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1. P a k e i č i u Specialiųjų tyrimų tarnybos paimtų daiktų priėmimo saugoti Specialiųjų
tyrimų tarnybos daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2016 m. gruodžio 15 d.
įsakymu Nr. 2-520 „Dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos paimtų daiktų priėmimo saugoti Specialiųjų
tyrimų tarnybos daiktų saugykloje, apskaitos, saugojimo, perdavimo ir grąžinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir:
1.1. Išdėstau 35 punktą taip:
„35. STT paimti daiktai grąžinami jų savininkui (fiziniam ir juridiniam asmeniui) arba kitiems
asmenims, pateikusiems įgaliojimą, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka:
35.1. fiziniam asmeniui – savininkui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
fiziniam asmeniui – ne savininkui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notariškai
patvirtintą įgaliojimą;
35.2. juridinio asmens įgaliotam asmeniui, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
ir įmonės vadovo pasirašytą įgaliojimą;
35.3. bankrutuojančio juridinio asmens administratoriui, pateikus bankroto administratoriaus
pažymėjimą, paskyrimo tos įmonės bankroto administratoriumi patvirtinančius dokumentus ir
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“.
1.2. Išdėstau 37 punktą taip:
„37. Asmuo, atsakingas už STT paimtų daiktų saugumą, organizuoja įkelto teismo
nuosprendžio / nutarties vykdymą:
37.1. jei STT paimti daiktai privalo būti grąžinti asmeniui, registruotu laišku informuoja
asmenį apie teismo priimtą sprendimą ir suderina STT paimtų daiktų grąžinimo vietą ir laiką;
37.2. jei STT paimti daiktai turi būti sunaikinti ar perduoti į valstybės biudžetą, organizuoja
jų sunaikinimą ar perdavimą šio Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
37.3. jei STT paimti daiktai privalo būti grąžinti bankrutuojančiam juridiniam asmeniui,
informuoja paskirtą atlikti įmonės bankroto procedūras administratorių apie teismo priimtą
sprendimą ir suderina STT paimtų daiktų grąžinimo vietą ir laiką;
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37.4. jei STT paimti daiktai privalo būti grąžinti juridiniam asmeniui, kuris teisės aktų
nustatyta tvarka yra likviduotas, organizuoja jų sunaikinimą šio Tvarkos aprašo ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.“
2. P a v e d u:
2.1. STT Administravimo valdybos Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų
registre.
2.2. STT Viešųjų ryšių skyriui paskelbti šį įsakymą STT interneto svetainėje.
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