SIHTASUTUSEABJA HAIGLA POHIKIRI
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l. Sihtasutuse
nimi on Sihtasutus
Abja Haigla.
q
:
2. Ollestervishoiuasutus,
ja kasutamise
on haiglaeesmtirgiks
omavaravalitsemise
kaudu
k6rgetasemelise
arstiabiosutaminening arstideleja muulemeditsiinipersonalile
viiljaj a tiiiend6ppevOimalusteandmine.
3. Haigla on era6iguslikjuriidiline isik, mis juhindub oma tegevusesEesti Vabariigi
seadustest,
oma p6hikirjastja muudestdigusaktidest
ning lepingutest.Haiglalon oma
ja
nimegapitsat,pangaarved siimboolika.
Haiglalei ole soodustatud
isikuid.
4. Haigla asutamisega annab Abja Vallavalitsus selle koosseisu kuuluvate
tervishoiuasutuste
kasutuses
olevariigivaraja sellegaseotuddigusedning kohustused
haiglaomandisse.
5. Haiglaon asutatudmiianmataajaks.
6. Haiglamajandusaasta
algab01.jaanuarilja l6peb31. detsembril.
7. Haiglaasukohaks
on Abja-Paluoja
linn, EestiVabariik.
EESMARGI TIiITMINE

\t

8. Omaeesmiirgisaavutamiseks
haigla:
ja ambulatoorset
S.l.osutabstatsionaarset
ja hooldusabining sellegaseonduvaid
eriarstiabi
teisi tervishoiuteenuseid
k6igile EestiVabariigisviibivateleteisteleisikuteleseadustes
ja lepingutesetteniihtudtingimustelja ulatuses;
8.2.osutabtervishoiu-ja oma eesmiirgigakoosk6lasolevaid muid teenuseidvastavalt
s6lmitudlepingutele;
8.3 .tagabtervishoiuteenuste
osutamise
kdrgekvaliteedi;teostabvajaduselekspertiise;
8.4.teebkoost66dtervishoiualal tegutsevate
teisteinstitutsioonidega
Eestis,tervishoiu-ja
sotsiaaltodtajatekutseliitudegaja teiste vabatahtlike tihendusteganing samas
valdkonnastegutsevaterahvusvaheliste
organisatsioonidega.
;
8.5 .tagabtervishoiuteenusteosutamiseksvajalike tervisekaitseliste,
ja
tcjcitervishoiutriciohutusalaste
tingimustetiiitmise;
8.6.loob tegeruseks ja eesmArgitliitmiseks vajaliku materiaal-tehnilisebaasi ja
infrastruktuuri,tagabsellet<i<jja arengu;
8.7 .ont<i6andjaks
omatcidtajatele;
8.8.peabraamatupidamislikku,
statistilistj a muudarvestust;
8.9 .arendabtOotajateerialase,loomingulise-,kultuurilise-ja sportliku eneseteostuse
vdimalusi,t6stessellekaudut<icialase
tegevuseefektiivsust.
JUHTIMINE
9. Haiglajuhtimisorganidonjuhatusja n6ukogu.
10.Juhatusjuhib haiglatvajalikuhoolsusega,
esindabhaiglatsuheteskolmandateisikutega
ja vastutabhaiglategevuseeest.Juhatuson I liikmeline.
11. Haiglajuhatus:
I l. l. teebn6ukoguleettepanekuidhaiglastruktuurikinnitamiseks;
I I .2. kinnitab struktuurii.iksuste
pdhimiitirused;
I I.3. kehtestab
tingimusedtdcitajate
valikuks;
I L4. esindabhaiglatkui tociandjat;

