EESTI ARSTIDE LIIDU
PÕHIKIRI

I Üldsätted
1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Arstide Liit. Eesti Arstide Liit (edaspidi
nimetatud Liit) on asutatud 28. veebruaril 1921. a
2. Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik. Liit on eraõiguslik juriidiline isik.
3. Liit on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus, mille eesmärgiks on:
3.1. arstide ühendamine rahva tervise kaitseks, tervishoiupoliitika
kujundamiseks ja meditsiinikultuuri edendamiseks;
3.2. liikmete kutsehuvide esindamine ja kaitse;
4. Liidu tegevuse põhisuundadeks on:
4.1. arstiabi kvaliteedi edendamine;
4.2. arstide töö õige hindamise ning arstidele vastuvõetavate palga-, töö- ja
pensionitingimuste eest seismine ja tegutsemine;
4.3. arstide õiguste ja huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganites;
4.4. arstkonna aktiivsuse tõstmine kutsealases-, seltsi- ja kultuurielus;
4.5. arstikutse prestiizi hoidmine, arstieetika ja kollegiaalsuse printsiipide
järgimine;
4.6. arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja
avalikustamine;
4.7. meditsiini edendamiseks vajalike statistiliste ja sotsioloogiliste uuringute
läbiviimise korraldamine;
4.8. tervishoiualase informatsiooni kogumine, tõlkimine ja levitamine;
4.9. arstide teadmiste täiendamine.
5. Eesmärkide saavutamiseks Liit:
5.1. korraldab loenguid, seminare, kursuseid, loteriisid jt põhikirjaliste
eesmärkide elluviimisele kaasaaitavaid üritusi;
5.2.
teeb
koostööd
riigi-,
teadusja
kultuuriasutustega,
mittetulundusühingutega ja teiste Eesti Vabariigi ja välisriikide vastavate
organisatsioonidega, samuti muude Liidu tegevusest huvitatud füüsiliste ja juriidiliste
isikutega Eesti Vabariigis ja teistes riikides;
5.3. jälgib arstide kutse-eetika nõuetest kinnipidamist;
5.4. loob vajadusel alalisi või ajutisi töörühmi konkreetsete uurimissundade
väljatöötamiseks ja läbiviimiseks;
5.5. osaleb eriarstide vastavussertifitseerimises;
5.6. kasutab vajadusel konsultantide ja spetsialistide teenuseid.
5.6. annab välja Liidu häälekandjat.
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II Liidu liikmed
6. Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab põhikirja
nõuetele.
7. Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arsti kutset omavad isikud.
8. Liikmeks võivad astuda Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud
(juriidilised isikud), kui nende tegevuse eesmärgid ühtivad Liidu tegevuse
eesmärkidega. Juriidline isik võtab Liidu tegevusest osa esindaja kaudu.
9. Liidu tegevusest võivad põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras osa võtta:
9.1. Eesti kõigis tervishoiu või meditsiinilise profiiliga asutustes töötavad
kõrgharidusega mittemeditsiiniliste erialade spetsialistid (edaspidi nimetatud
toetajaliikmed);
9.2. väljaspool Eesti Vabariiki töötavad arstid, kelle tegevus aitab kaasa Eesti
meditsiini arengule, kuid kes ei vasta p-s 7. sätestatule (edaspidi nimetatud
välisliikmed);
9.3. füüsilised isikud, kellel on erilisi teeneid Liidu ees (edaspidi nimetatud
auliikmed).
10. Toetaja-, välis- ja auliikmeid ei loeta liikmeteks ning neil ei ole üldkoosolekul ja
piirkondliku ühenduse üldkoosolekul hääleõigust (v.a p-s 11. sätestatud juhtudel).
Lisaks ei osale nad delegaatide valimisel.
11. Auliikmeks võib valida liikme, kellel on erilisi teeneid Liidu ees. Liikme
auliikmeks valimine ei muuda liikme õigusi ja kohustusi Liidu suhtes.
12. Liikmeks vastuvõtmise otsustab piirkondliku ühenduse juhatus liikmeks astuda
soovija kirjaliku avalduse alusel. Avaldus esitatakse piirkondlikule ühendusele, mille
tegevuses liikmeks astuda soovija saaks osaleda vastavalt p-s 53 sätestatule. Juhatusel
on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust
põhikirjas sätestatule.
13. Õiguse osaleda Liidu tegevuses toetajaliikmena otsustab piirkondliku ühenduse
juhatus isiku kirjaliku avalduse alusel. Avaldus esitatakse piirkondlikule ühendusele,
mille tegevuses isik saaks osaleda vastavalt p-s 53 sätestatule. Isik, kes soovib Liidu
tegevuses osaleda välisliikmena, esitab avalduse eestseisusele. Juhatusel ja
eestseisusel on õigus nõuda nimetatud isikutelt dokumente, mis tõendavad nende
vastavust põhikirjas sätestatule.
