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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. V-671
„Dėl informacijos apie COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnozavimą, gydymą ir jo
valdymui taikomų priemonių rezultatus teikimo ir skelbimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies
4 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
8 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1469 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) statistinio tyrimo atlikimo“, n u s p r e n d ž i u:“.
2. Pakeičiu 3.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„3.2. Rodiklius apie su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) susijusias mirtis ir visas
kitas mirtis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu:“.
3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:
„5. Pavesti Valstybės įmonei Registrų centrui suderinti su Lietuvos statistikos departamentu
duomenų teikimo sutarties pakeitimą, papildant duomenų teikimo apimtimi, reikalinga šio sprendimo
3 punkte nustatytiems rodikliams apskaičiuoti ir skelbti, užtikrinant visų reikiamų duomenų
perdavimą pagal duomenų teikimo sutartį Lietuvos statistikos departamentui iki 2021 m. sausio
27 d.“
4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. Pavesti Lietuvos statistikos departamentui suderinti su Valstybės įmonės Registrų centru
duomenų teikimo sutarties pakeitimą, papildant duomenų teikimo apimtimi, reikalinga 3 punkte
nustatytiems rodikliams apskaičiuoti ir skelbti, užtikrinant iš Valstybės įmonės Registrų centro naujai
gautų duomenų pagal duomenų teikimo sutartį apdorojimą ir su jais susijusių šio sprendimo 3 punkte
nustatytų rodiklių skelbimą ne vėliau nei 2021 m. vasario 5 d.“
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