
TARTU LINNAVALITSUS 

KORRALDUS 

Tartu, Raekoda 24.11.2005 nr 1783 

Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna 
põhimääruse kinnitamine 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tartu linna põhimääruse § 
45 lg 2 ja arvestades Tartu Linnavalitsuse 22. novembri 2005. a korraldusega nr 1774 
"Linnaarstiteenistuse muutmine tervishoiuosakonnaks", Tartu Linnavalitsus 

o t su s t a b : 

1. Kinnitada Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna põhimäärus vastavalt lisale. 

2. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 17. novembri 1998. a korraldus nr 3369 "Tartu 
linnaarstiteenistuse põhimääruse kinnitamine". 

3. Korraldus jõustub 01. jaanuarist 2006. a. 

4. Korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele väide haldusmenetluse seaduses sätestatud 
korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks 
pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

Laine Jänes 
Linnapea Jüri Mölder 

' . •"""" Linnasekretär 
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Lisa 
Tartu Linnavalitsuse 24. novembri 2005. a 

korraldusele nr 1783 juurde 

TARTU LINNAVALITSUSE TERVISHOIUOSAKONNA 

P Õ H I M Ä Ä R U S 

1. Üldsätted 
1.1 Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakond (edaspidi: osakond) on Tartu Linnavalitsuse 
struktuuriüksus, mis täidab talle linnavolikogu ja -valitsuse poolt seaduse alusel antud ja 
käesolevas põhimääruses sätestatud ülesandeid. 
1.2 Osakonnal on oma nime ja väikese Tartu linna vapi kujutisega pitsat, oma eelarve, bilanss. 
Osakonna tegevust finantseeritakse Tartu linna eelarvest. 
1.3 Osakonna aadress on Küüni 3, Tartu 51004. 
1.4 Osakonna kasutusse antud linnavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub 
linnavolikogu poolt kehtestatud korras. 
1.5 Osakond on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees. 
1.6 Osakonna raamatupidamist korraldab linnavalitsuse linnakantselei raamatupidamisteenistus. 
1.7 Osakond juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, linnavolikogu määrustest ja 
otsustest, linnavalitsuse määrustest, otsustest ja korraldustest, linnapea käskkirjadest ning oma 
põhimäärusest. 

2. Haldusala ja ülesanded 
2.1 Osakonna haldusalaks on tervishoiualase töö korraldamine Tartu linnas. 
2.2 Osakonna ülesanneteks oma haldusalas on: 
2.2.1 elanike üld- ja eriarstiabi korraldamine ja koordineerimine; 
2.2.2 haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja 
koordineerimine Tartu linnas; 
2.2.3 Tartu linna raviasutustelt tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete 
kogumine, kontrollimine, koondamine ja edastamine Sotsiaalministeeriumile; 
2.2.4 tervist edendavate ürituste toetamine; 
2.2.5 koolieelsetes lasteasutustes ja koolides õpilastele tervishoiuteenuse koordineerimine; 
2.2.6 osalemine kohalike arengukavade väljatöötamisel; 
2.2.7 osalemine riiklikes ja maakondlikes tervise küsimustega tegelevates töörühmades ja 
komisjonides; 
2.2.8 kodanike vastuvõtt ja nende avalduste ja kaebuste lahendamine. 
2.3 Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks on osakonnal õigus: 
2.3.1 sõlmida Tartu linna nimel lepinguid linnavolikogu poolt kehtestatud korras; 
2.3.2 koostada ja esitada linnavalitsusele osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes linnavalitsuse 
ja -volikogu õigusaktide eelnõusid; 
2.3.3 moodustada osakonna haldusalas olevate küsimuste lahendamiseks alalisi või ajutisi 
komisjone ja muid töögruppe; 
2.3.4 nõuda teistelt linnavalitsuse struktuuriüksustelt ja linna asutustelt osakonna haldusalas 
olevate küsimuste lahendamiseks informatsiooni ja asjassepuutuvaid materjale; 
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2.3.5 osaleda erialase enesetäiendamise kursustel ja teabepäevadel. 
2.4 Oma haldusala raames abistab osakond teisi linnavalitsuse struktuuriüksusi ja teeb nendega 
koostööd. 

3. Osakonna juhtimine 
3.1 Osakonna tegevust planeerib ja juhib osakonnajuhataja, kelle ülesandeks on tagada osakonna 
majanduslik ja organisatsiooniline funktsioneerimine ning koordineerida osakonna ametiisikute 
igapäevast tegevust. 
3.2 Osakonnajuhataja: 
3.2.1 korraldab osakonnale eraldatud eelarvevahendite kasutamist ja tagab nende sihipärase 
kasutamise; 
3.2.2 korraldab osakonna valitsemisel oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist 
linnavolikogu poolt kehtestatud korras; 
3.2.3 määrab osakonna ametnike ametiülesanded ja kinnitab nende ametijuhendid; 
3.2.4 kinnitab osakonna ametnike puhkuste ajakava; 
3.2.5 linnapea volituse alusel nimetab ametisse ja vabastab ametist osakonna ametnikke ning 
kohaldab nende suhtes ergutusi ja distsiplinaarkaristusi; 
3.2.6 allkirjastab osakonnas koostatud dokumendid, annab kooskõlastusi; 
3.2.7 annab linnavalitsusele aru osakonna tegevusest; 
3.2.8 täidab muid linnavolikogu või -valitsuse poolt talle pandud ülesandeid; 
3.2.9 vastutab oma ametijuhendis, käesolevas põhimääruses sätestatud ja linnavolikogu ning 
-valitsuse poolt osakonnale seaduse alusel pandud ülesannete õigeaegse, täpse ja õiguspärase 
täitmise eest; 
3.2.10 koostab osakonna aastaeelarve projekti. 
3.3 Juhataja annab töö korraldamiseks seaduse alusel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi 
osakonna teenistujatele. 
3.4 Juhatajat asendab tema äraolekul linnapea poolt määratud isik. 

Jüri Mölder 
Linnasekretär 
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