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DĖL PAGALBOS TEIKIMO VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBAI PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir 2
dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo paskyrimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio
ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, ir siekdama tinkamai valdyti ekstremaliąją
situaciją dėl masinio užsieniečių antplūdžio, n u s p r e n d ž i u :
Pavesti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
organizuoti pagalbos teikimą Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos likviduojant valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius
(įskaitant logistiką, fizinio barjero diegimą ir kt.), telkti turimus materialinius ir žmogiškuosius
išteklius.

Vidaus reikalų ministrė,
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė

Agnė Bilotaitė
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