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Lugupeetud pakkuja!             

  

  

                    

Kutsume Teid esitama pakkumust hankelepingu sõlmimiseks aktiivõppeprogrammide 

läbiviimiseks Tartu lasteaedade lastele ning põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele 2022/2023 

ja 2023/2024. õppeaastal vastavalt tehnilises kirjelduses ja selle lisades sisalduvatele 

tingimustele.  

  

Pakkumusi küsitakse vastavalt riigihangete seadusele ja Tartu Linnavalitsuse 15. august 2017. a 

määrusele nr 12 „Tartu linna hankekord”   

(https://www.riigiteataja.ee/akt/410012020028?leiaKehtiv).  

  

Hankeleping eduka pakkujaga sõlmitakse tehnilises kirjelduses esitatud tingimustel.  

  

Pakkuja kõrvaldamise alused, pakkumuse esitamise kord, nõuded pakkumusele ja hindamise 

kriteeriumid on määratud käesolevas teenuste tehnilises kirjelduses.  

  

  

Lugupidamisega  

  

  

Riho Raave  
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TEENUSTE TEHNLINE KIRJELDUS  

  

  

1. Hankija       

 Nimi:      Tartu linn  

Tartu Linnavalitsus   

 Registrikood:    75006546  

 Asukoht:    Raekoda, 50089 Tartu  

 Telefon:     736 1111  

 Faks:      736 1106  

 E-post:     Lv@raad.tartu.ee   

  

2. Hanke läbiviija  

 Nimetus:    Tartu Linnavalitsuse haridusosakond  

 Asukoht:    Raekoja plats 12, 51004 Tartu  

 Telefon:     736 1445  

 Faks:      736 1444  

 E-post:     ho@tartulv.ee   

  

     

3. Nimetus       

Aktiivõppeprogrammid Tartu lasteaedade lastele ning põhikoolide ja gümnaasiumite 

õpilastele õppeaastateks 2022/2023 - 2023/2024. 

    

4.  Üldpõhimõtted  

4.1. Juhul kui tehnilise kirjelduse osade vahel on vastuolu(d) või need võimaldavad mitmesugust 

tõlgendust, tuleb pakkujal esitada enne pakkumuse esitamist hankijale küsimused selgituste 

saamiseks. Juhul, kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, lähtutakse hankija antud 

hilisematest tõlgendusest.  

4.2. Hankija ei aktsepteeri pärast pakkumuste esitamist, samuti pärast hankelepingu sõlmimist 

ühtegi pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et pakkuja ei ole 

saanud pakkumuse koostamiseks vajalikku informatsiooni.   

4.3. Hankijal on õigus teha muudatusi tehnilises kirjelduses enne pakkumuste esitamise 

tähtpäeva. Tehnilise kirjelduse muutmisel pikendab hankija pakkumuste esitamise tähtaega 

selliselt, et arvates muudetud dokumentide edastamisest pakkujale oleks pakkumuste 

esitamise tähtaeg võrdne vähemalt poolega algses tehnilises kirjelduses sätestatud vastavast 

tähtajast. Hankija ei pea nimetatud tähtaega pikendama, kui muudatused puudutavad 

üksnes kontaktandmeid või muudel juhtudel, kui esialgsest tehnilisest kirjeldusest lähtudes 

koostatud pakkumust ei ole vaja oluliselt muuta.  

4.4. Hankemenetluse osapooled ei tohi anda valet või eksitavat informatsiooni ega varjata 

asjaolusid, mis mõjutaksid teise osapoole tegevust, otsuseid või pakkumuse hinda. Teisele 

osapoolele antav informatsioon peab olema üheselt mõistetav ning selle esitaja vastutab 

enda poolt antud informatsiooni õigsuse eest.  

4.5. Eeldatakse, et hankija ja pakkuja tunnevad kõiki kehtivaid õigusakte. Kumbki pool ei tohi 

enda huvides ära kasutada teise poole teadmatust või vigu. Pooled teatavad kirjalikult omal 

algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest, aga ka abinõudest, 

millega saab hankemenetlust edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada.  



Aktiivõppeprogrammid Tartu lasteaedade lastele ning põhikoolide ja gümnaasiumite õpilastele õppeaastateks 

2022/2023 ja 2023/2024 

4.6. Kõik käesolevas tehnilises kirjelduses nõutud dokumendid tuleb vormistada trükitult, eesti 

keeles, pdf või mõnes muus muutmist mittevõimaldavas formaadis ning 

originaaleksemplaris, v.a dokumendid, mille esitamine originaaleksemplaris ei ole 

võimalik.   

4.7. Pakkuja esitab tehnilises kirjelduses nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna pakkuja 

seadusliku või volitatud esindaja poolt.  

