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VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNŲ SKATINIMO IR APDOVANOJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.    Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato vidaus tarnybos sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnas) skatinimo ir apdovanojimo 

tvarką, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities pareigūnų žinybinius ženklus ir 

apdovanojimo jais tvarką, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo srities pareigūnų 

žinybinius ženklus ir apdovanojimo jais tvarką, Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo 

srities pareigūnų žinybinius ženklus ir apdovanojimo jais tvarką, apdovanojimo vardiniu ginklu 

tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute (toliau – 

Statutas) vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS 

PAREIGŪNŲ SKATINIMO IR APDOVANOJIMO TVARKA 

3. Priimant sprendimus dėl pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo Statuto 37 straipsnio 2 ir 

3 dalyse nustatytais skatinimo būdais ir apdovanojimais turi būti atsižvelgiama į pareigūno 

konkrečius pasiektus tarnybinės veiklos rezultatus, vadovaujamasi skaidrumo, teisingumo ir 

objektyvumo principais.  

4. Pareigūnai Statuto 37 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytu apdovanojimu apdovanojami 

už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuopelnus ar pasiaukojimą ir narsą 

užtikrinant asmens, visuomenės ir (ar) valstybės saugumą, kovojant su nusikalstamumu, už asmeninę 

drąsą atliekant valstybės užduotis. 

5. Statutinėse įstaigose iš ne mažiau nei 3 narių statutinės įstaigos vadovo įsakymu vieneriems 

metams sudaromos pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo komisijos (toliau – skatinimo ir 

apdovanojimo komisijos), kurios vertina teikimus apdovanoti, paskatinti pareigūnus (toliau – 

teikimas) ir teikia rekomendacijas dėl skatinimo ir apdovanojimo, siekdamos, kad pareigūnų 

skatinimo ir apdovanojimo procesas būtų skaidrus, teisingas ir objektyvus. Įsakyme dėl skatinimo ir 

apdovanojimo komisijos sudarymo nurodomas šios komisijos pirmininkas ir sekretorius, kuris nėra 

šios komisijos narys. Jeigu statutinėje įstaigoje veikia profesinė sąjunga, vienu skatinimo ir 

apdovanojimo komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos atstovas. Jeigu statutinėje įstaigoje 

veikia kelios profesinės sąjungos, jos susitarimu skiria bendrą atstovą į skatinimo ir apdovanojimo 

komisiją. Jeigu profesinės sąjungos nesusitaria dėl bendro atstovo paskyrimo arba statutinėje įstaigoje 



nėra veikiančios profesinės sąjungos, skatinimo ir padovanojimo komisijos nariu skiriamas darbo 

tarybos atstovas.  

Jeigu paaiškėja, kad skatinimo ir apdovanojimo komisijos narys yra pareigūno, kurio 

teikimas vertinamas, sutuoktinis, sugyventinis (partneris), artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs 

svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl skatinimo ir apdovanojimo 

komisijos nario nešališkumo, skatinimo ir apdovanojimo komisijos narys turi nusišalinti. 

Skatinimo ir apdovanojimo komisijos darbo forma yra posėdžiai. Skatinimo ir apdovanojimo 

komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė šios komisijos narių. 

Skatinimo ir apdovanojimo komisijos rekomendacijos posėdyje priimamos dalyvaujančių šios 

komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra skatinimo ir 

apdovanojimo komisijos pirmininko balsas. Skatinimo ir apdovanojimo komisijos rekomendacijos 

įforminamos protokolu, kurį pasirašo skatinimo ir apdovanojimo komisijos posėdyje dalyvavę šios 

komisijos nariai. 

6. Pareigūnus skatinti ir apdovanoti teikia jų tiesioginiai vadovai arba statutinės įstaigos, 

kurioje jie eina pareigas, vadovas, išskyrus Aprašo 7 punkte nustatytus atvejus. Jeigu pareigūną 

siūloma skatinti ir apdovanoti kitos statutinės įstaigos vadovui, teikimą teikia statutinės įstaigos, 

kurioje pareigūnas eina pareigas, vadovas.  

