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1. Nimetus: Eesti Lastearstide Selts, lühendatult ELS, ingliskeelne vaste: Estonian Paediatric 

Association. 

 
2. Asukoht: Tartu linn. 

 
3. Seltsi eesmärgid: 

Eesti Lastearstide Selts (edaspidi Selts) on heategevuslik ühing mis tegutseb avalikes huvides 

ning seab oma eesmärkideks: 

 süsteemipäraselt edendada lastearstide erialaseid teadmisi; 

 tihendada lastearstide omavahelist suhtlemist; 

 arendada interdistsiplinaarset koostööd; 

 koordineerida pediaatrilist teadustööd; 

 teavitada avalikkust laste terviseprobleemidest, lastehaigustest ja nende 

vältimisviisidest; 

 kujundada pediaatria vallas tervishoiupoliitikat ning võtta osa tervishoiu 

planeerimisest; 

 kontrollida elanikkonnale osutatava pediaatrilise abi kvaliteeti. 

 
Oma eesmärkide saavutamiseks Selts: 

 koondab lastearste ja teisi spetsialiste ning juriidilisi isikuid, kes oma tegevusega 

aitavad kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele; 

 teeb võrdsetel alustel koostööd erialaseltside ja -liitudega, teadusasutuste ja 

kõrgkoolidega nii Eestis kui ka välismaal ning seadusandliku ja täidesaatva võimu 

organitega; 

 korraldab kongresse, konverentse, seminare, koosolekuid ja muid teaduslikke ja 

rahvavalgustuslikke üritusi; 

 koostab ja annab välja raamatuid, kogumikke, metoodilisi juhendeid ning 

teavitusmaterjale; 

 korraldab rahvahariduslikke koolitusi, kongresse, konverentse, seminare ja 

koosolekuid ning heategevuslikke üritusi; 

 koostab erialast juhendmaterjali ja korraldab lastearstide sertifitseerimist; 

 asutab piirkondlikke osakondi ja erialasektsioone; 

 annab erialast nõu. 

 
4. Seltsi õigused ja tegevuse üldpõhimõtted 



Seltsil on õigus: 

 omada ruume, pangakontot ja sooritada finantsoperatsioone; 

 sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 

 anda toetusi, stipendiume ja auhindu; 

 esitada kandidaate autasustamiseks ja välismaal stažeerimiseks; 

 omada sidevahendeid, arvutus- ja paljundustehnikat. 

Selts ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi 

oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorganite liikmele ega Seltsile annetusi teinud 

isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele. 

Selts ei tegele asutaja või annetaja kauba või teenuse reklaamimisega ega ettevõtluse 

soodustamisega. 

Seltsi põhitegevuseks ei ole ettevõtlus ning juhul, kui Selts tegeleb ettevõtlusega, võib Selts 

kasutada ettevõtlustulu üksnes põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Seltsi 

halduskulud peavad vastama Seltsi tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele. 

 
5. Seltsi liikmed 

 Seltsi liikmeks võivad olla arstid ja teised laste tervishoiuga seotud erialadel töötavad 

kõrgharidusega spetsialistid, kes täidavad Seltsi põhikirja nõudeid ja maksavad 

liikmemaksu. 

 Seltsi toetajaliikmeks võib nimetada nii era- kui ka juriidilisi isikuid, kes osutavad abi 

Seltsi eesmärkide realiseerimisel. Toetajaliikmete statuudi ja liikmeksnimetamise 

tingimused kehtestab Seltsi juhatus. 

 Seltsi auliikmeks võib nimetada silmapaistvaid lastearste või teisi isikuid eriliste 

teenete eest lastetervishoiu arendamisel ja Seltsi eesmärkide elluviimisel. Ettepaneku 

auliikmeks nimetamiseks teeb piirkondlik osakond või Seltsi tegevliige. Auliikme 

võib esitada iga Seltsi liige. Auliikmeks nimetamise otsustab Seltsi juhatus. 

 
5.1. Seltsi liikmeks vastuvõtmine 

Taotleja võetakse kirjaliku avalduse alusel Seltsi tegevliikmeks piirkondliku osakonna 

üldkoosolekul pärast liikmemaksuga võrdse sisseastumismaksu tasumist. 

 

 
5.2. Seltsi liikmel on õigus: 

 võtta osa Seltsi eesmärkide ja põhikirja kohasest tegevusest; 

 valida ja olla valitud Seltsi organitesse; 

 esitada Seltsi juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi Seltsi tegevuse kohta; 

 võtta osa kõigist Seltsi korraldatavatest üritustest; 

 saada nõuannet, toetust ja kaitset oma erialases tegevuses. 

 
5.3. Seltsi liige on kohustatud: 

 täitma Seltsi põhikirja nõudeid ja osa võtma Seltsi tegevusest; 

 tasuma liikmemaksu. 



5.4 Liikmemaks 

 Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek. 

 Liikmemaksust on vabastatud ELS auliikmed. 

