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1. Toitlustamise hankega seotud küsimused 

Peedu lasteaia lapsevanematel on tekkinud seoses toitlustushankega palju küsimusi. 

Lisaks on toitlustushanke vastu kogutud lapsevanemate allkirju nii Peedu kui Elva majas. 

Sellega seoses on kutsutud kokku erakorraline hoolekogu koosolek.  

Marika Saar tegi lühikokkuvõtte hankest: 

Hankel osales kaks pakkujat, kellest üks ei kvalifitseerunud hanketingimustele. 

Kvalifitseerunud ettevõtteks on Dussmann. Üheks tingimuseks oli see, et praegused 

köögid peavad jääma alles, vajadusel tuleb toitlustusega tegelema hakkaval ettevõttel 

uuendada inventari. Praegu tööl olevad kokad juriidiliselt koondatakse, praktiliselt 

võetakse ettevõtte poolt ilmselt uuesti tööle.  

Hanke eesmärkideks on toidukvaliteedi tõstmine ning toitlustuse pakkumise ühtlustamine 

Elva ja Peedu haridusasutustes. Lisaks peaks tekkima linnal rahaline võit (ca 30 000 eurot 

aastas). Haridusasutuste toitlustuse eest liiguks vastutus linnavalitsuselt eraettevõttele. 

Pakkuja edukaks tunnistamine on riigihanke hindamiskomisjoni ülesanne. Komisjoni 

kuuluvad ka haridusasutuste esindajad ning iga haridusasutuse hoolekogu esindaja. 

Hindamiskomisjon tutvub pakkuja näidismenüüga ning maitseb ka nende pakutavat toitu.  



Hoolekoguliikmetel oli hulgaliselt küsimusi: 
- Kas saadud tulu suunatakse haridusasutustesse või väheneb sellest lapsevanema 

makstav toiduraha? Kindlat väljundit säästetud raha kasutamisele pole. Lapsevanema 

makstav summa ei vähene.  
- Tunti huvi, miks hankega tegelema hakati, kui hetkel on kõik väga hästi toimiv. 

Õnneseene lasteaia tagasisideküsitlustes on toitlustus saanud kõrgeid punkte. Miks 

lõhkuda hästi toimivat, kui pole teada, kas uus lahendus on toimiv? Vastuseks, et kõik 

haridusasutused pole praeguse toitlustuskorraldusega rahul ning vajavad muutust.  
- Küsiti, kas poleks olnud võimalik lasteaedu või siis Õnneseene lasteaeda hankest välja 

jätta, kuna seda küsimust arutati juba sügisesel koosolekul ning linnavalitsuse esindaja 

pidi seda kaaluma. Linnavalitsuse poolt otsustati teha siiski ühine hange. Kuna hanke 

läbiviimiseks on tehtud nii pikk eeltöö (kaks aastat), ei näinud linnavalitsus mõtet 

protsessi peatada. 
- Paluti selgitust, mille arvelt tekib hanke õnnestumisel selline hinnavahe, et nii linn kui ka 

toitlustust korraldav ettevõte saavad kasumit ning toidukvaliteet veelgi tõuseb. 

Ettevõttes on kogu toitlustuse korraldus koondatud ühe-kahe inimese kätte, täna 

tegelevad meil kõik asutused sellega eraldi. Kindlasti on võimalik toitlustusettevõttel 

saada tulenevalt suuremast mahust paremat hinda kui tellides väikseid koguseid. 
- Kuna hange on välja kuulutatud viieks aastaks, küsiti, mis saab siis, kui näiteks aasta 

pärast selgub, et firma siiski ei suuda hanketingimusi täita. Vastuseks, et kindlat nö. 

kriisiplaani ei ole. Kuna ettevõte ei tohi sellisel juhul kolme kuu jooksul oma inventari ära 

viia, loodetakse selle ajaga leida uus pakkuja. Lisaks loodetakse, et taolist olukorda 

siiski ei juhtu.  
- Kui suur võimalus on lasteaial kontrollida ettevõtte tööd või teha omapoolseid 

ettepanekuid, märkuseid? Ettevõte esitab kinnitamiseks korraga ühe kuu menüü. 
- Kuna käesolevalt on lasteaialastel võimalik aeg-ajalt koos õpetajatega õppetöö 

eesmärgil köögiinventari kasutada (smuutinädalal kasutati blenderit; jõulude ajal 

tehakse piparkooke jne), küsiti, kas see võimalus hanke õnnestumisel kaob. Vastuseks, 

et peab ettevõttega üle täpsustama, kuid ilmselt poleks taoline ühistegemine enam 

võimalik.  
-  Kes kontrollib, kas lapsed saavad kaloraažilt piisavad toidukogused? Kontrollimine jääb 

tervishoiutöötaja vastutusalaks.  
- Kas linnavalitsuse esindajad saavad üldse aru lapsevanemate murest selle teemaga 

seoses? Vastuseks, et tegelikult mitte. Lapsevanemate jaoks ei tohiks olla oluline, kes 

maksab kokale palka, kui toit on kvaliteetne ja maitsev. 



Hoolekogu liikmed avaldasid nördimust infosulu osas, kommunikatsiooni linnavalitsuse ja 

hoolekogu vahel saaks parendada (enne hanke välja kuulutamist ei kutsutud hoolekogu 

kokku; vajalikud dokumendid ei jõudnud õigeaegselt hoolekogu esimeheni). Üks 

hoolekogu liikmetest tõi välja, et ta ei näinud põhjust käesoleva teemaga seonduvat oma 

rühmas enne arutada, kui on tulnud selgus teemasse, näiteks konkreetne pakkumus 

menüüga. Tehti ettepanek hinnata allasutusi koostöös rohkem. Linnavalitsuse esindaja 

lubas vigadest õppida.  

Järgmisel nädalal osalevad hindamiskomisjoni liikmed pakkuja näidismenüü maitsmisel. 

Seejärel toimub hanke kinnitamine.  

2. Jooksvad küsimused 

Jooksvaid küsimusi ei tekkinud. 

Otsustati:  

1. Riigihanke hindamiskomisjoni töös osaleb hoolekogu liikme ettepanekul ning esimehe 

nõusolekul viimase asemel hoolekogu aseesimees Kaidi Ariva. Teiseks 

hindamiskomisjoni liikmeks on tervishoiutöötaja Lea Lippo.  

2. Enne riigihanke kinnitamist toimub Elva ja Peedu haridusasutuste hoolekogude ühine 

kokkusaamine hankele kvalifitseerunud ettevõtja esindaja(te)ga.  

3. Tervishoiutöötaja edastab hoolekogu liikmetele tutvumiseks ettevõtte näidismenüü. 

Korraline hoolekogu koosolek toimub 8. juuni 2017 kell 18.00.


