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LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS

SPRENDIMAS
DĖL APSAUGOS KOORDINATORIAUS SKYRIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 13
straipsnio 4 dalies 8 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“ 20 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“, Vyriausybės ekstremalių situacijų
komisijos 2021 m. rugpjūčio 12 d. protokolu Nr. 73-15 (2 klausimo 1 punktas), n u s p r e n d ž i u :
1. Pavesti:
1.1. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:
1.1.1 paskirti asmenį, koordinuojantį apsaugos funkcijų vykdymą (toliau – apsaugos
koordinatorius) Pabėgėlių priėmimo centro ir šalia jo įrengtoje teritorijoje (Karaliaus Mindaugo g.
18, Rukla, Jonavos r.) (toliau – apgyvendinimo objektas);
1.1.2. sudaryti apsaugos koordinatoriaus paramos grupę (toliau – Grupė), į ją įtraukiant
Pabėgėlių priėmimo centro, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos ir kitų apsaugos funkcijas vykdančių subjektų atstovus.
1.2.
Pabėgėlių priėmimo centrui, Viešojo saugumo tarnybai prie Vidaus reikalų
ministerijos, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos deleguoti atstovus, įgaliotus
priimti sprendimus pagal jų kompetenciją, į šio sprendimo 1.1.2 papunktyje sudaromą Grupę.
2. Pasiūlyti kitiems apsaugos funkcijas vykdantiems subjektams deleguoti atstovus, įgaliotus
priimti sprendimus pagal jų kompetenciją, į šio sprendimo 1.1.2 papunktyje sudaromą Grupę.
3. Nustatyti, kad
3.1. apsaugos koordinatorius:
3.1.1. koordinuoja apsaugos funkcijas atliekančių institucijų ir kitų subjektų veiklą, siekiant
užtikrinti efektyvią apgyvendinimo objekto apsaugą;
3.1.2. koordinuoja apgyvendinimo objekte veikiančių institucijų ir kitų subjektų veiklą
komunikuojant su objekte apgyvendintais asmenimis, siekiant įgyvendinti aktyvią prevencinę
veiklą;
3.1.3. teikia pasiūlymus administravimo objekto administracijai ir Vidaus reikalų
ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatoriui dėl efektyvaus apsaugos
funkcijų atlikimo;
3.1.4. organizuoja informacijos apie apsaugos funkcijų vykdymą, incidentus apgyvendinimo
objekte, apskaitą ir teikimą Jungtiniam situacijų centrui, sudarytam vidaus reikalų ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 11 d. sprendimų
Nr. 10V-28 „Dėl situacijų centro sudarymo“.
3.2. Grupės sudėtyje esantys institucijų ir kitų apsaugos funkcijas vykdančių subjektų
atstovai privalo vykdyti apsaugos koordinatoriaus pavedimus dėl apgyvendinimo objekto apsaugos.
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