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Loa andmine laste päevakeskuse teenuse 
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Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 8, kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lg 3 ja Tartu linnavara eeskirja § 3 lg 1, Tartu Linnavolikogu

  
o t s u s t a b:

 
1. Lubada linnavalitsusel korraldada riigihange laste päevakeskuse teenuse ostmiseks Tartu linnas 

aastatel 2019-2020.

 
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

 
 
Esimees  
   
 
Esitab:

 
linnavalitsus, 30.04.2018 istungi protokoll nr  29

Ettekandja:

 
Tiia Teppan

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12963436


 
 

Õiend
Tartu Linnavolikogu Otsuse "Loa andmine laste päevakeskuse 

teenuse riigihanke korraldamiseks" juurde

 
Riigihanke objekt on päevakeskuse teenuse ostmine lastele vähemalt viies Tartu linna piirkonnas 

kuni kuues päevakeskuses perioodil 01.01.2019-31.12.2020. Päevakeskuses tagatakse põhikoolis 

õppivatele lastele õpiabi, toitlustamine sooja toiduga, järelevalve vähemalt viie tunni jooksul igal 

tööpäeval, mis tagab lastele pärast koolipäeva turvalise viibimiskoha ja vaba aja veetmise. 

Tehakse koostööd päevakeskuses käiva lapse perega.

 
Teenuse eesmärk on tagada Tartu linna vähekindlustatud perede põhikoolis õppivatele lastele 

tingimused lapse võimete tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna 

toimetulekuraskuseid, pakkudes lapsele päevast toetust, rakendust ning abi õppetöös, aidata kaasa 

laste koolikohustuse täitmisele, õiguskuulekale käitumisele ja pakkuda peredele tuge laste vaba 

aja sisustamisel. Teenuse sihtrühm on Tartu linna majanduslikult või sotsiaalselt vähekindlustatud 

perede lapsed.

 
Päevakeskuse teenust osteti 2018. aastaks riigihanke alusel Öökull MTÜ'lt, Noorte 

Abistamiskeskus Carpe Diem MTÜ'lt, Tartu Koidu Keskus MTÜ'lt ja Noored Toredate Mõtetega 

MTÜ'lt. Teenust osutati viies Tartu linna piirkonnas (Annelinn, Tammelinn, Ropka-Karlova, 

Ülejõe, Tähtvere-Veeriku) viies päevakeskuses, kuuenda päevakeskuse kohta pakkumust ei 

esitatud. 2018. aastal osaleb päevakeskuste tegevustes igakuiselt 116 last. Aastane teenuse 

kogumaksumus on 159 900 eurot (keskmiselt 115 eurot kuus ja 1380 eurot aastas lapse kohta).

 
Eelnevat perioodi hinnates on ilmnenud teenuse suurenenud vajadus Tartu linna laste seas, millest 

tulenevalt on kohtade täituvus 100%. Sellest tulenevalt on planeeritavas hankes oluline 

suurendada teenuse mahtu ning pakkuda teenust enamates päevakeskustes. Planeeritavas hankes 

on teenuse ostu kavandatud kuni 140 lapsele ühes kalendrikuus. Teenuse suurendamine on oluline 

eelkõige Annelinna piirkonnas. 2019-2020 hankeperioodiks on teenuse hind arvestatud 2019. 

aastaks 5% hinnatõusuga ja 2020. aastaks 7% hinnatõusuga. Hanke orienteeruv kogumaksumus 

on kuni 414 000 eurot.
 


