Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo Nr. I-1175 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20,
22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas

24 straipsnis. Suimtųjų teisė gauti perduodamų daiktų:
1. Suimtieji turi teisę vieną kartą per tris mėnesius gauti perduodamų daiktų.
2. Suimtajam gali būti atsiunčiami arba perduodami drabužiai, patalynė (išskyrus antklodę,
čiužinį ir pagalvę), avalynė, laikrodžiai, pagaminti ne iš brangiųjų metalų, elektros prietaisai.
3. Viena pašto siunta arba vienu kartu perduodami daiktai neturi sverti daugiau kaip
15 kilogramų.
4. Perduodamų daiktų priėmimo ir įteikimo suimtiesiems tvarka nustatyta Pataisos įstaigų ir
tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse.
Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2020-01-21 įsakymu Nr. 1R-25 (toliau - Taisyklės):
85. Asmuo, atnešęs siuntinį pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracijai
pateikia prašymą dėl jo perdavimo nuteistajam (suimtajam). Kartu su šiuo prašymu pateikiamas
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
86. Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracija siuntinį nuteistajam
(suimtajam) patikrina atnešusio asmens akivaizdoje. Siuntinyje arba smulkiajame pakete rasti
daiktai, kurių perdavimas nenustatytas Bausmių vykdymo kodekse (Suėmimo vykdymo įstatyme) ir
Taisyklėse, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį arba smulkųjį paketą. Apie grąžintus daiktus
pažymima asmens pateiktame prašyme dėl siuntinio arba smulkiojo paketo perdavimo.
88. Paštu gauti siuntiniai ir smulkieji paketai, gauti nuteistųjų (suimtųjų), kurie perkelti į
kitą pataisos įstaigą ar tardymo izoliatorių, vardu, ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo
dienos persiunčiami įstaigai, į kurią perkelti nuteistieji (suimtieji).
89. Pašto siuntinys arba smulkusis paketas nuteistojo (suimtojo), kurio vardu jis gautas,
akivaizdoje atidaromas ir patikrinama, ar jame nėra daiktų, kurių perdavimas nenustatytas Bausmių
vykdymo kodekse (Suėmimo vykdymo įstatyme) ir Taisyklėse.
92. Asmuo, atnešęs nuteistajam (suimtajam) grynųjų pinigų, pateikia pataisos įstaigos
(tardymo izoliatoriaus) administracijai prašymą dėl pinigų perdavimo nuteistajam (suimtajam).
Kartu su šiuo prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašyme nurodyta
grynųjų pinigų suma.