  

5. Teenuste tehniline kirjeldus  

5.1. Hankija soovib tellida aktiivõppeprogramme perioodil 01.10.2022-30.06.2024 järgmistel 

tingimustel:  

 5.1.1. Pakkuja peab pakkuma 6-7-aastastele lasteaialastele (koolieelikutele) 

täppisteaduste, humanitaar- ja sotsiaalteaduste ning loodusainete valdkonnas 

aktiivõppeprogramme, mis aitavad arendada koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas 

sätestatud valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke; 

 5.1.2. Pakkuja peab pakkuma põhikooliõpilastele täppisteaduste, humanitaar- ja 

sotsiaalteaduste ning loodusainete valdkonnas aktiivõppeprogramme, mis aitavad 

arendada põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üld- ja valdkonnapädevusi ning 

saavutada ettenähtud õpitulemusi;  

 5.1.3. Pakkuja peab pakkuma gümnaasiumiõpilastele humanitaar- ja sotsiaalteaduste 

valdkonnas aktiivõppeprogramme, mis aitavad arendada gümnaasiumi riiklikus 

õppekavas sätestatud üld- ja valdkonnapädevusi ning saavutada ettenähtud õpitulemusi; 

 5.1.4. Ühe pakutava programmi maksimaalne pikkus on kolm akadeemilist tundi. 

 5.1.5. Haridusasutused saavad valida pakkuja esitatud nimekirjas olevaid 

aktiivõppeprogramme ja pakkuja tagab valitud programmide alusel õpetamise 

orienteerivalt 24 lapsega rühmades (v.a hariduslike erivajadustega laste puhul), 

erandjuhtudel kuni 28 lapsega rühmades (nt aktiivõppeprogrammis osalevas rühmas on 

rohkem kui 24 õpilast);  

 5.1.6. Pakkuja koordineerib koostööd lasteaedade ja koolidega, tagab programmide 

läbiviimise aja kokkuleppimise, programmide läbiviimiseks vajalikud ruumid ja 

vahendid;  

 5.1.7. Pakkuja tagab, et aktiivõppeprogramme viivad läbi vastava erialase 

kvalifikatsiooniga ja praktilise kogemusega spetsialistid (juhendajad), kes valdavad hästi 

aktiivõppealast metoodikat. Pakkuja tagab, et juhendajad vastavad lastekaitseseaduse §-i 

20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele;  

 5.1.8. Pakkuja tagab, et aktiivõppeprogrammid viiakse läbi Tartu linna piires, v.a kui 

kokkuleppel haridusasutusega viiakse konkreetne programm läbi väljaspool Tartut (kool 

või lasteaed tasub transpordi);  

 5.1.9. Pakkuja tagab, et aktiivõppeprogrammide läbiviimiseks kasutatavad ruumid ja 

õppevahendid on osalejatele tasuta kasutada;  

  5.1.10. Hankija tellib:  

1) 2022/2023. õppeaastal aktiivõppeprogramme täppisteaduste, humanitaar- ja 

sotsiaalteaduste ning loodusainete valdkonnas kõikidelt pakkujatel kokku 2040 

õppetundi (orienteerivad mahud lisas 1). Tegelik tellimus konkreetsele pakkujale 

sõltub koolide tehtud valikutest;   

2) 2023/2024. õppeaastal aktiivõppeprogramme täppisteaduste, humanitaar- ja 

sotsiaalteaduste ning loodusainete valdkonnas kõikidelt pakkujatel kokku 2040 

õppetundi (orienteerivad mahud lisas 1). Tegelik tellimus konkreetsele pakkujale 

sõltub koolide tehtud valikutest;  
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5.2. Aktiivõppeprogrammi maksumuse lepivad hankija ja tellija kokku hankelepingu 

sõlmimisel.  

5.3. Hankelepingu kestel ei saa uusi programmi pakkumusse esitada. 

5.4. Hankija tasub koolide valikute alusel läbiviidud aktiivõppeprogrammide eest pakkuja 

esitatud arve alusel 14 päeva jooksul pärast arve saamist. Pakkuja ja hankija lepivad 

hankelepingu sõlmimisel kokku, milliste perioodi kohta arve esitatakse.   

5.5. Hankemenetluse tulemusena sõlmitakse eduka pakkujaga hankeleping vastavalt käesoleva 

tehnilise kirjelduse lisale 7.  

  

6. Hankemenetlusest kõrvaldamise alused  

6.1. Hankijale kohustuslikud pakkuja kõrvaldamise alused:   

6.1.1. Pakkujat või tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud 

kuritegelikus ühenduses osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse 

teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või muu terroristliku tegevusega seotud 

kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, rahapesualase süüteo 

või terrorismi rahastamise eest;  

6.1.2. Pakkujat või tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud 

riigis ilma seadusliku aluseta viibivale välismaalasele töötamise võimaldamise 

eest;  

6.1.3. Pakkujat või tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku või asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud 

laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest;  

6.1.4. Pakkujal on riikliku maksu-, makse- või keskkonnatasu maksuvõlg 

maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete 

võlg tema asukohariigi õigusaktide kohaselt;  

6.1.5. Pakkuja või tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise 

sanktsiooni subjekt rahvusvahelise sanktsiooni seaduse tähenduses.  

