
SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus nõukogu aruanne 

Sihtasutuse Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus nõukogu koosolekud toimuvad regulaarselt. 

2021. aastal toimusid SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus nõukogu koosolekud kaheksal 

korral. Nõukogu suurendas juhatuse kaheliikmeliseks ja leidis konkursiga teise juhatuse liikme, Toomas 

Dannebergi. Alates septembrist 2021 on Toomas Danneberg juhatuse esimees. 2021. aastal toimunud 

haigla nõukogu koosolekute protokollid on edastatud nii Sotsiaalministeeriumile kui ka 

Rahandusministeeriumile. Nõukogu on kinnitanud 2022-2024. a. arengukava, 2022. a. haigla eelarve, 

tegevuskava ning hanke- ja investeeringute plaani, samuti kui majandus- ja tegevusaruande. Nõukogu on 

regulaarselt tutvunud eelarve täitmisega ja viinud ennast kurssi nii klientide/patsientide kui ka töötajate 

rahulolu-uuringute tulemustega. 

 
Tabel 1. Nõukogu liikmetele maksti 2021. aastal tasu järgnevalt: 

Amet  Nimi  

Nõukogu 
liikme tasu (€) 

Kokku  
(€) 

Nõukogu esimees Jaan Kõrgesaar 360 4320 

Nõukogu liige Priit Eelmäe 240 480 

Nõukogu liige Toomas Mihkelson 240 2880 

Nõukogu liige Margus Täht 240 2880 

Nõukogu liige Agris Koppel  240 2880 

 

Juhatuse liikmele Toomas Dannebergile maksti  2021. aastal tasu kokku 28 800 eurot. Juhatuse liikmele 
Kadri Englasele maksti 2021. aastal tasu kokku 52 965 eurot. 
 
Ülevaade sisekontrolli süsteemi toimimise kohta SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. 

Juhatuse tegevuse üle teostab kontrolli sihtasutuse nõukogu. Nõukogu tagab sihtasutuse juhtimise ja 

teostab järelvalvet nii nõukogu koosolekutel kui ka koosolekute vahelisel perioodil. Nõukogu liikmetele 

võimaldatakse ligipääs kõigile vajalikele dokumentidele ja töökorraldust reguleerivatele kordadele. HNRK 

tööprotsesside toimimist ja dokumentatsiooni ajakohasust hindavad sisekontrolli teostavad 

kvaliteedispetsialistid ja teised volitatud töötajad. Nõukogu teostas 2021. aastal sisekontrolli järjepidevalt. 

Järelevalve temaatikat käsitleti nõukogu koosolekutel. 

Läbipaistva haigla juhtimise ja protsesside korralduse tagab lähtumine EQUASS kvaliteedistandardist, mis 

on HNRK-s olnud kasutusel 2011. aastast. Standardi sertifikaat on hetkel kehtiv. Haigla avalikult 

veebilehelt on leitavad erinevad dokumendid: haigla tegevusaruanded, juhatuse ja nõukogu 

palgaandmed, hangete kord, planeeritavad hanked, teenuste hinnakiri, haiglat ja selle tööd tutvustavad 

materjalid, sh arengukava. Arutelu toimub regulaarsetel koosolekutel, kvaliteedispetsialistid ja teised 

volitatud töötajad kontrollivad rutiinselt nii ravi kui ka juhtimise ja finantsprotsesside tõhusust. 

Regulaarselt kogutakse tagasisidet patsientidelt ja personalilt. Kogutud andmeid tutvustatakse haigla 

töötajatele ja nõukogule. Personali tagasiside leiab käsitlemist sellele pühendatud osakondade 

koosolekutel aasta lõpus, patsientide tagasiside – igal neljandal kuul haigla juhtgrupis.  

Nõukogu ettepanekul leiti haiglale 2014. majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitor avaliku 

konkursi kaudu, sama audiitor jätkas ka 2021. aasta aruandega. Varem on sisekontrolli teemat käsitletud 

põhjalikumalt 2004., 2013., 2014. ja 2019. aastal. 2004., 2015. ja 2019. aastal leiti nõukogu koosoleku-

arutelu tulemusel, et väikehaiglas pole ei finantsiliselt ega sisuliselt mõistlik luua siseaudiitori koht; 

nõukogu nimetas välisaudiitori. Osutatud seisukohta jagab nõukogu ka käesoleval ajal.  


