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HUVIDE DEKLAREERIMISE VORM 
 
Isikul, kes on piisavalt kvalifitseeritud, et tegutseda eksperdina, võivad olla oma 
ekspertvaldkonnaga seotud eraviisilised huvid. Samal ajal on ülioluline vältida olukordi, kus 
sellised huvid võivad ebasoovitavalt mõjutada eksperdi erapooletust või töö tulemust, millega ta 
on seotud.  
 
Selleks, et tagada ravijuhendite koostamisel ekspertide tegevuse läbipaistvus ning kindlustada 
seega ka avalikkuse usaldus töö vastu, peavad nõuandvas rollis tegutsevad eksperdid avaldama 
mis tahes asjaolud, mis võiksid olla potentsiaalse huvide konflikti põhjustajaks (st igasugust huvi, 
mis võib mõjutada eksperdi objektiivsust ja sõltumatust või mille kohta võib põhjendatult arvata, 
et see mõjutab eksperdi objektiivsust ja sõltumatust).  
 
Käesolevas huvide deklaratsioonis palutakse Teil avaldada mistahes rahalised, ametialased või 
muud huvid, mis on olulised Teie osaluse või koosoleku teema seisukohalt, ning igasugune huvi, 
mida koosoleku või töö tulemus võib oluliselt mõjutada. Samuti palutakse Teil deklareerida teiste 
isikute asjassepuutuvad huvid, kes võivad, või kelle puhul arvatakse, et nad võivad ebasoovitavalt 
mõjutada Teie otsust, nagu lähedased pereliikmed, tööandjad, lähedased töökaaslased või teised 
isikud, kellega Teil on märkimisväärsed ühised isiklikud, rahalised või ametialased huvid.  
 
Palume Teil anda nõusolek selle kohta, et mis tahes olulisi konflikte võidakse avaldada koosolekul 
teistele osalistele ning esitada koosoleku protokollis või muudes töötulemustes. Kui Teie 
osalusega töö või koosoleku objektiivsuses kaheldakse ning kui leitakse, et avalikustamine toimub 
parimates huvides, võidakse Teie avaldatud informatsiooni hiljem Teiega arutamise järel 
avalikustada kolmandatele isikutele.   
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Nimi:  
 
Asutus:     
 
Kuuluvus erialaseltsidesse: 
 
 
 
E-post:     
 
 
Kuupäev: 
Koosoleku pealkiri, sealhulgas teema kirjeldus (kui hinnatakse aineid või protsesse, tuleb lisada 
loetelu):   
 
 
 
 
 
 

Huvi, mida deklareeritakse Jah/Ei „Jah“ korral loetlege kõik seotud 
ettevõtted ja organisatsioonid, 
omandatud väärtasjad 

TÖÖSUHE JA NÕUSTAMINE 

Kas olete saanud viimase kahe aasta 

jooksul tasu äriettevõttelt või mõnelt 

muult organisatsioonilt, kellel on huvi 

koosolekul või töös käsitletava valdkonna 

vastu? Palun teatage ka kõigist tulevast 

tööd puudutavatest tegevustest või 

läbirääkimistest 

 

 
 
      Jah 
 
      Ei 

 

TEADUSUURINGU TOETUS 

Kas teie osakond või uurimisüksus on 

saanud viimase kahe aasta jooksul toetust 

või rahastust äriettevõttelt või mõnelt 

muult organisatsioonilt, kellel on huvi 

koosolekul või töös käsitletava valdkonna 

vastu? Palun teatage ka kõigist tulevase 

teadustöö toetuse taotlusest või 

määramisest. 

 

 

 
 
      Jah 
 
      Ei 
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INTELLEKTUAALOMAND 

Kas teil on praegu 

intellektuaalomandiõigusi, mis võivad 

koosoleku või töö tulemuse tõttu laieneda 

või kitseneda? 

       
      Jah 
 
      Ei 

 

AVALIKUD SEISUKOHAD JA AMETIKOHAD 

Kas olete pidanud viimase kahe aasta 

jooksul tasustatud või tasustamata ametit 

või töötanud mõnel muul ametikohal, kus 

teilt oodatakse koosoleku teema või töö 

valdkonnaga seotud seisukoha esindamist 

või kaitsmist? 

 
      Jah 
 
      Ei 

 

LISATEAVE 

Kas koosoleku või töö tulemus toob teie 

teada kasu inimestele, kellega teil on 

olulised ühised isiklikud, rahalised või 

ametialased huvid või mõjutab nende 

huvisid ebasoovitavalt? (Selliste isikute 

all mõeldakse teie täiskasvanud lapsi või 

õdesid-vendi, lähedasi töökaaslasi, 

haldusüksust või osakonda.) 

 
 
      Jah 
 
      Ei 

 

  
 
 
 
DEKLARATSIOON. Deklareerin, et avaldatud andmed on mulle teadaolevalt õiged ja täielikud.  
 
Kui eelmainitud informatsioon peaks minu uute huvide tõttu muutuma, teatan sellest 
asjaomastele isikutele ning täidan uue huvide deklaratsiooni, milles kirjeldan toimunud 
muutusi. Selliste muutustena käsitletakse kõiki muutusi, mis tekivad enne kohtumist või tööga 
alustamist või nende kestel või ajal kuni lõplike tulemuste avaldamiseni. 
 
 
 
Kuupäev:      Ees- ja perekonnanimi 

 
 

 
(digi)allkiri: 
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