6.2. Lisaks punktis 6.1. toodule on hankijal lubatud kohaldada järgnevaid (üks või mitu) pakkuja 

hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid:   

6.2.1. Pakkujal on hankija kohaliku maksu maksuvõlg maksukorralduse seaduse 

tähenduses;  

6.2.2. Pakkuja on rikkunud õigusaktidest või kollektiivlepingust tulenevaid keskkonna-

, sotsiaal- või tööõiguse valdkonnas kehtestatud kohustusi;  

6.2.3. Pakkuja on pankrotis või likvideerimisel, tema suhtes on algatatud pankroti- või 

likvideerimismenetlus, tema äritegevus on peatatud või pakkuja on muus 

sellesarnases olukorras tema asukohamaa õigusaktide kohaselt;  

6.2.4. Pakkuja on  raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu ja see muudab tema 

aususe küsitavaks;  

6.2.5. Pakkuja on sõlminud konkurentsi kahjustava kokkuleppe, osaleb samalaadse 

ettevõtjate ühenduse otsuses või muul viisil samalaadse kooskõlastatud 

tegevuses;  

6.2.6. Huvide konflikti ei ole muude vahenditega võimalik vältida;  

6.2.7. Pakkumuse  koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke 

ettevalmistamisel või on muul viisil hankijaga seotud, ja sellele isikule seetõttu 

teadaolev info annab talle eelise teiste riigihankes osalejate ees ning sellest 

tingitud konkurentsi moonutamist ei ole muude vahenditega võimalik vältida;  
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6.2.8. Pakkuja on oluliselt või pidevalt rikkunud eelnevalt sõlmitud hankelepingut või 

hankelepinguid nii, et rikkumise tulemusena on lepingust taganetud või leping 

üles öeldud, hinda alandatud, hüvitatud kahju või makstud leppetrahvi;  

6.2.9. Pakkuja on esitanud valeandmeid riigihangete seaduse § 95 või §-des 98–101 

sätestatu alusel hankija kehtestatud kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kohta 

või jätnud need andmed või riigihangete seaduse § 104 lõigete 7 ja 8 alusel hankija 

nõutud täiendavad dokumendid esitamata;  

6.2.10. Pakkuja mõjutab tahtlikult hankijat või esitab hooletusest eksitavat teavet, mis 

võib ebakohaselt mõjutada hankija otsuseid riigihankes, või pakkuja tegutseb 

eesmärgiga saada konfidentsiaalset teavet, mis võib anda talle eelise teiste 

riigihankes osalejate ees;  

6.2.11. Pakkuja haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku 

esindajat on karistatud maksualaste süütegude eest;  

6.2.12. Pakkujal puudub riigihangete seaduse alusel õigus pakkumust esitada (välja 

arvatud riigihangete seaduse § 111 lg 6 nimetatud juhul).  

 

7. Pakkumuse vormistamine  

7.1. Pakkumuse koostamisel tuleb lähtuda käesolevast tehnilisest kirjeldusest ja Eesti Vabariigis 

kehtivatest õigusaktidest. Pakkumus peab koosnema kõikidest käesolevas tehnilises 

kirjelduses nimetatud dokumentidest, andmetest ja allkirjadest. Dokumendid, mille kohta on 

esitatud vormid, tuleb vormistada nimetatud vormide kohaselt. 

7.2. Pakkuja peab pakkumuse tegemiseks esitama dokumendid järgmises koosseisus: 

7.2.1 Volikiri, kui pakkumusele kirjutab alla esindaja, kelle esindusõigus ei tulene 

seadusest;  

7.2.2 Hankepass ja kinnitused vastavalt käesoleva tehnilise kirjelduse lisale 2; 

7.2.3 Pakkumus vastavalt käesoleva tehnilise kirjelduse lisadele 4-6, arvestades enda 

pakutavate aktiivõppeprogrammide valdkondi ja sihtgruppi.  

7.3. Pakkumuse maksumus tuleb pakkujal esitada eurodes käesoleva tehnilise kirjelduse 

lisades 4-6. Maksumuse esitamisel peab olema arvestatud, et kõik dokumendis seatud 

tingimused on esitatud pakkumuse maksumusega kaetud ja hankija jaoks ei teki täiendavaid 

rahalisi kohustusi. Maksumus sisaldab kõiki pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega ning 

hankelepingu täitmisega seotud kulutusi. Pakkuja peab arvestama, et teenus võib kuuluda 

seaduste alusel maksustamisele. 

