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LBS emblemos metrikai 
 

1 straipsnis. Emblemos paskirtis 
LBS emblema skirta LBS vėliavoms, vimpelams, raštams ir LBS narių uniformoms. Tai 

oficiali LBS emblema (priedas 1). 
 

2 straipsnis. Emblemos ekspozicijos 
Yra keturios patvirtintos LBS emblemos ekspozicijos, skirtos: 
1. LBS Klubų vėliavų variacijoms (žr. “LBS Vėliavos ir vimpelo metrikai ir etiketas”). 
2. LBS Klubų vimpelų variacijoms (žr. “LBS Vėliavos ir vimpelo metrikai ir etiketas”). 
3. LBS raštvedybai. 
4. LBS narių uniformai (uniforminiams kostiumams, uniforminėms kepurėms, kanceliarijai, 

vizitinėms kortelėms, sportinei aprangai, bižuterijai, sportinei įrangai, krepšiams). 
 

3 straipsnis. Naudojamos spalvos 
1. Balta - CMYK C-0, M-0, Y-0, K-0. 
2. Tamsiai mėlyna - CMYK C-100, M-75, Y-0, K-50. 
3. Geltona - CMYK C-1, M-22, Y-94, K-0 - LBS emblemos šturvalo spalva. 
4. Sidabrinė - LBS ženklo - inkaro spalva. 
 

4 straipsnis. Emblemos raštas 
LBS emblema sudaryta iš blizgintos bronzos spalvos šturvalo, kurio centre yra sidabrinės 
spalvos inkaras (LBS ženklas), apvytas sidabrine virve.  
Ant šturvalo, po inkaru, - plazdančios LBS vėliavos vaizdas. 
 

5 straipsnis. Emblemos simbolių prasmės 

5.1 straipsnis. Šturvalas 
Šturvalo simbolis įprasmina LBS paskirtį – koordinuoti ir vadovauti Lietuvos buriuotojų 
klubų veiklai. Jo blizgintos bronzos, aukso spalva byloja apie gilias jūrines tradicijas. 

5.2 straipsnis. Inkaras 
Inkaro simbolis įprasmina LBS veiklos tradicijų pastovumą. Jo sidabrinė spalva byloja apie 
LBS vadovaujančios veiklos skaidrumą, kolegialumą, demokratiškumą, savanoriškumą. 

5.3 straipsnis. LBS vėliava 
LBS vėliavos simbolis įprasmina LBS paskirtį vesti paskui save buriuotojus, juos suvienyti į 
klubus, asociacijas, atstovauti buriuotojus Lietuvos Respublikos įstatymų leidyboje, ginti jų 
interesus oficialiose valstybinėse institucijose. 

5.4 straipsnis. Tamsiai mėlyna spalva vėliavoje 
Tamsiai mėlynas fonas LBS narių aprangos emblemos versijoje arba tamsiai mėlynos spalvos 
juosta emblemoje pavaizduotoje LBS vėliavoje - simbolizuoja jūrą.  

5.5 straipsnis. Balta spalva vėliavoje 
Balta spalva reiškia taiką. Ji įpareigoja visus LBS narius vykdyti taikius plaukimus1 tiek savo 
valstybės tiek kitų valstybių suvereniteto teritoriniuose vandenyse. 

                                                 
1 „Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymas“, 7 straipsnis, 2000 m. gegužės 09 d. Įstatymo Nr. VIII-1666. 

Įstatymas įsigaliojo 2002 m. gegužės 24 d. Skelbta Valstybės Žiniose 2000 m., Dokumento Nr.42-1192. 
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6 straipsnis. Emblemos kryptis 
Vertikaliai - emblema eksponuojama inkaro kotu į viršų. 
Horizontaliai - emblema savo viršumi eksponuojama link: 
1) laivo priekio; 
2) galvūgalio; 
3) judėjimo krypties; 
4) arba pagal LBS vėliavos eksponavimo principus, aprašytus “Lietuvos Buriuotojų 

sąjungos vėliavos, vimpelo ir LBS klubinių vėliavų bei vimpelų metrikoje ir etikete”. 
 

7 straipsnis. Emblemos matmenys ir vieta 

7.1 straipsnis. LBS emblemos sandara 
LBS emblema, skirta uniformai, sudaryta iš dviejų dalių: Emblemos uniforminiam švarkui ir 

Kokardos uniforminei kepurei. 

7.2 straipsnis. LBS emblemos matmenys 
LBS uniforminio švarko emblema turi apskritimo formą (fonas – tamsiai mėlynas). 

Apskritimo diametras – 6 cm.  
LBS uniforminės kepurės kokarda turi ovalo formą (fonas – juodas). Mažesnis skersmuo 

(vertikaliai) – 3 cm. Didesnis skersmuo (horizontaliai) – 3.5 cm. 

7.3 straipsnis. Emblemos panaudojimas ant LBS vėliavos ir vimpelo 
LBS emblema nenaudojama ant LBS vėliavos ir vimpelo. 

7.4 straipsnis. Emblemos panaudojimas ant LBS prezidento vėliavos ir 
vimpelo 

LBS emblema dedama tik ant LBS prezidento vėliavos ir vimpelo. 

7.5 straipsnis. Emblemos panaudojimas ant LBS uniformos švarko 
LBS emblemos vieta – švarko kairėje pusėje ant nosinės kišenaitės. Prisiuvamas: viršutinis 

emblemos kraštas turi būti 2 cm žemiau nosinių kišenaitės angos (Žr. “LBS uniformos 
nuostatus”). 

7.6 straipsnis. Kokardos panaudojimas ant LBS uniformos kepurės 
Vieta – priekiniame kepurės antkakčio juostos centre. Orientacija - inkaro kotu į viršų. 

 

8 straipsnis. Emblemos galiojimas 
Emblema sukurta LBS ir yra LBS registruota nuosavybė. Emblemą kūrė: Monika 

Jurgelevičienė, Artūras Dovydėnas ir Tomas Tamkvaitis. Emblema patvirtinta LBS Tarybos ir 
galios tol, kol nebus pakeista ir patvirtinta LBS Tarybos. 

 

9 straipsnis. Priedai 
“LBS emblemos metrikai” turi du priedus, kurie yra neatsiejama šio dokumento dalis: 
1. Priedas Nr.1. “LBS Uniforminio švarko Emblema”. 
2. Priedas Nr.2. “LBS Uniforminės kepurės kokarda”. 
 
 

Artūras Dovydėnas 
LBS vice-prezidentas kreiseriniam buriavimui 
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Priedas Nr. 1. 
 
 

LBS Uniforminio švarko Emblema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 cm 

6 cm 
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Priedas Nr. 2.

LBS Uniforminės kepurės kokarda 
 
 
 
 
 

  3 cm 

 3.5 cm 
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