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2. Kuressaare Haigla Sihtasutuse juhatusel esitada mittetulundusiihingute ja sihtasutuste

registrile avaldus pdhikirja muutmise registrisse kandmiseks kahe niidala jooksul kiiesoleva
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LISA
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KURESSAARE HAIGLA SIHTASUTUSE
POHIKIRI

t. tildsatted

1.1. Sihtasutuse nimi on Kuressaare Haigla Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).
1.2. Sihtasutus on era6iguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
seadustest, kiiesolevast pdhikirjast, muudest digusaktidest ning lepingutest. Sihtasutusel on oma
nimega pitsat, pangaarved ja si.imboolika.
1.3. Sihtasutus on Kuressaare linna kohaliku omavalitsuse asutuse Kuressaare Haisla
6igusjiirglane. Sihtasutus on asutatud Kuressaare linna (edaspidi asutaja) poolt.
1.4. Sihtasutusel ei ole soodustatud isikuid.
1.5. Sihtasutus on asutatud miiiiramata ajaks.
1.6. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja l6peb 31. detsembril.
1.7. Sihtasutuse asukohaks on Kuressaare linn, Eesti Vabariik.
1.8. Sihtasutuse organid on n6ukogu ja juhatus.

2. Sihtasutuse eesmiirk ja iilesanded

2.1. Sihtasutuse eesmiirk on haigla pidajana ning Sppe-teadustoo baasina oma vara valitsemise ja
kasutamise kaudu kdrgetasemeliste tervishoiuteenuste osutamine vastavalt tegevuslubadele.
2.2. Oma eesmiirgi tiiitmiseks sihtasutus:
2.2.I. osutab ambulatoorseid ja statsionaarseid tervishoiuteenuseid ja sellega seonduvaid teisi
teenuseid kOigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele
seadustes ja lepingutes ette niihtud tingimustel ning ulatuses;
2.2.2. konaldab koost<i<is Tartu Ulikooli arstiteaduskonnaga ja teiste meditsiinialase koolituse
pakkujatega tervishoiut<i<itajate diplomieelset ja -jiirgset ning viilja- ja tiiienddpet;
2.2.3 . tagab o sutatavate tervi shoiuteenuste k6rge kvaliteedi ;

2.2.4. tci<jtab valla, tiiiustab ja aprobeerib uusi meditsiiniteenuste osutamisega seonduvaid
diagnostika-, logistika- ja raviv6tteid ning aprobeerib uusi ravimeid ja ravivahendeid;
2.2.5. teeb koostcicid tervishoiuvaldkonnas tegutsevate ja teiste institutsioonidega Eesti Vabariigis
ning viilisriikides, riigi ja kohalike omavalitsustega, tervishoiu- ja sotsiaaltddtajate kutseliitude ja
teiste vabatahtlike iihendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste
organisatsioonidega;
2.2.6. osutab erinevaid rehabilitatsiooni- j a sotsiaalteenuseid;
2.2.7 . viib labi ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamisega seonduvaid
uuringuid ning teeb vastavasisulist metoodilist torid;
2.2,8. teostab erakorralise meditsiiniga seonduvat ja muud meditsiinialast transporti;
2.2.9. tagab tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike tervisekaitseliste, t<idtervishoiu- ja
tooohutusalaste n6uete tZiitmise;
2.2.10. tagab sihtasutuse tegevuseks, eesmiirgi tiiitmiseks ning tervishoiuteenuste osutamise
arenguks vaj aliku mateiaal-tehnilise baasi j a infrastruktuuri;
2.2.11. osutab lepingulisel alusel haiglaeelset erakorralist meditsiiniabi spordi- ja kultuuriiiritustel;



2.2.I2. organiseerib erakorraliste, samuti ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste
osutamisega seonduvaid teabepiievi;
2.2.I3. tiiidab muid tilesandeid, mis on talle pandud seadusega vdi on vajalikud sihtasutuse
eesmiirgi saavutamiseks.

