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I. VĖLIAVŲ, GAIRIŲ IR GAIRELIŲ NAUDOJIMAS
1. Valstybines ir skautiškas vėliavas naudoja LSS vienetai pradedant draugove ir
aukščiau.
2. Skautų vėliavos šventinamos, surašomas įteikimo aktas.
3. Visos vėliavos naudojamos pagarbiai iškilmingomis progomis, dalyvaujant vienetų
nariams.
4. Naudojamos valstybinės vėliavos turėtų būti maţdaug vienodo dydţio. Valstybinės
vėliavos negali būti maţesnės uţ skautų vėliavas.
5. Skautiškieji vienetai naudoja ir gaires, gaireles. Gairės ir gairelės nešventinamos.
Gairės ir gairelės vartojamos iškylose, stovyklose, uţsiėmimuose ir kt., kur
dalyvaujama su vienetu ir veikiama skautų vardu.
6. Vienetas, neturintis savo vėliavos, jos vietoje gali naudoti gairę.
7. Vėliavos negali būti naudojamos renginiuose, jei negautas vadovybės leidimas.
8. Uţ vėliavų, gairių ir gairelių laikymą bei naudojimą atsakingi vienetų vadovai.
II. SKAUTŲ VĖLIAVOS
LSS vėliavos ilgis 180 cm, plotis - 105 cm Šakų, tuntų ,draugovių vėliavos gali turėti
kutus. Draugovių ir tuntų vėliavų kotai - 2.2 - 2.5 m aukščio. Jie turi būti lengvi,
sudedami.
Skautų vėliavos šventinimas ir įteikimas
1. Skautų vėliavos šventinamos ir įteikiamos iškilmingomis progomis (sukaktuvių,
tautinių ar skautų švenčių ir pan.) .
2. Vėliavai įteikti surašomas atitinkamas aktas.
3. Vėliava atnešama į baţnyčią susukta apsaugos makštyje ir atiduodama
krikštatėviams, kurie nuima apsaugos makštį ir išvynioja vėliavą. Po pašventinimo
krikštatėviai ją neša pro išsirikiavusį vienetą, pradedant nuo kairės, ir apnešę grįţta į
salės vidurį, kur iškilmingai įteikia vėliavą ir jos aktą vieneto vadovui.
4. Vieneto vadovas vėliavą perduoda vėliavininkams.
Vėliavininkų ir palydovų paskyrimas
1. Valstybinių vėliavų vėliavininkai ir jų palydovai paskiriami vieneto vadovo.
2 .Skautų vėliavai vėliavininkas yra skiriamas arba renkamas tam tikram laikui.
3. Vėliavos sargyba turi dėvėti tvarkingą uniformą.

4 Jei vėliavos laikomos vietoje ilgesnį laiką, vėliavininkai ir palydovai po tam tikro
laiko keičiami.
Vėliavų saugojimas ir paė mimas naudojimui
1. Vėliavos laikomos vieneto vadovo parinktoje, saugioje vietoje uţdengtos ir
apsaugotos nuo dulkių, saulės ir pan.
2. Uţ vėliavas atsako vieneto vadovas.
3. Vėliavas saugo ir priţiūri vėliavininkas.
4. Vėliavas paimti ar išduoti gali tik vėliavininkas vieneto vadovui leidus. Savavališkai
paimti vėliavas yra grieţtai draudţiama.
5. Jei vienetas likviduojamas, vėliavos perduodamos Ūkio skyriui, surašomas perdavimo
aktas.
6. Vėliavai susidėvėjus, ji perduodama LSS archyvui.
Vėliavų nešimo ir laikymo būdai
1. 1.Vėliavos nešamos prieš save ( per vidurį ) arba atremtos į dešinį petį.
2. Nešant pro garbės tribūną, sargyba pasuka galvą į jos pusę; vėliavos nepalenkiamos;
palydovai priglaudţia rankas prie šonų.
3. Vėliavą laikant vietoje, jos kotas atremiamas prieš save per vidurį į pagrindą ir
laikomas abiem rankom.
4. Vėliavos niekada negali liesti že mės.
5. Vėliava niekada nenešama per daug palenkta pirmyn ar uţsidėjus ant peties.
6. Himno metu tautinė vėliava nelenkiama. Skautų vėliava ( giedant himną, kilimo į
stiebą metu ) palenkiama į priekį 45º kampu.
Vėliavos iškilmių metu ir bažnyčioje
1. Visos vėliavos laikomos vienoje eilėje, nustatyta tvarka.
2. Įnešant vėliavas, išrikiuotam vienetui duodama komanda: "Ramiai! Vėliavas įnešt!
Vėliavas gerbt!". Visi stovi ramiai ir pasuka galvas, akimis lydėdami vėliavas.
Saliutuoja „ maţuoju saliutu ‘‘. Vėliavos įnešamos ir pastatomos dešinėje pusėje arba
kitoje nurodytoje vietoje. Po to duodama komanda: "Pagerbta!". Lygiai taip pat
vėliavos išnešamos.
3. Vėliavas įnešant į baţnyčią nekomanduojama, bet vienetų nariai atsistoja ir palydi ją
akimis. Vėliava pastatoma baţnyčios administracijos nurodytoje vietoje. Pamaldom
pasibaigus vėliavos iš baţnyčios išnešamos prieš išeinant ţmonėms.
4. Vadovybei nurodţius, kaip gedulo ţenklas, prie skautų vėliavos gali būti pririštas
gedulo kaspinas viršuje ant vėliavos koto.

