
Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu  e-koosoleku protokoll nr. 5-2020 
  
  
19.06.2020 e-koosoleku kutse 

 
Edastan Otepää Tervisekeskuse juhatuse liikme ja audiitori poolt allkirjastatud Otepää 
Tervisekeskuse 2019 majandusaasta aruande otsuse tegemiseks nõukogu koosolekut kokku 
kutsumata. Otepää Tervisekeskust auditeeris AUDEST AUDIITORTEENUSTE OÜ, 
registrikood 10177426. Aruanne lisatud manuses. 
 
Otsuse eelnõu: Kinnitada Otepää Tervisekeskuse 2019 majandusaasta aruanne. 
 
Otsuse vormistamiseks palun kõigil nõukogu liikmetel esitada oma arvamus (poolt või 
vastu) hiljemalt 25. juunil 2020 kell 15:00 e-posti aadressil: mare.raid@otepaa.ee.  
 
Nõukogu liikmetel on õigus lisada oma otsuse juurde täiendav kommentaar (soovi korral). 
 
Kui k õ i k nõukogu liikmed on oma arvamuse edastanud enne vastamise lõpp-tähtaega, siis 
on nõukogu esimehel õigus vormistada e-koosoleku otsus esitatud tulemuste alusel enne 
nimetatud tähtaega. 
(e-koosoleku kutse lisatud protokollile). 
 
Tähtajaks andis oma otsusest e-posti teel teada üks nõukogu liige , mis ei olnud 

otsustamiseks piisav. 

 

25.06.2020 korduv e-koosoleku kutse 

 

Nõukogu esimees kuulutas 25.06.2020 välja korduva e-koosoleku vastamise tähtaja: 30. juuni 
2020 kell 15:00.  (e-koosoleku kutse lisatud protokollile). 
 
E-koosoleku tulemused: tähtajaks andsid oma arvamuse e-kirja teel viis nõukogu liiget 
(vastused lisatud protokollile). 
 

OTSUSTATI: Kinnitada Otepää Tervisekeskuse 2019 majandusaasta aruanne. 

 
Poolt 5: Irja Sõnum, Kajar Lepik, Rein Pullerits, Tatjana Laadi, Mare Raid.  
 
Täiendav kommentaar: OTK juhataja täiendas majandusaasta tegevusaruannet nõukogu esimehe 
poolt 17.06.20 ja 18.06.20 esitatud kommentaaridest lähtuvalt. Teised nõukogu liikmed 
majandusaasta aruande osas täiendavaid kommentaare ei lisanud. 
 
Nõukogu esimees esitas 19.06.2020 e-kirja teel päringu audiitorile seoses nõukogu poolt 
tuvastatud mittevastavustega riigihangete korraldamisel OTK juhataja poolt teenuste ostmisel. 
 
Vandeaudiitor Tatjana Minzatova vastas 19.06.2020: 
Otseselt ei avalda meie hinnangut kas kõik lepingud on sõlmitud RHSiga kooskõlas. Meie 

hindame finantsilised mõjud, mis võivad need mittevastavused kaasa tuua, hindame ka seda, et 

kas olukord on paranenud pärast mittevastavuse tuvastamist. Praegu on riigihangete registrist 

näha, et Otepää Tervisekeskus alustas avatud hankemenetluse toitlustusteenuste osas. 

(Kirjavahetus audiitoriga lisatud protokollile) 
 

Otepää Tervisekeskuse nõukogu 2019 aastal toimunud koosolekute protokollid (9) on 
avalikustatud Otepää Tervisekeskuse kodulehel: http://www.oteptervis.ee/protokollid. 
 



Koosoleku juhataja nõukogu esimees:     Protokollija:  
Mare Raid        Mare Raid  
 
 
Nõukogu liikmed: Irja Sõnum, Kajar Lepik, Rein Pullerits, Tatjana Laadi, Mare Raid. 
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt 


