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Sąjungos vadas

NORMINIS

LIETUVOS ŠAULIU SAJUNGOS VADAS

_ „ . ĮSAKYMAVS .DEL SAULIO PAREIGYBIUZENKLUIR SAULIU PAREIGYBIUZENKLU
DĖVĖJIMO TAISYKLIUPATVIRTINIMO

2022 m. balandžio ,?! d. Nr. X}
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos šaulių sąjungos statuto 234, 235 punktais, XII skyriaus

uostatomis ir atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos 2021 m. lapkričio 12 d. raštą Nr.

(8D-3680)-2D—5761 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos pareigybinių ženklų projekto“:
1. T v i r t i n u :

1.1. Šaulio pareigybių ženklus (l priedas).
1.2. Šaulių pareigybių ženklų dėvėjimo taisykles (2 priedas).
2. Į 5 a k a u šauliams ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d. užtikrinti šaulio uniformų

titiktį šio įsakymo 1.2 papunkčiu patvirtintų taisyklių reikalavimams.

plk. Albertas Dapkus

išsiųsti: į bylą, ŠR, G1/4, G2/3, G8 sk., G9 sk. darbuotojams, GSK, VRS.



PATVIRTINTA
Lietuvos šaulių sąjungos vado
2022 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.35
l priedas
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Pastaba: LŠS vado ir Garbės sargybos šaulio uniformos antpečių apatinė dalis gaminama iš geltonos
spalvos apdailinio audinio (pasiūtame antpetyje apdailinio audinio 1-2 mm kraštelis turi būti
matomas iš viršaus), kitų šaulių — iš kostiuminio audinio.



PATVIRTINTA
Lietuvos šaulių sąjungos vado
2022 m. balandžio XA d. įsakymuNrXŠ
2 priedas

ŠAULIU PAREIGYBIUŽENKLUDĖVĖJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Šaulių pareigybių ženklų dėvėjimo taisyklės (toliau — Taisyklės) nustato ženklo be

skiriamųjų pareigybių ženklų ir šaulio pareigybių ženklų dėvėjimo reikalavimus.

2. Taisyklėmis privalo vadovautis Lietuvos šaulių sąjungos (toliau — LŠS) nariai, buvę LŠS

nariai, kuriems suteikta teisė nešioti šaulio uniformą, dėvintys šaulio uniformą ar jos skiriamuosius

:enklus Lietuvos Respublikos teritorijoje, teisės aktų nustatyta tvarka išsiųsti atstovauti LŠS užNk

Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jei kitaip nenustatyta Lietuvos Respublikos tarptautinėse

utartyse ar LŠS susitarimuose su užsienio valstybėmis ar tarptautinių organizacijų institucijomis,FI)

taip pat kandidatai į jaunuosius šaulius, kurie dėvi lauko uniforma.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LŠS įstatyme vartojamas sąvokas.

, n SKYRIUS_
_ _

SAULIU PAREIGYBIUZENKLUDEVEJIMO TAISYKLES

4. Kandidatai į jaunuosius šaulius dėvi lauko uniformos ženklą be šaulio pareigybių

skiriamųjų ženklų:

l iliustracija

5. Jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą davę jaunieji šauliai, nevykdantys jaunųjų šaulių

vado ar pavaduotojo pareigų, dėvi jaunojo šaulio pareigybių ženklą.

6. Jaunieji šauliai paskirti vykdyti skyriaus jaunųjų šaulių vado pavaduotojo, skyriaus

jaunųjų šaulių vado, būrio jaunųjų šaulių vado pavaduotojo, būrio jaunųjų šaulių vado, kuopos

jaunųjų šaulių vado pavaduotojo, kuopos jaunųjų šaulių vado ar rinktinės jaunųjų šaulių vado

pavaduotojo pareigas, dėvi atitinkamus jaunųjų šaulių pareigybių ženklus.

7. Šaulio priesaiką dave šauliai, kurie tiesiogiai yra pavaldūs skyriaus vadui (skyrininkui),



p.r. šskyrus vyriausiuosius šaulius (skyriaus vado pavaduotojus), dėvi eilinio šaulio pareigybių ženklą.

