EFPIA ataskaita už 2015 metus
Paskelbimo data:25/10/2016
Vardas, pavardė
arba pavadinimas

SPS:miestas,
kuriame vykdoma
pagrindinė
praktika
SPO:
registracijos
miestas

(1.01 dalis)

Valstybė,
kurioje vykdoma
pagrindinė
praktika

Pagrindinės
Unikalus
praktikos vietos
valstybės
adresas
identifikatorius

(3 str.)
(1 priedas)

(3 str.)

Prisidėjimas prie Renginio išlaidų (3.01.1.b ir
3.01.2.a)

Atlygis už paslaugas ir
konsultacijas (3.01.1.c ir
3.01.2.c)

Parama SPO
(3.01.1.str)

(3 str.)
Rėmimo sutartys
su SPO/
trečiosiomis
šalimis, kurias
SPO paskyrė
Renginiui
valdyti

Registracijos
mokesčiai

Kelionės ir
apgyvendinimas

Atlygis

Susijusios
išlaidos, dėl
kurių susitarta
atlygio už
paslaugas arba
konsultacijas
sutartyje,
įskaitant
kelionės ir
apgyvendinimo
išlaidas pagal
sutartį

IŠ VISO
PASIRINKTINA

INDIVIDUALI INFORMACIJA SU PAVARDĖMIS – viena eilutė skirta vienam SPS (t. y. visų verčių, perleistų vienam SPS per metus, suma: detalizuojama tik pareikalavus Gavėjui ar valstybinei institucijai)

S
P
S

Abraitienė,
Agnė

Vilnius

Lietuva

Santariškių g. 2

1.576,43

1.576,43

Čeponienė,
Indrė

Kaunas

Lietuva

Eivenių g. 2
Kaunas

1.611,36

1.611,36

Kakariekienė,
Vaida

Panevėžys

Lietuva

Smėlynės g. 25

406,04

406,04

Levinger,
Andrej

Klaipėda

Lietuva

S.Nėries g. 3

450,00

450,00

Patrova,
Jekaterina

Vilnius

Lietuva

Pylimo g. 3/1

406,04

406,04

Šapokaitė,
Gintautė

Kaunas

Lietuva

A. Mickevičiaus
g. 4

406,04

406,04

Sirutavičienė,
Aušra

Šiauliai

Lietuva

P.Višinskio g.
19

450,00

450,00

Urbanavičienė,
Eglė

Kaunas

Lietuva

Baltų pr. 7

2.702,85

2.702,85

Vardas, pavardė
arba pavadinimas

SPS:miestas,
kuriame vykdoma
pagrindinė
praktika
SPO:
registracijos
miestas

(1.01 dalis)

Valstybė,
kurioje vykdoma
pagrindinė
praktika

Pagrindinės
Unikalus
praktikos vietos
valstybės
adresas
identifikatorius

(3 str.)
(1 priedas)

(3 str.)

Prisidėjimas prie Renginio išlaidų (3.01.1.b ir
3.01.2.a)

Atlygis už paslaugas ir
konsultacijas (3.01.1.c ir
3.01.2.c)

Parama SPO
(3.01.1.str)

Susijusios
išlaidos, dėl
kurių susitarta
atlygio už
paslaugas arba
konsultacijas
sutartyje,
įskaitant
kelionės ir
apgyvendinimo
išlaidas pagal
sutartį

(3 str.)
Rėmimo sutartys
su SPO/
trečiosiomis
šalimis, kurias
SPO paskyrė
Renginiui
valdyti

Registracijos
mokesčiai

Kelionės ir
apgyvendinimas

Atlygis

IŠ VISO
PASIRINKTINA

INDIVIDUALI INFORMACIJA SU PAVARDĖMIS – viena eilutė skirta vienam SPS (t. y. visų verčių, perleistų vienam SPS per metus, suma: detalizuojama tik pareikalavus Gavėjui ar valstybinei institucijai)