3. Sihtasutuse n6ukogu

3.1 . Ndukosu iilesanded
N6ukogu:
3.1.1. kavandab sihtasutuse tegevust ja konaldab sihtasutuse juhtimist ning teostab jiirelevalvet
sihtasutuse ja juhatuse tegevuse i.ile;

3.L2. kinnitab sihtasutuse 4 (nelja) eelseisva aasta arengukava ja eelarvestrateegia ning jiirgneva
aasta eelarve;
3. 1 .3 . kinnitab juhatuse liikmete arvu j a valib avaliku konkursi korras juhatuse liikmed, juhatuse

uus liige valitakse reeglina juhatuse senise liikme viieaastase volituste perioodi kahe viimase kuu
jooksul;
3.1.4. kinnitab juhatuse liikmega s6lmitava juhatuse liikme lepingu tingimused;
3.1.5. kutsub vajadusel tagasi juhatuse liikme;
3.1.6. otsustab osaluse omandamise ja ldppemise iiritihingus;
3.1,7. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade v6drandamise vdi asjadigusega

koormamise;
3.1.8. kinnitab audiitorite arvu ja nimetab 4 (neljaks) aastaks audiitori vdi audiitorid sihtasutuse
tegevuse kontrolliks ning kinnitab nende tasustamise korra;
3.1.9. omab Sigust audiitor vdi audiitorid tagasi kutsuda, mille pdhjuseks v6ib olla audiitori- vdi
audiitoritepoolne seaduse vdi pdhikirja n6uete rikkumine v6i oma kohustuste taitmata jiitmine v6i
mittenduetekohane t?iitmine;
3. 1 . 1 0. kinnitab juhatuse ettepanekul sihtasutuse struktuuri;
3.1 .1 1 . kinnitab juhatuse poolt esitatud sihtasutuse majandusaasta aruande;
3.I.I2. v6ib teha asutajale ettepaneku p6hikirja muutmiseks;
3.1.13. vdib teha asutajale ettepaneku sihtasutuse tihinemise, jagunemise ja ldpetamise
otsustamiseks;
3.1.14. esindab sihtasutust vaidlustes ja tehingute tegemisel juhatuse liikmega, samuti isikutega,
kelle esindajaks vdi esindusorgani liikmeks on juhatuse liige;
3.1.15. kinnitab sihtasutuse varade kasutamise ja kiisutamise korra;
3.1.16. otsustab laenude ja v6lakohustuste vdtmise ning investeeringute tegemise, mis iiletavad
selleks maj andusaastaks eelarve s etteniihtud summad.

3.2. Oma tilesannete ttiitmiseks on n6ukogul 6igus tutvuda kdigi sihtasutuse dokumentidega ning
kontrollida sihtasustuse raamatupidamise 6igsust, vara olemasolu ja sihtasutuse tegevuse
vastavust seadusele ja pdhikirjale ning ndukogu otsustele.
3.3. Ndukogul on 5-7 (viis kuni seitse) liiget. Ndukogu liikmed mii2iratakse 4 (neljaks) aastaks.

Ndukogu liikmed nimetab ametisse ja kutsub tagasi asutaja. Ndukogu liikmele v6ib maksta tema
iilesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu vastavalt asutaja otsusele.
3.4. N6ukogu liige ei tohi kuuluda konkureeriva tervishoiuteenuse osutaja osanike ringi ega tohi
olla konkureeriva tervishoiuteenuse osutaja juhtorgani vdi kontrollorgani liige ega todvdtja.
Ndukogu liikmeks ei v6i olla juhatuse liige ega audiitor ega nendega vdrdset majanduslikku huvi
omav isik.
3.5. Ndukogu liikmel on 6igus igal ajal omal soovil n6ukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest
teda nimetanud asutajale kirjalikult viihemalt iiks kuu ette. Asutaja vdib ndukogu liikme igal ajal
s6ltumata pdhjusest tagasi kutsuda.
3.6. N6ukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes konaldab ndukogu tegevust, juhatab
ndukogu koosolekuid, esindab ndukogu ja otsustab muid kiisimusi, mis kuuluvad seaduse vdi



kiiesoleva pdhikirja jArgi ndukogu esimehe piidevusse. Ndukogu esimehe valimisel peavad
osalema k6ik ndukogu liikmed.
3.7. Ndukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui i.iks kord
kvartalis. Koosoleku kutsub kokku ndukogu esimees v6i teda asendav ndukogu liige. Koosolek
kutsutakse kokku ka siis, kui seda nduab ndukogu liige, juhatuse liige vdi audiitor.
3.8. Ndukogu koosolek on otsustusv6imeline, kui sellest vdtab osa iile poole ndukogu liikmetest.
3.9. N.6ukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kdik koosolekul osalenud
ndukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse ndukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab
oma allkirjaga.
3.10. N6ukogu otsus on vastu vdetud poolthtiiilte enamusega. Ndukogu liikmete hiiiilte vdrdse
jagunemise korral on otsustav esimehe hii2il. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai

teistest enam hAali. Hiiiilte vdrdse jagunemise korral korraldatakse kordush?i2iletus vaid kahe
v6rdselt hiiiili saanud kandidaadi vahel, kuni iiks kandidaat saab teisest enam haali.

