresn. skiltininkas, paskautininkas,
skautininkas ir rėmėjas už nuopelnus LSS nurodytomis sąlygomis:
4.2.1. esantis LSS nariu 3 metus;
4.2.2. išmintingai vadovavęs draugovei, ėjęs kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau
kaip 2 metus;
4.2.3. su savo vadovaujamu vienetu dalyvavęs, ėjęs tolygias turimoms ar aukštesnes
pareigas dvejose skautų stovyklose ir tas pareigas atlikęs pavyzdingai;
4.2.4. kartu su vadovaujamu vienetu pavyzdingai atlikęs darbą ir taip pasitarnavęs
LSS.
4.3. Rėmėjas apdovanojamas ordinu „Už nuopelnus“, jei nuoširdžiu rūpestingumu ir darbu,
moraline ir materialine parama labai pagerino veikimo sąlygas tuntui, draugovei,
kitam tolygiam ar aukštesniam padaliniui.
4.4. LELIJOS ORDINAS
4.5. Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininkas už didelius nuopelnus LSS
nurodytomis sąlygomis:
4.5.1. išmintingai vadovavęs tuntui ar aukštesniam padaliniui arba ėjęs kitas tolygias
pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
4.5.2. esantis skautininku 5 metus, išmintingai ir nuoširdžiai dirbęs vadovavimo
darbą LSS;
4.5.3. yra apdovanotas ordinu „Už nuopelnus“.
4.6. PADĖKOS ORDINAS

4.7. Padėkos ordinu gali būti apdovanotas už ypatingus nuopelnus skautininkas, vyresn.
skautininkas, jei:
4.7.1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;
4.7.2. išmintingai dirbo vadovavimo darbą, turėdamas aukštesnįjį vyresniškumo
laipsnį ne trumpiau kaip 10 metų ir labai prisidėjo prie LSS idėjų stiprinimo ar
jos organizacinės struktūros tobulinimo.
4.8. Rėmėjai ir LSS nariai apdovanojami Padėkos ordinu, jei rūpestingu darbu, moraline
ar materialine parama labai palengvino veikimo sąlygas LSS.
4.9. GELEŽINIO VILKO ORDINAS
4.10. Geležinio vilko ordinu gali būti apdovanojamas vyresn. skautininkas už
nepaprastus nuopelnus LSS, jei:
4.10.1. yra apdovanotas Lelijos ar Padėkos ordinais;
4.10.2. sumaniai vadovavo tuntui ar ėjo aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3
metus.
V. ORDINAS „UŽ NUOPELNUS“

Ordinas „Už nuopelnus“ LSS nariams

Ordinas „Už nuopelnus“ rėmėjams

5.1. Ordino išmatavimai: 300 mm x 300 mm
5.2. Kaladėlės (juostos) išmatavimai: 320 mm x 400 mm
5.3. Papildoma kaladėlė: 320 mm x 100 mm
5.4. Ordinas yra apvalus, 30 mm skersmens. Ženklas pagamintas iš bronzos, jo storis 2,5
mm.

5.5. Aversas: apjuostas 4,5 mm pločio juosta, kurioje yra dviejų dalių užrašas „Už
nuopelnus“. Tarp abiejų žodžių du lietuviški ornamentai. Centre skautų emblema –
Lelija. Mažasis centro apskritimas yra 20 mm skersmens. Lelija pavaizduota tarp dviejų
rūtos šakelių. Ant vidurinio lelijos lapelio – Jogailos kryžius.
5.6. Reversas: yra analogiška 4,5 mm juosta. Žemutinėje juostos dalyje yra užrašas
„Budėk!“. Viršutinėje juostos dalyje septyni lietuviški ornamentai. Mažajame centro
apskritime (20 mm skersmens) pavaizduotas skautų saliutas. Saliuto fone – aštuoni į
galus platėjantys šviesos spinduliai.
5.7. Ordino pakabukas gaminamas iš vielos. Jo centre yra kabliukas ordino ženklui
pritvirtinti.
VI. LELIJOS ORDINAS

Lelijos ordinas

6.1. Ordino išmatavimai: 420 mm x 420 mm
6.2. Kaladėlės (juostos) išmatavimai: 320 mm x 400 mm
6.3. Papildoma kaladėlė: 320 mm x 100 mm

6.4. Aversas: Ordinas yra keturių galų kryžiaus formos. Kiekvienas kryžiaus galas yra lelijos
formos. Kryžius pagaminimas iš sidabro ir nuauksintas. Ženklas 42 mm aukščio ir 42
mm pločio. Kryžiaus galus (lelijas) dengia rūtos šakelės, kurios dengtos žaliu emaliu.
Ordino centre yra 12 mm skersmens medalionas. Jo skritulys padengtas raudonu emaliu,
o centre pavaizduotas sidabrinis vytis. Viršutinėje kryžiaus dalyje yra kilputė pakabučiui
tvirtinti. Šis pagaminimas iš vielos ir turi centrinėje apatinėje dalyje kabliuką kryžiui
tvirtinti.
6.5. Reversas: nuauksintas, visiškai lygus – nėra jokių įrašų, nei ornamentų.
6.6. Ordino ženklas kabinamas ant nuauksinto skersinio, kurio centre tulpės formos
kaspinėlis.
VII. PADĖKOS ORDINAS

Padėkos ordinas LSS nariams

7.1. Ordino išmatavimai: 400 mm x 470 mm
7.2. Kaladėlės (juostos) išmatavimai: 320 mm x 500 mm
7.3. Papildoma kaladėlė: 320 mm x 100 mm

Padėkos ordinas rėmėjams

7.4. Aversas: ordinas susideda iš keturių V simbolių. Ženklas nuauksintas ir padengtas baltu
emaliu. Ordino centre yra 12 mm skersmens medalionas. Jo skritulys padengtas žaliu
emaliu, o centre pavaizduota bronzinė lelijėlė.
7.5. Reversas: nuauksintas, visiškai lygus – nėra jokių įrašų, nei ornamentų.
7.6. Susegimas su juostele yra Gedimino stulpai.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. 4.5.3., 4.7.1., 4.10.1. punktai įsigalioja nuo 2020 01 01.
8.2. LSS ordinų nuostatai įsigalioja nuo 2019 02 03.
8.3. Įsigaliojus LSS ordinų nuostatams, netenka galios 2017 11 04 (NUO-I-008) garbės
ženklų nuostatai.
________________________
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