
EESTI VALU SELTSI PÕHIKIRI 

 

1. Üldsätted 
1.1. EESTI VALU SELTS (edaspidi Selts) on vabatahtliku liikmelisuse alusel tegutsev 

mittetulundusühing. Ühingu põhikirjaline eesmärk ega põhitegevus ei ole majandustegevuse 

kaudu tulu saamine, Ühing ei jaota kasumit oma liikmete vahel. 

1.2. Selts ühendab valu ja palliatiivse ravi küsimustega tegelevaid isikuid, tegeleb valu ja 

palliatiivse ravi edendamisega, teadustööga, õpetamisega ning valu ja palliatiivse raviga 

tegelevate isikute erialase taseme tõstmisega Eesti Vabariigi. 

1.3. Seltsi asukoht on Tartu linn. 

 

2. Eesmärgid 
2.1. Seltsi eesmärgid on: 

2.1.1. valumeditsiini ja palliatiivse ravi alal Seltsi liikmete erialase ettevalmistuse parandamine 

ja kontrollimine, teadustöö, teadussaavutuste propageerimine ja praktikasse juurutamine, 

ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorraldusetäiustamiseks ning ravikvaliteedi 

parandamiseks; 

2.1.2. osavõtt valumeditsiini ja palliatiivse ravi alase erialase koolituse ja teadustöö 

koordineerimisest ja planeerimisest; 

2.1.3. osavõtt erialaste standardite ja ravijuhiste väljatöötamisest; 

2.1.4. Seltsi liikmete huvide esindamine erialaselt tekkinud vaidlusküsimustes. 

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Selts: 

2.2.1. korraldab koosolekuid, seminare, täiendõpet konverentse ja muid üritusi; 

2.2.2. teeb koostööd teiste seltside ja teadusasutustega nii kodu- kui välismaal; 

2.2.3. asutab vajadusel sektsioone (osakondi); 

2.2.4. tõlgib, avaldab, kirjastab, levitab põhikirjalise tegevusega seotud materjale; 

2.2.5. annab toetusi, stipendiume, preemiaid. 

2.3. Ühing ei jaga oma tulu ega anna rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, 

liikmetele, juhtimis- või kontrollorganitele ega eelloetletud isikute abikaasale, otsejoones 

sugulasele, õele, vennale, õe või venna alanejale sugulastele, abikaasa otsejoones sugulastele, 

abikaasa õele või vennale. 

2.4. Ühing ei maksa Ühingu liikmetele, revisjonikomisjoni liikmetele ega töötajatele suuremat 

tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses. 

 

3. Seltsi liikmed 
3.1. Seltsi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes vastab Seltsi põhikirja nõuetele. 

3.2. Seltsi liikmeskonna moodustavad tegevliikmed, auliikmed, välisliikmed ja 

toetajaliikmed. 

3.3. Seltsi liikmete liikmetasu suuruse, tasumise korra, tingimused ja tähtajad kehtestab Seltsi 

juhatus. 



3.4. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti vabariigi arstid või teised kõrgharidusega 

spetsialistid, kes on seotud valu või palliatiivse ravi alase teadusliku-, pedagoogilise- või 

ravitegevusega. 

3.5. Seltsi tegevliikmeks vastuvõtmise ja Seltsist väljaastumise otsustab Seltsi juhatus kahe 

(2) kuu jooksul arvates vastava avalduse saamisest. Seltsin tegevliikmeks astumiseks peab 

soovija esitama kirjaliku avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija märkima, et ta on 

tutvunud Seltsi põhikirjaga ning kohustub seda järgima. Seltsi tegevliikme õigused ja kohustused 

omandab isik peale Seltsi juhatuse sellekohase otsuse tegemist ning liikmemaksu tasumist. 

3.6. Seltsi auliikmeteks valitakse silmapaistvaid arste, samuti isikuid, kellel on erilisi teeneid 

Seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikmeid valib üldkoosolek juhatuse ettepanekul. 

3.7. Seltsi välisliikmeteks valitakse väljaspool Eesti Vabariiki töötavaid arste või isikuid, 

kellel on erilisi teeneid valu või palliatiivse ravi edendamisel Eesti Vabariigis, samuti Seltsi 

eesmärkide taotlemisel ja elluviimisele kaasaaitamisel. Välisliikmed valib üldkoosolek juhatuse 

ettepanekul. 

3.8. Seltsi toetajaliikmeks võidakse arvata Seltsi juhatuse otsusega füüsilised või juriidilised 

isikud, kelle tegevus on suunatud valu või palliatiivse ravi edendamisele ja /või Seltsi 

eesmärkide taotlemisele ja elluviimisele kaasaaitamisele. 

3.9. Seltsi liige võidakse Seltsist välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige ei ole kuue kuu 

jooksul arvates tähtajast tasunud ettenähtud korras liikmemaksu. 

3.10. Isik loetakse Seltsist väljaarvatuks või väljaastunuks juhatuse vastava otsuse tegemisele 

järgnevast päevast. Seltsist väljaarvamisel või väljaastumisel liikmemaksu ei tagastata. 