4. Sihtasutuse juhatus

4.1. Juhatus juhib ja esindab sihtasutust kdigis 6igustoimingutes, jrirgides digusakte ja sihtasutuse
ndukogu seaduslikke korraldusi, ning vastutab sihtasutuse tegevuse eest. Oma i.ilesannete

tiiitmiseks v6tab juhatus vastu otsuseid.
4.2.Iuhatus teostab sihtasutuse vara valdamist, kasutamist ja ktisutamist vastavalt seadusele,

teistele digusaktidele ja kiiesolevale pdhikirjale ning ndukogu poolt kinnitatud vara kasutamise ja
kiisutamise korrale.
4.3. Juhatuse tilesanded
Juhatus:
4 .3 .l . koostab igal aastal sihtasutuse 4 (nelj a) eelseisva aasta arengukava j a eelarvestrateegia ning
jiirgmise aasta eelarve eelndu ja esitab need kinnitamiseks ndukogule;
4 .3 .2. tagab sihtasutuse kinnitatud eelarve tiiitmise ;

4.3.3. korraldab vastavalt digusaktidele sihtasutuse raamatupidamist ja aruandlust;
4.3 .4. teeb ndukogule ettepaneku sihtasutuse struktuuri kinnitamiseks;
4.3 .5 . kinnitab struktuuriiiksuste p6himiiiirused;
4:3.6. kinnitab sihtasutuse ja selle struktuurii.iksuste finants-majandustegevuse korra, tagades
vahendite kasutamise sihipiirasuse kontrolli, arvestades kehtivaid digusakte, kiiesolevat pdhikirja
ning struktuuritiksuste pdhimiiiirusi;
4.3.7. kinnitab sihtasutuse raamatupidamise sise-eeskirjad ja palgakorralduse alused;
4.3.8. kinnitab sihtasutuse tocikorralduse reeglid ja tciotajate ametijuhendid;
4.3 .9 . kinnitab sihtasutuse asj aaj amise korra;
4.3.I0. kinnitab juhatuse tridkorra, mis siitestab juhatuse koosoleku ettevalmistamise ja selle
kodukorra;
4.3.I1. koostab ja kinnitab juhatuse tdoplaani;
4.3.12. esitab n6ukogule kvartalile jiirgneva rihe kuu jooksul iilevaate sihtasutuse
majandustegevusest ja majanduslikust seisust, andes ndukogule ja seadusega siitestatud juhtudel
teistele isikutele vajalikku teavet sihtasutuse ja selle juhtimise kohta ning esitab vajadusel
sellekohaseid aruandeid;
4.3.I3. esitab registrile audiitorite ja ndukogu liikmete nimekirja;
4.3.I4. esitab viihemalt iiks kord aastas iilevaate sihtasutuse majandustegevusest kdigile
tdcitaj atele, kutsudes selleks kokku iildkoosoleku;
4 .3 .15 . moodustab vaj adusel komisj one, miiiirab nende suuruse, koosseisu j a tilesanded;
4.3.16. tiiidab k6iki muid sihtasutusega seonduvaid iilesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste
ja kiiesoleva pdhikirja kohaselt ndukogu piidevusse.
4.4. Juhatus v6ib vajadusel anda teistele isikutele volituse esindada sihtasutust juhatuse poolt
m?iiiratud ulatuses.