14. Liikmetel, toetaja-, välis- ja auliikmetel on õigus:
14.1 võtta osa Liidu poolt korraldatud üritustest ning muul viisil osaleda Liidu
tegevuses (s.h. piirkondlike ühenduste tegevuses);
14.2. kasutada kindlaksmääratud korras Liidu teenuseid ja vara;
14.3. taotleda Liidu kaitset ja volitada Liitu kaitsma oma kutsehuve ja õigusi;
14.4. kasutada kindlaksmääratud korras Liidu sümboolikat;
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14.5. astuda kirjaliku avalduse alusel Liidust välja või loobuda õigusest
osaleda Liidu tegevuses;
15. Lisaks p-des 14.1.-14.5. sätestatule on liikmetel õigus osaleda üldkoosolekul ja
piirkondlike ühenduste üldkoosolekul ja seal hääletada, osaleda delegaatide valimisel
ning olla valitud Liidu ning piirkondlike ühenduste juht- ja kontrollorganitesse.
16. Liikmed on kohustatud:
16.1. järgima põhikirja sätteid;
16.2. tasuma kehtestatud korras liikmemaksu;
16.3. järgima Liidu ja piirkondlike ühenduste organite otsuseid;
16.4. järgima oma tegevuses ja käitumises arsti kutse-eetikat.
17. Toetaja-, välis- ja auliikmed on kohustatud:
17.1. järgima põhikirja sätteid;
17.2. järgima Liidu ja piirkondlike ühenduste organite otsuseid.
18. Liikme võib Liidust välja arvata juhul, kui:
18.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;
18.2. isik ei ole tasunud kahe (2) kalendriaasta jooksul liikmemaksu;
18.3. isik rikub põhikirjas sätestatut;
18.4. isik kahjustab olulisel määral Liitu.
19. Toetaja-, au- ja välisliikme õigustest võib vastava isiku ilma jätta juhul, kui:
19.1. isik ei vasta põhikirjas sätestatule;
19.2. isik rikub põhikirjas sätestatut;
19.3. isik kahjustab olulisel määral Liitu.
III Liidu struktuur ja juhtimine.
20. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
21. Üldkoosoleku pädevuses on:
21.1. põhikirja muutmine;
21.2. eetikakomitee liikmete arvu määramine, presidendi, eestseisuse ja
eetikakomitee liikmete valimine ja volituste tähtaja määramine ning nende
tagasikutsumine;
21.3. volikogu või eestseisuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude
esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Liidu esindaja määramine;
21.4. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
21.5. laekunud liikmemaksudest piirkondlikele ühendustele jäävate summade
suuruse kindlaksmääramine;
21.6. Liidu teenuste ja vara kasutamise korra kehtestamine;
21.7. Liidu sümboolika kasutamise korra kehtestamine;
21.8. isikule auliikme õiguste andmise otsustamine;
21.9. auliikme õiguste äravõtmine ja liikmete Liidust väljaarvamine;
21.10. Liidu eesmärgi muutmine;
21.11. Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine;
21.12. Järelevalve teostamine teiste Liidu organite tegevuse üle. Selle ülesande
täitmiseks võib üldkoosolek määrata audiitorkontrolli.
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21.13. Liidu järgmise aasta eelarve kinnitamine
21.14. Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud
teiste organite pädevusse.
22. Üldkoosoleku kutsub kokku eestseisus üldkogu nõudmisel. Eestseisus peab
üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates
vähemalt 1/10 liikmetest. Kui eestseisus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu,
võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras eestseisusega.
23. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus
liikmetele Liidu häälekandja kaudu ette vähemalt 30 päeva. Lisaks edastab eestseisus
piirkondlikele ühendustele vastavad materjalid kirjalikult.
24. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled liikmetest
või nende esindajatest.
25. Juhul kui üldkoosolekul osalevad vähem kui pooled liikmetest, kutsub eestseisus
kokku uue üldkooosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest
küsimustest teatav eestseisus liikmetele Liidu häälekandja kaudu ette vähemalt 7
päeva. Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata seal esindatud
häälte arvust, v.a. Liidu likvideerimise otsustamine. Liidu likvideerimise
otsustamiseks peavad igal juhul üldkoosolekul osalema vähemalt pooled Liidu
liikmetest.
26. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
27. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud
lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige. Liige võib esindada mitut
liiget. Igal liikmel on üks (1) hääl.
28. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole
koosolekul osalenud liikmetest, v.a. p-des 30. ja 31. sätestatud juhtudel.
29. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte
võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
30. Põhikirja muutmise otsus ja Liidu tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui
selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende
esindajatest.
31. Liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.
32. Üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjas sätestatud ulatuses volinike koosolek,
mida nimetatakse üldkoguks. Üldkogule kohaldatakse Mittetulundusühingute
seaduses ja käesolevas põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, kui seaduses ei ole
ette nähtud teisiti. Üldkogu korraline koosolek toimub üks kord aastas. Üldkogu
koosolekul võib üldkogu liikme (põhikirjas nimetatud delegaat) esindajaks olla ainult
teine delegaat.
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33. Üldkogu pädevuses on p-des 21.1.-21.9 ja 21.12.-21.14. sätestatud küsimuste
otsustamine.
34. Delegaatide arv on kakssada (200).
35. Delegaatide volituste tähtaeg on 1 aasta.
36. Igal liikmel on õigus piirkondlike ühenduste kaudu osaleda delegaatide valimisel.
37. Volikogu määrab kindlaks iga piirkondliku ühenduse tegevuses osalevate liikmete
poolt valitavate delegaatide arvu, lähtudes piirkondliku ühenduse tegevuses osalevate
liikmete arvust.
38. Liidu tegevust planeerib ja korraldab volikogu. Volikogu annab eestseisusele
korraldusi Liidu juhtimise korraldamisel. Volikogu nõusolek on vajalik Liidu nimel
tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest. Volikogu otsustab
Liidu kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamise või asjaõigusega
koormamise. Volikogul on õigus moodustada komisjone erinevate küsimuste
lahendamiseks.
39. Volikokku kuuluvad piirkondlike ühenduste juhatuste poolt valitud isikud.
Piirkondliku ühenduse, mille tegevuses osaleb alla 300 liikme, juhatus valib
volikokku ühe esindaja. Piirkondliku ühenduse, mille tegevuses osaleb 300 kuni 500
liiget, juhatus valib volikokku 2 esindajat. Piirkondliku ühenduse, mille tegevuses
osaleb üle 500 liikme, juhatus valib volikokku 3 esindajat. Volikogu liikmeteks on
lisaks eestseisuse liikmed. Lisaks valib iga juriidilisest isikust liige volikokku ühe
liikme.
40. Volikokku kuuluvate isikute volituste tähtaeg on kolm (3) aastat. Neid ametisse
nimetatud organ võib neid ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Eestseisuse liikme
tagasikutsumisel lõpevad ka tema volitused volikogu liikmena.
41. Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda
aastas. Volikogu koosoleku kutsub kokku eestseisus, samuti on selline õigus 1/3
volikogu liikmetest.. Volikogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb volikogu liikmele
ette teatada vähemalt 10 päeva.
42. Volikogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 volikogu liikmetest.
Volikogu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle poole volikogu koosolekul
osalevatest liikmetest.
43. Üldkoosoleku, üldkogu ja volikogu otsused on eestseisusele kohustuslikud.
44. Liitu juhib ja esindab juhatus, mida nimetatakse eestseisuseks. Eestseisuses on viis
(5) kuni kaheksa (8) liiget.
45. Liidu eestseisus:
45.1. korraldab Liidu raamatupidamist;
45.2. esitab üldkogule (kui toimub üldkoosolek siis üldkoosolekule) aruande
Liidu tegevusest;
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45.3. esindab Liitu kõigis õigustoimingutes;
45.4. valmistab ette ja viib läbi üldkoosoleku ja volikogu koosoleku;
45.5. peab liikmete arvestust;
45.6. peab arvestust liikmete osalemise kohta piirkondlike ühenduste
tegevuses;
45.7. annab isikule välisliikme õigused;
45.8. otsustab isikult välisliikme õiguste äravõtmise;
45.9. võtab tööle palgalisi töötajaid.
45.10. täidab muid seaduse ja põhikirjaga eestseisuse pädevusse antud
ülesandeid;
46. Eestseisuse tegevust korraldab president. President on eestseisuse liige.
47. Eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui eestseisuse koosolekul osaleb üle poole
eestseisuse liikmetest. Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul
osalenud eestseisuse liikmete poolthäälteenamus.
48. President esindab Liitu õigustoimingutes üksi. Teine eestseisuse liige võib
õigustoimingutes esindada Liitu ühiselt presidendiga.
49. Liidu eetikakomitee on liidu nõuandev organ meditsiiniga seotud eetika
küsimustes. Eetikakomitee valib oma liikmete hulgast esimehe ja sekretäri.
50. Eetikakomitee tutvustab arstkonda bioeetika kaasaegsete seisukohtadega ja aitab
kaasa nende praktikasse juurutamisele. Eetikakomitee annab Liidu juhtorganeile
ekspertarvamusi Liidu liikmete professionaalse tegevusega seotud eetiliste
probleemide kohta.
