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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):  
 

X SKYRIUS 
SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ, GRYNŲJŲ PINIGŲ IR LABDAROS SIUNTŲ 

PRIĖMIMAS IR ĮTEIKIMAS (PASKIRSTYMAS) NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) 

  
85. Asmuo, atnešęs nuteistajam (suimtajam) perduodamus daiktus, pataisos įstaigos (tar-

dymo izoliatoriaus) administracijai pateikia prašymą dėl jų perdavimo nuteistajam (suimtajam). 

Kartu su šiuo prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. 

 86. Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracija nuteistajam (suimtajam) perduo-

damus daiktus patikrina atnešusio asmens akivaizdoje. Daiktai, kurių perdavimas nenustatytas 

Bausmių vykdymo kodekse (Suėmimo vykdymo įstatyme) ir Taisyklėse, grąžinami asmeniui, atne-

šusiam nuteistajam (suimtajam) perduodamus daiktus. Apie grąžintus daiktus pažymima asmens 

pateiktame prašyme dėl daiktų perdavimo.  

87. Nuteistajam (suimtajam) perduodami daiktai nepriimami, jeigu: 

87.1. jie adresuoti nuteistiesiems (suimtiesiems), kurie neturi teisės gauti perduodamų 

daiktų; 

87.2. vienu metu perduodami daiktai (visi kartu) sveria daugiau kaip 15 kg; 

87.3. jie adresuoti nuteistiesiems (suimtiesiems), kurie paleisti iš pataisos įstaigos (tardymo 

izoliatoriaus) arba kurie perkelti į kitą pataisos įstaigą ar tardymo izoliatorių (kai perduodami daiktai 

gaunami ne pašto siunta), arba mirusiems nuteistiesiems (suimtiesiems). 

88. Paštu nuteistųjų (suimtųjų), kurie perkelti į kitą pataisos įstaigą ar tardymo izoliatorių, 

vardu gauti perduodami daiktai ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų gavimo dienos persiun-

čiami įstaigai, į kurią perkelti nuteistieji (suimtieji).  

89. Pašto siunta nuteistojo (suimtojo), kurio vardu ji gauta, akivaizdoje atidaroma ir patikri-

nama, ar joje nėra daiktų, kurių perdavimas nenustatytas Bausmių vykdymo kodekse (Suėmimo vyk-

dymo įstatyme) ir Taisyklėse. 

90. Paštu gautoje siuntoje rasti daiktai, kurių perdavimas Bausmių vykdymo kodekse (Suė-

mimo vykdymo įstatyme) ir Taisyklėse nenumatytas (išskyrus pinigus ir vertingus daiktus), sunaiki-

nami, jeigu dėl jų nepradedamas ikiteisminis tyrimas arba administracinė teisena, o rasti pinigai ir 

vertingi daiktai perduodami į pataisos įstaigos socialinės paramos nuteistiesiems (suimtiesiems) 

fondą.  

92. Asmuo, atnešęs nuteistajam (suimtajam) grynųjų pinigų, pateikia pataisos įstaigos (tar-

dymo izoliatoriaus) administracijai prašymą dėl pinigų perdavimo nuteistajam (suimtajam). Kartu su 

šiuo prašymu pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir prašyme nurodyta grynųjų 

pinigų suma. 
 