7.4. Maksumus peab olema kogu perioodiks (kaheks õppeaastaks) sama.  

7.5. Hankija võib nõuda pakkujalt pakkumuses esitatud teabe selgitamist, piiritlemist või 

täpsustamist. Pakkuja on kohustatud esitama selgituse või täpsustuse 3 (kolme) tööpäeva 

jooksul vastava nõude saamisest arvates.  

7.6. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühes või mitmes valdkonnas.   

7.7. Kõik pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud kulud ja riskid kannab täies mahus 

pakkuja.   

7.8. Pakkumuse tagatist pakkujalt ei nõuta.   

7.9. Nõutav pakkumuse minimaalne jõusoleku tähtaeg on 90 päeva, mida peab pakkuja 

pakkumuses kinnitama.  

7.10. Hankijal on õigus teha hiljemalt 10 (kümme) päeva enne pakkumuse jõusoleku tähtaja 

lõppemist pakkujale ettepanek pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamiseks. Pakkuja teavitab 

hankijat pakkumuse jõusoleku tähtaja pikendamisest või sellest keeldumisest 5 (viie) tööpäeva 

jooksul vastava ettepaneku saamisest arvates. Juhul, kui pakkuja keeldub pakkumuse jõusoleku 

tähtaja pikendamisest, lõpeb pakkumuse jõusolek dokumentides kindlaksmääratud tähtpäeval.   
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8.   Pakkumuse esitamise koht ja tähtpäev  

8.1. Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile ho@tartu.ee hiljemalt  

30. juunil 2022. a kell 13.00.   

8.2. Pakkuja võtab enda kanda pakkumuse õigeaegselt esitamise riski, kaasa arvatud vääramatu 

jõu (force majeure) võimaluse.  

  

9.  Pakkumuste tagasilükkamine  

9.1. Hankijal on õigus lükata pakkumus tagasi igal ajal enne hankelepingu sõlmimist riigihangete 

seaduse § 48 lg 4 toodud alusel.  

9.2. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused vastavalt riigihangete seaduse § 116 

toodule, kui:  

  9.2.1. pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava maksumuse;  

 9.2.2. pakkuja pakutud aktiivõppeprogrammi kontakttunni maksumus ületab hankija 

eelarvelised võimalused või on võrreldes teiste pakkujate pakutud maksumustest oluliselt 

kõrgem;  

 9.2.3. vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava 

maksumuse;  

  9.2.4. ei ole tagatud piisav konkurents (vastavaks tunnistatakse ainult üks pakkumus);  

 9.2.5. hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis 

muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine 

vms);  

 9.2.6. hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks hankijast 

sõltumatutel põhjustel.  

  

10. Pakkumuste hindamiskriteeriumid  

10.1. Hankija võrdleb ja hindab pakkumusi, mis ei ole tagasi lükatud, vastavalt käesolevas 

dokumendis esitatud tingimustele.  

10.2. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle pakkumus vastab tingimustele ja mille 

kontakttunni maksumus jääb hankija eelarveliste võimaluste piiresse.   

  

11. Läbirääkimised  

Hankija peab pakkujatega vajadusel pärast pakkumuste esitamise tähtaja möödumist 

läbirääkimisi. Läbirääkimisi võib pidada nii pakkumuse hinna kui hanke eseme osas 

tingimusel, et pakkujatel on võimalus pärast läbirääkimisi teha uus pakkumus võrdsetel 

alustel. Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik ning hankijal võib teha 

otsused pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisteta.  

  

  

    

  

mailto:ho@tartu.ee
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Lisa 1  

Aktiivõppeprogrammide orienteeriv tundide arv koolis/lasteaias  

Lasteaiad  

162 tundi aktiivõppeprogramme (2 programmi igale munitsipaallasteaiale). 

 

Põhikoolid 

   

I  

kooliaste  

II  

kooliaste  

III  

kooliaste  Kokku  

Ilmatsalu Põhikool  15  15  12  42  

Miina Härma 

Gümnaasium  

21  24  24  69  

Tartu Aleksander Puškini 

Kool  

30  30  27  87  

Tartu Annelinna 

Gümnaasium  

30  36  42  108  

Tartu Descartes'i Kool  24  24  24  72  

Tartu Forseliuse Kool  36  33  27  96  

Tartu Hansa Kool  39  42  51  132  

Tartu Herbert Masingu 

Kool  

54  63  123  240  

Tartu Karlova Kool  27  33  30  90  

Tartu Kesklinna Kool  18  24 21  63  

Tartu Kivilinna Kool  36  36  42  114  

Tartu Kroonuaia Kool  24 18  0  42  

Tartu Mart Reiniku Kool  36  42  39  117  

Tartu Raatuse Kool  33  30  21  84  

Tartu Tamme Kool  30  39  33  102  

Tartu Variku Kool  30  24  27  81  

Tartu Veeriku Kool  36  45  42  123  

Kokku  519  558  585  1662  

  

Gümnaasiumid 

     