7. Pareigūnus skatinti ir apdovanoti ministrui teikia ar valstybės apdovanojimui gauti pristato 

centrinių statutinių įstaigų vadovai. Centrinių statutinių įstaigų vadovus skatinti ir apdovanoti 

ministrui teikia viceministras, koordinuojantis centrinių statutinių įstaigų veiklą.  

8. Aprašo  6 punkte nurodyti asmenys teikimus teikia statutinės įstaigos, kurios vadovui 

siūloma skatinti ar apdovanoti pareigūną, struktūriniam padaliniui ar asmeniui, atliekančiam 

personalo administravimo funkcijas (toliau – personalo tarnyba), o jeigu statutinėje įstaigoje pagal 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimą Nr. 126 „Dėl buhalterinės apskaitos 

ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ personalo administravimo funkcijos 

atliekamos centralizuotai (toliau – įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos 

centralizuotai), įstaigai, centralizuotai atliekančiai personalo administravimo funkcijas (toliau – 

Centras), ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų iki skatinimo ar apdovanojimo dienos. Teikimai, 

kuriais siūloma pareigūną paskatinti ar apdovanoti ministrui, teikiami centrinės statutinės įstaigos 

personalo tarnybai, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos 

centralizuotai, Centrui.   

9. Teikime nurodoma: 

9.1. pareigūno duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, išsilavinimas); 

9.2. glaustas tarnybos eigos apibūdinimas; 

9.3. pareigūno skatinimai ir gauti apdovanojimai (jų skyrimo teisinis pagrindas, data); 

9.4. pareigūno nepriekaištingo ir pavyzdingo tarnybinių pareigų atlikimo apibūdinimas 

(pareigūno pasižymėjimas atliekant jam pavestas funkcijas ar vykdant konkrečias tarnybines 

užduotis, informacija apie tai, ar pareigūnui nėra pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl pareigūno 

galimo tarnybinio nusižengimo, dėl pareigūno veikų nėra atliekamas ikiteisminis tyrimas ar pradėta 

administracinio nusižengimo teisena, ar buvo taikytos tarnybinės nuobaudos per pastaruosius 3 metus 

ir k.t); 

9.5. patvirtinimas, kad pareigūnas neturi galiojančių tarnybinių nuobaudų;  

9.6. pasiūlymas, kokiu skatinimo būdu ar apdovanojimu paskatinti ar apdovanoti. 



10. Aprašo 8 punkte nurodytos personalo tarnybos arba Centras per 5 darbo dienas nuo 

teikimo gavimo įvertina, ar teikiamas pareigūnas gali būti paskatintas ar apdovanotas siūlomu 

paskatinimu ar apdovanojimu ir perduoda teikimą su savo įvertinimu svarstyti skatinimo ir 

apdovanojimo komisijai. 

11. Skatinimo ir apdovanojimo komisija, apsvarsčiusi teikimus, statutinės įstaigos vadovui, 

kuris skatins ar apdovanos, o tuo atveju, kai svarstomas teikimas dėl ministro skiriamo paskatinimo 

ar apdovanojimo, – centrinės statutinės įstaigos vadovui per 3 darbo dienas nuo skatinimo ir 

apdovanojimo komisijos posėdžio dienos pateikia teikimus ir posėdžio protokolą, kuriame pritariama 

arba argumentuotai nepritariama paskatinti ar apdovanoti teikiamus pareigūnus. Statutinės įstaigos 

vadovas sprendimą dėl pareigūnų skatinimo ir apdovanojimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 

nuo minėtų dokumentų gavimo.  