11.5.kehtestabhaiglaja selle struktuuririksuste
finants-majandustegevuse
kona ja tagab
vahendite kasutamise sihipiirasekontrolli, liihtudes kiiesolevastpohikirjast ja
struktuuritiksuste
p6himiiiirustest;
11.6.koostabhaigla eelarveja esitabselle kinnitamiseksndukogulening tagabeelarve
taitmise; kinnitab haigla struktuuriiiksuste
eelarveja kontrollib stnrktuuriiikeuste
eelarvetaitmist;
11.7. kehtestabhaigla ja selle struktuuriiiksusteraamatupidamisesiseeeskirjadja
palgakorralduse;
i1.8. kehtestab haigla ja selle struktuuritiksustetdcisisekorraeeskirjad
ja kinnitab
j uhtivtodtajate ametijuhendid;
I 1.9.kehtestab
haiglaasjaajamise
eeskirjad;
I 1.10.kehtestab
haiglastnrktuuritiksuste
aruandluse
korra,koostabja esitabhaiglategevust
puudutavadaruandedseaduste
ja teisteOigusaktidega
ettenzihtudkorras asjakohastele
isikutele,vastutabaruarurete
6igsuseeest;
I 1.1I . esitabndukogulekvartalilejiirgnevakuujooksultilevaatehaiglamajandustegevusest
ja majanduslikust
seisundist;
annabndukoguleja seadusega
juhtudelteistele
siitestatud
isikutele vajalikku teavet haiglaja selle juhtimise kohta, esitab vajaduselselleks
'aruandeid
ll.l2. esitabregistrileaudiitoriteja nOukogu
riikmetenimekirja;
I1.13. annabhinnangustruktuuriiiksuste
ja nendejuhtidetegewsele;
11'14' taotlebriigilt ja kohalikultomavalitsuselt
tagastamatuid
vahendeidhaiglategevuse
korraldamiseks,soetusteks,investeeringuteks
ja muude p6hikirjaliste eesmiirkide
tiiitmiseks; taotlused, mis tiletavad 5% haigla eelmise majandusaastak[ibest
kooskdlastataksendukoguga, v'dlja arvatud taotlused haigekassalearstiabi ja
tervishoiuteenuste
fi nantseerimiseks
;
I 1.15.taotleb laenu vdi liisingut haigla tegevuse toetamiseks, soetusteksja
investeeringuteks
selle andmisedigust ning selleksvahendeidomavateltisikutelt;
taotlused,mis iiletavad 5o/ohaigla eelmisemajandusaasta
kiiibest,kooskdlastatakse
n6ukoguga;
11.16.moodustab
vajaduselkomisjone,miiiirabnendesuuruse,
ja tilesanded;
koosseisu
ll.l7. otsustabkinnisasjade,samuti registrissekantud vallasasjadevddrandamiseja
asjadigustega
koormamiseilma ndukogutiiiendavandusolekuta,kui nende asjade
viitirtuson viiiksem n6ukogupoolt kehtestatud
piirmiiiirast,millal on vajalik asjade
j a asja6igustega
vddrandamiseks
koormamiseks
nOukogu
tiiiendavnOusolek;
ll.l8. tiiidabk6iki muid tilesandeid
ja kohustusi,mis ei kuulu seaduste
ja ktiesoleva
p6hikirja kohaseltn6ukogupiidevusse.
12.Juhatuse
liikmed valitaksendukogupoolt 5 aastaks.
Juhatuseliikmel on 6igusigal ajal
omalsooviljuhatusesttagasiastuda,kui ta teatabsellestnoukogulekirjatikult viihemalt
2 kuud ette.
13.Juhatuseliikme v6ib ndukogutagasikutsudaainult m6juvatelpohjustel,milleks on
eelk6igejuhatuseliikme tegerusv6i tegevusetus,
mis pdhjustabhaiglaleolulist kahju
vdi kui juhatuseliige osutubvdimetuksjuhtida haiglat.
14.N6ukoguotsustabjuhatusesttagasiastunud
juhatuseliikme(uhataja)
v6i tagasikutsutud
asendaja m?iiiramise mitte hiljem kui I kuu jooksul piirast juhatuse liikme
tagasikutsumist
v6i tagasiastumist.
15.Juhatuse
liikmel (uhatajal)on 6igusesind.ada
haiglatkoigis6igustoimingutes.
16.Juhatuseliikmele (uhatajale)makstaksetema iilesannetele
ja haigla majanduslikule
olukoralevastavattasu.Tasumakstakse
igakuiselt.Tasusuurusemiiiirabn6ukogu.