Hugo Treffneri Gümnaasium   45 

Miina Härma Gümnaasium  30  

Tartu Annelinna Gümnaasium  21  

Tartu Herbert Masingu Kool  9 

Tartu Jaan Poska Gümnaasium  48  

Tartu Kristjan Jaak Petersoni 

Gümnaasium  

63 

Kokku  216  
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Lisa 2  

  

  

Hankepass ja kinnitused  

  

  

  

1. Kinnitame, et:  

  

1) oleme nõus täitma kõiki tehnilises kirjelduses esitatud tingimusi ja  kohustusi;  

2) omame kõiki võimalusi ja vahendeid pakutava teenuse osutamiseks;  

3) pakkumuse edukaks tunnistamise korral oleme nõus sõlmima hankelepingu vastavalt 

tehnilise kirjelduse lisale 7.  

  

2. Kinnitame, et meil puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõikes 1 toodud kõrvaldamise alused.  

  

3. Kinnitame, et meil puuduvad riigihangete seaduse § 95 lõikes 4 toodud kõrvaldamise alused.  

   

4. Käesolevaga anname hankijale loa järelepärimiste tegemiseks Maksu- ja Tolliametist, 

karistusregistrist või muust pädevast institutsioonist, et kontrollida hankemenetluses olulisi 

asjaolusid.  

  

5. Kinnitame, et kõik hankepassis esitatud andmed on õiged.  

  

  

  

  

/allkirjastatud digitaalselt/  
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Aktiivõppeprogrammide juhendajad  

  

  

  

Hankelepingu täitmisel osalevad juhendajad:  

  

Kinnitame, et aktiivõppeprogramme viivad läbi vastava erialase kvalifikatsiooniga ja praktilise 

kogemusega spetsialistid (juhendajad), kes valdavad hästi aktiivõppealast metoodikat. Tagame, 

et kõik programmi läbiviimisega seotud juhendajad vastavad lastekaitseseaduse §-i 20 lõigetes 

1 ja 2 sätestatud nõuetele;     



 

Lisa 4  

  

Pakkumus loodusainete valdkonnas  

  

  

Loodusainete valdkond   

  

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid ja lasteaiad saavad programme valida (sisaldab programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike 

ruumide, vahendite ja transpordi kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga).  

 

Lasteaiad (6-7-aastased lapsed) 

  

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht (ak 

tundides)  

Vajalikud 

ruumid, vahendid 

ja transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekava 

valdkondade õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärkidega (5. 

peatükk)   

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 
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I kooliaste (1.-3. klass) 

  

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 

  

II kooliaste (4.-6. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 
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III kooliaste (7.-9. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 

  

4. Pakkuja on 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastal nõus läbi viima eelnimetatud programmid tunnimaksumusega _____________ eurot. 

Aktiivõppeprogrammi ühe kontakttunni maksumus sisaldab nii kontakttunni läbiviimise, ettevalmistamise, tagasisidestamise, 

õppeprogrammides osalemise koordineerimise, aruandluse koostamise tasu ja õppevahendite maksumust. Kontakttunni maksumus ei ole 

tingimuslik, st see on sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest, maksudest vms.  

  

Maksumusele lisandub käibemaks:  

  

____ Jah  

  

____ Ei  

(Pakkuja peab tähistama x-ga, kas maksumusele lisandub käibemaks või mitte)  

  

Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus 90 päeva.  

  

/allkirjastatud digitaalselt/  
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Lisa 5  

  

Pakkumus täppisteaduste valdkonnas  

  

  

Täppisteaduste valdkond   

  

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid ja lasteaiad saavad programme valida (sisaldab programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike 

ruumide, vahendite ja transpordi kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga).  

 

Lasteaiad (6-7-aastased lapsed) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht (ak 

tundides)  

Vajalikud 

ruumid, vahendid 

ja transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekava 

valdkondade õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärkidega (5. 

peatükk)   

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 
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I kooliaste (1.-3. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 

  

II kooliaste (4.-6. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 
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III kooliaste (7.-9. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 

  

4. Pakkuja on 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastal nõus läbi viima eelnimetatud programmid tunnimaksumusega _____________ eurot. 

Aktiivõppeprogrammi ühe kontakttunni maksumus sisaldab nii kontakttunni läbiviimise, ettevalmistamise, tagasisidestamise, 

õppeprogrammides osalemise koordineerimise, aruandluse koostamise tasu ja õppevahendite maksumust. Kontakttunni maksumus ei ole 

tingimuslik, st see on sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest, maksudest vms.  

  

Maksumusele lisandub käibemaks:  

 ____ Jah  

  

____ Ei  

(Pakkuja peab tähistama x-ga, kas maksumusele lisandub käibemaks või mitte)  

  

Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus 90 päeva.  

