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Pakeidiu Paimtq, konfiskuotm daiktq apskaitos, saugojimo ir paimtq daiktm grnZinimo
tvarkos apra§q, patvirtintq Finansiniq nusikaltimq tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalq ministerijos direktoriaus 2007 m. bir2elio 13 d. jsakymu Nr. 66-V (pin., 2007, Nr. 68-2701;
2010, Nr. 134-6877):
1. I§destau tvarkos aprago pavadinimq taip:
„PAIMTV, KONFISKUOTV DAIKTV APSKAITOS, SAUGOJIMO, GRAkINIMO
IR NAIKINIMO TVARKOS APRAgAS".
2. Igdestau 1 punktq taip:
„1. Paimtq, konfiskuotq daiktq apskaitos, saugojimo, gr#inimo ir naikinimo tvarkos apragas
(toliau - Aprak.$) nustato paimtq ar konfiskuotq daiktq apskaitos, saugojimo, grq2inimo ir
naikinimo tvarkq Finansiniq nusikaltimq tyrimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalm
ministerijos (toliau - Tarnyba)."
3. Rdestau 3 punktq taip:
„3. Paimtq, konfiskuotq daiktq apskaita, saugojimas, grqIinimas ir naikinimas
organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudIiamojo proceso kodeksu
(pin., 2002, Nr. 37-1341 (toliau - BPK), Administraciniq teises pa2eidimq kodeksu (tin., 1985,
Nr. 1-1), Bekimininkio, konfiskuoto, valstybes paveldeto, j valstybes pajamas perduoto turto,
daiktiniq jrodymq, lobiq ir radiniq perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grqlinimo ir
pripasiinimo atliekomis taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m.
gegu2es 26 d. nutarimu Nr. 634 (pin., 2004, Nr. 86-3119; 2006, Nr. 132-4996) (toliau - Taisykles),
§iuo Aprak bei kitais teises aktais."
4. Iragau 8 punkte vietoj 2od2lq „strukturinio padalinio " 2od2ius „administracijos padalinio
(jo strukturines dalies)".
5. Iraku 18 punkte vietoj 2od2im „strukturiniame padalinyje" Znaius „administracijos
padalinyje (jo strukturineje dalyje)".
6. fragau 38 punkte vietoj 'Zod'Ziq „struktfninio padalinio" 'Zodiius „administracijos padalinio
(jo strukturines dalies)".
7. Papildau nauju VII skyriumi ir naujais 42-45 punktais (ankstesniuosius VII-VIII skyrius
laikau VIII-IX skyriais, o ankstesniuosius 42-47 punktus - 46-51 punktais):
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„VII. PAIMTIJ, KONFISKUOTIJ ALKOHOLIO PRODUKTV, TABAKO
GAMINIV IR KITT) DAIKTV NAIKINIMAS
42. Paimti, konfiskuoti alkoholiniai gerimai ir etilo alkoholis bei tabako gaminiai
sunaikinami vadovaujantis Turto sutikrinimo dokument4 ir turto sunaikinimo dokumentq pildymo,
registravimo ir saugojimo tvarkos apra§o, patvirtinto Tarnybos direktoriaus 2012 m. gruod2io 7 d.
jsakymu Nr. V-301, nuostatomis, suragant §iuo jsakymu patvirtintq Turto sunaikinimo aktq.
43. Kitt! paimtq, konfiskuottl daiktq pripa2inimo atliekomis ir sunaikinimo procedura
vykdoma vadovaujantis Taisyklemis, Lietuvos Respublikos atliekg tvarkymo jstatymu (kin., 1998,
Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir Eksploatuoti netinkamq transporto priemoniq tvarkymo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruod2io 24 d. jsakymu
Nr. 710 (pin., 2004, Nr. 50-1676).
44. Paimtq, konfiskuoti daiktq pripa2inim4 atliekomis ir jo sunaikinimq organizuoja ir
vykdo Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos administracijos padalinio (jo strukturines dalies), kuris
atlieka (atliko) ikiteisminj tyrim4 arba tiria (tyre) administracine bylq, vadovo rezoliucija paskirtas
atsakingas asmuo. Paimtq, konfiskuotq daiktq pripeinimo atliekomis ir jo sunaikinimo proceduroje
turi dalyvauti ne ma2lau kaip 3 asmenys.
45. Asmuo, atsakingas 112 paimt14, konfiskuotq daiktq pripa2inimq atliekomis ir
sunaikinimq, u2pildo Turto pripa2inimo atliekomis aktq (6 priedas). Turi buti Opildytos visos akto
formoje nurodytos grafos. U2pildytq aktq pasira§o visi asmenys, dalyvave jj suragant. Aktas
patvirtinamas Tarnybos direktoriaus ar Tarnybos administracijos padalinio (jo strukturines dalies)
vadovo para§u. Turto pripa2inimo atliekomis aktas ir su juo susije dokumentai registruojami
Tarnybos Dokumenti valdymo sistemos Vidaus dokumentq registre. Aktas pridedamas prie
ikiteisminio tyrimo ar administracinio teises pa2eidimo med2iagos arba saugomas aktq suraAiusio
Tarnybos administracijos padalinio (jo strukturines dalies) dokumentacijos byloje, vadovaujantis
Tarnybos direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu. Tais atvejais, kai pripa2intas atliekomis
turtas perduodamas sunaikinti realizuojant (perdirbti ir utilizuoti) jmonei, aktas pildomas dviem
egzemplioriais, kuriq vienas egzempliorius perduodamas minetai jmonei.”
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Paimt4, konfiskuotq daiktq apskaitos,
saugojimo, gr#inimo ir naikinimo
tvarkos aprago 6 priedas

