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1. Garbės ženklą „DARBO ŽVAIGŽDĖ“ LPPAR asociacija suteikia asmenų verslo lyderių 
nuopelnams pažymėti ir skatinti dirbti Lietuvos ūkio ir žmonių gerovei. Ženklas gali būti 
suteiktas ir užsieniečiams. 

 
2. Garbės ženklą „DARBO ŽVAIGŽDĖ“ sudaro: 

trijų laipsnių žvaigždės: aukso (I laipsnio), sidabro (II laipsnio) ir bronzos (III laipsnio). 
 

3.  Aukso (I laipsnio) ir sidabro (II laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ nešiojamos prie išeiginių ir 
iškilmingų rūbų, ant kaspino po kaklu, o bronzos (III laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖ“ 
segama kairėje krūtinės pusėje. 

 
4. Apdovanotiems asmenims išduodami atitinkami pažymėjimai. 

 
5. Auksinės (I laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ teikiamos Rūmų garbės prezidentams arba 

kitiems nusipelniusiems asmenims, turintiems ypatingų nuopelnų šalies verslui ar Rūmų 
sistemos plėtrai. 

 
6. Sidabrinės (II laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ teikiamos nusipelniusiems šalies regionų 

verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalyje. 
 

7. Bronzos (III laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ teikiamos sėkmingiausiai dirbantiems regionų 
verslininkams ir asmenims, ženkliai prisidėjusiems gerinant verslo sąlygas šalies 
regionuose. 

 
8. Aukso (I laipsnio) ir sidabro (II laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ apdovanojimo iniciatyvą 

turi Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir 
Asociacijos prezidentas. Sprendimą dėl apdovanojimo priima LPPAR asociacijos 
prezidiumas. Jos įteikiamos Rūmų sistemos metiniame renginyje. Ypatingu atveju, kai 
LPPARA Prezidiumo sprendimu daroma išimtis, apdovanojimas gali būti teikiamas ir kito 
renginio metu. 

 
9. Bronzos (III laipsnio) „DARBO ŽVAIGŽDĖS“ teikimo iniciatyvą turi Rūmų tarybų nariai. 

Sprendimą dėl apdovanojimo priima Rūmų tarybos. Jos įteikiamos Rūmų Generalinių 
asamblėjų ar kitų metinių renginių metu. Rūmai apie atrinktus kandidatus informuoja 
LPPAR asociaciją likus 30 dienų iki jų apdovanojimo.  

 
10. Apdovanotas asmuo laikomas nustojęs teisės į garbės ženklus, jei jam teismo sprendimu 

atimtos arba apribotos teisės, arba jei jo vadovaujama įmonė pašalinta iš Rūmų narių už 
verslo etikos nesilaikymą, arba dėl jo pačio veikimo, mažinančio Rūmų orumą. 

 
11. Šio statuto vykdymo taisykles, garbės ženklų formas ir išvaizdą nustato LPPAR asociacijos 

prezidiumas. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
1938 m. Garbės ženklų statuto kopija 

 

 

 


