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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ( toliau – licėjus) uniformos dėvėjimo 

tvarkos apraše (toliau – uniformos dėvėjimas) nustatomos Generolo Povilo Plechavičiaus 

kadetų (toliau – kadetas) uniformos dėvėjimo taisyklės ir skiriamųjų ženklų nešiojimas prie 

uniformos. 

2. Dėvėjimo tvarka privalo vadovautis kadetai, kurie mokosi licėjuje bei instruktoriai, 

kurie dirba licėjuje.  

3. Dėvėjimo tvarkoje vartojamos pagrindinės sąvokos: 

4. Ypač šaltas oras – oro temperatūra yra –15° C ir žemesnė. 

5. Šaltas oras – vėjo žvarbumo temperatūra yra –5° C ir žemesnė, bet ne žemesnė kaip –

15° C. 

6. Vėsus oras –vėjo žvarbumo temperatūra yra nuo –5° C iki + 5° C, bei oro temperatūra 

+ 5° C ir aukštesnė, bet ne aukštesnė kaip +15° C. 

7. Vėjo žvarbumo temperatūra – meteorologinis matmuo, priklausantis nuo (žemos) oro 

temperatūros ir vėjo greičio. Vėjo žvarbumas nusako realiai atviroje kūno vietoje jaučiamą 

temperatūrą. Vėjo žvarbumo temperatūros skaičiuoklė pateikiama 1 priede. 

8. Šiltas oras – oro temperatūra yra +15° C ir aukštesnė, bet ne aukštesnė kaip +25° C. 

9. Karštas oras –oro temperatūra yra +25° C ir aukštesnė. 

10. Skiriamieji ženklai – ženklai ant uniformos, antsiuvai, kuriais nurodoma 

priklausomybė licėjui, asmens tapatybė, kadetų  laipsniai. 

 

 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMAS  

 

11. Uniformos privalomos visiems licėjaus kadetams. Kadetai ne pamokų metu gali 

dėvėti uniformas, tačiau privalo jas dėvėti tvarkingas, pagal uniformų dėvėjimo tvarkoje 

nustatytus uniformos dėvėjimo reikalavimus bei užtikrinti, kad uniformos dėvėjimas ne 

pamokų metu nediskredituotų kadeto statuso bei kadetų licėjaus vardo. 

12. Uniformos dėvėjimo atvejai: 

12.1. Lauko uniformą kadetai dėvi pamokų metu, per mokymus, žygius, įskaitas, 

egzaminus. 



12.2. Ceremonijų uniformą dėvi kadetai per pamokas, įskaitas, egzaminus, taip pat 

iškilmingų rikiuočių ar iškilmingų susirinkimų metu, valstybinių švenčių dienomis bei vykdami 

į kitas mokyklas ar įstaigas, taip pat į užsienio šalis licėjų reprezentuojančiuose renginiuose. 

12.3. Draudžiama atskirus civilinių drabužių elementus nešioti kartu su uniforma. 

12.4. Dėvint uniformą, kadetams leidžiama apsivilkti apsauginius (atspindinčius šviesą) 

viršutinius drabužius, kai tai tikslinga dėl darbo saugos ir sveikatos užtikrinimo. 

12.5. Jei reikia ugdymo procesui, prie lauko uniformos nešiojama ekipuotė ar 

specialiosios priemonės. 

13. Kadeto dėvima uniforma turi būti tvarkinga, švari, išlyginta ir tinkamai pritaikyta 

(atskiri uniformos elementai neturi būti per ankšti ar per laisvi). Kostiumų (išskyrus lauko 

uniformą) kelnių kantas lyginamas: nuo priekinių įsiuvų per visą ilgį ir išlaikant simetriją 

nugaros dalyje. Kelnių kantai turi būti išlyginti be lūžių. Kelnių priekinės puselės kanto klostė 

turi liesti pusbačių viršų ties batų raišteliais, kelnių nugarinės puselės kanto linija turi dengti 

bato užkulnį ir siekti bato pakulnės viršutinį tašką. 

14. Draudžiama uniformos kišenėse nešiotis joms nepritaikytus (sunkius ir (ar) didelius, 

deformuojančius uniformą) daiktus. 

15. Visi skiriamieji ženklai turi būti tvarkingi (nenublukę, švarūs, tinkamai pritvirtinti ir 

pan.).  

16. Nešiojami galvos apdangalai: vasaros kepuraitė, beretė, žieminė kepurė turi būti 

tvarkingos ir švarios. 