 
5.5. Seltsist väljaastumine. 

Seltsist on võimalik välja astuda isikliku avalduse alusel. Välja saab astuda majandusaasta 

lõpus pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist 

 
5.6. Seltsist väljaarvamine 

 Liige arvatakse Seltsist välja, kui ta ei ole kolme aasta jooksul tasunud liikmemaksu. 

 Liige arvatakse Seltsist välja üldkoosoleku otsusega lihthäälteenamusega, kui ta on 

oma tegevusega kahjustanud Seltsi mainet või eksinud Seltsi põhikirja vastu. 

 
6. Seltsi juhtimine 

6.1. Üldkoosolek 

 Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek. 

 Korralise üldkoosoleku kutsub Seltsi juhatus kokku üks kord aastas ning mitte hiljem 

kui kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. 

 Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja 

põhjust ära näidates vähemalt kümnendik Seltsi liikmeist. 

 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool Seltsi 

liikmetest. 

 Üldkoosolek saab vastu võtta otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku 

kokkukutsumise teates üldkoosoleku päevakorra raames teatavaks tehtud. 

 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole 

koosolekul osalejaist. 

 Põhikirja muutmise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 2/3 

koosolekul osalejaist. 

 Põhikirja muutus jõustub selle registrisse kandmisega. 

 Üldkoosolek valib Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni. 

 
6.2. Seltsi juhatus 

 Seltsi juhatuses on seitse liiget. 

 Seltsi juhatus valitakse kolmeks aastaks otsesel salajasel hääletusel, kusjuures juhatuse 

liikmeks olev Seltsi president valitakse eraldi. 

 Juhatusse ei saa kandideerida rohkem kui kaheks järjestikuseks perioodiks. 

 Presidendiks ei saa kandideerida rohkem kui kaheks järjestikuseks perioodiks. 

 Eelmine president jääb järjepidevuse alusel juhatuse liikmeks valimisprotseduuri 

läbimata. 

 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada Seltsi kõikides õigustoimingutes. 

 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused 

oluliselt täitmata jätnud või on võimetu Seltsi juhtima. 



 Juhatuse liikmel on õigus saada hüvitist oma ülesannete täitmisega seotud kulutuste 

katmiseks kuid juhatuse liikmele ei maksta tasu juhatuse liikme ülesannete täitmise 

eest. 

 Seltsi juhatus: 

– juhib seltsi tööd üldkoosolekute vahelisel perioodil; 

– koostab Seltsi tegevuskava, eelarve, tegevus- ja rahalise aruande; 

– käsutab Seltsi raha ja vara ning teeb finantstehinguid, määrab auhindu ja 

stipendiume; 

– määrab viieks aastaks lastearstide sertifitseerimiskomisjoni esimehe ja neli liiget 

ning kehtestab sertifitseerimistasu ja selle kasutamise korra. Lastearstide 

sertifitseerimisnõuded kehtestab sertifitseerimiskomisjon. 

– Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt 2/3 juhatuse 

liikmetest. 

– Juhatuse koosolekul võetakse otsused vastu juhatuse koosolekul osalenud juhatuse 

liikmete poolthäälteenamusega. 

 
7. Seltsi osakonnad ja erialasektsioonid 

Seltsil on piirkondlikud osakonnad ja erialasektsioonid.  

Seltsil on allergoloogia ja nooremarstide erialasektsioonid. 

– Piirkondlikud osakonnad ega erialasektsioonid ei ole iseseisvad juriidilised isikud. 

– Piirkondlike osakondade ja erialasektsioonide pädevuses on regionaalsete 

konverentside ja seminaride korraldamine ja osavõtt piirkondliku 

tervishoiupoliitika kujundamisest pediaatria vallas. 

– Piirkondlikke osakondi ja erialasektsioone juhivad üldkoosolek ja Seltsi juhatus. 

• Piirkondliku osakonna juhatuse liikmete arvu otsustab piirkondlik  

üldkoosolek. 

• Piirkondliku osakonna juhataja ja juhatuse liikmed saavad osaleda juhatuse  

töös mitte rohkem kui kaks järjestikust perioodi. 

 

 
8. Järelevalve 

– Juhatuse tegevuse üle valvab üldkoosolek, kes valib kolmeks aastaks ametisse 

kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. 

– Revisjonikomisjon kontrollib Seltsi finantstegevust vähemalt üks kord aastas ning 

esitab revisjoniaruande üldkoosolekule kinnitamiseks. 

 
9. Raamatupidamine 

Seltsi juhatus korraldab raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseaduse nõuetele. 

 
10. Seltsi lõpetamine 

– Selts lõpetatakse üldkoosoleku otsusega või muul seadusega ettenähtud alusel. 

– Lõpetamisotsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkoosolekul 

osalejaist. 

– Lõpetamisotsuse korral esitab Seltsi juhatus lõpetamisavalduse lõpetamise 

kandmiseks registrisse. 

– Seltsi lõpetamisega kaasneb likvideerimismenetlus. 

– Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles 

jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste 



nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. 


