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1. Pirmojo, antrojo ir trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą 
tarnybą“  pavyzdys: 

 

 
Pasižymėjimo ženklo juostelės  

 
2. Pirmojo laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą tarnybą“ aprašymas:  
2.1. Pasižymėjimo ženklas yra apskritas, žalvarinis, paauksuotas, 36 mm skersmens. 

Ženklo fonas sudalytas reljefiškais iš centro einančiais spinduliais, virš kurių viduryje įkomponuota 
reljefiška, šešiolikos spindulių Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos žvaigždė su Lietuvos valstybės herbu. Herbo dugnas sudalytas vertikaliomis 
reljefiškomis linijomis. Kitoje ženklo pusėje graviruojamas numeris. Paauksuota grandimi ir 
laikikliu ženklas tvirtinamas prie 32 mm pločio ir 40 mm ilgio juostos. Juosta – mėlyno muaro su 

raudonomis juostelėmis kraštuose ir viena sidabrine – viduryje. Kitoje juostos pusėje pritvirtintos 
dvi metalinės adatėlės su spaustukais. 

2.2. Juostelė – tokia pat pasižymėjimo ženklo juosta, tik 32 mm pločio ir 10 mm ilgio. 
Kitoje juostelės pusėje pritvirtintos dvi metalinės adatėlės su spaustukais. 

2.3. Pasižymėjimo ženklas kartu su juostele įdedamas į tamsiai mėlynos odos pakaito 

dėžutę, kurios viršuje įspausta reljefiška Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos žvaigždė. Dėžutės plotis – 65 mm, ilgis – 120 mm. 

3. Antrojo laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą tarnybą“  aprašymas: 
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3.1. Pasižymėjimo ženklas yra apskritas, žalvarinis, pasidabruotas, 36 mm skersmens. 

Ženklo fonas sudalytas reljefiškais iš centro einančiais spinduliais, virš kurių viduryje įkomponuota 
reljefiška, šešiolikos spindulių Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos žvaigždė su Lietuvos valstybės herbu. Herbo dugnas sudalytas vertikaliomis 

reljefiškomis linijomis. Pasidabruota grandimi ir laikikliu ženklas tvirtinamas prie 32 mm pločio ir 
40 mm ilgio juostos. Juosta – mėlyno muaro su raudonomis juostelėmis kraštuose ir dviem 

sidabrinėmis – viduryje. Kitoje juostos pusėje pritvirtintos dvi metalinės adatėlės su spaustukais. 
3.2. Juostelė – tokia pat pasižymėjimo ženklo juosta, tik 32 mm pločio ir 10 mm ilgio. 

Kitoje juostelės pusėje pritvirtintos dvi metalinės adatėlės su spaustukais. 

3.3. Pasižymėjimo ženklas kartu su juostele įdedamas į tamsiai mėlynos odos pakaito 
dėžutę, kurios viršuje įspausta reljefiška Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos žvaigždė. Dėžutės plotis – 65 mm, ilgis – 120 mm. 
4. Trečiojo laipsnio pasižymėjimo ženklo „Už nepriekaištingą tarnybą“ aprašymas: 
4.1. Pasižymėjimo ženklas yra apskritas, žalvarinis, 36 mm skersmens. Ženklo fonas 

sudalytas reljefiškais iš centro einančiais spinduliais, virš kurių viduryje įkomponuota reljefiška, 
šešiolikos spindulių Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

žvaigždė su Lietuvos valstybės herbu. Herbo dugnas sudalytas vertikaliomis reljefiškomis linijomis. 
Kitoje ženklo pusėje graviruojamas numeris. Žalvarine grandimi ir laikikliu ženklas tvirtinamas prie 
32 mm pločio ir 40 mm ilgio juostos. Juosta – mėlyno muaro su raudonomis juostelėmis kraštuose 

ir trimis sidabrinėmis – viduryje. Kitoje juostos pusėje pritvirtintos dvi metalinės adatėlės su 
spaustukais. 

4.2. Juostelė – tokia pat pasižymėjimo ženklo juosta, tik 32 mm pločio ir 10 mm ilgio. 
Kitoje juostelės pusėje pritvirtintos dvi metalinės adatėlės su spaustukais. 

4.3. Pasižymėjimo ženklas kartu su juostele įdedamas į tamsiai mėlynos odos pakaito 

dėžutę, kurios viršuje įspausta reljefiška Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos žvaigždė. Dėžutės plotis – 65 mm, ilgis – 120 mm. 
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