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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS APDOVANOJIMO GARBĖS
ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS TEISINGUMUI“ NUOSTATAI
1. Garbės ženklas „Už nuopelnus teisingumui“ (toliau – garbės ženklas) yra aukščiausias
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos žinybinis apdovanojimas. Garbės ženklas steigiamas
fiziniams asmenims, nusipelniusiems Lietuvos valstybės teisingumo politikai, teisingumo sistemai ar
vystant teisės mokslą Lietuvos Respublikoje (toliau – asmenys), pagerbti.
2. Garbės ženklu gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai
už ypatingus nuopelnus formuojant teisingumo politiką, plėtojant ir tobulinant Lietuvos valstybės
teisingumo sistemą ar už ypatingus nuopelnus vystant teisės mokslą akademinėje srityje.
3. Garbės ženklu gali būti apdovanojami ne daugiau kaip 7 asmenys per vienus kalendorinius
metus.
4. Sprendimą dėl asmens apdovanojimo garbės ženklu priima Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras.
5. Siūlymus teisingumo ministrui dėl apdovanojimo garbės ženklu gali teikti Lietuvos
Respublikos teisingumo viceministrai, Teisingumo ministerijos kancleris, Teisingumo ministerijos
valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovai, teismų pirmininkai, Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos
pirmininkas, Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkas,
teisės specialistus rengiančių Lietuvos universitetų rektoriai ir Lietuvos teisininkų draugijos
pirmininkas. Teisingumo ministras gali priimti sprendimą apdovanoti asmenis garbės ženklu ir be
pirmiau nurodytų siūlymų.
6. Siūlymas dėl apdovanojimo garbės ženklu (teikimas) turi būti pateiktas raštu, nurodant
siūlomo apdovanoti asmens (asmenų) vardą, pavardę, pagrindinius jo (jų) biografijos faktus ir
pagrindinius bei reikšmingus nuopelnus remiantis šių nuostatų 1 punktu.
7. Garbės ženklą sudaro pagrindinė dalis, jungiamoji dalis ir kaspinas (garbės ženklo grafinis
vaizdas pateikiamas priede):
7.1. pagrindinė dalis – 40 mm skersmens stilizuotas kryžius. Pagrindinės garbės ženklo dalies
priekinės pusės viduryje – auksuota apvali plokštė, kurioje pavaizduotos geltono emalio svarstyklės
mėlyno emalio fone. Aplinkui – į apskritimą sukomponuotas reljefinis užrašas „UŽ NUOPELNUS
TEISINGUMUI“. Kitoje pusėje – į apskritimą sukomponuotas graviruotas užrašas „LIETUVOS
RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA“, centre – apdovanojimo numeracija;
7.2. jungiamoji dalis – sukabinimas apskritimais;
7.3. kaspinas – 32 mm pločio mėlyno atspalvio muaras su įaustomis aukso spalvos linijomis;
7.4. garbės ženklo pakaitas – miniatiūra;
7.5. garbės ženklo gamybos medžiaga – sidabras.
8. Garbės ženklų ir miniatiūrų gamybą organizuoja Teisingumo ministerija iš
reprezentacinėms reikmėms skirtų lėšų. Garbės ženklų ir miniatiūrų gamyba, garbės ženklo liudijimų
spausdinimu rūpinasi Teisingumo ministerijos administracijos padalinys (ar darbuotojas), vykdantis
ryšių su visuomene funkcijas.
9. Garbės ženklas tvirtinamas dviem smeigėmis su fiksatoriais, kurios viršutinėje kaspino
dalyje pritvirtintos horizontaliai.
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10. Priklausomai nuo progos ir drabužių, rekomenduojama nešioti arba patį garbės ženklą,
arba jo pakaitą – miniatiūrą. Garbės ženklas ir jo miniatiūra nešiojami vyriško švarko kairiajame
atlape arba moteriško drabužio kairėje pusėje.
11. Garbės ženklai numeruojami, o jų numeraciją ir apskaitą tvarko Teisingumo ministerijos
administracijos padalinys (ar darbuotojas), vykdantis ryšių su visuomene funkcijas.
12. Garbės ženklą ir miniatiūrą apdovanotam asmeniui iškilmingai įteikia teisingumo
ministras arba jo įgaliotas asmuo. Kartu įteikiami šie dokumentai: teisingumo ministro įsakymo
apdovanoti asmenį garbės ženklu patvirtinta kopija, liudijimas su teisingumo ministro parašu.
_______________________
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Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos apdovanojimo garbės ženklu „Už nuopelnus
teisingumui“ nuostatų priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS GARBĖS ŽENKLAS
„UŽ NUOPELNUS TEISINGUMUI“
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