12. Centrinės statutinės įstaigos vadovas skatinimo ir apdovanojimo komisijos apsvarstytus 

teikimus dėl ministro skiriamo paskatinimo ar apdovanojimo atitinkamai ministerijai pateikia prieš 

20 darbo dienų iki numatomos skatinti ar apdovanoti dienos.  

13. Ministras pareigūną gali skatinti ar apdovanoti ir be teikimo.  

14. Pareigūnui, skatinamam ministro ar statutinės įstaigos vadovo padėka, įteikiamas padėkos 

raštas. 

15. Pareigūnui, skatinamam vardine dovana, įteikiama vardinė dovana. Paprastai joje arba 

prie jos tvirtinamoje plokštelėje išgraviruojamas pareigūno vardas ir pavardė, skatinimo data ir 

vardinę dovaną skyrusio asmens pareigos, vardas ir pavardė. 

16. Pareigūnui, skatinamam papildomomis mokamomis atostogomis, Statuto 51 straipsnio 1 

ir 2 dalyse nustatyta tvarka suteikiamos papildomos mokamos atostogos. 

17. Pareigūnui, apdovanojamam žinybiniu ženklu, įteikiamas žinybinis ženklas ir šio ženklo 

pažymėjimas arba liudijimas. 

III SKYRIUS 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINĖSE ĮSTAIGOSE 

TARNAUJANČIŲ PAREIGŪNŲ ŽINYBINIAI ŽENKLAI 

IR APDOVANOJIMO JAIS TVARKA 

 

18. Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujantys pareigūnai gali 

būti apdovanojami šiais žinybiniais ženklais: 

18.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą 

tarnybą“; 

18.2. I ir II laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu 

„Tėvynės labui“; 

18.3. policijos pasižymėjimo ženklu – garbės ženklu „Kryžius už nuopelnus Lietuvos 

policijai“; 

18.4. policijos pasižymėjimo ženklu Angelo sargo žvaigžde; 

18.5. I, II ir III laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Angelas sargas“; 

18.6. I, II ir III laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“; 

18.7. I, II ir III laipsnio policijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 



18.8. Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo 

ženklu „Lietuvos policijai – 85“; 

18.9. I, II ir III laipsnio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 

18.10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos garbės ženklu „Kryžius už nuopelnus valstybės sienos apsaugai“; 

18.11. I ir II laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Pasieniečio garbės ženklas“; 

18.12. I ir II laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“; 

18.13. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos atminimo ženklu „Valstybės sienos apsaugai – 95“; 

18.14. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos atminimo ženklu „Valstybės sienos apsaugai – 90“; 

18.15. I, II ir III laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“; 

18.16. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą ilgametę tarnybą“; 

18.17. I, II ir III laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Valstybės sienos sargyboje“; 

18.18. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos atminimo ženklu „Valstybės sienos apsaugai – 85“; 

18.19. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos atminimo ženklu „Už nuopelnus Lietuvai stojant į Šengeno erdvę“; 

18.20. aukso ir sidabro spalvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Pavyzdingas pasienietis“; 

18.21. I ir II laipsnio Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos Pasieniečių mokyklos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“; 

18.22. I, II, III laipsnio valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu 

kryžiumi „Artimui pagalbon“; 

18.23. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Ugniagesio 

gelbėtojo žvaigždė“; 

18.24. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus 

gyventojų saugai“; 

18.25. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Geriausias 

valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas“; 

18.26. valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už garbingą 

tarnybą“, žyminčiu 15, 20 arba 25 tarnybos metus; 

18.27. I, II ir III laipsnio Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 

garbės ženklu; 

18.28. I, II ir III laipsnio Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 

18.29. I, II ir III laipsnio Viešojo saugumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus“.  



19. Šiame skyriuje nurodytus žinybinius ženklus steigia ir naikina vidaus reikalų ministras. 

20. Vidaus reikalų ministerijos žinybinių ženklų nuostatus tvirtina vidaus reikalų ministras, o 

vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinių statutinių įstaigų ir vidaus reikalų profesinio 

mokymo įstaigų žinybinių ženklų nuostatus, suderinę su vidaus reikalų ministru, tvirtina šių įstaigų 

vadovai. 

