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Ülevaade Tartu linna 
munitsipaal haridusasutusest

• 30 lasteaeda;

• 5 lastehoidu;

• 16 põhiharidust andvat munitsipaalkooli (sh 3, kus 
saab omandada nii põhi- kui keskhariduse), lisaks 3 
üldkeskharidust andvat munitsipaalkooli, kus teised 
kooliastmed puuduvad;

• 3 hariduslike erivajadustega õpilaste kooli.



Toitlustushanked
Tartu linna haridusasutustes:

Toitlustushanked viib läbi omavalitsus ehk Tartu linn;

Köögi- ja sööklaruumid on antud tasuta kasutamiseks ja 
toitlustamisteenust pakub hanke raames leitud toitlustaja:

• 19 koolis (alates 2020/2021 õppeaastast kokku 20)
sh 2 hariduslike erivajadustega õpilaste koolis;

• 6 lasteaias;

Lepingud ja selle lisad sõlmib haridusasutuse juht;

Lepingud sõlmitakse koolides 5 aastaks (seadmed hangib toitlustaja) 
ja lasteaedades ca 3 aastaks (ruumid antakse üle koos 
sisustuse/seadmetega).

Enamus Tartu linna lasteaiad ja Ilmatsalu kool toitlustavad 
hetkel oma köögi baasil.



2017 Tartu linna arengukava 
hooliva linna peatükk

"Maheda ja tervisliku toidu kasutamise 
eelistamine linna allasutustes ja linna 

korraldatavatel üritustel."



Mahetoitlustamine

Eestis saab kasutada spetsiaalselt toitlustajatele mõeldud 
ökomärki, millega saab viidata mahetooraine kasutamisele;

Ökomärgi väljastab Eestis Veterinaar- ja Toiduamet;

Toitlustajate ökomärgil saab näidata ettevõttes kasutatava 
mahetooraine osakaalu kolmes vahemikus:

• 20–50% toorainest on mahe;

• 50–80% toorainest on mahe;

• 80–100% toorainest on mahe.



Toitlustushanked 
Tartu linna haridusasutustes

Toitlustushanke raames toitlustaja:
• Esitab reaalselt haridusasutuses pakutud kahe nädala 

menüü;

• Kinnitab eelnevate kehtivate lepingute olemasolu;

• Märgib pakkumusele, kas ja millises mahus ta on valmis 
pakkuma mahetoorainet sh taotlema vastava ökomärgi;

• Tartu LV poolt moodustatud komisjon külastab 
haridusasutust ja hindab vastava pakkumuse teinud 
toitlusaja poolt valmisatatud toidu maitset/lõhna, tekstuuri, 
vastavust menüüle, välimust ning kogust.



Toitlustushanked 

Tartu linna haridusasutustes

Toitlustuslepingute järelkontroll:
• Tartu LV poolt moodustatud komisjon külastab 

haridusasutust ja hindab vastava pakkumuse teinud 
toitlusaja poolt valmisatatud toidu maitset/lõhna, 
tekstuuri, vastavust menüüle, välimust ning kogust, 
toitlustamise korraldamist sh mahe tooraine pakkumist.



Mahetooraine pakkumine toitlustushangetes:

2018-2019 oli pakkujal valida kaks varianti:

Koolilõuna pakkumisel:

• mahetoorainet ei kasutata;

• vähemalt 25% kogu tooraine kogusest on mahe 
teraviljatooted (lisapunktid) ja/või;

• vähemalt 25% kogu tooraine kogusest on mahe 
lihatooted (lisapunktid) ja/või;

• vähemalt 25% kogu tooraine kogusest on mahe 
puu- ja köögiviljad (lisapunktid).



Mahetooraine kasutamine
Tartu linna haridusasutustes

Mahetoorainet nimetatud mahus 
pakutakse hetkel: 
• 10 Tartu linna koolis;

• 4 Tartu linna lasteaias;

• 3 Tartu linna lastehoius.



Mahetooraine pakkumine toitlustushangetes

2020 on pakkujal valida kaks varianti:

Koolilõuna pakkumisel:
• vähemalt 20% kogu tooraine kogusest on mahetooteid 

sh vähemalt üks kord kuus liha, muna, piimatooteid, 
teraviljatooteid, kaunvilju ning puu- ja köögivilja;

• vähemalt 51% kogusest mahetooteid sh vähemalt üks 
kord kuus liha, muna, piimatooteid, teraviljatooteid, 
kaunvilju ning puu- ja köögivilja (lisapunktid).

Eesmärk ühtlustada tingimusi VTA seatud tingimustega
ja lihtsustada toitlustajatel esitatava materjali mahtu.



Mahetooraine kasutamine
Tartu linna haridusasutustes

Omal algatusel pakuvad erinevat mahe 
toorainet erinevas mahus veel 10 Tartu linna 
munitsipaal lasteaeda ning Ilmatsalu kool:
• pudruhelbed, jahud jt teraviljatooted (nt tatar);
• veiseliha, veisehakkliha;
• puu- ja köögivili;
• külmutatud marjad;
• keedised;
• muna.



Peamised põhjused, miks 
mahe toorainet ei kasutata:

• kõrgem hind võrreldes tava toorainega;

• kaupa ei tuua kohale (väikesed kogused), 
eelistatakse hulgimüügifirmasid, kust kõik 
saab ühest kohast tellida;

• köögiviljade puhul suured kaod 
(köögiviljad liiga väikesed, osad ussitanud);

• mõned köögiviljad (kapsas, peet, porgand) 
varud lõppesid juba novembriks.



Toitlustushankes osalemise eelised 
haridusasutustes:

• Erafirmadel on suuremad mahud ja seeläbi paremad 
tarnetingimused, laiem tooraine (sh mahetooraine) valik, 
paremad hulgihinnad;

• Oskusteave toitlustamisele rakendatavatest kehtivatest 
õigusaktidest sh menüü koostamise põhimõtetest;

• Kogemused professionaalse personali värbamisel ja 
väljaõpetamisel;

• Palju vähema inimressursi kasutamine toitlustamise korraldamisel sh 
nende koolitamine;

• Haridusasutuste personal saab keskenduda rohkemal 
määral nende põhitegevusele ehk õppetegevuste läbiviimisele.



Tänan kuulamast!

Telefon: 51 21 899

E-post: sirle.sostra@raad.tartu.ee


