
Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu erakorralise koosoleku protokoll 
nr.1-2019 
 
Otepääl, 04. veebruaril 2019.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse ruumes. 
 
Nõukogu liikmetest osalesid:  Mare Raid, Jaanus Barkala, Tatjana Laadi ja Kajar Lepik 
 
Puudus: Irja Sõnum 
 
Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike, Otepää Vallavanem Kaido Tamberg, Otepää 
Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits. 
 
Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike 
 
Kinnitati päevakord: 
 
Päevakord: 
 

1. Otepää Tervisekeskuse uue hoone hankelepingu täitmisest ja ehituse lõppedes tööde 
üleandmise- ja vastuvõtmise akti allakirjutamisest.  

2. Otepää esmatasandi tervisekeskuse avamisest (kasutusluba, avamisüritus) 
3. Haigekassa lepingu alusel õendusabi osutamisest.  
4. Muud teemad. 

 
 
1. Otepää Tervisekeskuse hankelepingu täitmisest ja ehituse lõppedes tööde 

üleandmise- ja vastuvõtmise akti allakirjutamisest.  
 
Juhatuse liige annab ülevaate ehituslepingu täitmisest ning ehitustööde üleandmis-vastuvõtu 
lõppakti allakirjutamisest.  
Tuuakse välja probleem, et hoone kindlustamata, tööde tähtaeg on veninud ning võivad 
kaasneda sanktsioonid rahastaja poolt. Juhatusel puudus volitus tööde üleandmis-vastuvõtu 
lõppakti allkirjastamiseks, nagu oli kokku lepitud 27.12.2018.a. koosolekul.    

OTSUSTATI: Juhatusel esitada tekkinud olukorra kohta nõukogule seletuskiri 
hiljemalt 11.02.2019, hakatakse läbi rääkima tööde teostajaga kahjunõude osas. Juhatusel 
sõlmida varakindlustusleping. Kutsuda kokku uus nõukogu koosolek 14.02.2019, paluda 
koosolekul osaleda ehitaja ja omanikujärelevalve esindajad.   

 
Hääletust ei toimunud. 
 

2. Otepää esmatasandi tervisekeskuse avamisest (kasutusluba, avamisüritus) 
 
Juhatuse liige tutvustab nõukogu liikmeid ja külalisi, mis seisus on hoonele kasutusloa 
väljastamine. Juhatus toob välja probleemina pääseameti veninud menetlust. Juhatus toob välja 
asjaolu, et täna on esitatud kooskõlastatud kasutusluba Otepää Vallavalitusele kasutusloa 
väljastamiseks. Juhatus räägib, et mingit avamisüritust pole 4.02. organiseeritud (lindi 
lõikamine,  pidulikud avakõned), vaid esimestele külalistele pakuti torti. Juhatus esitab 
omapoolse pidulikule avamisüritusele kutsutavate nimekirja. 
 

OTSUSTATI: Esmatasandi tervisekeskuse avamisüritus korraldada 28.veebruaril kella 
15.oo – 17.oo.Lisaks juhatuse esitatud nimekirjale lisada naaberomavalitsuste juhtide (Valga, 
Tõrva, Kanepi, Elva, Kambja) nimed,  minister Riina Sikkut, Tõnis Lass, Sotsiaalministeeriumi 
esindaja, ajakirjanduse esindajad. Juhatusel võtta pakkumised toitlusteenuse osutajatelt. Menüü 
lepitakse kokku jooksvalt.  



 
Hääletust ei toimunud 
 

3. Õendusabi osutamisest ja teenuse vastavusest nõuetele 
 
Õendusabi osutamiseks vajalikud ruumide nõuded täidetakse suuremas osas 15.02.2019. Lisa 
duširuum ja tualett ehitatakse välja veebruari 2019 lõpuks. Ruum surnutele ehitatakse välja 
hiljemalt 31.03.2019. Muud õendusabi osutamise tingimused on täidetud (personal, 
dokumenteerimine, õendus-hooldustegevus). RRL (ravi rahastamise leping) arvestus on 
poolaasta lõikes, seega peab jälgima, et I poolaastal oleks täidetud ravijuhud ning rahaliselt ei 
tohi ületada lepingu mahtu. Seega jälgitakse jooksvalt RRL täitmist. RRL lepingu täitmine on 
planeeritud, hetkel on järjekord ning täitmisele aitab kaasa inimeste pidev haigestumine ja 
vananev elanikkond. 
 

OTSUSTATI:  Võtta info teadmiseks. 
 

4. Muud teemad 
Nõukogu esimehele on laekunud anonüümne pöördumine. Juhatuse liige andis selgitusi. Otsest 
rikkumist ei tuvastatud, esitatud märkused võeti teadmiseks, nõukogu ühine arvamus oli, et  
pöördumine ja kriitika ei tohiks olla anonüümne. 
 
 
 
Koosolek lõppes kell 17:13 
Koosoleku juhataja nõukogu esimees:    Protokollija:  
Mare Raid       Andres Arike  
 
 
Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala, Tatjana Laadi, Kajar Lepik 
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt 