Valantinas,
Jonas

Vilnius

Lietuva

Santariškių g. 2

500,00

500,00

KITA, KAS NEBUVO PIRMIAU NURODYTA – kai dėl teisinių priežasčių informacija negali būti atskleista individualiai
S
P
S

Bendra tokiems Gavėjams perleistų verčių suma, 3.02 dalis

Gavėjų skaičius atskleidžiamas apibendrintoje sumoje 3.02 dalis

Gavėjų, atskleidžiamų apibendrintai skaičius, bendrame gavėjų skaičiuje , išreikštas %
, 3.02 dalis

2.383,09

8.130,93

11.048,06

21.562,08

5

3

7

14

100,00

100,00

43,75

Vardas, pavardė
arba pavadinimas

SPS:miestas,
kuriame vykdoma
pagrindinė
praktika
SPO:
registracijos
miestas

(1.01 dalis)

Valstybė,
kurioje vykdoma
pagrindinė
praktika

Pagrindinės
Unikalus
praktikos vietos
valstybės
adresas
identifikatorius

(3 str.)
(1 priedas)

(3 str.)

Prisidėjimas prie Renginio išlaidų (3.01.1.b ir
3.01.2.a)

Atlygis už paslaugas ir
konsultacijas (3.01.1.c ir
3.01.2.c)

Parama SPO
(3.01.1.str)

Susijusios
išlaidos, dėl
kurių susitarta
atlygio už
paslaugas arba
konsultacijas
sutartyje,
įskaitant
kelionės ir
apgyvendinimo
išlaidas pagal
sutartį

(3 str.)
Rėmimo sutartys
su SPO/
trečiosiomis
šalimis, kurias
SPO paskyrė
Renginiui
valdyti

Registracijos
mokesčiai

Kelionės ir
apgyvendinimas

Atlygis

IŠ VISO
PASIRINKTINA

INDIVIDUALI INFORMACIJA SU PAVADINIMAIS – viena eilutė skirta vienai SPO (t. y. visų vienai SPO per metus perleistų verčių suma: detalizuojama tik pareikalavus Gavėjui ar valstybinei institucijai)

LSMU ligoninė,
Kauno klinikos

Kaunas

Lietuva

Eivenių g. 2
Kaunas

KITI, AUKŠČIAU NENURODYTI - kur informacija negali būti suteikta individualiai dėl teisinių priežasčių
S
P
O

Bendra tokiems Gavėjams perleistų verčių suma 3.02 dalis

Gavėjų skaičius atskleidžiamas apibendrintoje sumoje 3.02 dalis

Gavėjų, atskleidžiamų apibendrintai skaičius bendrame gavėjų skaičiuje, išreikštas % ,
3.02 dalis

0,35

0,35

APIBENDRINTAS ATSKLEIDIMAS
R
&
D

Perleistos vertės, susijusios su moksliniais tyrimais ir plėtra, kaip apibrėžta 3.04 str ir 1 Priede

773.665,55

30.071,19

MSD atskleidžia duomenis apie pinigines ir nepinigines vertes, perleistas SPS/SPO su kuriais bendradarbiauja, laikydamasi Atskleidimo kodekso nuostatų,
galiojančių konkurencijos ir duomenų apsaugos įstatymų, teisės aktų ir kitų įstatyminių reikalavimų. Informacijos atskleidimas yra grindžiamas asmens
sutikimu, tad duomenys pagal asmenims išmokėtas sumas bus atskleisti tik turint atitinkamą asmens sutikimą. Asmeniui nesutikus, duomenys pateikiami
bendroje perleistų verčių sumoje.
Šis duomenų paviešinimas MSD interneto svetainėje ir kitose viešose platformose nesuteikia teisės asmenims vienaip ar kitaip apdoroti ir interpretuoti
atskleidžiamus duomenis apie SPS. Norint geriau suprasti atskleistą informaciją apie SPS/SPO perleistas vertes, ataskaitoje naudojamų terminų reikšmes,
būtina susipažinti su MSD taikoma Metodologija renkant, apdorojant ir skelbiant duomenis.

