
Eil. Nr. Juridinio asmens pavadinimas Juridinio asmens kodas Juridiniam asmeniui per metus perleistos 
vertės piniginė išraiška (EUR)

Trečiosios šalies pavadinimas, juridinio asmens kodas 
(nurodoma, kai pildomas 2 punktas) Juridiniam asmeniui perleistos vertės tikslas

190727388 3,629.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

304177976 1,500.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje
1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)

303400522 2,000.00                                                         Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos 
asociacija,191942365

2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

191933010 4,000.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

304485447 2,000.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

191942365 4,000.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje
1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)

303489873 4,000.00                                                         Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfusiologų 
draugija,304485447

2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

111959420 5,210.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

300549646 1,500.00                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

190789226 6,417.74                                                         1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje
1. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas (išskyrus šios lentelės 2 punkte nurodytų išlaidų apmokėjimą)
2. Profesinių (mokslinių) renginių išlaidų apmokėjimas, kai jos apmokamos trečiajai šaliai, su kuria juridinis asmuo sudarė sutartį dėl 
renginio valdymo (toliau – trečioji šalis)
3. Atlygis už paslaugas, suteiktas siekiant perduoti savo žinias ir patirtį medicinos srityje

34,256.74                                                             Iš viso EUR:

Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir 
informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo 1 priedas

ATASKAITA APIE PERLEISTAS VERTES JURIDINIAMS ASMENIMS

2 Retų ligų labdaros ir paramos 
fondas

7 EVENTAS, UAB

3 UAB "UAB Pirma sesija"

4 Lietuvos Onkologų Draugija

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitiems juridiniams asmenims, atstovaujantiems sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistų ar asmens sveikatos priežiūros įstaigų interesams (toliau – juridinis asmuo) perleistos vertės, perleistos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 
įstatymą
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10 Lietuvos radiologų asociacija
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Lietuvos inkstų fondas
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Kauno krašto onkologų, 

hematologų ir transfusiologų 
draugija
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9
Lietuvos radiologijos 
technologų asociacija

Lietuvos nefrologijos, dializės 
ir transplantacijos asociacija

8 Nacionalinis vėžio institutas