17.Juhatuseliikme (uhataja) otsusedon kohustuslikudtiiitmiseks k6igile haigla
j a t60tajatele.
struktuuriiiksustele
18.Haigla ndukogu kavandabhaigla tegevust,korraldabselle juhtimist ning teostab
jiirelevalvethaiglajuhatusetegevuse
tile.
19.N6ukogulon 3 liiget. N6ukoguliikmedmiiiiratakse
Ndukoguliikmeksei*saa
3 aastaks.
olla haiglajuhatuseliige v6i haiglastruktuuririksuse
juht.
20.Ndukogu:
20.I. otsustabjuhatuse ettepanekulhaigla strateegiaja kinnitab haigla kolme aasta
tegevuskava;
20.2. kinnitabhaiglaaastaeelarve;
20.3. miiiirab juhatuse liikmete arvu ja valib juhatuse liikmed, arvestadesktiesoleva
pdhikirjagaseatudtingimusija ndukogupoolt kehtestatud
korda;uusjuhatusekoosseis
valitaksereeglinaeelmisejuhatuse5-aastase
volitusteperioodi3 viimasekuujooksul;
20.4. s6lmib haigla nimel lepingujuhatuseliikmega (uhatajaga)ja mriiirabjuhatuse
liikmele tcidtasu;
20.5. otsustabjuhatuseettepanekulrahataotlemiseriigilt ja kohalikult omavalitsuselt,
krii
taotluste suurus (rihe taotluse vdi kdikide taotluste summa majandusaasta
jooksul)
tiletab 5ohhaigla eelmisemajandusaasta
kiiibest,viilja arvatudtaotlusedhaigekassale
arstiabija tervishoiuteenuste
finantseerimiseks;
20.6. otsustab laenu (liisingu) taotlemise,kui selle suurus iiletab 3% eelmise
majandusaasta
kiiibest;
20.7. v6ib erandkorrassuurendadalaenu (liisingu) kogusummatmtitirani,mil jooksval
majandusaastal
tagasimakstavsumma koos intressidegaon kuni 2 % jooksva
majandusaasta
planeeritavast
k?iibest;
20.8. otsustabosaluseomandamise
ja l6ppemise
tiritihingutes;
20.9. otsustabkinnisasjade,samuti registrissekantud vallasasjadev6drandamisev6i
asjadigusegakoormamise,kui nende viiZirtuson vdrdne v6i iiletab n6ukogu poolt
juhatuselekehtestatudpiirmiiiira, millal ei ole asjadevdOrandamiseks
ja asja6igustega
koormamiseksvajalik nOukogu tiiiendavn6usolek;
20.10.kontrollib haigla tegevuse sihipiirasust, selle vastavust digusaktidele,
raamatupidamise
digsustja varaolemasolu;
20.11.kutsubtagasijuhatuseliikmeid,kui nendetegevusv6i tegevusetus
p6hjustabolulist
kaltju haiglale v6i kui nad ei ole v6imelisedjuhtima haiglat muudel mdjuvatel
p6hjustel,kusjuuresndukogu on kohustatudoma otsust motiveerima;koos juhatuse
liikme tagasiastumise
peabn6ukogumdiiramauuejuhatuseliikme;
otsustamisega
20.12. nimetab3 aastaksaudiitori haigla tegevusekontrolliks; omabOigustaudiitortagasi
kutsuda;mtiiirabaudiitori triri tasustamise
korra;
20.13. kinnitabjuhatuseettepanekulhaiglastruktuuri;
20.14.kinnitab juhatuse poolt esitatud haigla raamatupidamiseaastaaruandeja
tegevusaruande;
20.I5. teebasutajale
p6hikirjamuutmiseks;
ettepaneku
20.16.otsustabhaiglaiihinemise,
jagunemise
ja ldpetamise;
20.17. esindabhaiglat vaidlustes
ja tehingute
juhatuseliikmetega.
tegemisel
21.Ndukogulon 6igustutvudakdikide haigladokumentidega.
N6ukogulon 6igussaada
juhatuseltinfot haiglajuhtimise,majandustegevuse
ja tildseisundikohta.
22.N6ukoguliikmel on 6igus igal ajal omal sooviln6ukogusttagasiastuda,kui ta teatab
sellesttedanimetanudisikulekirjalikultviihemaltI kuu ette.N6ukoguliikme v6ib teda
miiiiranu tagasi kutsuda, kui n6ukogu liige kahjustab oma tegevusega v6i
tegevusetusega
haiglahuve v6i ta ei ole vdimelineosaleman6ukogut<icis.
N6ukogust