 

 /allkirjastatud digitaalselt/  
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Lisa 6  

  

Pakkumus humanitaar- ja sotsiaalvaldkonnas  

  

  

Humanitaar- ja sotsiaalvaldkond   

  

Pakutavate aktiivõppeprogrammide nimekiri, millest koolid ja lasteaiad saavad programme valida (sisaldab programmide kirjeldust ja mahtu, vajalike 

ruumide, vahendite ja transpordi kirjeldust, programmi seost riikliku õppekavaga).  

 

Lasteaiad (6-7-aastased lapsed) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht (ak 

tundides)  

Vajalikud 

ruumid, vahendid 

ja transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos koolieelse 

lasteasutuse riikliku õppekava 

valdkondade õppe- ja 

kasvatustegevuse eesmärkidega (5. 

peatükk)   

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

(vajadusel lisada ridu) 
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I kooliaste (1.-3. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

 (vajadusel lisada ridu) 

  

II kooliaste (4.-6. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

 (vajadusel lisada ridu) 
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III kooliaste (7.-9. klass) 

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos põhikooli riikliku 

õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

 (vajadusel lisada ridu) 

   

2. Gümnaasium (10.-12. klass) (täidetakse ainult humanitaar- ja sotsiaalvaldkonna puhul)  

 

Programmi 

nimetus  

Kontakttundide 

maht  

(ak tundides)  

Vajalikud ruumid, 

vahendid ja 

transport  

Programmi kirjeldus  Programmi seos gümnaasiumi 

riikliku õppekavaga  

(saavutatavad pädevused ja 

õpitulemused)  

Programm 

sobib/on 

kohandatav 

hariduslike 

erivajadustega 

õpilastele 

           

           

           

 (vajadusel lisada ridu) 
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4. Pakkuja on 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaastal nõus läbi viima eelnimetatud programmid tunnimaksumusega _____________ eurot. 

Aktiivõppeprogrammi ühe kontakttunni maksumus sisaldab nii kontakttunni läbiviimise, ettevalmistamise, tagasisidestamise, 

õppeprogrammides osalemise koordineerimise, aruandluse koostamise tasu ja õppevahendite maksumust. Kontakttunni maksumus ei ole 

tingimuslik, st see on sõltumatu inflatsioonist, valuutakurssidest, maksudest vms.  

  

Maksumusele lisandub käibemaks:  

  

____ Jah  

  

____ Ei  

(Pakkuja peab tähistama x-ga, kas maksumusele lisandub käibemaks või mitte)  

  

Pakkuja kinnitab, et pakkumus on jõus 90 päeva.  

  

/allkirjastatud digitaalselt/ 



 

Lisa 7  

  

Hankeleping nr  

Aktiivõppeprogrammide läbiviimine   

  

Käesolev hankeleping (edaspidi „leping”) on sõlmitud ........ 2022. a Tartus.  

  

HANKIJA:    TARTU LINN (edaspidi „hankija”)   

Registrikood:    75006546  

Esindaja:    Riho Raave  

      Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 

juhataja  

Esindusõigus:    Tartu Linnavalitsuse ....... 2021. a korraldus nr 

....  „....”  

Aadress:    Raekoja plats 12,  

   51004Tartu  

Kontaktandmed:   

ja  

7361 440,  

ho@tartulv.ee   

TEENUSE 

OSUTAJA:  

......... (edaspidi „teenuse osutaja”)   

Registrikood:      

Esindaja:      

Esindusõigus:      

Aadress:       

Kontaktandmed:        

Konto number:      

  

(edaspidi koos pooled ja eraldi pool) sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevas:  

  

1. LEPINGU DOKUMENDID  

1.1. Käesoleva lepingu dokumendid koosnevad lepingust ja lepingu lisadest, milles 

lepitakse kokku lepingu sõlmimise ajal ja pärast lepingu sõlmimist.  

1.2. Sõlmimise ajal on lepingul järgmised lisad: LISA 1 – Teenuse osutaja esitatud 

pakkumus LISA 2 – statistilise aruande vorm.  

2. LEPINGU EESMÄRK JA ESE  

2.1. Lepingu sõlmimise eesmärgiks on pakkuda Tartu munitsipaalkoolide õpilastele 

ja munitsipaallasteaedade lastele kooliväliseid aktiivõppeprogramme, mis 

aitavad arendada riiklikes õppekavades sätestatud üld- ja valdkonnapädevusi 

ning saavutada ettenähtud õpitulemusi.  

2.2. Lepinguga avab hankija haridusasutustele võimaluse tellida teenuse osutajalt 

tema pakutavaid ja tellija poolt heakskiidetud aktiivõppeprogramme teenuse 

osutajaga kokkulepitud tingimustel.   

