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1. Uniforma:
1.1. Marškiniai: tamsiai mėlyni marškiniai, su antpečiais ir dviem kišenėm.
1.2. Emblema: ant kairės rankovės 5 cm nuo peties siūlės.
1.3. Ant kairės kišenės, viršuje – Lietuvos vėliavėlė, 1,5 cm aukščio ir kišenės ilgio.
1.4. Vyresniškumo laipsniai:
1.4.1. Varnelės, siuvinėtos geltona spalva po Jūrų skautijos “Divytis” emblema, ant kairės
rankovės.
1.4.1.1. Vairininko – 1 varnelė.
1.4.1.2. Valtininko – 2 varnelės.
1.4.1.3. Vyresniojo valtininko – 3 varnelės.
1.4.2. Jūrų skautininkas gali dėvėti juodą šlipsą tik su uniforma. Inkariukai (jūrų
skautininkų vyresniškumo laipsniai) ant antpečių:
1.4.2.1. Jūrų paskautininkų – inkariukas baltame fone.
1.4.2.2. Jūrų skautininkų – inkariukas žydrame fone.
1.4.2.3. Jūrų vyriausiųjų skautininkų – inkariukas juodame fone.
1.5. Specialybių emblemos siuvamos ant dešinės rankovės, 5 cm nuo peties siūlės, juostelė 1,5
cm aukščio ir 7 cm ilgio. Tarp kelių juostelių tarpo nėra. Išsilaikius dvi specialybes iš
bloko gaunama tam tikros spalvos juostelė, o kai iš bloko yra išlaikomos visos specialybės,
gaunama atitinkamos spalvos juostelė su užrašu „INSTRUKTORIUS“.
1.6. Jaunojo žvalgo antsiuvas: lenktos formos mėlyname fone auksinėmis raidėmis išsiuvinėtas
užrašas „J. ŽVALGAS“, siuvamas ant kairės rankovės virš Jūrų skautijos „Divytis“
emblemos.
1.7. Buriavimo instruktoriaus antsiuvas: tiesios formos 2 cm aukščio ir 8 cm ilgio juodas
antsiuvas su baltai išsiuvinėtu užrašu „BURIAVIMO INSTRUKTORIUS“, siuvamas ant
dešinės rankovės virš specialybių blokų.
1.8. Metinės žvaigždutės: metalinės, su aštriais kampukais, segamos virš kairės kišenės, žymi:
1.8.1. Sidabrinė žvaigždutė – vienerius metus nuo pirmojo kaklaraiščio užsirišimo.
1.8.2. Auksinė žvaigždutė – penkerius metus nuo pirmojo kaklaraiščio užsirišimo.
1.8.3. Auksinė žvaigždutė apskritime – dešimt metų nuo pirmojo kaklaraiščio užsirišimo.
1.9. Virš dešinės kišenės išsiuvinėtas 1,5 cm aukščio bet kokios spalvos vardas.
1.10.Gediminaičių stulpai (metaliniai) segami ant marškinių apykaklės kampučių iš abiejų
pusių.
1.11.Kaklaraištis: rišamas tikruoju mazgu. Ant dešinės kišenės vidurio, klostės arba 2 cm pločio
ir 1 cm aukščio, kaklaraiščio spalvos skautišką patyrimo laipsnį žyminčios juostelės:
1.11.1. III p. l. – 1 juostelė.
1.11.2. II p. l. – 2 juostelės.
1.11.3. I p. l. – 3 juostelės.

1.12.Stovyklinės emblemos ir ženkliukai: virš dešinės kišenės nešiojami vienerius metus. Virš
kairės kišenės viena arba dvi mėgstamiausių stovyklų emblemos.
1.13.Švilpukas su virvute, reiškiantis pareigas, kabinamas ant kaklo ir dedamas į kairę kišenę.
Švilpuko virvutės spalvos:
1.13.1. Stovyklos viršininko, adjutanto – balta virvutė.
1.13.2. Jūrų skautijos „Divytis“ Valdybos narių – sidabrinė virvutė.
1.13.3. Jūrų skautijos „Divytis“ pirmininko – auksinė virvutė.
1.13.4. Laivo vadovo – juoda virvutė.
1.13.5. Valtininko – šviesiai mėlyna virvutė.
1.13.6. Flotilės vado – žalia virvutė.
1.13.7. Eskadros vado – raudona virvutė.
1.14.Broliams: juodos kelnės arba tiesūs, juodi šortai iki kelių ir trumpos mėlynos kojinės.
Sesėms: juodos kelnės, arba tiesus, neklostuotas, juodas sijonas iki kelių, ne trumpesnis
kaip per 4 pirštų plotį virš jų ir mėlynos kojinės iki kelių.
1.15.Diržas: tamsus.
1.16.Juodi batai.

