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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS
SPRENDIMAS
DĖL UŽSIENIEČIŲ SULAIKYMO IR TALPINIMO Į POLICIJOS AREŠTINES
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2
punktu, 28 straipsnio 4 dalies 2 punktu, Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl
Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, 60 punktu, 2 priedo 15.1.2
papunkčiu, 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“, siekdamas tinkamai valdyti ekstremalią situaciją dėl masinio užsieniečių
antplūdžio, n u s p r e n d ž i u :
Pavesti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(toliau – Policijos departamentas):
1. Organizuoti užsieniečių, neteisėtai kirtusių valstybės sieną ir apgyvendinimo vietose
padariusių veiką, už kurią asmuo gali būti sulaikytas, sulaikymą bei pastarųjų uždarymą į Policijos
departamento administruojamas areštines (toliau – policijos areštinės) iki 48 val.
2. Apgyvendinimo vietose esančius užsieniečius, teismo sprendimu sulaikytus dėl
neteisėto valstybės sienos perėjimo ilgiau kaip 48 val., pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kreipimąsi, talpinti į policijos areštines, bet ne
ilgiau kaip 15 parų.
3. Užtikrinti į policijos areštines uždarytų užsieniečių apsaugą, maitinimą ir kitas jų teises
jų laikymo policijos areštinėse metu.

Vidaus reikalų ministrė,
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovė

Agnė Bilotaitė
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