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BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos miškininkų sąjungos (toliau – Sąjungos)  proginė apranga (toliau –
uniforma)  dėvima  Sąjungos  narių  siekiu  atstovauti  Sąjungą,  kartu  ir  Lietuvos
miškininkus (miškų mokslus baigusius) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

2.  Uniforma - pagarbos  Lietuvos miškininkų sąjungai ir miškininko profesijai,  jų
tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

3. Uniforma nėra privaloma Sąjungos nariams, vienok, jos turėjimas skatintinas.
4. Uniformos komplektą sudaro: vilnoniai-viskozės ir  elastano mišinio klasikiniai

švarkas ir kelnės (moterimis – pasirinktinai kelnės arba sijonas), medvilniniai marškiniai
ir kaklaraištis.  Švarkas pažymėtas Sąjungos auksinės spalvos aprangos ženklu ant
kairės  rankovės,  ąžuolo  lapų  skiriamaisiais  geltonos  spalvos  geltonos  spalvos
metaliniais papuošimais su ąžuolo lapų vaizdu švarko viršutinėje averso dalyje. Sagos
metalinės, geltonos spalvos, papuoštos Gediminaičių stulpais.

5. Uniformos komplekto spalvinės ir simbolinės  reikšmės: tamsiai žalios spalvos
švarkas  ir  kelnės,  geltonos  spalvos  sagos,  Sąjungos  ženklas  ir  atributika,  tamsiai
raudonas pamušalas nubrėžia miškų spalvas kartu  susiliejant  ir  pabrėžiant  Lietuvos
trispalvės spalvas, dvi geltonos švarko sagos viršutinėje dalyje simbolizuoja Akademiją
ir  Girionys,  kaip  miškininkystės  žinių  citadeles.  Keturios  vertikaliai  išdėstytos  švarko
geltonos sagos simbolizuoja keturis etninius šalies regionus, kurie padovanojo šaliai
miškininkus ir  miškininkes – Aukštaitiją,  Dzūkiją,  Suvalkiją ir  Žemaitiją.  Dvi  geltonos
spalvos sagos švarko kišenėse simbolizuoja valstybinius ir  privačius miškus. Smėlio
spalva išryškina marškinius ir vilnos skrybėlę lygiais kraštais, miško spalvų turtingumą
pabrėžia samanų spalvos kaklaraištis.

TVARKOS APRAŠAS

6. Uniforma dėvima tvarkinga, nustatyto pilno komplekto.
7.  Kartu  su  uniforma  segamas  rudos  spalvos  kelnių  diržas,  aunami  rudos

spalvos kostiumo batai.
8. Uniforma ją turintiems Sąjungos nariams privaloma per oficialius renginius,

Sajungos suvažiavimą, atstovaujant Sąjungą kitose įstaigose.
9. Vykstant į mišką uniforma neprivaloma. Vasaros metu ar sporto renginiuose

uniformos  komplektą  gali  keisti  Sąjungos  narių  sporto  marškinėliai,  megztiniai,
suknelės.

10. Rekomenduotina uniformos vidinę pusę paženklinti savininko(-ės) vardu.
11. Galvos apdangalas –  skautiška rander  tipo smėlio spalvos skrybelė lygiais

kraštais, nešiojama pasirinktinai, įkūnijanti norą būti gamtoje.
12. Sąjunga deda pastangas suteikti Sąjungos nariams uniformą neatlygintinai.
13. Uniformos siuvamos individualiai (UAB „Tometa“, Technikos 18c Kaune).
14. Priedai: uniformos komplekto vaizdas, marškinėlių ir megztinių vaizdai.
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Priedas 1: 

Uniformos komplekto vaizdas 
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Priedas 2: 

Marškinėlių ir megztinių vaizdas
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