3. POOLTE KOHUSTUSED  

3.1.  Teenuse osutaja kohustub:  
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3.1.1. võimaldama koolidel ja lasteaedadel valida aktiivõppeprogrammide nimekirjast 

programme;  

3.1.2. viima perioodil 01.10.2022-30.06.2024 lähtuvalt haridusasutuste tehtud valikust 

läbi aktiivõppeprogramme;  

3.1.3. valmistama ette ja läbi viima aktiivõppeprogrammid ning andma osalejatele ja 

hankijatele tagasisidet;  

3.1.4. tagama aktiivõppeprogrammide alusel laste õpetamise orienteeruvalt 24 lapsega 

rühmades (v.a hariduslike erivajadustega õpilaste puhul), erandjuhul kuni 28 

lapsega rühmades (nt aktiivõppeprogrammis osalevas rühmas on rohkem kui 24 

õpilast);   

3.1.5. tagama, et aktiivõppeprogrammid viiakse läbi Tartu linna piires, v.a kui 

kokkuleppel haridusasutusega viiakse konkreetne programm läbi väljaspool 

Tartut (kool või lasteaed tasub transpordi); 

3.1.6. koordineerima koostööd haridusasutustega: leppima kokku programmide 

toimumise aja, vajadusel transpordi korraldamise, tagab programmide 

läbiviimiseks vajalikud ruumid ja vahendid;  

3.1.7. kajastama aktiivõppeprogrammide läbiviimisega seotud andmeid tellija 

määratud andmebaasides;  

3.1.8. tagama, et aktiivõppeprogramme viivad läbi vastava erialase kvalifikatsiooniga 

ja praktilise kogemusega spetsialistid (juhendajad), kes valdavad hästi 

aktiivõppealast metoodikat ning kes kõik vastavad lastekaitseseaduse §-i 20 

lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele; 

3.1.9. esitama hankijale arve läbiviidud aktiivõppeprogrammide kontakttundide alusel 

arvestusega, et arve maksetähtaeg on vähemalt 14 päeva;  

3.1.10. pidama vastavalt lisale 2 (statistiline aruanne) arvestust tegelikult läbiviidud 

programmide kohta, kus on välja toodud programmi toimumise aeg, programmi 

nimetus, programmi läbiviija nimi(d), osaleva haridusasutuse nimetus, osalejate 

arv, klass, haridusasutuse esindaja kinnitus;  

3.1.11. esitama käesoleva lepingu punktis 3.1.10. nimetatud statistilise aruande   

1) perioodi 01.10.2022 – 30.06.2023 kohta hankijale 30. juuniks 2023; 

2) perioodi 01.09.2023–30.06.2024 kohta hankijale 30. juuniks 2024;  

3.1.12. hankijalt vastava juhise saamisel planeerima aktiivõppeprogrammide läbiviimist 

 ja koostama aruandlust kokkulepitud keskkonnas;  

3.1.13. viima iga läbiviidud programmi käigus või vahetult pärast programmi toimumist 

 läbi tagasisideküsitluse osalejate seas endale sobivas vormis (veebiküsimustik, 

 vabas vormis kirjalik tagasiside vms);  

3.1.14 arvestama hankija kirjalikult esitatud märkustega ja antud juhistega, kui need on 

 kooskõlas lepinguga, hankemenetluse käigus esitatud dokumentidega ja 

 õigusaktidega; 

3.1.15. viivitamatult teatama hankijale:  

1) asjaoludest, mis takistavad teenuse osutajal lepingu täitmist;  

2) lepingu muutmise vajalikkusest; 

3) lepingu täitmisel esinevatest muudest probleemidest.  

 

3.2.  Hankija kohustub:  

3.2.1. maksma teenuse osutajale arve alusel aktiivõppeprogrammide läbiviimise eest 

___ eurot ühe kontakttunni eest (teenuse osutaja kajastab arvel arve esitamise 

hetkeks tegelikult läbiviidud kontakttundide maksumuse). Programmide 
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läbiviimise eest makstav summa hõlmab lisaks kontakttundide läbiviimisele ka 

programmide planeerimise, koordineerimise, ettevalmistamise, 

tagasisidestamise, aruannete koostamise ja õppevahendite kulusid;  

3.2.2. teavitama koole ja lasteaedu aktiivõppeprogrammide valimise võimalusest ja 

korraldama neis asutustes valiku tegemise aktiivõppeprogrammide nimekirjast;  

3.2.3. koordineerima haridusasutuste vahel aktiivõppeprogrammide mahtude 

jagamist;  

3.2.4. teavitama jooksvalt teenuse osutajat valitud programmidest ja mahtudest;  

3.2.5. tagama, et rühma esindaja (õpetaja) osaleb koos lastega aktiivõppeprogrammis 

ja tegutseb vajadusel abiõpetajana;  

3.2.6. teavitama haridusasutusi kohustusest korraldada osalejate kohalejõudmine 

programmi toimumise algusajaks;  

3.2.7. viima perioodil veebruar-märts 2024 koolides ja lasteaedades läbi 

tagasisideküsitluse toimunud aktiivõppeprogrammide kohta, et seda arvestada 

järgmise hanke korraldamisel. 