21. Šiame skyriuje nurodytų žinybinių ženklų svarbumo eilė: 

21.1. Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklas „Už pavyzdingą tarnybą“; 

21.2. Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Vidaus reikalų ministerijai 80 metų“ 

(nebeskiriamas); 

21.3. I laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“; 

21.4. II laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“; 

21.5. vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinių statutinių įstaigų žinybiniai ženklai ir 

vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų žinybiniai ženklai. 

22. Šiame skyriuje nurodytais žinybiniais ženklais apdovanojama nuosekliai – pradedant nuo 

žemiausio: vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinių statutinių įstaigų ir vidaus reikalų 

profesinio mokymo įstaigų žinybinio ženklo, II laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu 

„Tėvynės labui“, I laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“, Vidaus 

reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“.  

23. Antrą kartą tuo pačiu žinybiniu ženklu (to paties laipsnio žinybiniu ženklu) 

neapdovanojama. 

24. Išimtiniais atvejais už ypač didelius nuopelnus vidaus reikalų ministras gali apdovanoti 

bet kuriuo žinybiniu ženklu, nesilaikydamas Aprašo 22 punkte nustatyto apdovanojimo žinybiniais 

ženklais nuoseklumo. 

25. II laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ pareigūnas gali 

būti apdovanojamas ir neturėdamas vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinės statutinės 

įstaigos ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos žinybinio ženklo. 

26. Vidaus reikalų ministerijos žinybiniai ženklai segami ant tarnybinės uniformos dešinėje 

krūtinės pusėje. Arčiausiai krūtinės centro segamas Vidaus reikalų ministerijos pasižymėjimo ženklas 

„Už pavyzdingą tarnybą“. Nuo jo į dešinę peties link segami I laipsnio Vidaus reikalų ministerijos 

atminimo ženklas „Tėvynės labui“, II laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas 

„Tėvynės labui“. 

27. Vidaus reikalų ministro valdymo srities centrinių statutinių įstaigų ir vidaus reikalų 

profesinio mokymo įstaigų žinybinių ženklų nešiojimo tvarka yra nustatyta šių įstaigų žinybinių 

ženklų nuostatuose. 

IV SKYRIUS 

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINĖSE ĮSTAIGOSE 

TARNAUJANČIŲ PAREIGŪNŲ ŽINYBINIAI ŽENKLAI  

IR APDOVANOJIMO JAIS TVARKA 

  



28. Teisingumo ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujantys pareigūnai gali 

būti apdovanojami šiais pagal svarbumo eilę žinybiniais ženklais: 

28.1. garbės ženklu „Aukso kryžius už nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“; 

28.2. garbės ženklu „Sidabro kryžius už nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“; 

28.3. I, II ir III laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus“; 

28.4. I, II ir III laipsnio garbės ženklu „Už pavyzdingą tarnybą“; 

28.5. I, II ir III laipsnio pasižymėjimo ženklu „Už nepriekaištingą tarnybą“; 

28.6. medaliu „30 tarnybos metų“, „25 tarnybos metai“, „20 tarnybos metų“, „15 tarnybos 

metų“; 

28.7. medaliu „100 metų Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“. 

29. Žinybiniai ženklai numeruojami. Žinybinio ženklo numeris graviruojamas kitoje ženklo 

pusėje ir įrašomas į žinybinio ženklo pažymėjimą arba įsakymą dėl apdovanojimo žinybiniu ženklu. 

30. Šiame skyriuje nurodytus žinybinių ženklų pavyzdžius ir jų aprašą tvirtina teisingumo 

ministras. 

