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ĮVADAS
Lietuvos skautija yra didžiausia jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti
daugiau nei 3000 skautų. Skautavimas prasidėjo prieš truputį daugiau nei
100 metų - 1918 m. Šios taisyklės yra skirtos atnaujinto Lietuvos skautijos
logotipo naudojimuisi apibrėžti ir prižiūrėti.
Taisyklėmis siekiama nustatyti tam tikras gaires, kurių laikantis galima
sukurti vieningą ir organizaciją kokybiškai reprezentuojantį įvaizdį.
Taisyklėse minimas įvaizdžio dalis gali naudoti visi Lietuvos skautijos
nariai, tačiau prieš tai darant būtina atsižvelgti į kiekvienos atskiros dalies
naudojimo sąlygas.

LIETUVOS SKAUTIJOS MISIJA IR VIZIJA
ĮVADAS

Vizija
Lietuvos skautijos vizija - kurti tikras patirtis, prieinamas kiekvienam
jaunuoliui, sudarant aplinką asmeniniam tobulėjimui, kad taptume
atsakingi už save ir kitus.
Vizija nurodo, kokia mūsų organizacija turi būti visą strategijos laikotarpį
ir kokio pagrindinio tikslo siekiame savo iškeltais tikslais.

Misija
LS misija atitinka pasaulinio skautų judėjimo misiją, joje akcentuojamas
svarbiausias mūsų siekis – padėti jaunimui ugdytis.
Lietuvos skautijos misija – ugdome jauną žmogų, kuris vedamas
skautiško įžodžio ir priesakų, kuria geresnę Lietuvą.
Tai yra pasiekiama:
• Naudojant skautišką metodą, suteikiantį galimybę kiekvienam nariui
būti atsakingam už savo paties, kaip savarankiško,atsakingo, rūpestingo
ir savimi pasitikinčio asmens ugdymąsi;
• Įtraukiant narius į aktyvaus neformaliojo ugdymo procesą;
• Padedant nariams suformuoti asmeninę vertybių sistemą, paremtą
skautiškaisiais principais;
• Sukuriant sąlygas vadovams prisiimti iššūkius ir atsakomybę tapti
pavyzdžiu jaunesniems.
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LIETUVOS SKAUTIJOS ŽENKLAS
Vyresn. sktn. Felikso Šakalio sukurta lelijėlė yra pagrindinis organizacijos simbolis, tačiau logotipe ją papildo kiti
elementai. Lelijėlė yra registruotas ženklas, kurio teisės
priklauso Lietuvos skautijai.

ŽENKLO NAUDOJIMAS

Lelijėlėje naudojamos dvi spalvos: pilka ir žalia. Esant
reikalui, galima naudoti vienspalvį arba negatyvinį lelijėlės
variantą (žr. pavyzdžius žemiau).

Spalvotas
ženklas

Vienspalvis
ženklas

Vienspalvis
negatyvinis ženklas
skirtinguose fonuose

LIETUVOS SKAUTIJOS
ŽENKLAS

Lelijėlė turi būti naudojama visų organizacijos renginių
(vietinių ir nacionalinių) logotipuose. Lelijėlės ženklas segimas ant Lietuvos skautijos nario uniformos, taip žymint
priklausymą organizacijai.
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ŽENKLO NAUDOJIMO KLAIDOS

Negalima keisti ženklo spalvų
vietomis

LIETUVOS SKAUTIJOS
ŽENKLAS

Negalima keisti ženklo pozicijų
erdvėje

Negalima keisti ženklo proporcijų

Negalima naudoti trimatės erdvės
efektų dvimatėje erdvėje

Negalima naudoti kontūrinių linijų,
siekiant ženklą labiau atskirti nuo
fono. Geriau pasirinkti kitą logotipo
variantą (pvz., baltą logotipą tamsiame fone).
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LIETUVOS SKAUTIJOS LOGOTIPAS
Logotipas susideda iš lelijėlės, žodžio „SKAUTAI”, registracijos
ženklo ir devizo.

Lelijėlė

Žodinis ženklas

Registracijos
ženklas

Devizas

Logotipas yra registruotas ir visos jo naudojimo teisės
priklauso Lietuvos skautijai. Logotipą gali naudoti visi Lietuvos skautijos nariai, tačiau jo naudojimą būtina suderinti su
organizacijos Ryšių su visuomene skyriumi.

Šios logotipo dalys negali būti naudojamos
atskirai

LOGOTIPAS

LOGOTIPO NAUDOJIMAS
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LOGOTIPO SPALVOS
Logotipe yra naudojamos dvi spalvos: pilka ir žalia.

CMYK
C50 M0 Y100 K0

RGB
R140 G198 B63

Pantone 376

CMYK
C0 M0 Y0 K77

RGB
R95 G96 B98

Pantone 425

LOGOTIPAS

Rekomenduojama visada naudoti spalvotą logotipą.
Priklausomai nuo poreikio ir techninių galimybių logotipas gali būti ir vienspalvis: žalias, pilkas arba juodas.