17. Lauke kadetas turi būti su galvos apdangalu. 

18. Patalpoje kadetas turi nusiimti galvos apdangalą. 

19. Kai galvos apdangalas nededamas ant galvos, kadetas, vilkėdamas ceremonijų 

uniformą, gali neštis jį rankoje arba užkištą už antpečio (kairės pusės); vilkėdamas lauko 

uniformą, gali galvos apdangalą laikyti tvarkingai sulankstytą kelnių uždėtinėje kišenėje. 

20. Viršutinių drabužių (striukių, švarkų) rankovės turi uždengti apačioje vilkimų 

drabužių rankoves. 

21. Dėvimi viršutiniai drabužiai turi būti užsegti. 

22. Prie lauko ir ceremonijų uniformų batų mūvimos juodos spalvos kojinės. 

23. Avima avalynė turi būti švari ir tvarkinga (nublizginta, simetriškai suvarstyta). 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

LAUKO UNIFORMOS ELEMENTŲ NEŠIOJIMO REIKALAVIMAI 

 

24. Lauko uniformos vasaros kepuraitė su snapeliu nešiojama taip, kad snapelis būtų 

antakių lygyje, o kepuraitės ženklas – vienoje vertikalioje linijoje su nosimi.  

25. Lauko uniformos vasaros kepuraitę nešioja 5 – 8 klasės (priedas Nr. 2)  

26. Lauko uniformos vasaros kepuraitę nešioja I – IV gimnazinės klasės (priedas Nr. 3) 

27. Lauko uniformos vasaros kepuraitės nešiojamos šiltu ir karštu oru. 

28. Lauko uniformos kepuraites nešioja būsimi kadetai iki priesaikos ceremonijos. 

29. Beretė nešiojama taip, kad būtų per 2–3 cm virš antakių, pakreipta į dešinę pusę, su  

ženklu, įsegtu į specialų pakietinimą kairėje beretės pusėje. Beretė nešiojama taip, kad jos 

ženklas būtų virš kairės akies. 

30. Beretę nešioja priesaiką priėmę kadetai. 

31. Beretė nešiojama šiltu oru. 

32. Karštu oru kadetams priėmusiems priesaiką leidžiama nešioti lauko uniformos 

vasaros kepuraitę. 

33. Beretė nešiojama vėsiu oru: 



34. Rikiuotės ceremonijos metu būrininkai dėvi beretę. 

35. Žieminė kepurė nešiojama taip, kad būtų pridengtos ausys. Kepurę galima nešioti 

vėsiu, šaltu ar ypač šaltu oru. 

36. Kaklamautę ar skarelę galima nešioti ant kaklo vėsiu, šaltu ar ypač šaltu oru taip, kad 

nesimatytų iš po striukės. Kaklamaute ar skarele galima pridengti veidą, kai norima apsisaugoti 

nuo dulkių. 

37. Lauko uniformos švarkas dėvimas užleistas ant kelnių. 

38. Lauko uniformos kelnės mūvimos sukištos į batus. Batraiščiai taip pat sukišti į batus. 

39. Marškinėliai juodos spalvos ilgomis/trumpomis rankovėmis vilkimi po lauko 

uniformos švarku. 

40. Karštu oru pratybų metu leidžiama, priėmus vieningą sprendimą, marškinėliais 

vilkėti be švarko, užsidedamas nustatytas lauko uniformos galvos apdangalas. 

41. Lauko uniformos striukę galima dėvėti vėsiu, šaltu ar ypač šaltu oru. Šaltu ar ypač 

šaltu oru į striukės vidų galima įsegti pašiltintą įdėklą. Kai krinta krituliai, leidžiama užsidėti 

striukės gobtuvą, išskyrus atvejus: esant rikiuotėje, renginių metu ir kita. 

42. Prie lauko uniformos striukės galima mūvėti juodos spalvos pirštuotas pirštines, kai 

oras yra vėsus, šaltas ar ypač šaltas. 

43. Lauko uniformos batai avimi visus metus. Batai ir batraiščiai turi būti juodos 

spalvos. Ant dešinės kojos privalu nešioti atšvaitą. 

 

TREČIAS SKIRSNIS 

CEREMONIJŲ UNIFORMOS ELEMENTŲ NEŠIOJIMO REIKALAVIMAI 

 

44. Beretė nešiojama taip, kad būtų per 2–3 cm virš antakių, pakreipta į dešinę pusę, su 

beretės ženklu virš kairės akies, įsegtu į specialų pakietinimą kairėje jos pusėje.  

45. Uniforminį kostiumą galima vilkėti karštu, šiltu ar vėsiu oru. 

46. Uniforminiai marškiniai (baltos spalvos) ilgomis/trumpomis rankovėmis (vieningu 

sprendimu) nešiojami su kaklaraiščiu (juodos matinės spalvos). Visos marškinių sagos 

užsegamos. Šiltu ar karštu oru marškinius galima vilkėti kaip viršutinį drabužį (be uniforminio 

kostiumo švarko). 