FINANSINIV NUSIKALTIMIJ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALIJ MINISTERIJOS
(pripa2inimq atliekomis ir sunaikinimq organizuojandio Tarnybos administracijos padalinio (jo strukturines dalies)
pavadinimas )

TVIRTINU
(pareigq pavadinimas)
A.V.
(paragas)
(vardas, pavarde)
(data)

TURTO PRIPAiINIMO ATLIEKOMIS AKTAS
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m.

d. Nr.
(suragymo vieta)

Vadovaudamiesi Begeimininkio, konfiskuoto, valstybes paveldeto, j valstybes pajamas
perduoto turto, daiktiniq frodymq, lobiq ir radiniq perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo,
grq2inimo ir pripalinimo atliekomis taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2004 m. geguZes 26 d. nutarimu Nr. 634 (Zin., 2004, Nr. 86-3119), (toliau — Taisykles)
(aktq suragiusio asmens pareigos, vardas ir pavarde)

dalyvaujant
(akto suragyme dalyvavusiq asmenq pareigos, vardas ir pavarde)

atstovui
(jmones atstovo pareigos, vardas ir pavarde)

Pripailsta atliekomis turtq, nejtrauktq j Valstybines mokesal inspekcijos ar kitos institucijos
apskaitq.
Turto pripaZinimo atliekomis pagrindas:

Eil.
Nr.

Turto pavadinimas ir apibudinimas

Akto sura§yme dalyvavusiq asmenq para§ai•

Mato
vnt.

Kiekis

Vieneto
kaina

Bendra
suma
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IS viso:
Bendra suma:
Lt
(suma 2od2iais)

Pripaiintas atliekomis turtas turi bath
panaudotas
Salinamas (sunaikinamasi
(reikalingq palymdti X)

Atliekomis pripa2into turto panaudojimo/Salinimo (sunaikinimo) badas:

Turto pripthnime atliekomis it naikinime (panaudojime) dalyvavo:

(pareigu pavadinimas)

(paragas)

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas)

(paragas)

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas)

(paragas)

(vardas, pavardd)

(pareigu pavadinimas)

(paragas)

(vardas, pavarde)

iame akte is viso yra

lapai (-q).

