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1. P a k e i č i u Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų 
pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijas, patvirtintas 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. Nr. V-141 „Dėl Valstybės 
valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų 
(priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“: 

1.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip: 
„1. Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų (toliau – Subjektų) 

pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijos (toliau – 
Rekomendacijos) nustato gripo pandemijos planų (priemonių planų) rengimo, Subjektų veiklos 
tęstinumo užtikrinimo bei Subjektų funkcijų rengiantis gripo pandemijai ir jos metu vykdymo 
tvarką.“ 

1.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip: 
„2. Įgaliotos savivaldybių institucijos kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos departamentais apskrityse rengia savivaldybių, kaip teritorinių 
administracinių vienetų, pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus).“ 

1.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip: 
„3. Pasirengimo gripo pandemijai planas (priemonių planas) yra Subjekto ekstremaliųjų 

situacijų valdymo plano sudedamoji dalis arba priedas.“ 
1.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 
„5. Rengdami pasirengimo gripo pandemijai planą (priemonių planą), Subjektai turi 

vadovautis Pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo priemonių planu, kurį tvirtina 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras, ir numatyti veiksmus pagal gripo pandemijos 
etapus.“ 

1.5. Pakeičiu 7.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„7.3. Pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-899 „Dėl Pasirengimo 
gripo pandemijai 2019-2023 metų programos patvirtinimo“;“. 

1.6. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„7.7. 2005 m. lapkričio 28 d. Europos Bendrijų Komisijos komunikatu Tarybai, Europos 

Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
pasirengimo gripo pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje (KOM(2005) 607 galutinis), 
2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1082/2013/ES dėl didelių 
tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL 
2013 L 293, p. 1), bei Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro ir Europos ligų 
kontrolės ir prevencijos centro 2014 m. paskelbtomis Pasirengimo gripo pandemijai 
rekomendacijomis.“ 

1.7. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
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„19.1. rengia ir tvirtina pasirengimo gripo pandemijai planą (priemonių planą), kuris yra 
ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano sudedamoji dalis arba priedas, ir koordinuoja jo 
įgyvendinimą;“. 

1.8. Pakeičiu 19.4 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„19.4. tvirtina ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatus ir vykdo kitas 

ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane išdėstytas funkcijas;“. 
1.9. Pakeičiu 20.1.14 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„20.1.14. teikia siūlymus LRV ir Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai (toliau – VESK) 

dėl gripo pandemijos plitimą ribojančių priemonių įgyvendinimo;“. 
1.10. Pakeičiu 20.7 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 
„20.7. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:“. 
1.11. Pakeičiu 20.10 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip: 
„20.10. Ekonomikos ir inovacijų ministerija:“. 
1.12. Pakeičiu 22.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„22.2. kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

departamentais apskrityse rengia savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą (priemonių 
planą), kuris yra savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano sudedamoji dalis arba priedas, 
ir jį tvirtina (į šį planą įtraukiamos ir savivaldybės administracijos pasirengimo gripo pandemijai ir 
veiklos jai kilus užtikrinimo priemonės);“. 

1.13. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip: 
„23. Subjekto pasirengimo gripo pandemijai planą (priemonių planą) rengia Subjekto vadovo 

įsakymu sudaryta darbo grupė arba jo įsakymu paskirti įstaigos ekstremalių situacijų operacijų centro 
nariai.“ 

1.14. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: 
„26. Rekomenduojama teisės aktų nustatyta tvarka rengti pratybas pasirengimo gripo 

pandemijai plano (priemonių plano) kokybei ir veiksmingumui patikrinti.“ 
1.15. Pakeičiu 2 priedo 10 punktą ir jį išdėstau taip: 
„10. Informavimo apie gripo epidemiologinę situaciją šalyse ir teritorijose, į kurias vyksta 

komandiruojami Subjekto darbuotojai, klausimais rekomenduojama kreiptis į Sveikatos apsaugos 
ministerijos įgaliotą instituciją.“ 

1.16. Papildau 2 priedą 16.7 papunkčiu: 
„16.7. Nėščiosios.“ 
1.17. Pakeičiu 3 priedo 12 punktą ir jį išdėstau taip: 
„12. Rekomenduojama darbo vietose užtikrinti saugų atstumą, o nesant galimybei naudoti 

atitvarų sieneles.“ 
1.18. Pakeičiu 3 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip: 
„14. Subjektuose, kurių veikla nesusijusi su tiesioginiu darbuotojų kontaktu su asmenimis, 

užsikrėtusiais gripu ar dažnais kontaktais su žmonėmis, kai atstumas tarp žmonių būna mažesnis nei 
1 m, pandeminio gripo plitimo tarp darbuotojų tikimybė nėra didelė. Tačiau tokiems Subjektams 
rekomenduojama pasirūpinti, kad kosintys ir / ar čiaudintys asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias 
asmens apsaugos priemones.“ 

1.19. Pakeičiu 3 priedo 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 
„19.1. likti namuose iki gripo simptomų pabaigos, laikytis lovos režimo;“. 

 
 
Sveikatos apsaugos ministras              Arūnas Dulkys 


