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I.  JŪRŲ SKAUTŲ VĖLIAVOS 
 
1. LS jūrų skautų vėliavos plotis – 105 cm, ilgis – 180 cm. 
2. LS jūrų skautų vėliava yra baltos spalvos su tamsiai mėlynu kryžiumi per vėliavos centrą 

(kryžiaus juostų plotis – 12 cm) ir apskritimu centre (apskritimo skersmuo – 30 cm). Balto 
apskritimo centre yra juodas jūrų skautų ženklas. Viršutiniame kampe, prie koto, tautinė trispalvė 
vėliavėlė (20x40 cm). Jūrų skautų šūkio (DIEVUI TĖVYNEI JŪRAI IR ARTIMUI) vienoje 
pusėje ir jūrų skautų pavadinimo (LIETUVOS SKAUTIJA JŪRŲ SKAUTAI) antroje vėliavos 
pusėje įrašai dedami trispalvės priešingame (apatiniame) kampe. Raidės tamsiai mėlynos spalvos. 
Žiūrėti pavyzdį žemiau: 

 

 

 

  

 

 

 
3. Jūrų skautų tuntų ir laivų vėliavos dydis 90x150 cm. 
4. Tuntų ir laivų vėliavos gali turėti raidžių spalvos kutus. 
5. Visų vėliavų kotų aukščiai turi atitikti Lietuvos Respublikos vėliavoms nustatytus kotų standartus. 

Kotai turi būti lengvi, sudedami iš dviejų dalių. 
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II.  MAŽASIS IR DIDYSIS J ŪRŲ SKAUTŲ VIMPILAS 
 

MAŽASIS JŪRŲ SKAUTŲ VIMPILAS 
 

1. Vimpilas trikampio formos. Plotis (prie koto) - 25 cm , ilgis - 35 cm. 
2. Vimpilo spalva derinama prie vieneto narių kaklaraiščių spalvos. 
3. Vieneto simbolius ir užrašus sukuria pats vienetas.  
4. Vieneto simbolis ant vimpilo geltonos spalvos. 
5. Vimpilo kotas apvalus, natūralaus medžio, 150 - 170 cm aukščio. 

 

   
 
DIDYSIS JŪRŲ SKAUTŲ VIMPILAS 

 
1. Vimpilas trikampio formos. Plotis (prie koto) – 80 cm , ilgis - 140 cm. 
2. Vimpilas baltos spalvos su 10 cm pločio tamsiai mėlyna juosta išilgai per vidurį. 
3. Baltame apskritimo centre (skersmuo – 25 cm) yra jūrų skautų ženklas. Apskritimas 45 cm nutolęs 

nuo koto, tamsiai mėlynos juostos centre. 
4. Vimpilo vaizdas toks pats abejose pusėse. Žiūrėti pavyzdį žemiau: 
 

 

 

 
5. Didžiojo vimpilo sumažintas variantas (dydis toks kaip mažojo vimpilo) naudojamas jūrų skautų 

jachtose ir irklinėse valtyse. (Plačiau žiūrėti skyrių „Jūrų skautų vėliavų ir vimpilų naudojimas“). 
 

III.  JŪRŲ SKAUTŲ VĖLIAV Ų IR VIMPIL Ų NAUDOJIMAS 
 

1. Jūrų skautų vėliava naudojama įžodžio metu (sausumoje ir laive), stovyklos laivo denio stiebe, 
renginių metu ir didelių burlaivių stiebe plaukiojimo metu 

2. Jūrų skautų didysis vimpilas naudojamas stovyklos laivo denio stiebe, didelių burlaivių stiebe 
plaukiojimo metu. 

3. Didžiojo vimpilo sumažintas variantas naudojamas jūrų skautų jachtose bei irklinėse valtyse tokia 
tvarka: 

3.1. Jūrų skautų jachtose vimpilas keliamas į didžiojo stiebo viršūnę arba į didžiojo stiebo 
achterštagą; 
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3.2. Jūrų skautų irklinėse valtyse vimpilas keliamas laivo priekyje. 
4. Mažųjų vieneto vimpilų naudojimas atitinka Lietuvos skautijos gairelių naudojimo nuostatus. 

Vimpilai gali būti keliami jachtose (į didžiojo stiebo achterštagą) bei irklinėse valtyse (laivo 
priekyje) vieneto plaukiojimo metu.  

5. Vėliavos ir vimpilai stovyklose keliami stovyklos laivo denio stiebe: 
5.1. Lietuvos tautinė vėliava – stiebo centre; 
5.2. Jūrų skautų vėliava – stiebo dešinėje (žiūrint į stiebą); 
5.3. Jūrų skautų didysis vimpilas arba stovyklos vėliava – stiebo kairėje (žiūrint į stiebą). 

6. Kitas vėliavų ir vimpilų nešimo tvarką laivuose reglamentuojančias taisykles nustato tarptautinės 
vėliavų nešimo taisyklės. 

 
 

Visos kitas jūrų skautų vėliavų ir vimpilų nuostatos atitinka Lietuvos skautijos vėliavų ir gairelių 
nuostatas. 
 
 

 
 
 
Parengė: 
Jūrų budys, jūrų psktn. Jonas Dragūnas 
 
Šaltiniai: 
1. Juodelis B. Jūrinis skautavimas. Chicaga, 1975. 239 p. 
2. LR valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymas. 
3. Dovydėnas A. Buriavimas. Vilnius: Diemedis, 2003. 448 p. ISBN 9986-23-106-X. 
4. LS vėliavų ir gairelių nuostatai.  