 

4. Seltsi liikmete õigused ja kohustused 
4.1. Seltsi liikmetel on õigus: 

4.1.1. valida ja olla valitud Seltsi juhtorganitesse; 

4.1.2. osaleda hääleõigusega Seltsi üldkoosolekul ja saada seal informatsiooni Seltsi 

juhtorganite tegevusest; 

4.1.3. osaleda Seltsi üritustel; 

4.1.4. juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. 

4.2. Seltsi liige on kohustatud: 

4.2.1. järgima Seltsi põhikirja, täitma Seltsi juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid ; 

4.2.2. tasuma ettenähtud korras tähtaegselt liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühise 

tegevuse kulude katteks; 

4.2.3. võtma aktiivselt osa Seltsi tegevusest, aitama kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele; 

4.2.4. hoidma Seltsi vara. 

 

5. Seltsi juhtimine 
5.1. Seltsi kõrgemaiks organiks on liikmete  üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Seltsi 

liikmed. Seltsi üldkoosolekul on hääleõigus tegevliikmetel. Seltsi korralise üldkoosoleku kutsub 

kokku juhatus vähemalt üks (1) kord aastas. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 

omal algatusel või vähemalt 1/10 Seltsi tegevliikmete kirjalikul motiveeritud nõudmisel. 

Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab teatama ette vähemalt seitse (7) kalendripäeva. 

5.2. Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga 

antud juhatuse pädevusse. 



5.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub: 

5.3.1. põhikirja muutmine; 

5.3.2. eesmärgi muutmine;  

5.3.3. juhatuse valimine ja tagasikutsumine, juhatuse õiguste ja ülesannete määramine, 

tasustamise otsustamine; 

5.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.3.5. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine; 

5.3.6. sihtotstarbeliste maksete ja muude maksete (v.a liikmemaksu) suuruse ja tasumise korra 

kehtestamine; 

5.3.7. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja 

selles tehingus või nõudes Seltsi esindaja määramine; 

5.3.8. muude Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine. 

5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole tegevliikmetest. Kui 

üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus mitte hiljem kui kahe (2) nädala 

jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, Korduv üldkoosolek on otsustusvõimeline 

vaatamata sellel osalenud tegevliikmete arvule. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui 

selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Seltsi tegevliikmetest, välja arvatud otsused 

põhikirja muutmise ja tegevuse lõpetamise kohta, mis loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt 

hääletas üle 2/3 koosolekul osalenud Seltsi tegevliikmetest ning Seltsi eesmärgi muutmiseks, kus 

on nõutav vähemalt 9/10 Seltsi tegevliikmete nõusolek. 

5.5. Igal Seltsi tegevliikmel on üks hääl. 

5.6. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija. 

5.7. Seltsi juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kolmest (3) kuni viiest (5) liikmest. Juhatus 

valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, keda nimetatakse Seltsi 

presidendiks, kusjuures Seltsi president peab olema Seltsi liige. 

5.8. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on viis (5) aastat. 

5.9. Juhatus on kohustatud Seltsi juhtimisel jälgima, et Seltsi halduskulud ei ületaks määra, 

mis on õigustatud Seltsi tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste eesmärkidega. 

5.10. Seltsi võib esindada kõikides õigustoimingutes Seltsi president üksinda. Teised juhatuse 

liikmed võivad igaüks Seltsi esindada ainult koos presidendiga. 

5.11. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad 

alla samasisulisele dokumendile. Telefaksi teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et 

dokument on alla kirjutatud. 

5.12. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse 

liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete 

poolthääleenamusega. 

5.13. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal 

olnud juhatuse liikmed. 

 

6. Seltsi vara 
6.1. Seltsi vara tekib: 

6.1.1. liikmemaksudest; 

6.1.2. varalistest annetustest, toetustest ja eraldistest; 



6.1.3. tulust, mida võidakse saada Seltsi väljaannete kirjastamisest ja müügist, levitamisest; 

6.1.4. Seltsi vara kasutada andmisest; 

6.1.5. põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate ürituste korraldamisest; 

6.1.6. muudest seaduslikest allikatest. 

6.2. Seltsile antud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile. Annetuste 

sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus. 

6.3. Seltsi vara kasutatakse Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja Seltsi tegevuse 

tagamiseks.  

6.4. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta 01. jaanuarist kuni 31. detsembrini. 

 

7. Seltsi tegevuse lõpetamine 
7.1. Seltsi lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses 

ettenähtud korras. 

7.2. Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed. 

7.3. Seltsi lõpetamisel ei jaotata Seltsi vara Seltsi liikmete vahel. Seltsi lõpetamisel antakse 

pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara ühinguga samalaadsete eesmärkidega 

mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või 

kohalikule omavalitsusüksusele. 

 

Seltsi põhikiri on vastu võetud 26. veebruari 2002 asutamislepinguga. 

 

 

Asutajad:  

Ursula Koorits 

Jüri Samarüütel 

Sulev Haldre  

Andres Sell 