tagasiastunud
v6i tagasikutsutud
n6ukoguliikme asemelemiiiirabtedamiiiiranudasutaja
v6i
asendusliikme
mitte hiljem kui 3 kuujooksulptirastndukoguliikme tagasiastumist
tagasikutsumist.
23.Ndukoguliikmed valivad endi hulgastndukoguesimehe,kes korraldab n6ukogutodd.
N6ukogu esimehevalimiselpeavadosalemak6ik ndukoguliikmed.Ndukoguesimphe
volitused kehtivad kuni tema tagasikutsumiseni,omal soovil ndukogu esimehe
volitustestloobumisenivdi n6ukogukoosseisust
lahkumiseni.
24.Ndukogu teeb oma otsusedkoosolekul.N6ukogu koosolekudtoimuvad vastavalt
vajadusele,kuid mitte harvemkui neli kordaaastas.Koosolekukutsubkokku ndukogu
esimeesv6i teda asendavn6ukoguliige. Koosolekkutsutaksekokku, kui sedan6uab
n6ukoguliige,juhatusv6i audiitor.
25.N6ukogukoosolekon otsustusvdimeline,
kui sellelosalebviihemalt3 liiget.
26.N6ukogukoosolekul,
20.9.,
p6hikirjapunktides20.3.,20.8.,
kusotsustatakse
kiiesoleva
20.10.,20.IL, 20.14.,20.15.,ja 20.16.nimetatudkiisimusi,peavadosalemak6ik
n6ukoguliikmed.
27. Nbukogu otsus on vastu v6etud, kui selle poolt hiialetabi.ile poole kohalolevatest
.ndukoguliikmetest. Isiku valimisel loetaksevalituks kandidaaLkes sai teistesterulm
hAAli. N6ukogu otsus kiiesolevapdhikirja punktides 20.15. ja 20.16. nimetatu
kiisimustes on vastu v6etud, kui selle poolt hiiiiletavad k6ik ndukogu liikmed ja
kiiesolevapdhikirja punktides20.9.ja 20.11.nimetatudktisimustes,kui selle poolt
hiiiiletavad2/3 ndukoguliikmetest.
28. Erandkorrasvdib n6ukoguteha otsusekoosolekutkokku kutsumata,kui otsusepoolt
hiiiiletavadkirjalikult k6ik n6ukogu liikmed. P6hikirjapunktides20.3.,20.8.,20.9.,
20.10., 20.11., 20.14., 20.15.ja 20.16. nimetatudktisimusi vdib otsustadaainult
n6ukogukoosolekul.
29.Ndukogu koosolekprotokollitakse.Protokollid,n6ukoguotsusedja muud ndukogu
tddd kajastavaddokumendid saadetakse
haigla juhatusele,kes korraldab nende
siiilitamise.
30.Ndukogu liikmete t6dd tasustataksevastavalt nende iilesanneteleja haigla
majanduslikuleolukorrale,kuid tingimusekson , et nSukoguliikmele majandusaasta
jooksul makstavtasu ei iileta 10%juhatuseliikme samaksmaj,andusaastaks
miiZiratud
tasust.
\