Vienspalvis pilkas
logotipas

Vienspalvis žalias
logotipas

Nespalvotas
vienspalvis logotipas
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LOGOTIPO NEGATYVAS
Logotipo negatyvas visada yra baltas, nepriklausomai,
kokiame fone yra naudojamas.

LOGOTIPAS

Vienspalvis
negatyvinis
logotipas
skirtinguose
fonuose

8

LOGOTIPO NAUDOJIMAS ANT SKIRTINGŲ FONŲ
Naudojant logotipą ant skirtingo tamsumo ir atspalvių
fonų, svarbiausia užtikrinti gerą logotipo ir atskirų jo dalių
matomumą, siekiant maksimalaus kontrasto tarp logotipo ir fono.

LOGOTIPAS
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LOGOTIPO APSAUGOS ZONA
Logotipo apsaugos zona saugo logotipą nuo kitų grafinių
elementų intervencijos, padeda išlaikyti gerą logotipo
matomumą skirtingose aplinkose.

Saugos zonos plotis lygus logotipo T raidės pločiui.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Saugos zona nepažeista,
aplink logotipą esantys
kiti grafiniai elementai
(tekstas, iliustracijos ir pan.) jo
neužgožia.

Saugos zona
pažeista, aplink
esantys kiti grafiniai
elementai (tekstas,
iliustracijos ir pan.) yra
pernelyg arti logotipo,
trukdo jo matomumui.

LOGOTIPAS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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LOGOTIPO NAUDOJIMO KLAIDOS

Negalima keisti
logotipo dalių spalvų

Negalima keisti
logotipo ir atskirų jo
dalių proporcijų

LOGOTIPAS

Negalima keisti
logotipo pozicijų
erdvėje

Negalima keisti
logotipo ir atskirų
jo dalių tarpusavio
išsidėstymo

Negalima naudoti trimatės erdvės
efektų dvimatėje
erdvėje
Negalima naudoti kontūrinių linijų,
siekiant logotipą
labiau atskirti nuo
fono. Geriau pasirinkti kitą logotipo
variantą (pvz., baltą
logotipą tamsiame
fone).

11

LOGOTIPO DYDIS
Minimalus logotipo su devizu plotis gali būti 40 mm, be
devizo – 30 mm. Logotipas be devizo turėtų būti naudojamas
tik tada, kai dėl mažo logotipo dydžio jis tampa sunkiai
įskaitomas.
Žemiau yra pateiktas optimalaus logotipo dydžio
skirtingiems formatams standartas.

Formatas

100 mm
64 mm
64 mm
50 mm
40 mm

LOGOTIPAS

A2
A3
A4
A5
A6

Logotipo plotis
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SKAUTIŠKA LELIJĖLĖ

SKAUTIŠKŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS

Skautų ženklu R. Baden-Powell’io pasirinkta
lelijėlė (fleur-de-lis) senovės žemėlapiuose
rodė šiaurės kryptį. Taigi lelijėlė skautui yra
priminimas, kad jis turi būti patikimas kaip
kompasas, gerbti skautiškuosius idealus ir
rodyti kelią kitiems.
Lelijėlė dažnai naudojama įvairioje skautiškoje simbolikoje.
Taip pat ji yra Pasaulinio skautų judėjimo organizacijos
(WOSM) ir Lietuvos skautijos ženklų dalis.

PASAULIO SKAUTŲ ŽENKLAS
Trys lelijėlės žiedlapiai simbolizuoja tris pareigas: Dievui,
kitiems ir sau.
Dvi žvaigždės atspindi tiesą ir žinias, o dešimt jų kampų
sibolizuoja dešimt skautų priesakų.
Lelijėlę juosia virvė, surišta tikruoju mazgu. Tai simbolizuoja
pasaulinę Judėjimo vienybę ir brolybę. Kaip tikrasis mazgas
negali atsirišti, taip Judėjimas vystydamasis išlieka
vieningas.
Ženklas yra dviejų spalvų:
baltos ir violetinės.
Heraldikoje balta spalva
simbolizuoja tyrumą,
violetinė – atsakomybę ir
pagalbą kitiems.
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LIETUVOS SKAUTIJOS ŽENKLAS
Susikūrus Lietuvos skautijai jos ženklu tapo vyriausiojo
skautininko Felikso Šakalio sukurta lelijėlė.

Po lelijėle esantys gediminaičių stulpai simbolizuoja
priklausymą Lietuvos valstybei.

SKAUTIŠKŲ ŽENKLŲ PAAIŠKINIMAS

Ženklas susideda iš lelijėlės ir rūtelės. Lelijėlė simbolizuoja
broliją, rūtelė – seseriją. Trys lelijėlės lapai simbolizuoja
pareigą Dievui, Tėvynei ir Artimui. Lelijėlės lapus jungiantis
žiedas rodo skautijos vienybę ir tvirtybę.

Lietuvos skautijos nacionalinis biuras
Trakų g. 18, 44236 Kaunas
Tel. 8 37 422 002
Mob. 8 614 79 646
El. p.: info@skautai.lt
www.skautai.lt