4.5. Juhatusel on 1-3 (tiks kuni kolm) liiget. Juhatuse liikme valib ndukogu avaliku konkursi
korras 5 (viieks) aastaks. Kui juhatusel on kaks v6i rohkem liiget, peab viihemalt tihel neist olema
arsti kvalifikatsioon. Kui juhatusel on iile kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi hulgast
juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.
4.6. Juhatuse liige peab olema teovdimeline kdrgharidusega ftiiisiline isik. Viihemalt poolte
juhatuse liikmete elukoht peab olema Eestis.
4.7. Jyhatuse liikmeks ei vdi olla n6ukogu liige ja isik, kelle suhtes kohus on vastavalt
karistusseadustiku $-le 49 vdi 491kohaldanud juhatuse liikmena tegutsemise keeldu v6i
ettevdtluskeeldu, samuti isik, kellel on keelatud tegutseda sihtasutusega samal tegevusalal vdi
kellel on keelatud olla juhatuse liige seaduse v6i kohtulahendi alusel.
4.8. Juhatuse liikmega s6lmib ndukogu esimees juhatuse liikme lepingu. Juhatuse liikmele
makstakse tema tilesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse
ja maksmise korra mliiirab ndukogu.
4.9. Juhatuse liikmel on 6igus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest
ndukogule kirjalikult kaks kuud ette.
4.10. Ndukogu vdib juhatuse liikme igal ajal, sdltumata pdhjusest, tagasi kutsuda. Juhatuse
liikmega sdlmitud lepingust tulenevad 6igused ja kohustused ldppevad vastavalt lepingule.
4.1 1. Juhatusest tagasiastunud v6i tagasikutsutud liikme asemele valib n6ukogu avaliku konkursi
korras uue liikme i.ihe kuu jooksul alates juhatuse liikme tagasikutsumisest vdi tagasiastumisest.
Ndukogu ei pea juhatusest tagasiastunud vdi tagasikutsutud liikme asemele uut liiget mti2irama
juhul, kui p?irast juhatuse liikme volituste ldppemist on tiiidetud kitesoleva pdhikirja punktis 4.5.
esitatud n6ue juhatuse liikmete koosseisule.

5. Sihtasutuse vara

5.1. Sihtasutuse vara moodustub:
5.1.1. sihtasutusele iile antud varast;
5.I.2. tervishoiuteenuste ja sinna juurde kuuluvate tugiteenuste miiiigist saadud rahalistest
vahenditest;
5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvetest;
5.1.4. annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolsetest eraldistest;
5. 1.5. muudest laekumistest.
5.2. Sihtasutusele i.ileantayavara vdtab vastu juhatus, kes teostab iileminekut tdestavad toimingud.
5.3. Saadud sihtotstarbelised annetused vdetakse sihtasutuses arvele vastava miirkega ja neid
kasutatakse vastavalt annetaj a soovile.
5.4. Juhatus koostab n6ukogule kokkuv6tte sihtasutusele laekunud varast vastavalt ndukogu
vastavasisulisele j ?irelepiirimisele.
5.5. Sihtasutuse vara kasutatakse vaid sihtasutuse eesmiirgi saavutamiseks.
5.6. Sihtasutus v6ib iildjuhul v6tta laenu ja muid varalisi kohustusi kogusummas, mille korral
majandusaasta kestel tehtavate tagasimaksete suurus koos intressidega ei tileta 10olo jooksva
maj andusaasta kiiibe st.

6. Pdhikirja muutmine

Asutaja vdib pdhikirja muuta iiksnes muutunud asjaolude arvessevdtmiseks, jtirgides sihtasutuse
eesmiirki. Sihtasutuse eesmiirki ei ole digust muuta.

7. Sihtasutuse tihinemine, jagunemine ja l6petamine

7.1. Sihtasutus v6ib rihineda teiste sihtasutustega, kui k6igi tihinevate sihtasutuste eesmiirgid on
iihetaolised ja kui tihinemine on lubatud ka teiste sihtasutuste pdhikirjadega.



7.2. Sihtasutuse jagunemine v6ib toimuda vaid siis, kui see on vajalik sihtbsutuse eesmiirgi
paremaks saavutamiseks.
7.3. Sihtasutuse nime, Kuressaare Haigla Sihtasutus, kasutamine sihtasutuse iihinemisel vdi
jagunemisel otsustatakse eraldi kokkuleppega.
7.4. Sihtasutus ldpetatakse seaduses s?itestatud korras.
7.5. Sihtasutuse iihinemise, jagunemise ja ldpetamise otsustab asutaja.
7.6. Sihtasutuse l6petamise korral, p?irast v6lausaldajate kdigi nduete rahuldamist jarr.ha
deponeerimist, tagastatakse allesj iiiinud vara asutaj ale.


