
 MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI KÕRVA-NINA-KURGUARSTIDE JA PEA-JA 
 KAELAKIRURGIDE SELTSI PÕHIKIRI 

 Mittetulundusühing  Eesti  Kõrva-Nina-Kurguarstide  ja  Pea-ja  Kaelakirurgide  Selts 
 (edaspidi  Selts)  on  asutatud  1952.a.  Eesti  Kõrva-Nina-Kurguarstide  Seltsina  ja 
 põhikirja käesolev redaktsioon kinnitatud Seltsi üldkoosolekul [  25  ][  augustil  ].2017.a. 

 1. ÜLDSÄTTED 

 1.1.  Seltsi  ametlik  nimi  on  Eesti  Kõrva-Nina-Kurguarstide  ja  Pea-  ja  Kaelakirurgide 
 Selts. 
 1.2. Seltsi asukohaks on Eesti Vabariik, Tartu linn, Kuperjanovi 1 
 1.3.  Selts  on  vabatahtlik  ühendus,  mille  tegevliikmeteks  on  Eestis  riiklikku 
 tervishoiutöötajate  registrisse  kantud  otorinolarüngoloogid  ja  pea-ja  kaelakirurgid. 
 Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. 
 1.4.  Selts  juhindub  oma  tegevuses  Eesti  Vabariigi  õigusaktidest,  käesolevast 
 põhikirjast ja Seltsi juhtorganite otsustest. 
 1.5. Seltsi majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril. 
 1.6. Selts on asutatud tähtajatult. 

 2. TEGEVUSE EESMÄRK, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 2.1. Seltsi põhieesmärgid on: 
 2.1.1. otorinolarüngoloogia kui eriala arendamine; 
 2.1.2. kõrva-nina-kurguarstide ja pea- ja kaelakirurgide erialase kvalifikatsiooni 
 tõstmine ja teadustöö stimuleerimine; 
 2.1.3. kõrva-nina-kurguarstide ja pea- ja kaelakirurgide koostöö edendamine; 
 2.1.4. erialase informatsiooni levitamine arstkonnas; 
 2.1.5. kõrva-nina-kurguhaiguste ja pea- ja kaelakirurgia eriala ja liikmete õiguste 
 kaitsmine kõigil tasanditel. 

 2.2. Põhieesmärkide saavutamiseks Selts: 
 2.2.1.  osaleb  koostöös  Eesti  Vabariigi  Sotsiaalministeeriumiga  tervishoiupoliitika 
 kujundamisel ja teostamisel; 
 2.2.2.  viib  koostöös  Eesti  Vabariigi  Sotsiaalministeeriumi  ja  Tartu  Ülikooliga 
 kõrva-nina-kurguhaiguste  eriala  koolitussüsteemi  vastavusse  üldtunnustatud 
 rahvusvaheliste nõuetega; 
 2.2.3.  osaleb  aktiivselt  erialaste  pädevusnõuete  väljatöötamisel  ja  pädevuse 
 hindamisel; 
 2.2.4. osaleb  eriala diagnostika- ja  raviprotseduuride hinna poliitika kujundamisel; 
 2.2.5 loob ja arendab suhteid teiste erialaorganisatsioonidega kodu- ja välismaal; 
 2.2.6 korraldab koosolekuid, seminare ning muud erialast täiendust; 
 2.2.7 levitab erialast informatsiooni arstkonnas ja ühiskonnas laiemalt; 
 2.2.8 annab eksperthinnanguid ravikvaliteedi kohta Eestis; 
 2.2.9 küsib liikmete arvamust ning korraldab vajadusel arvamusuuringuid. 

 2.3. Seltsil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks: 
 2.3.1. kasutada Seltsi rahalisi vahendeid; 
 2.3.2 kirjastada ja välja anda Seltsi tegevuseks vajalikke trükiseid; 
 2.3.4. asutada juriidilisi isikuid ja moodustada Seltsi liikmetest komisjone; 
 2.3.5  omandada,  võõrandada  ja  rentida  hooneid,  seadmeid,  transpordivahendeid, 
 inventari ja muud vara; 



 2.3.6  pöörduda  oma  õiguste  teostamiseks  riigiasutuste,  kohaliku  omavalitsuse 
 organite ja kohtu poole; 

 2.4.  Seltsil  ei  ole  õigust  jaotada  tulu  Seltsi  liikmete  ega  nendega  seotud  isikute 
 vahel. 

 3. SELTSI LIIKMED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 3.1.  Seltsi  liikmed  on  tegevliikmed,  emeriitliikmed  ja  auliikmed  (ühiselt  nimetatud: 
 Seltsi liikmed  ). 

 3.2.  Seltsi  tegevliikmeks  saab  olla  Eestis  tervishoiutöötajate  registrisse  kantud 
 otorinolarüngoloog või pea-ja kaelakirurg. 

 3.3.  Seltsi  auliikmeks  saab  olla  füüsiline  isik,  kellel  on  erilisi  teeneid 
 otorinolarüngoloogia ning  pea- ja kaelakirurgia eriala arendamisel. 