Vėliavos stovykloje
1. Vėliavos stovykloje keliamos saulei tekant ir leidţiamos saulei leidţiantis.
2. Vėliavos kėlimo ir nuleidimo tvarka:
a. Kėlimas. Iš anksto paskiriama kiekvienai vėliavai po tris ar maţiau
vėliavinikus. Davus komandą : "Vėliavininkai prie vėliavos!", jie, nešdami
vėliavą ant priglaustos prie kūno kairės rankos, išeina iš rikiuotės, nuţygiuoja
vorele prie stiebo, atsistoja uţ jų veidu į rikiuotę ir pririša vėliavas prie stiebų.
Davus komandą: "Ramiai! Vėliavą gerbt!" vėliavininkai sparčiai iškelia ir

pririša vėliavą. Davus komandą: "Pagerbta!" ta pačia tvarka grįţta į rikiuotę
arba stovi prie vėliavos, kol gaus leidimą grįţti.
Himnas, malda bei kt. atliekama vėliavas iškėlus.
b. Nuleidimas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir kėlimas. Tik vėlia va keliama
greitai, o nuleidţiama lėtai.
Vėliavų page rbimas
1. Skautas bet kur ir bet kada pagerbia vėliavas.
2. Vėliava pagerbiama atsistojimu, stovėjimu ramiai, palydėjimu akimis ir saliutu.
Būdamas su uniforma, skautas rikiuotėje stovi ramiai, saliutuoja „ maţuoju “ saliutu.
3. Kai vėliava pranešama pro šalį, palydima akimis, kol nutolsta.
4. Praeidamas pro vėliavą, skautas pradeda saliutuoti keletą ţingsnių prieš vėliavą ir uţ
jos.
III. GAIRĖS IR GAIRELĖS
.Gairės gaminamos ir naudojamos vieneto nuoţiūra.
Gairės privalo būti maţesnės uţ vėliavas.
Gairelės trikampio formos, plotis ( prie koto ) - 25 cm , ilgis - 35 cm.
Gairelės spalva derinama prie vieneto narių kaklaraiščių spalvos.
Vieneto simbolis ant gairelės juodos spalvos.
Gairelės kotas apvalus, natūralaus medţio, 150 - 170 cm aukščio.
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Gairių naudojimas
1. Kai gairė naudojama vietoje vėliavos iškilmių metu arba stovykloje skautų vienetas
elgiasi taip, kaip aprašyta vėliavų skyriuje.
2. Kitais atvejais gairė visados būna prie savo vieneto, pvz.: stovykloje, ţygyje nešama
su savimi ant peties , sueigose - pastatoma šalia.
3. Gairės turi būti priţiūrimos ir naudojamos tinkamai.
Gairelių laikymas ir naudojimas
1. Skilčių ar būrelių gairelės laikomos būkle, nurodytoje vietoje.
2. Skilčių ar būrelių gaireles priţiūri skiltininkas.
3. Ţygio metu gairelė nešama ant peties. Sustojus gairelė laikoma prie dešinio šono, jos
kotui liečiant dešinę koją.
4. Skaitant įsakymą, raportuojant ir pan., gairelė palenkiama ant ištiestos rankos
pirmyn, jos koto pagrindą paliekant pirmykštėje padėtyje.