STRUKTUUR
31. Haiglastruktuurii.iksusteks
on statsionaar,
ambulatoorne
eri arstiabiosakond.
32.Haigla struktuuritiksustep6himiiiirusedkinnitab juhataja. Haigla struktuuriiiksuste
pdhimdiirustessiitestataksestruktuuriiiksuste
juhtimise ja td<ikonaldusealused ning
finantseerimisekord, samuti muud struktuuritiksustepOhimiiiirusegareguleerimist
vajavadkiisimused.
juhib ndukogupoolt miiiiratav
33. Statsionaari
juhataja.
VARA
34.Haigla on vara omanik. Vara valdamist,kasutamistja kiisutamistteostabjuhatus
ja kiiesolevapdhikirjagaetteniihtudkorras.
seaduse
35.Haiglavaramoodustub:
35.1. asutamisotsuse
pdhjalhaiglaletile antudvarast;
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35.2. arstiabija muude tervishoiuteenuste
sealhulgas
mtii.igistlaekuvatestvahenditest,
haigekassadega
sdlmitud lepingutealusel,patsientideja klientide poolt makstavast
visiiditasust,kindlustamata
isikuteravi eestlaekuvatest
vahenditest;
35.3. sihtotstarbelistest
eraldistest riigi ja kohaliku omavalitsuseeelarvetest,kui
seadusega
ei ole ettenfitud teisiti;
35.4. vahenditest,mis laekuvadhaiglalevdi temastruktuuriiiksustele
lepingutdtiiitmisesl
vdi muul viisil nendega
tegevuse
kiiigus;
35.5. annetustest,dotatsioonidestja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud
vahenditest;
35.6. muudestlaekumistest.
36. Haigla vara kasutatakseainult haigla eesmiirgisaavutamiseks.
Haigla vara kajastub
bilansis.
37.Haiglale sihtotstarbeliselt
vara iileandjagas6lmitakseviimase soovil leping, milles
fikseeritaksevara eraldajaseaduslikudn6udmisedvara kasutamiseotstarbeja viisi
kohta.Vara iileandjaleesitatakse
kohta.
teman6udmiselaruannevarakasutamise
ja
38.Haiglav6ib tildjuhul v6ttalaenu muid varalisikohustusikogumahus
summani,mille
korral majandusaasta
kestelteostavatetagasimaksete
suuruskoos intressidegaei iileta
15,%jooksvamajandusaastaplaneeritavastkiiibest.
POHIKIRJA MUUTMINE
ja silmas pidades
39. Pdhikirja vdib muuta ainult muutunudasjaoludearvessev6tmiseks
haigla tegevuseeesmiirki.Haigla tegevuseeesmiirkiei ole Oigustmuuta. P6hikirja
muutmise 6igus on ainult rasutajal.Ettepanekup6hikirja muutmiseksteeb asutajale
n6ukogu.
UHrNrpuNE, JAGUNEMINE, LOpEI.q.MINE
40. Haigla vdib tihineda teise sihtasutusega
kui m6lema sihtasutuseeesmtirgidon
ja
iihetaolised kui tihinemineon lubatudka teisesihtasutuse
p6hikirjaga.
41. Haiglajagunemineon lubatudainultjuhul, kui seeon vajalik haiglaeesmiirgiparemaks
saavutamiseks.
4Z.Haigla nime kasutaminehaigla jagunemiselv6i iihinemisel otsustatakseeraldi
kokkuleppealusel.
43. Haigla ldpetatakseseadusega
siitestatudkorras.N6ukogu v6ib haigla l6petada,kui
asjaoludmuutuvadnii oluliselmliiral, et ei ole vdimalik ega vajalik haiglaeesmiirgi
saavutamine.
44.Pinast v6lausaldajaten6uete rahuldamistjiirele jiiiinud haigla vara antaksei.ile asutajale.
Asutaja kohustub haigla ldpetamisel talle tile antavat vara kasutama ainult tervishoiu
vajadusi silmas pidades.

45. Haigla ldpetamiseotsustamise
6iguson ndukogul.Ldpetamiseotsuson vastuv6etud,
kui sellepoolt on hiiiiletanud
k6ik n6ukoguliikmed.
SihtasutuseAbja Haigla pdhikiri on kinnitatudasutajapoolt 28.05. 2002.a.vastuv6etud
sihtasutuse
asutamisotsusega.

Asutajaesindaja

er Ltiiine
Abja vallavanem