III Piirkondlikud ühendused
51. Liidul on osakonnad, mida nimetatakse piirkondlikeks ühendusteks.
52. Liidul on alljärgnevad piirkondlikud ühendused:
52.1. Tallinna piirkondlik ühendus;
52.2. Harjumaa piirkondlik ühendus;
52.3. Tartu piirkondlik ühendus;
52.4. Tartumaa piirkondlik ühendus;
52.5. Pärnumaa piirkondlik ühendus;
52.6. Viljandimaa piirkondlik ühendus;
52.7. Valgamaa piirkondlik ühendus;
52.8. Jõgevamaa piirkondlik ühendus;
52.9. Põlvamaa piirkondlik ühendus;
52.10. Võrumaa piirkondlik ühendus;
52.11. Lääne-Virumaa piirkondlik ühendus;
52.12. Järvamaa piirkondlik ühendus;
52.13. Raplamaa piirkondlik ühendus;
52.14. Läänemaa piirkondlik ühendus;
52.15. Saaremaa piirkondlik ühendus;
52.16. Hiiumaa piirkondlik ühendus;
52.17. Narva piirkondlik ühendus;
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52.18. Sillamäe piirkondlik ühendus;
52.19. Kohtla-Järve piirkondlik ühendus;
52.20. Kiviõli piirkondlik ühendus;
52.21. Nooremarstide ühendus.
53. Liige, toetaja- ja auliige võib osaleda ainult ühe piirkondliku ühenduse tegevuses.
Liige, toetaja- ja auliige valib piirkondliku ühenduse, mille tegevuses ta osaleb,
lähtuvalt oma asukohast, elukohast või töökohast. Juhul kui nimetatud isikud võiksid
lähtudes eelpool toodust osaleda mitme piirkondliku ühenduse tegevuses, teevad nad
nende vahel valiku ise. Välisliige võib osaleda ühe piirkondliku ühenduse tegevuses
vastavalt oma äranägemisele.
54. Igal piirkondlikul ühendusel on oma üldkoosolek ja juhatus. Piirkondlike
ühenduste organitele kohaldatakse Mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas
põhikirjas vastavate Liidu organite kohta sätestatut.
55. Piirkondliku ühenduse üldkoosoleku pädevuses on:
55.1. piirkondliku ühenduse juhatuse liikmete arvu ja nende volituste tähtaja
määramine ning nende valimine;
55.2. piirkondliku ühenduse juhatuse liikmete tagasikutsumine;
55.3. isikult toetajaliikme õiguste äravõtmise otsustamine;
55.4. muude küsimuste otsustamine vastavalt käesolevas põhikirjas sätestatule.
56. Piirkondliku ühenduse juhatuse pädevuses on:
56.1. liikmemaksude kogumine;
56.2. piirkondliku ühenduse tegevuse korraldamine;
56.3. delegaatide valimise korraldamine;
56.4. piirkondliku liidu tegevuses osalevate isikute arvestuse pidamine;
56.5. liikmeks vastuvõtmise otsustamine;
56.6. isikule toetajaliikme õiguste andmise otsustamine.
56.7. volikogu liikmete nimetamine ja nende tagasikutsumine.
57. Piirkondliku ühenduse liikmed valivad delegaadid vastavalt p-des 36. ja 37.
sätestatule.
58. Delegaadid valitakse piirkondliku ühenduse tegevuses osalevate liikmete poolt
enne delegaatide volituste lõppemist. Delegaatide valimist korraldab piirkondliku
ühenduse juhatus.
59. Delegaatide valimised viiakse kõigis piirkondlikes ühendustes läbi üheaegselt.
Delegaatide valimise kuupäeva kinnitab volikogu ja see toimub üldjuhul mitte varem
kui üks kuu ja mitte hiljem kui kaks nädalat enne delegaatide volituste lõppemist.
60. Delegaatide valimistest teavitatakse liikmeid Liidu häälekandja kaudu.
61. Valimistel esitab liige kirjalikult piirkonna ühenduse juhatusele enda kandidaadi.
Kandidaadiks tohib olla ainult sama piirkondliku ühenduse tegevuses osalev liige.
Liikme soovil kontrollib piirkondliku liidu juhatus, kas kandidaat vastab eelpool
sätestatule.
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62. Delegaatide valimisel osutub valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Häälte
võrdse jagunemise korral heidetakse liisku.
IV Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
63. Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
64. Liidu lõpetamisel jaotatakse Liidu vara põhikirjas sätestatud eesmärkide
saavutamiseks. Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.

Vastu võetud Eesti Arstide Liidu üldkogu poolt 5. detsembril 1998. a.
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