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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Esu slaugos specialistas. Ar turiu deklaruoti privačius interesus?
Jei neturite administravimo įgaliojimų, deklaruoti nereikia. Privačius interesus 
deklaruoja tik medicinos praktikos, odontologijos praktikos arba vaistininko 
praktikos licencijas turintys asmenys. 

Ar reikia deklaruoti kitas darbovietes, narystę (veiklą) asociacijose, 
draugijose, politinėse partijose?
Deklaracijos formos ID001 priede ID001J deklaruojantysis turi nurodyti narystę 
ir pareigas visose įmonėse, įstaigose, asociacijose, fonduose, išskyrus narystę 
politinėse partijose ar organizacijose (Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Ar Deklaracijos formos ID001 priede ID001S turi būti nurodomi tik sudaryti,  
ar ir jau įvykdyti sandoriai?
Visi sandoriai turi būti deklaruoti, jei jie sudaryti per paskutinius 12 mėnesių. Jei 
sandoriai sudaryti anksčiau, bet yra tebegaliojantys (šalių teisės ir pareigos nėra 
pasibaigusios), jie taip pat turi būti deklaruojami.

Ar reikia deklaruoti farmacijos įmonės finansuojamus mokymus?
Šiuos mokymus reikia nurodyti Deklaracijos ID001P priede, nepriklausomai  
nuo mokymų vertės.

Kaip deklaruoti individualią veiklą, kai individualios veiklos pažymėjimas 
išsiimamas periodiškai (trumpalaikiam paskaitų skaitymui ir pan.)?
Priede „ID001I (Individuali veikla)” nurodyti individualios veiklos pradžios datą 
ir pabaigą. Jei individualios veiklos pažymėjimas išsiimamas labai dažnai ir 
periodiškai, priedą „ID001I (Individuali veikla)” galima pildyti nenurodant veiklos 
pabaigos datos, o pastabose įrašoma, kad veikla vykdoma periodiškai.

Nesu gydytojas, bet dirbu vadovaujantį darbą asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoje. Ar turiu deklaruoti privačius interesus?
Jeigu Jūs esate įstaigos vadovas, jo pavaduotojas, struktūrinio padalinio vadovas ar 
pagal pareigas turite administravimo įgaliojimus, vadovaujantis Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, esate 
valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo. Todėl Jums taikomos šio Įstatymo nuostatos 
ne tik dėl deklaravimo, bet ir pareigos nusišalinti, teisės atstovauti apribojimai, 
reikalavimai dėl dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo.

Informacija deklaravimo klausimais teikiama:  
Tel. 8 647 17 610 / 8 646 93 149  
El. p. deklaravimas@vtek.lt



KAIP ĮSTAIGOS VADOVUI UŽTIKRINTI KONTROLĘ?

  Jis arba jo įgaliotas asmuo teikia paraišką į IDIS  (www.vtek.lt/IDIS/). 

  IDIS sistemoje sudaro specialistų, kurie turi deklaruoti privačius interesus, sąrašą.

  Tikrina, ar visi specialistai yra pateikę ir patikslinę deklaracijas.

PRIVAČIŲ  
INTERESŲ DEKLARAVIMAS – 

KAS TURI DEKLARUOTI?

Deklaruoti privačius interesus privalo 
gydytojai, odontologai ir farmacijos 
specialistai, dirbantys biudžetinėse ir 
viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra 
valstybė ar savivaldybė, valstybės ir 
savivaldybių įmonėse bei įmonėse, kurių 
akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 
balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, 
nuosavybės teise priklauso valstybei ar 
savivaldybei, turinčiose asmens sveikatos 
priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją.

Deklaruojantis asmuo per vieną mėnesį  
nuo jo priėmimo ar paskyrimo į pareigas 
dienos turi užpildyti ir pateikti elektroninę 
privačių interesų deklaraciją (toliau - 
deklaracija) per Valstybinės mokesčių 
inspekcijos Elektroninio deklaravimo 
sistemą https://deklaravimas.vmi.lt. 
Jeigu deklaruotini duomenys pasikeičia, 
deklaruojantis asmuo privalo patikslinti 
deklaraciją ne vėliau kaip per mėnesį nuo 
duomenų pasikeitimo dienos. 

KAIP VEIKIA DEKLARAVIMO SISTEMA?

* IDIS - interesų deklaracijų informacinė sistema. ** EDS - elektroninio deklaravimo sistema.
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KAIP NESUKELTI ABEJONIŲ DĖL SPRENDIMŲ?

Nuo 2016 m. privačių interesų deklaracija yra papildyta priedu ID001P, kuriame 
sveikatos priežiūros specialistai gali atskleisti duomenis apie einant tarnybines pareigas 
atsiradusius ryšius, galinčius sukelti abejonių dėl jų veiklos nešališkumo. Joje nurodomos 
iš privačių juridinių ar fizinių asmenų su tarnybine veikla susijusios gautos paslaugos 
(pvz., mokymai, produktų prezentacijos ir kt.).
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KONTROLĖ PER PRIVAČIŲ  
INTERESŲ DEKLARAVIMĄ

Atkreiptinas dėmesys, kad ši forma skirta ne kontaktų skaičiui, 
o ryšiui atskleisti. Pavyzdžiui, UAB „X“ skirtingu laiku sveikatos 
priežiūros specialistui pasiūlė išbandyti skirtingus produktus. 
Šiuo atveju tarp jų atsiradusį ryšį deklaracijoje pakanka nurodyti 
vieną kartą. Tačiau, jeigu ta pati UAB „X” kartu finansavo ir 
sveikatos priežiūros specialisto mokymus, jie deklaracijoje turi 
būti pažymėti atskirai.

viena efektyviausių priemonių, siekiant išvengti abejonių dėl veiklos 
nešališkumo, kai susiduria sveikatos priežiūros specialisto privatūs ir 
viešieji interesai.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai privalo kontroliuoti kaip jose dirbantys 
specialistai deklaruoja privačius interesus. Tai jie gali padaryti per Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos interesų deklaracijų informacinę sistemą - IDIS. Šioje 
sistemoje įstaigos vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) gali stebėti kas jo įstaigoje 
pateikė deklaracijas ir analizuoti deklaracijos turinį. Visos deklaracijos teikiamos tik 
elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamą sistemą  
EDS (elektroninio deklaravimo sistema).