31. Teisingumo ministras ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktorius asmenis, kurie nėra teisingumo ministro 

valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujantys pareigūnai, turi teisę apdovanoti žinybiniais 

ženklais, nurodytais Aprašo 28.1, 28.2 ir 28.3 papunkčiuose, kiti teisingumo ministro valdymo srities 

statutinių įstaigų vadovai turi teisę apdovanoti tik žinybiniu ženklu, nurodytu Aprašo 

28.3 papunktyje, pagal Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytą kitų asmenų apdovanojimo 

žinybiniais ženklais tvarką. 

32. Apdovanojamam žinybiniu ženklu teisingumo ministro valdymo srities statutinėje 

įstaigoje tarnaujančiam pareigūnui jį įteikia statutinės įstaigos, kurioje apdovanojamas pareigūnas 

eina pareigas, vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Apdovanojamam pareigūnui žinybinį ženklą gali 

įteikti ir Kalėjimų departamento direktorius. 

33. Antrą kartą tuo pačiu žinybiniu ženklu (to paties laipsnio žinybiniu ženklu) 

neapdovanojama. 

34. Žinybinio ženklo juostelė segima ant tarnybinės uniformos švarko kairėje krūtinės 

pusėje, vieno centimetro atstumu aukščiau nuo švarko kišenės viršutinės dalies per vidurį, pagal 

svarbumą proporcingai iš kairės į dešinę. Žinybinis ženklas segimas ant tarnybinės uniformos švarko 

švenčių proga toje pačioje vietoje kaip ir ženklo juostelė.  

  

V SKYRIUS 

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIES STATUTINĖSE ĮSTAIGOSE 

TARNAUJANČIŲ PAREIGŪNŲ ŽINYBINIAI ŽENKLAI  

IR APDOVANOJIMO JAIS TVARKA 

  

35. Finansų ministro valdymo srities statutinėse įstaigose tarnaujantys pareigūnai gali būti 

apdovanojami šiais žinybiniais ženklais: 



35.1. I ir II laipsnio garbės ženklu „Už pasižymėjimą tarnyboje“; 

35.2. I, II ir III laipsnio atminimo medaliu „Už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos muitinėje“; 

35.3. atminimo medaliu „Lietuvos muitinės veteranas“. 

36. Šiame skyriuje nurodytus žinybinius ženklus steigia ir naikina, šių ženklų nuostatus 

tvirtina ir jų nešiojimo tvarką nustato finansų ministras. 

37. Kartu su atminimo medaliais apdovanojamiems pareigūnams išduodami ir atminimo 

medalių pakaitai – juostelės. 

38. Šiame skyriuje nurodytų žinybinių ženklų svarbumo eilė: 

38.1. I laipsnio garbės ženklas „Už pasižymėjimą tarnyboje“; 

38.2. II laipsnio garbės ženklas „Už pasižymėjimą tarnyboje“; 

38.3. atminimo medalis „Lietuvos muitinės veteranas“; 

38.4. I laipsnio atminimo medalis „Už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos muitinėje“; 

38.5. II laipsnio atminimo medalis „Už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos muitinėje“; 

38.6. III laipsnio atminimo medalis „Už nepriekaištingą tarnybą Lietuvos muitinėje“. 

39. Šiame skyriuje nurodytais žinybiniais ženklais pareigūnai apdovanojami nuosekliai – 

pradedant nuo žemiausio: III laipsnio atminimo medaliu, II laipsnio atminimo medaliu, I laipsnio 

atminimo medaliu ir atminimo medaliu „Lietuvos muitinės veteranas“, neatsižvelgiant į 

apdovanojimą medaliais – II laipsnio garbės ženklu, I laipsnio garbės ženklu.  

40. Antrą kartą tuo pačiu žinybiniu ženklu (to paties laipsnio žinybiniu ženklu) 

neapdovanojama. 

