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KOKYBĖS, INFORMACIJOS SAUGUMO IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
PASLAUGŲ  POLITIKA 

         

  UAB „Varutis”  aktyviai dalyvauja sveikatos sektoriaus skaitmeninėje transformacijoje ir siekia 
kurti lengvai naudojamus IT sprendimus, keičiančius pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų 
darbo, bendradarbiavimo ir bendravimo įpročius. 

 
UAB „Varutis“  tikslai: 

➢ Kurti lengvai naudojamus IT sprendimus sveikatos priežiūros įstaigoms, apjungiant 

pažangiausius technologinius sprendinius ir dirbtinio intelekto galimybes. 
➢ Teikti sveikatos informacijos valdymo paslaugas, užtikrinančias sklandų informacijos 

valdymą bei komunikaciją tarp sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų. 

➢ Burti IT profesionalų komandą ir nuolat tobulinti darbuotojų kompetencijas sveikatos 

priežiūros sprendimų srityje. 

Siekdami tikslų, UAB „Varutis“ vadovybė ir darbuotojai įsipareigoja: 

➢ Savo veikloje vadovautis šiomis vertybėmis: 
✓ Verslo etika– atvirai, pagarbiai ir sąžiningai bendraujame su klientais, partneriais ir 

darbuotojais. 
✓ Profesionalumas –kuriame kokybiškus ir saugius sprendimus, išpildančius klientų 

lūkesčius. 

✓ Tobulėjimas– nuolat tobulėjame, taikome inovacijas ir efektyvaus komandinio 

darbo principus. 

➢ Nuolat tobulinti įmonės valdymo procesus, užtikrinti vykdomų informacinių technologijų 
paslaugų procesų kontrolę ir gerinti informacijos saugumo vadybos sistemos 
tinkamumą, adekvatumą ir efektyvumą 

➢ Nuolat stiprinti ir modernizuoti vidinius informacijos saugumo ir informacinių 

technologijų paslaugų valdymo procesus, metodus, praktikas, diegti moderniausius 

informacijos saugumo ir informacinių technologijų paslaugų valdymo įrankius, užtikrinti 

informacijos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą taikant informacijos rizikos 

valdymo procesą 

➢ Teikiant informacinių technologijų paslaugų valdymą, įsipareigojame atsižvelgti į 

keliamus reikalavimus, kontroliuoti vykdomą procesą, vykdyti kontrolę siekiant 

užtikrinti, kad klientų nepasiektų netinkamos paslaugos 
➢ Vadovybė įsipareigoja skirti pakankamus išteklius paslaugų vystymui ir aprūpinimui 
➢ Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir 

sąmoningumą, ugdyti darbuotojų asmeninę atsakomybę už atliekamų darbų kokybę ir 

informacijos saugumą 
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➢ Nuolat skatinti ir stiprinti darbuotojų tarpe tokias vertybes kaip atsakomybė už 

informacijos konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą, bendradarbiavimas, nuolatinis 

tobulėjimas, dėmesys rezultatui ir taikomiems reikalavimams 
➢ Nuolat prižiūrėti, gerinti ir tobulinti kokybės vadybos, informacijos saugumo ir 

informacinių technologijų paslaugų valdymo sistemą, siekiant maksimalaus 

rezultatyvumo ir atitikimo LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO/IEC 27001:2017 ir LST 

ISO 20000-1:2019 standartų reikalavimams. 
➢ Užtikrinti atitiktį ir vykdyti veiklą, laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos, 

tarptautinių  teisės aktų, LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO/IEC 27001:2017 ir LST 

ISO 20000-1:2019 standartų, kibernetinio saugumo bei kitų normatyvinių dokumentų 

reikalavimų. 

 
UAB „Varutis“ kokybės, informacijos saugumo ir informacinių technologijų paslaugų politika 
prieinama darbuotojams ir suinteresuotoms šalims. Visi darbuotojai ir asmenys dirbantys 
įmonės pavedimu yra supažindinti su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos 
nuostatomis. Politika kasmet peržiūrima, kad išliktų aktuali ir nuolat tinkama.   
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