 3.4  Seltsi  emeriitliikmeks  saab  olla  Eestis  tervishoiutöötajate  registrisse  varasemalt 
 kantud,  kuid  pensionil  ja  mitte  töötav  otorinolarüngoloog  või  pea-ja  kaelakirurg,  kes 
 on olnud Seltsi tegevliige. 

 3.5.  Seltsi  liikmeks  vastuvõtmise  otsustab  üldkoosolek.  Seltsi  liikmeks  astumise 
 taotlusele  peab  olema  märgitud  Seltsi  2  liikme  soovitus,  kes  on  olnud  nõus  liikmeks 
 kandideerijat Seltsi liikmeks soovitama. 

 3.6.  Seltsi  auliikmeks  võib  saada  füüsiline  isik,  kelle  on  esitanud  auliikme 
 kandidaadiks  vähemalt  Seltsi  5  liiget  ning  kes  on  saanud  üldkoosoleku  2/3  liikmete 
 heakskiidu. 

 3.7.  Seltsi liikmed on kohustatud: 
 3.7.1. järgima Seltsi põhikirja ning täitma Seltsi poolt vastu võetud otsuseid; 
 3.7.2. tasuma õigeaegselt kehtestatud liikmemaksu; 
 3.7.3. järgima oma tegevuses ja käitumises arstieetika nõudeid. 

 3.8. Seltsi liikmetel on õigus: 
 3.8.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse; 
 3.8.2. võtta osa Seltsi tegevusest vastavalt põhikirjas sätestatud eesmärkidele; 
 3.8.3.  saada  juhatuselt  teavet  Seltsi  tegevuse  kohta,  esitada  juhatusele 
 ettepanekuid, teha arupärimisi ning tutvuda Seltsi dokumentatsiooniga; 
 3.8.4. juhatusele esitatud avalduse alusel Seltsist välja astuda. 

 3.9.  Seltsi  emeriit-  ja  auliikmetel  on  Seltsi  põhikirjas  sätetatud  liikmetele  antud 
 õigused ja kohustused, välja arvatud õigus olla valitud Seltsi juhtorganitesse. 

 3.10. Liikmemaks. 
 3.10.1.  Seltsi  liikmemaks  tasutakse  ühe  maksena  kogu  aasta  (12  kuud)  eest  iga 
 kalendriaasta 31. märtsiks. 
 3.10.2.  Seltsi  tegevliikme  liikmemaksu  aastas  määrab  üldkoosolek  juhatuse 
 ettepanekul. 
 3.10.3. Seltsi au- ja emeriitliikmed on vabastatud kohustusest tasuda liikmemaksu. 
 3.11. Seltsi liikme võib Seltsist välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui : 
 3.11.1.  Seltsi  liikmel  on  tasumata  liikmemaks  2  kalendriaasta  eest,  ühest 
 meeldetuletusest hoolimata; 



 3.11.2.  Seltsi  liige  on  rikkunud  põhikirja,  arstieetika  nõudeid,  kahjustanud  oluliselt 
 eriala mainet või on kriminaalkorras karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 

 4. SELTSI STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

 4.1. Seltsi juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus. 

 4.2. Seltsi kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek. 
 4.2.1.  Üldkoosoleku  kutsub  kokku  juhatus  vähemalt  1  kord  aastas,  andes  sellest  ette 
 teada vähemalt 30 päeva. 
 4.2.2.  Erakorralise  üldkoosoleku  võib  kokku  kutsuda  juhatus  või  vähemalt  1/10  Seltsi 
 liikmete soovil vastava kirjaliku avaldusega juhatusele. 

 4.3. Seltsi üldkoosoleku pädevuses on: 
 4.3.1.  põhikirja  muutmine  ja  täiendamine,  uue  põhikirja  vastuvõtmine,  Seltsi 
 eesmärkide muutmine; 
 4.3.2.  presidendi,  juhatuse,  revisjonikomisjoni  ja  komisjonide  (pädevus, 
 ravikvaliteet) loomine ning komisjonide  liikmete valimine; 
 4.3.3. majandusaasta aruande kinnitamine; 
 4.3.4. Seltsi tegevuse lõpetamise otsustamine. 

 4.4.1. Hääletamine üldkoosolekul. 
 4.4.1.  Üldkoosoleku  otsus  on  vastu  võetud,  kui  selle  poolt  hääletab  üle  poole 
 üldkoosolekul  osalenud  liikmetest,  välja  arvatud  käesoleva  põhikirja  punktide  4.3.1 
 ja  4.3.4.  küsimustes,  mille  otsustamiseks  on  vajalik  vähemalt  2/3  koosolekul 
 osalenud liikmete poolthäältest või sätestab kõrgema nõude seadus. 
 4.4.2.  Kui  üldkoosoleku  otsuse  eelnõu  hääletamisel  jagunevad  hääled  võrdselt,  siis 
 teostatakse sama eelnõu osas kordushääletus. 
 4.4.3.  Seltsi  juhatuse  ja  komisjonide  liikmete  valimised  toimuvad  salajasel 
 hääletamisel. 

