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TARNYBOS KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO
TAISYKLĖS
VI. PASKATINIMŲ SKYRIMAS
„46. Paskatinimai, išskyrus Statuto 24 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą paskatinimą, gali
būti skiriami pareigūnui už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą ir (ar) pavyzdingą tarnybą
Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2002, Nr. 74-3166; 2008,
Nr. 132-5072), 2 punkte nustatytais atvejais.
47. Padėka gali būti skiriama ir kitais nei šių Taisyklių 46 punkte nustatytais atvejais, kai yra
pateiktas šių Taisyklių 55 punkte nustatytas teikimas ar juridinio arba fizinio asmens rašytinis
motyvuotas siūlymas arba prašymas paskatinti pareigūną.
48. Žinybiniai ženklai pagal svarbumo eilę yra šie:
48.1. garbės ženklas „Kryžius už nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“ (15
priedas) – aukščiausias žinybinis ženklas;
48.2. trijų laipsnių (pirmojo laipsnio, antrojo laipsnio ir trečiojo laipsnio) garbės ženklas „Už
nuopelnus“ (16 priedas), kuris žinybinių ženklų hierarchijoje yra po garbės ženklo „Kryžius už
nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“;
48.3. trijų laipsnių (pirmojo laipsnio, antrojo laipsnio ir trečiojo laipsnio) pasižymėjimo
ženklas „Už nepriekaištingą tarnybą“ (17 priedas), kuris žinybinių ženklų hierarchijoje yra po
garbės ženklo „Už nuopelnus“.
49. Žinybiniai ženklai numeruojami. Žinybinio ženklo numeris įkalamas kitoje ženklo pusėje
ir įrašomas į žinybinio ženklo pažymėjimą arba įsakymą dėl paskatinimo žinybiniu ženklu.
50. Žinybinis garbės ženklas „Kryžius už nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai“
gali būti skiriamas:
50.1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams už ilgalaikius ar ypatingus
nuopelnus Lietuvos bausmių vykdymo sistemai;
50.2. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų karjeros valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat kitų institucijų valstybės tarnautojams,
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už ilgalaikius ar ypatingus nuopelnus
Lietuvos bausmių vykdymo sistemai.
51. Žinybinis garbės ženklas „Už nuopelnus“ gali būti skiriamas:
51.1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams už pavyzdingą tarnybą ir
pasiektus teigiamus rezultatus;
51.2. pavyzdingai tarnaujantiems (dirbantiems) Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, taip pat
kitų institucijų valstybės tarnautojams, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams už
nuopelnus, aktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą Lietuvos bausmių vykdymo sistemai;
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51.3. nuosekliai, pradedant nuo žemiausio – trečiojo laipsnio. Aukštesnio laipsnio žinybinis
garbės ženklas gali būti skiriamas ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo ankstesnio paskatinimo ar
apdovanojimo šiuo žinybiniu garbės ženklu. Pareigūnai, turintys ne mažesnį kaip 20 metų tarnybos
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose ar (ir) kitose statutinėse įstaigose
(organizacijose) stažą ir anksčiau nebuvę paskatinti trečiojo ir (ar) antrojo laipsnio žinybiniu garbės
ženklu, gali būti paskatinti ir pirmojo laipsnio žinybiniu garbės ženklu.
52. Žinybinis pasižymėjimo ženklas „Už nepriekaištingą tarnybą“ gali būti skiriamas:
52.1. pirmojo laipsnio – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams už ne
mažiau kaip penkiolikos metų nepriekaištingą tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose;
52.2. antrojo laipsnio – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams už ne
mažiau kaip dešimt metų nepriekaištingą tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose;
52.3. trečiojo laipsnio – Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams už ne
mažiau kaip penkerių metų nepriekaištingą tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose.
53. Teisingumo ministras ir Kalėjimų departamento direktorius asmenis, kurie nėra Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai, turi teisę apdovanoti žinybiniais ženklais,
nurodytais Taisyklių 48.1 ir 48.2 papunkčiuose, savo nuožiūra, kiti įstaigų vadovai turi teisę
apdovanoti tik žinybiniu ženklu, nurodytu Taisyklių 48.2 papunktyje, pagal Kalėjimų departamento
direktoriaus nustatytą kitų asmenų apdovanojimo žinybiniais ženklais tvarką.
54. Teikimą skatinti pareigūną jį į pareigas paskyrusiam vadovui teikia pareigūno tiesioginis
vadovas ar Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos, kurioje dirba pareigūnas, vadovas, kai
pareigūną į pareigas skiria Kalėjimų departamento direktorius. Teisingumo ministrui teikimą
skatinti Kalėjimų departamento direktorių teikia viceministras, kitus pareigūnus – Kalėjimų
departamento direktorius. Teisingumo ministras gali skatinti ir be teikimo.
55. Teikime nurodoma:
55.1. pareigūno vardas ir pavardė, gimimo data;
55.2. glaustas tarnybos eigos apibūdinimas;
55.3. pareigūno turimi paskatinimai;
55.4. pareigūno nuopelnų, už kuriuos teikiama skatinti, išsamus aprašymas;
55.5. patvirtinimas, kad pareigūnas neturi galiojančių nuobaudų;
55.6. siūlymas dėl paskatinimo priemonės.
56. Paskatinimai skiriami pareigūno vadovo, paskyrusio jį į pareigas, įsakymais.
57. Pareigūnui, skatinamam padėka, įteikiamas padėkos raštas arba įsakymo dėl paskatinimo
skyrimo išrašas.
58. Pareigūnui, skatinamam vienkartine pinigine išmoka, ši išmoka skiriama ir išmokama
Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.
59. Pareigūnui, skatinamam vardine dovana, įteikiama dovana su joje arba prie jos
tvirtinamoje plokštelėje išgraviruotu skatinamo pareigūno vardu ir pavarde, skatinimo data, taip pat
nurodoma, kas skatina.
60. Pareigūnui, skatinamam papildomomis mokamomis atostogomis, jo nurodytu laikotarpiu
suteikiamos papildomos mokamos atostogos.
61. Pareigūnui, skatinamam žinybiniu ženklu, iškilmingai įteikiamas žinybinis ženklas ir jo
pažymėjimas arba įsakymo dėl paskatinimo žinybiniu ženklu išrašas.
62. Antrą kartą tuo pačiu žinybiniu ženklu neskatinama.
63. Pareigūnas, paskatintas žinybiniu ar kitu ženklu, turi teisę segėti šį ženklą, dėvėdami
tarnybinę uniformą. Jis segimas ant švarko, kairėje krūtinės pusėje.
64. Pareigūnui praradus žinybinio ženklo pažymėjimą, jo prašymu gali būti išduotas
pažymėjimo dublikatas. Žinybinio ženklo dublikatas neišduodamas.
65. Aprūpinimą žinybiniais ženklais organizuoja Kalėjimų departamentas.“