47. Kaklaraištis rišamas klasikiniu mazgu taip, kad mazgo viršus būtų pačiame trikampio 

tarp abiejų apykaklės šonų viršuje, o kaklaraiščio galas baigtųsi ties diržo sagties viduriu. 

Kaklaraištis prie uniforminių marškinių (ties marškinių kišenės viduriu) prisegamas 

kaklaraiščio segtuku. 

48. Uniforminę striukę galima vilkėti vėsiu, šaltu ar ypač šaltu oru.  

49. Ceremonijų metu dėvimos baltos spalvos pirštuotos pirštinės. 

 

III SKYRIUS  

SKIRIAMŲJŲ, APDOVANOJIMŲ ŽENKLŲ NEŠIOJIMO TVARKA 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

SKIRIAMŲJŲ ŽENKLŲ NEŠIOJIMO TVARKA 

 

50. Licėjaus emblemos simetriškai tvirtinamos ant žalios spalvos lauko uniformos 

švarko, lauko uniformos striukės, ceremonijų uniformos švarko, ceremonijų uniformos striukės 

rankovių išorinių dalių taip, kad antsiuvų viršus (centre) būtų 5,5 cm atstumu nuo pečių siūlės. 

51. Antsiuvas su Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos atvaizdu tvirtinamas ant lauko 

uniformos švarko, lauko uniformos striukės, ceremonijų uniformos švarko, ceremonijų 



uniformos striukės dešinės rankovės išorinės dalies taip, kad antsiuvo viršus (centre) būtų 5,5 

cm atstumu nuo pečių siūlės. 

52. Lauko uniformos laipsnio ženklas tvirtinamas prie lauko uniformos švarko, lauko 

uniformos striukės – centre, krūtinės aukštyje, specialiai tam skirtoje vietoje (prie kibaus 

paviršiaus). 

53. Movos užmaunamos simetriškai ant ceremonijų uniformos švarko, ceremonijų 

uniformos striukės, ceremonijų uniforminių marškinių, lauko uniformos striukės pečių. 

54. Lauko uniformos vardinis ženklas tvirtinamas prie lauko uniformos švarko ir striukės 

–– prie kibaus užsegimo (jei toks yra) dešinėje priekio pusėje, virš uždėtinės kišenės (centre), 

sutapdinant ženklo apačią su kišenės viršumi. 

55. Šuolio parašiutu ženklas tvirtinamas ant lauko uniformos švarko, lauko uniformos 

striukės priekio kairėje pusėje, virš uždėtinės kišenės (centre), sulyginant ženklo apačią su 

kišenės viršumi. Ant ceremonijų uniformos švarko tvirtinama kairėje priekio pusėje (centre) 

taip, kad ženklo apačia būtų 4 cm atstumu virš horizontalios linijos, sutampančios su pirmos 

sagos viršumi arba 1 cm virš apdovanojimų (šis atstumas gali keistis, atsižvelgiant į kario 

figūros ypatumus). 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

APDOVANOJIMŲ NEŠIOJIMAS PRIE UNIFORMOS 

 

56. Teisę segėti apdovanojimų ženklus turi kadetai, kurie yra apdovanoti. 

57. Vietoj apdovanojimų ženklų gali būti nešiojami šių ženklų pakaitai – juostelės. 

Apdovanojimų ženklai ir jų pakaitai kartu nenešiojami. 

58. Pakartotinai gavus tokį pat apdovanojimą, apdovanojimo ženklas nešiojamas tik 

vienas su pakartotinių apdovanojimų detale ant kaspino ar juostelės ženklo. 

59. Medaliai ir jų pakaitai segami iš dešinės (nuo krūtinės vidurio linijos) į kairę ir iš 

viršaus į apačią pagal nustatytą svarbumą. 

60. Medalius nešioja kadetai prie ceremonijų uniformos kostiumo. 

61. Medaliai tvirtinami prie uniforminio kostiumo švarko – kairėje priekio pusėje 

(centre) taip, kad medalio apačia būtų 4 cm atstumu virš horizontalios linijos, sutampančios su 

pirmos sagos viršumi (šis atstumas gali keistis, atsižvelgiant į kadeto figūros ypatumus). 

62. Kai nešiojami du medaliai, jie segami simetriškai abipus atskaitos linijos taip, kad 

tarpas tarp jų būtų 3 mm. 

