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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO
EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO, 2021 M. RUGPJŪČIO 14 D.
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ADMINISTRAVIMO, VIDAUS TVARKOS IR PROCEDŪRINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO
TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO
Nr.
Vilnius
P a k e i č i u Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir
procedūrinių veiksmų atlikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro,
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, 2021 m. rugpjūčio 14 d. sprendimu Nr.
10V-31 „Dėl Užsieniečių apgyvendinimo vietų administravimo, vidaus tvarkos ir procedūrinių
veiksmų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ ir 21 punktą išdėstau taip:
„21. Apsaugą vykdantys pareigūnai:
21.1. vykdo apgyvendinimo vietų apsaugą, reaguoja į ypatingus įvykius (incidentus) ir
užtikrina vidaus tvarkos palaikymą (atkūrimą) šių vietų teritorijose;
21.2. sutikrina pagal sąrašą apgyvendinimo vietoje esančius užsieniečius. Jei sutikrinant
nustatoma, kad sąrašo duomenys neatitinka faktinių duomenų, apsaugos vyresnysis pareigūnas
nedelsdamas informuoja Policijos departamento Pajėgų valdymo valdybos pareigūną, Valstybės
sienos apsaugos tarnybos pasienio rinktinės, kurios veikimo teritorijoje yra apgyvendinimo vieta,
budėtoją ir atitinkamai taisyklių 18 punkte nurodytus asmenis;
21.3. užtikrindami vidaus tvarką ar atkurdami rimtį apgyvendinimo vietose, turi teisę
pavartoti fizinę prievartą ir panaudoti specialiąsias priemones teisės aktuose nustatyta tvarka;
21.4. yra atskaitingi administruojančiam asmeniui ir atlikdami apsaugos funkcijas privalo
vykdyti jo nurodymus.“
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