LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

DEKRETAS
DöL PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ ATRIBUTŲ ETALONŲ PATVIRTINIMO
2004 m. gruodžio 13 d. Nr. 169

Vilnius

1 straipsnis.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, Lietuvos
Respublikos prokuratūros įstatymo 60 straipsniu, t v i r t i n u:
1) prokuroro mantijos su simboliu – Lietuvos valstyb÷s herbu aprašą ir pavyzdį;
2) prokuroro ženklo etalono aprašą ir pavyzdį;
3) prokuroro garb÷s ženklo “Už nuopelnus” 1-ojo laipsnio medalio etalono aprašą ir
pavyzdį;
4) prokuroro garb÷s ženklo “Už nuopelnus” 2-ojo laipsnio medalio etalono aprašą ir
pavyzdį.
2 straipsnis.
Laikau netekusiu galios Respublikos Prezidento 1995 m. lapkričio 15 d. dekretą Nr.
766 “D÷l prokuratūros pareigūnų aprangos ir skiriamųjų ženklų etalonų patvirtinimo”
(Žin.,1995, Nr. 95-2116).

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

VALDAS ADAMKUS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURORO ATRIBUTAI

Prokuroro mantijos su Lietuvos valstyb÷s herbu
aprašas
Prokuroro mantija su Lietuvos valstyb÷s herbu (toliau – mantija) yra prokuroro
atributas, d÷vimas teisme.
Trapecijos silueto, su plat÷jančiomis rankov÷mis, priekyje užsegama mantija siuvama
iš juodo audinio. Mantijos priekyje ir nugaroje ties pečių linija yra klost÷s. Papet÷s ir apvadai
siuvami iš veliūro. Mantija d÷vima su tamsiai raudonos spalvos kaklajuoste, kurios juostos
sukryžiuojamos ant krūtin÷s ir susegamos ženkleliu su Lietuvos valstyb÷s herbo atvaizdu.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURORO ATRIBUTAI

Lietuvos Respublikos prokuroro ženklo
aprašas

Prokuroro ženklas – prokuroro asmens tapatybę patvirtinantis ir teisę veikti pagal
įstatymus suteikiantis prokuroro atributas.
Lietuvos valstyb÷s herbas prokuroro ženklo viduryje simbolizuoja, kad prokuratūra
yra valstyb÷s institucija. Už Lietuvos valstyb÷s herbo yra vertikaliai nuleistas XIII amžiaus
stilizuotas sidabro spalvos kalavijas, kurio rankena matoma herbo viršuje, o smaigas (¼
dalies) – apačioje. Kalavijas simbolizuoja asmens, visuomen÷s ir valstyb÷s teisių gynimą.
Valstyb÷s herbą iš abiejų pusių juosia sidabro spalvos lauro šakel÷s, kurių centre iškaltas
žodis PROKURATŪRA, simbolizuojantis institucijos vientisumą. Lauro šakel÷s simbolizuoja
prokuroro – valstyb÷s pareigūno statusą.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURORO ATRIBUTAI

Prokuroro garb÷s ženklo „Už nuopelnus“ 1-ojo laipsnio medalio
aprašas
1-ojo laipsnio medalis skirtas skatinti prokurorus ir kitus asmenis už ypatingus
nuopelnus.
1-ojo laipsnio medalis – aukso spalvos vertikalus taisyklingas ovalas (vertikaliai 28
mm, horizontaliai 27 mm). Medalio averse pavaizduotas prokuroro ženklas, reverse – įrašas
„Už nuopelnus“, po juo – dvi sukryžiuotos lauro šakel÷s. Medalio kaspin÷lis yra raudonos
spalvos, 24 mm pločio ir 47 mm ilgio, jo kraštuose įaustos dvi baltos ir dvi geltonos-m÷lynos
spalvų vertikalios juostel÷s. Medalis tvirtinamas prie aukso spalvos horizontalaus 28 mm
pločio metalinio laikiklio su lelijos formos sąsaga.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURORO ATRIBUTAI

Prokuroro garb÷s ženklo „Už nuopelnus“ 2-ojo laipsnio medalio
aprašas
2-ojo laipsnio medalis skirtas skatinti prokurorus ir kitus asmenis už nuopelnus.
2-ojo laipsnio medalis – sidabro spalvos vertikalus taisyklingas ovalas (vertikaliai 28
mm, horizontaliai 27 mm). Medalio averse pavaizduotas prokuroro ženklas, reverse – įrašas
„Už nuopelnus“, po juo – dvi sukryžiuotos lauro šakel÷s. Medalio kaspin÷lis yra raudonos
spalvos 24 mm pločio ir 47 mm ilgio, jo kraštuose įaustos dvi geltonos ir dvi baltos-m÷lynos
spalvų vertikalios juostel÷s. Medalis tvirtinamas prie sidabro spalvos horizontalaus 28 mm
pločio metalinio laikiklio su lelijos formos sąsaga.
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