8. Šauliai, paskirti vykdyti vyriausiojo šaulio (skyriaus vado pavaduotojo), skyriaus vado

Askyrininko), rinktinės jaunųjų šaulių vado, būrio vado, kuopos vado, štabo skyriaus vedėjo,

rinktinės vado pavaduotojo, rinktinės vado, LŠS vado pavaduotojo-jaunųjų šaulių vado, LŠS vado

pavaduotojo ir LŠS vado pareigas, dėvi atitinkamus šaulių pareigybių ženklus.

9. Būrio vado pavaduotojo (būrininko, būrio specialisto, štabo specialisto) pareigybių

ženklą dėvi šauliai, kurie tiesiogiai yra pavaldūs būrio vadui ir padeda būrio vadui vadovauti arba

yra atsakingi už būrio šaulių rengimą, aprūpinimą ar būrio vykdomų renginių organizavimą, taip pat

nuolatines šaulio tarnybos pareigas vykdantys šauliai, specialistai, kurių pareigybės aprašyme ar

pareiginiuose nuostatuose yra nustatytas reikalavimas būti įgijus žemesnį nei aukštąjį

neuniversitetinį išsilavinimą (baigti kolegiją).
lO. Kuopos specialisto, štabo vyresniojo specialisto šaulio pareigybių ženklą dėvi šauliai,

kurie tiesiogiai yra pavaldūs kuopos vadui ir yra atsakingi už kuopos šaulių rengimą, aprūpinimą ar

kuopos vykdomų renginių organizavimą, taip pat nuolatines šaulio tarnybos pareigas vykdantys

šauliai, specialistai, kurių pareigybės aprašyme ar pareiginiuose nuostatuose yra nustatytas

reikalavimas būti įgijus aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas), arba būti įgijus

aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 m. specialųjį vidurinį išsilavinimą.

ll. Kuopos vado pavaduotojo, štabo vyriausiojo specialisto šaulio pareigybių ženklą dėvi

šauliai, kurie tiesiogiai yra pavaldūs kuopos vadui ir padeda kuopos vadui vadovauti, taip pat

nuolatines šaulio tarnybos pareigas vykdantys šauliai, specialistai, kurių pareigybės aprašyme ar

pareiginiuose nuostatuose yra nustatytas reikalavimas būti įgijus ne žemesnį nei aukštąjį

universitetinį išsilavinimą.
12. Šauliai, kurie laikinai vykdo aukštesnes pareigas, tokių pareigų vykdymo metu gali

dėvėti atitinkamas aukštesnes pareigas žymintį šaulio pareigų ženklą. Jauniesiems šauliams

draudžiama dėvėti priesaiką davusių šaulių pareigybių ženklus.

13. Šauliai, kuriems pavesta vykdyti dvejas pareigas (laikinai ar nuolat), gali dėvėti

aukštesnes pareigas Žymintį šaulio pareigybių ženklą.

14. Šauliai, kurie yra buvę LŠS nariai ir kuriems LŠS vado įsakymu yra suteikta teisė

nešioti šaulio uniformą iškilmingų susirinkimų bei renginių metu, švenčių ir atmintinomis dienomis,

dėvi šaulio pareigybių ženklą, kuris žymi jo aukščiausias kada nors LŠS vykdytas pareigas.
15. Antpečiai dėvimi ant išeiginės uniformos kostiumo ir ant garbės sargybos šaulio

uniformos švarko, šaulio palto, kuopos vado palto, dedami simetriškai ant abiejų kostiumo švarko ir

palto pečių taip, kad antpečių galai būtų ties rankovės įstatymo siūle.

16. Movos ant išeiginės uniformos marškinių (vyrams), palaidinės (moterims), megztinio,

striukės, žieminės striukės ir lietpalčio užmaunamos simetriškai ant antpečių.



17. Lauko uniformų šaulio pareigybių ženklas ant lauko uniformos ir šilto švarko

tvirtinamas taip, kad šaulio pareigybių ženklo viršus sutaptų su kibaus užsegimo viršumi.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

18. Šaulio pareigybių ženklai turi būti tvarkingi (nenublukę, švarūs, tinkamai pritvirtinti).

19. Draudžiama ant šaulio uniformos dėvėti kitų institucijų ar organizacijų pareigas ar

laipsnius žyminčius ženklus, taip pat kitus ženklus, kurie nėra numatyti Taisyklėse.


