
 1 

 

 

KOOSTÖÖKOKKULEPE 

Lisa 1 

 

Kärdlas XY. oktoobris 2022. a 

 

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Hiiukala koostööprojekt 

Tööpealkirjaga „Tervist toetav koolitoit“, 2022-2023 

 

Projekti taustinformatsioon 

Hiidlaste Koostöökogu on teinud ridamisi toiduteemalisi projekte. Alates projektidest 

„Kohalik toit kättesaadavaks“ ja „Kohalik toit on tervislik ja trendikas“, mis puudutasid 

muu hulgas ka lasteasutuste toitlustuse teemat, kuni Sirguvate Söögisellide projektini välja. 

Viimase eesmärgiks oligi tugevdada koolide ja kohaliku toidu tootjate suhteid. Koolilaste 

jaoks sisaldas projekt ettevõtmisi koolitundide ajal ja pärast tunde, mis aitavad lastel 

paremini mõista toidu teekonda talust söögilauale ja annavad praktilise kogemuse näol 

reaalse pildi toidu tootmisest ja valmistamisest. 

Hiiumaa kohalik Kala-Leader tegevusgrupp MTÜ Hiiukala on 2020.aastal korraldanud 

lasteaedades ja koolides kevadel tuulehaugi päeva ja sügisel lestapäeva, kus siis kõigis 

huvitatud haridusasutustes pakuti ühel ja samal päeval kalatoitu. 

Enne käesoleva lepingu tegevuste planeerimist on toimunud töörühma kohtumine, kus olid 

kohal nii kokkade, majandusjuhatajate kui ka KOV esindajad ning kohaliku toidu-

uuringute tegijad. Peabki mainima, et projekti tegevuste planeerimisel on lähtutud Elen 

Peetsmann (MSc) ja Reili Rand 2021.aastal valminud jätku-uuringust "Kohaliku toidu 

tootmise, tarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaal". 

 

 

Projekti üldeesmärk 

Käesoleva projekti üldeesmärk on luua eeldusi, et senisest rohkem oleks Hiiumaa 

lasteasutuste sööklates nõuetekohane tervist toetav toit, mis oleks ideaalis ka kohalik. 

 

 

Projekti alaeesmärkideks on 

• kohaliku toidu tutvustamine lasteasutustele ja otsustajatele. 

• ettevõtjate toetamine suhtlemises koolidega ja turundustegevustes. 

• ettevõtjate võrgustikule ja koostööle kaasa aitamine, sh omavahelise kogemuste 

vahetamise soodustamine. 

• lasteasutuste kokkade võrgustumisele kaasa aitamine, koolitamine ja silmaringi 

avardamine. 

• kohalike lasteasutuste kokkade väärtustamine. 
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Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad: 

2021.aastal valminud uuring "Kohaliku toidu tootmise, tarbimise ja turustamise 

hetkeolukord Hiiumaal" tõi välja, et Hiiumaa lasteasutustes on endiselt probleem, et vastata 

määrusele nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“. 

Viimane on aga juba uuendamisel ja peatselt on oodata veelgi kõrgemaid ootusi 

koolitoidule. 

Samuti on vallal olnud plaan kutsuda ellu kokkade võrgustik, mille algust on pidurdanud 

pandeemia. Võrgustiku eesmärgiks on kokkade toetamine jagades häid praktikaid, muresid 

ning andes teada, kus jäävad hätta või milliseid oskusi arendada soovivad. 

Ühelt poolt on küsimus menüüde koostamises, kuid teisalt on ka küsimus söögi tellijas, 

kelleks võib olla ka majandusjuhataja, toitlustusjuht või hoopis direktor. Soovime 

vähendada infomüra ja tuua kohalike toidutootjate pakkumised lasteasutusteni. Selleks 

korraldame toidukonverentsi, kus toimuvad kohtumised toidutootjate ja koolide vahel ning 

võrgustuvad toidutootjad aga ka koolisööklate personalid. 

Lisaks soovime näidata otsustajatele häid praktikaid mujalt Eestist. 

MTÜ Hiiukala soovib parandada praegust olukorda. Hetkel jõuab kohalikku kala Hiiumaa 

lasteasutuste sööklatesse vähe. Samuti on tähendatud, et lastel on kadumas kalasöömise 

harjumus ja oskused (nt luudega kala söömine). Seda on võimalik parandada kohaliku kala 

pakkumise ja õpipäevadega. 

Siinkohal tasub rõhutada, et kohaliku toidu tarbimine aitab lühendada tarneahelat, 

vähendada toidu ökolooglist jalajälge ning aidata kaudselt kaasa inimeste 

keskkonnateadlikkusele. 

 

Projekti kasusaajateks on Hiiumaa 

• lapsed; 

• lasteasutuste toitlustajad; 

• kogukonnad; 

• ettevõtjad. 

 

Oodatavad tulemused: 

• paraneb koolitoidu kvaliteet ja nõuetekohasus; 

• tekib lasteasutuste kokkade võrgustik; 

• paraneb lasteasutuste kokkade teadlikkus tervislikust toidust; 

• kasvab teadlikkus projekti partnerite piirkonnas toodetud kohaliku toidu toodete 

kohta; 

• selgineb MTÜ Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Hiiukala kuvand 

organisatsioonidena, kes suurendavad kohalikku algatusvõimet piirkonnas; 

• areneb avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostöö. 

 

Projekti planeeritavad tegevused ja eelarve: 

1- õppereisid tervislikuma koolitoidu eesmärgil lasteasutuste kokkadele ja 

toiduotsustajatele; 

2- kohaliku toidukonverentsi korraldamine, kus toome ühiste laudade taha 

lasteasutuste toidu tellijad ja kohalikud toidutootjad. Lisaks toimuvad samal 

koosviibimisel tootjate omavaheline vestlusring ning kokkadele ja toitlustusjuhtidele 

hariv üritus. 
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3- kohaliku kala söömise edendamiseks teemapäevad Hiiumaa lasteasutustes. 

4- õppereisid eesrindlikesse omavalitsuste ja koolide juurde. 

 

Projekti eeldatav eelarve koosneb partnerite eelarvetest, mis vastavalt vajadusele 

taotletakse kas ühes osas projekti perioodi kohta või iga-aastaselt oma piirkonna LEADER 

meetmest lähtuvalt taotleva partneri juhtorganite otsustest. Iga projekti partner lähtub oma 

eelarve planeerimisel oma valdkonna spetsiifikast.   

 

  Partner  Summa  Toetus  

1  Mittetulundusühing Hiiukala  11 000,00 10 000,00 

2  Mittetulundusühing Hiidlaste 

Koostöökogu  

11 000,00  10 000,00 

  Projekti maht kokku €:  22 000,00 20 000,00 

 

 

 

Tegevuste ja eelarve jaotus partnerite vahel: 

:  Tegevus 
Hiidlaste 

Koostöökogu 
Hiiukala 

1. 

Õppereisid tervislikuma koolitoidu 

eesmärgil lasteasutuste kokkadele ja 

toiduotsustajatele, võrgustiku loomise 

kulud (lisaks eesrindlike omavalitsuste ja 

koolide praktikaga tutvumine) 

7 500  

2 Toidukonverentsi korraldamine 3 000  

3. 
Kohaliku kala söömise edendamiseks 

teemapäevad Hiiumaa lasteasutustes 
0 11 000 

4. Infomaterjalid ja muud nimetamata kulud 500  

  Kokku: 11 000 11 000 

  Toetus: 10 000 10 000 

  Omafinantseering: 1 000 1 000 

 


