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Päevakord kinnitati ühehäälselt. 
 

1. Koosoleku protokollija valimine. 
OTSUSTATI: Valida sihtasutuse nõukogu korralise koosoleku protokollijaks Andres Arike. 
 

2. Ülevaade SA Otepää Tervisekeskus struktuurist 
 

Nõukogu esimees Mare Raid annab ülevaate miks on vajalik struktuuri arutleda ja milliseid 
muudatusi on plaanis seoses struktuuriga, sest see on otseselt seotud ka järgneva aasta 
eelarvega.  
Juhatuse liige annab ülevaate struktuurist ning järgmise aastal lisanduvate töökohtadega 
seonduvalt. 
Nõukogu esimees juhib tähelepanu, et edaspidi võiks nõukogu hoida kursis 
personalipoliitikaga. 

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 
 

3. Eriarsti lepingutega seonduvast 
 

Juhatuse liige Andres Arike annab ülevaate hetkeolukorrast ning missugustel tingimustel ja 
erialadel võiksid eriarstide vastuvõtud toimuda.  
Üldkirurgia 
SA OTK juhatus ja Lõuna-Eesti haigla on pidanud läbirääkimisi üldkirurgia teenuse osutamise 
jätkamiseks Otepääl ning Lõuna-Eesti haigla on näidanud üles huvi, et seda teenust pakkuda. 
Lõuna-Eesti haigla teenuse osutamise tingimus on, et kirurgia ruumides vastuvõtu teostamise 
eest nad renti ei maksa, kuid on nõus loovutama eriarsti vastuvõtu visiiditasud SA OTK. 
Günekoloogia 
SA OTK ja Naistearst Ene Kornet esindaja on pidanud läbirääkimisi teenuse osutamise 
jätkamiseks Otepääl ning pooled on kinnitanud jätkuvast koostööhuvist. Hetkel on segadus 
Eesti Haigekassa lepingutega. 



Samuti on kihtivad lepingud silmaarstiga, psühhiaatriga, TÜ Kliinikumiga (meestearst) ja OÜ 
Optilise Grupiga (prillipood), keegi lepingupartneritest pole teavitanud soovist lepingut 
lõpetada. 
  
OTSUSTATI: Nõustuda Lõuna-Eesti haigla ettepanekuga rendilepingu osas. Jätkata 
olemasolevaid lepinguid eriarstiteenuse osutajatega.  
Poolt 4  
 

4. Audiitori valimine 
 
Juhatuse liige annab ülevaate audiitori tegevusest ning küsib nõukogu seisukohta seoses 
audiitori valimisega. 
Nõukogu liige Kajar Lepik väljendab seisukohta, et audiitorit võiks aeg-ajalt vahetada. 
OTSUSTATI: Juhatusel võtta hinnapakkumised audiitorteenuse osutamiseks. 
Poolt 4 

 
5. Sotsiaalkindlustusameti kontrollist 

 
Juhatuse liige annab ülevaate 13.09.2018 toimunud Sotsiaalkindlustusameti 
üldhoolekandeteenuse osutamisest ja tutvustab kontrolli alusel koostatud riikliku järelevalve 
akti.  
OTSUSTATI: Võtta edastatud info teadmiseks, juhatusel korraldada järelevalve aktis 
toodud puuduste korraldamine ja anda ülevaade järgmisel koosolekul. 
 
Koosolekult lahkus nõukogu liige Kajar Lepik,  

 
6. Hooldekodu köök 

 
Juhatus annab ülevaate seoses köögi investeeringuga. Seadmete sisseseade maksab ca 60 000 
eurot ning lisaks ehitusmaksumus, seega kokkuvõtteks võib öelda investeeringu suurus on 
vähemalt 100 000 (sada tuhat) eurot. 
OTSUSTATI: Juhatuse liikmel koostada kiri Otepää Vallavalitsusele, et saada ülevaade 
kuidas on planeeritud edaspidised tegevused toitlustamiseks Otepää vallas nn. Suurköögi 
loomise projekt. 
 

7. Esmatasandi tervisekeskuse rajamine 
 
Juhatus annab ülevaate esmatasandi tervisekeskuse rajamisega seotud tegevusest ja 
probleemidest. Ehitajale on saadetud märgukiri, et on tuvastatud mahajäämust ehitusgraafikutes 
ning millised meetmed on rakendatud, et mahajäämust korvata ning ehitustegevus viia 
vastavusse plaanidega.  
 
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks 
 

8. Kohapeal algatatud küsimused 
 
Nõukogu esimees küsib millal võib saada eelarve projekti. Juhatuse liige ütleb, et novembri lõpp 
detsembri algus, kui on teada Eesti Haigekassa hanke tulemused ning kas ja missugused 
muudatused on vaja teha struktuuris (õdede palkamine). Uus nõukogu koosolek lepitakse kokku 
jooksvalt. 
 
 
 
Koosolek lõppes kell 15.20 



Koosoleku juhataja nõukogu esimees:    Protokollija:  
Mare Raid       Andres Arike  
 
 
Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala, Tatjana Laadi, Kajar Lepik  
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt 