VI SKYRIUS 

APDOVANOJIMO VARDINIU GINKLU TVARKA 

41. Ministrui nusprendus apdovanoti pareigūną vardiniu ginklu ar pritarti teikiamo apdovanoti 

vardiniu ginklu pareigūno kandidatūrai, jo įgaliotas ministerijos administracijos padalinys, o jeigu tai 

įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centras apie tai 

informuoja centrinės statutinės įstaigos, kurios vadovas teikė pasiūlymą apdovanoti pareigūną 

vardiniu ginklu, personalo tarybą o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos 

atliekamos centralizuotai, Centrą.  

42. Pareigūnas, kurį siūloma apdovanoti vardiniu ginklu, centrinės statutinės įstaigos 

personalo tarnybos, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos 

centralizuotai, Centro prašymu, išskyrus Aprašo 44  punkte nustatytą atvejį, per 40 darbo dienų 

pateikia šiai tarnybai arba Centrui leidimą laikyti (nešiotis) ginklus (toliau – leidimas), išduotą 

vadovaujantis Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-362 

„Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau - Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės).  

43. Centrinės statutinės įstaigos personalo tarnyba, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo 

administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centras, gavęs leidimą, parengia ministro 

įsakymo dėl apdovanojimo vardiniu ginklu projektą. Centrinės statutinės įstaigos personalo tarnyba, 

o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centras 

leidimą kartu su ministro įsakymo dėl apdovanojimo vardiniu ginklu projektu ne vėliau kaip prieš 



5 darbo dienas iki planuojamo vardinio ginklo įteikimo perduoda ministro įgaliotam ministerijos 

administracijos padaliniui, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos 

centralizuotai, Centrui. 

44. Jei vardiniu ginklu siūloma apdovanoti centrinės statutinės įstaigos vadovą ar jo 

pavaduotoją, šie asmenys ministro įgalioto ministerijos administracijos padalinio, o jeigu tai įstaiga, 

kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, Centro prašymu per 40 darbo 

dienų šiam padaliniui arba Centrui pateikia leidimą. Ministro įgaliotas ministerijos administracijos 

padalinys, o jeigu tai įstaiga, kurioje personalo administravimo funkcijos atliekamos centralizuotai, 

Centras, gavęs leidimą, parengia ministro įsakymo dėl apdovanojimo vardiniu ginklu projektą. 

45. Už vardinio ginklo graviravimą atsakinga centrinė statutinė įstaiga.  

46. Pareigūnui, apdovanojamam vardiniu ginklu, įteikiamas vardinis ginklas ir apdovanojimo 

vardiniu ginklu liudijimas.  

47. Pareigūnas, apdovanotas vardiniu ginklu, per 5 darbo dienas nuo vardinio ginklo ir 

apdovanojimo vardiniu ginklu liudijimo jam įteikimo, kreipiasi į apskrities vyriausiąjį policijos 

komisariatą (toliau – teritorinė policijos įstaiga) dėl vardinio ginklo užregistravimo ir šio ginklo 

pažymėjimo gavimo. 

48. Vardinių ginklų, kuriais buvo apdovanoti pareigūnai, apskaitą tvarko teritorinės policijos 

įstaigos Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių nustatyta 

tvarka. 

49. Vardiniu ginklu apdovanotas pareigūnas šį ginklą laiko, nešioja ir naudoja Lietuvos 

Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka. 

50. Jeigu eidami tarnybines pareigas pareigūnai turi teisę laikyti ir nešioti tarnybinį šaunamąjį 

ginklą, ministras gali leisti statutinių įstaigų vadovams, o statutinių įstaigų vadovai – pavaldiems 

pareigūnams tarnybos metu nešioti ir naudoti vardinį B arba C kategorijos trumpąjį šaunamąjį ginklą, 

kuriuo jie buvo apdovanoti. 

51. Praradęs vardinį ginklą pareigūnas apie tai nedelsdamas privalo pranešti teritorinei 

policijos įstaigai. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOTATOS 

  

52. Pareigūnui praradus žinybinio ženklo pažymėjimą arba liudijimą, jo prašymu 

išduodamas pažymėjimo arba liudijimo dublikatas.   