63. Kai kadetas turi tris ir daugiau medalių, jie segami dviem būdais: 

63.1. I būdas – vienas šalia kito, neuždengiant gretutinių. Didžiausias prisegtų medalių 

skaičius pirmoje eilėje – keturi. Kitose eilėse prisegtų medalių skaičius neturi viršyti žemesnėse 

eilėse prisegtų medalių skaičiaus. Viršutinė medalių eilė turi pridengti žemesnėje eilėje esančių 

medalių kaspinus. Atsižvelgiant į kadeto figūros ypatumus, leidžiama nešioti ne daugiau kaip 

tris prisegtų medalių eiles. 

63.2. II būdas – vienas šalia kito, iš dalies uždengiant kairėje pusėje esantį ženklą. Negali 

būti uždengta daugiau kaip pusė medalio, o atstumai tarp jų turi būti vienodi. 

64. Kai medalių dydis nevienodas, jie segami taip, kad viršutinės dalys būtų vienoje 

horizontalioje linijoje. 

65. Juosteles nešioja kadetai prie ceremonijų uniformos kostiumų. 

66. Juostelės tvirtinamos prie uniforminio kostiumo švarko – kairėje priekio pusėje 

(centre) taip, kad juostelės apačia būtų 4 cm atstumu virš horizontalios linijos, sutampančios su 

pirmos sagos viršumi (šis atstumas gali keistis, atsižvelgiant į kario figūros ypatumus). 

67. Kai nešiojamos daugiau kaip dvi juostelės, rekomenduojama jas tvirtinti prie 

plokštelės. Vienoje eilėje gali būti iki keturių juostelių. 

68. Kai nešiojama daugiau kaip viena eilė juostelių, jų skaičius visose eilėse, išskyrus 

viršutinę, turi būti vienodas. Jeigu viršutinėje eilėje juostelių skaičius yra mažesnis negu 

žemiau jos esančioje eilėje, viršutinės eilės juostelės segamos centre. 



 

  



TREČIAS SKIRSNIS 

UNIFORMOS SKIRIAMIEJI ŽENKLAI 

 
69. Ant žalios spalvos lauko uniformos švarko rankovių išorinių dalių, lauko uniformos 

striukės rankovių išorinių dalių tvirtinamos žalios spalvos emblemos: ant dešinės rankovės 

tvirtinama emblema su užrašu „LIETUVA“, ant kairės rankovės – emblema su užrašu 

„KADETAS“. Žalios spalvos movos dedamos atsižvelgiant į kadeto turimą laipsnį: kadetas, 

grandinis, skyrininkas, būrininkas. 

70. Ant ceremonijų uniformos švarko, ceremonijų uniformos striukės 5-8 klasių kadetai 

nešioja žalios spalvos emblemas ir juodos spalvos movas (atsižvelgiant į laipsnius), I – IV 

gimnazijos klasių kadetai nešioja raudonos spalvos emblemas ir juodos spalvos movas. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

71. Už licėjaus uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo laikymąsi atsakingi kadetai, kadetų 

tėvai, mokytojai, klasės vadovai, instruktoriai. 

72. Kadetai, pažeidę šiame apraše nustatytas uniformos dėvėjimo taisykles, atsako 

baudos taškų sistemos nustatyta tvarka. 

 

 

 

_________________________________________ 

  



1 priedas 

 

 

VĖJO ŽVARBUMO TEMPERATŪROS NUSTATYMO LENTELĖ 

 

(pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos rekomendacijas, kur V10 – vėjo greitis 10 metrų 

aukštyje, ºC – oro temperatūra) 

V10 
°C 

5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 

1.5 4 -2 -7 -13 -19 -25 -30 -36 -42 -47 

2 3 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -37 -43 -49 

4 2 -4 -10 -17 -23 -29 -35 -41 -47 -53 

6 1 -5 -12 -18 -24 -31 -37 -44 -50 -56 

8 0 -6 -13 -19 -26 -32 -39 -45 -52 -58 

10 0 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -53 -60 

12 -1 -8 -14 -21 -28 -35 -41 -48 -55 -61 

14 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 

16 -2 -9 -16 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -64 

18 -2 -9 -16 -23 -30 -38 -44 -51 -58 -65 

20 -2 -9 -16 -23 -30 -38 -45 -52 -59 -66 

22 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 

25 -3 -10 -17 -25 -32 -39 -46 -53 -60 -68 

 

NEAPSAUGOTOS ODOS NUŠALIMO IR PAŽEIDIMO RIZIKA 

 

 Nedidelė nušalimų rizika. 

 Padidėjusi nušalimų rizika, daugeliui žmonių per 30 minučių. 

 Didele nušalimų rizika, daugeliui žmonių per 5–10 minučių. 

 Didelė nušalimų rizika, mažiau nei per 5 minutes. 

__________________________________ 

 


