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Õiguslik alus

• Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määrusega nr 7 on kehtestatud „Tallinna 

linnale kuuluvates koolieelsetes lasteasutustes ja koolides toitlustamise teenuse 

osutamise kord“

• Haridusasutus korraldab avaliku konkursi, juhindudes riigihangete seadusest ning 

teistest riigi ja Tallinna õigusaktidest. Korraldamise aluseks on haridusametiga 

kooskõlastatud direktori käskkiri ja konkursi tingimused.

• Soovi korral saab haridusasutus volitada riigihanke läbiviimiseks Tallinna 

Haridusametit
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https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=124833&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp


Murekohad hangete korraldamisel
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• Varasemalt hinnati:

• Tasuta lisateenuseid (ei ole hanke esemeks)

• Näidismenüüd (hindamine on subjektiivne)

• Ei hinnatud otseselt hanke eset

• Ei korraldatud rahvusvahelisi hankeid 

• Koolieine ja hommikupudru maksumus koos etteantud menüüga ei ole lepingu 

täitmisel kontrollitav ja puudus soov sama menüü jaoks kogu lepinguperioodil

• Lühike pakkumuste jõusoleku aeg



Toitlustusteenuse pakkujate tagasiside 2020

4

• Hanked ei ole piisavalt läbipaistvad

• Pakkujaid ei kohelda alati võrdselt 

• Pakkumuste esitamiste tähtajad lühikesed



Koolide tagasiside 2020
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• Koolil puudub piisav kompetents hanke korraldamiseks:

- vead hangete korraldamisel

- ameti ebapiisav juhendamine tugi 

• Koolilõuna portsjonite üle arvestuste pidamine (eÕpilaspileti rakendamine 

toitlustamisel)

• Toidu kvaliteet ei ole piisav



Muudatused 2020
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Otsustati:

• Ei muudeta kehtivat korda

• Hanke korraldab kool või volituse alusel haridusamet

Koostatakse ühtsed hanke tingimused, millega tagatakse:

• Läbipaistvus (ühtsed tingimused, pikem hankeaeg)

• Kvaliteedi tõus (valikute suurenemine, muud nõuded …)

• Ühtne ja selgem juhendamine ( juhiste ja tingimuste välja töötamine ning 

toetamine hanke läbi viimisel)



Linna peamised eesmärgid toitlustushangete 
korraldamisel

7

• Pakkuda kvaliteetset toitlustusteenust (sh head kokad)

• Palju valikuid ja mitmekesine koolitoidu menüü (sh taimne toit, mahe jm)

• Hommikupudru ja tervislik koolipuhvet



Väljakutsed toitlustushangete korraldamisel
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• Kvaliteetsed kokad (koka tasemete hindamine) – kokkade kutsestandardid

• Toidu kvaliteedi ja valikute tõstmine 

• Mahetoidu osakaalu tõstmine

• Jäätmekäitlus

• Ringmajanduse põhimõtete juurutamine (N: ülejääva toidu ringlus)



Mahetoidu osakaalu tõstmine
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Toitlustajate valmisolek 

Väljakutsed:

- Mahetoidu mõiste (N: kaks aastat tagasi vaieldi kohtus supi mõiste üle)

- Tingimuste vastavus riigihanke seadusele (sh arvestatud rahvusvahelisusega)

- Tingimuste seadmisel hilisem kontroll
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