 4.5.  Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. 
 4.5.1.  Päevakorra  muutmiseks  peab  olema  vähemalt  6  liikme  vastavasisuline  taotlus, 
 mis on esitatud vähemalt 2 nädalat enne toimuvat üldkoosolekut. 

 4.6.  Seltsi  tegevust  juhib  ning  Seltsi  esindab  üldkoosolekute  vahelisel  ajal  Seltsi 
 juhatus,  mis  koosneb  7  liikmest:  president,  asepresident,  laekur,  sekretär  ja  3 
 juhatuse liiget. 
 4.6.1. Juhatusele annab volituse üldkoosolek kolmeks (3) aastaks. 
 4.6.2.  Juhatus  on  otsustusvõimeline,  kui  juhatuse  koosolekust  võtab  osa  vähemalt 
 1/2 juhatusest ja osavõtjate hulgas on kas president või asepresident. 
 4.6.3.  Juhatuse  koosolekul  võetakse  otsuseid  vastu  lihthäälteenamusega.  Häälte 
 võrdse  jaotumise  korral  otsustab  presidendi  (või  tema  puudumisel  asepresidendi) 
 hääl. 

 4.7. Seltsi juhatuse pädevuses on: 
 4.7.1. viia ellu üldkoosoleku otsuseid põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks; 
 4.7.2. valmistada ette ja viia läbi Seltsi üldkoosolekuid ja teisi Seltsi üritusi; 
 4.7.3. valida Seltsi juhatuse siseselt asepresident, laekur ja sekretär; 
 4.7.4.  tegeleda  Seltsi  puudutavate  jooksvate  küsimustega,  mis  ei  ole  üldkoosoleku 
 ainupädevuses; 
 4.7.5. käsutada Seltsi vahendeid ja pidada arvestust liikmemaksu laekumise kohta, 



 4.8.  Seltsi  juhatus  tuleb  presidendi  kutsel  kokku  nii  sageli,  kui  see  on  vajalik. 
 Koosoleku peab president kokku kutsuma kahe juhatuse liikme taotlusel. 

 4.9.  Seltsi  presidendi  volituste  tähtaeg  on  kolm  (3)  aastat.  Ühte  isikut  ei  saa  valida 
 presidendiks enam kui kolmeks  järjestikuseks ametiajaks. 

 4.10. Seltsi presidendi pädevuses on: 
 4.10.1. esindada Seltsi Eestis ja välismaal; 
 4.10.2. juhtida juhatuse tööd, juhatada üldkoosolekuid, allkirjastada Seltsi otsuseid; 
 4.10.3.  esitada  Seltsi  üldkoosolekul  Seltsi  tegevuse  kohta  aruanne  vähemalt  üks  kord 
 aastas; 

 4.11.  Juhatuse  liikmed  esindavad  Seltsi  kõikide  tehingute  tegemisel  ühiselt,  välja 
 arvatud president ja asepresident, kes kumbki võib Seltsi esindada ainuisikuliselt. 

 5. SELTSI VARA 

 5.1. Seltsi vara ja vahendid tekivad: 
 5.1.1. liikmemaksudest; 
 5.1.2. varalistest annetustest, kinkidest ja eraldistest; 
 5.1.3. muudest seadusega lubatud allikatest. 

 5.2. Seltsi vara üle peab arvestust Seltsi laekur. 

 5.3.  Selts  ei  kanna  rahalist  vastutust  oma  liikmete  varaliste  kohustuste  eest  ning 
 liikmed ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest. 

 6. SELTSI TEGEVUSE KONTROLLIMINE 

 6.1. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt kehtivale õigusele. 
 6.2.  Seltsi  tegevuse  kontrollimiseks  valib  üldkoosolek  3-liikmelise  revisjonikomisjoni 
 kolmeks (3) aastaks, kelle ülesanneteks on Seltsimajandustegevuse kontrollimine. 

 7. SELTSI ÜHINEMINE, JAGUMINE JA LIKVIDEERIMINE 

 7.1. Seltsi tegevus lõpetatakse: 
 7.1.1. üldkoosoleku otsusega 2/3 poolthäältega kohalolnud liikmetest; 
 7.1.2. Seltsi liikmete arvu vähenemisel alla 2; 
 7.1.3. muul seaduses ettenähtud juhul. 

 7.2.  Seltsi  lõpetamine,  ühinemine,  jagunemine  ja  likvideerimine  toimub  seaduses 
 sätestatud korras. 

 7.3.  Seltsi  likvideerimisel  on  likvideerijaks  juhatuse  liikmed,  üldkoosoleku  poolt 
 määratud  isikud  või  pankrotihaldur.  Seltsi  lõpetamise  korral  antakse  pärast 
 võlausaldajate  nõuete  rahuldamist  alles  jäänud  vara  üle  tulumaksusoodustusega 
 mittetulundusühingute,  sihtasutuste  ja  usuliste  ühenduste  nimekirja  kantud 
 ühingule. 