  

4. VASTUTUS  

4.1. Pooled täidavad omapoolseid kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, 

järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.  

4.2. Pooled vastutavad oma kohustuste süülise, mittevabandatava täitmata jätmise 

või mittekohase täitmise korral, välja arvatud juhul kui täitmisest keeldumise 

või mittekohase täitmise õigus tuleneb lepingust või seadusest.  

4.3. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu 

tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida rikkunud pool ei saanud mõjutada ja 

mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu 

sõlmimisel selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või 

selle tagajärje ületaks.  

4.4. Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui 

kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise põhjustas teise poole 

tegevus või tegevusetus.  

4.5. Pool teatab teisele poolele lepingu rikkumisest, kirjeldades rikkumist piisavalt 

täpselt, kolmekümne (30) päeva jooksul arvates päevast, millal ta sai teada või 

pidi teada saama lepingu rikkumisest. Lepingu rikkumisest ei pea teatama, kui 

lepingu rikkumine seisneb lepingus sätestatud tähtajaks mõne dokumendi 

üleandmata jätmises.  

4.6. Teenuse osutaja on kohustatud hüvitama valeandmete esitamise, andmete 

muutumisest mitteteatamise või muudatuste nõutaval viisil vormistamata 

jätmise tagajärjel hankijale tekkinud kahju.  

4.7. Hankijal on õigus leping üles öelda, kui teenuse osutaja:  

4.7.1. keeldub korduvalt nimekirjas oleva programmi läbiviimisest, kuigi 

haridusasutus on programmi valinud;  

4.7.2. kasutab programmi läbiviimisel ebasobivaid ruume või ei taga 

osalejatele piisavaid õppevahendeid;   

4.7.3. tekitab haridusasutustele programmide läbiviimise aja kokkuleppimisel 

ajalisi piiranguid või muid logistilisi probleeme;  

4.7.4. esitab aruandes valeandmeid;  

4.7.5. ei ole esitanud hankijale nõutud dokumente.  
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5. TEATED  

5.1. Lepingu punktis 9.1. märgitud hankija kontaktisik teavitab e-posti teel teenuse 

osutajat punktides 3.1.10. nimetatud aruannete puudus(t)est.   

5.2. Hankija ja teenuse osutaja vahelised lepinguga seotud andmed ja tahteavaldused 

(edaspidi „teated”), kaasa arvatud lepingu rikkumisest teatamine, peavad olema 

esitatud kirjalikus või elektroonilises vormis, välja arvatud juhtudel, kui teade 

on informatiivse iseloomuga, mis ei loo ega too kaasa õiguslikke tagajärgi, või 

kui käesolevas lepingus on ette nähtud teisiti.  

5.3. Pooled kohustuvad teineteisele teatama oma andmete muutumisest vähemalt 

viis (5) tööpäeva enne muutumist. Kuni käesolevas punktis sätestatud tähtaja 

möödumiseni või teatamata jätmisel loetakse lepingus toodud andmete alusel 

edastatud teated kohaselt edastatuks.  

6. VAIDLUSTE LAHENDAMINE  

6.1. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige vastastikusel mõistmisel 

põhinevate ja avalikke huve arvestavate läbirääkimiste teel.  

6.2. Kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.  

7. LEPINGU MUUTMINE  

7.1. Lepingu muutmine toimub poolte volitatud isikute vahel sõlmitud kirjaliku 

kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana.  

7.2. Pool, kes soovib lepingut muuta, esitab sellekohase ettepaneku teisele poolele 

kirjalikult. Teine pool on kohustatud ettepanekule kirjalikult vastama kümne 

(10) päeva jooksul. Muutmisettepanekust keeldumise korral tuleb seda 

kirjalikult põhjendada.  

7.3. Hankija võib lepingut ühepoolselt muuta, kui see on vajalik, et vältida 

ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist või on tingitud õigusaktide ja 

haldusaktide muutumisest.  

8. LEPINGU KEHTIVUS  

8.1. Leping jõustub 30. septembril 2022 ja kehtib kuni 30. juunini 2024.  

8.2. Lepingu pooltel on õigus leping omavahelisel kirjalikul kokkuleppel igal ajal 

lõpetada.  

9. LÕPPSÄTTED  

9.1. Käesoleva lepinguga seotud informatsiooni vahetamiseks määravad pooled 

kontaktisikuteks hankija poolt Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 

hariduskorralduse peaspetsialist Marge Tänava (+372 5380 8308, 

marge.tanava@tartu.ee) ning teenuse osutaja poolt ........ (.........).   

9.2. Kui ükskõik milline lepingu säte on või osutub tühiseks, on poolte tahteks, et 

lepingu ülejäänud sätted jääksid kehtima.  

9.3. Lepingust tuleneva õiguse teostamisel esinev viivitus ei tähenda sellest õigusest 

ja kohustusest loobumist.   

9.4. Lepingu lõppemisel mistahes põhjusel kohaldatakse ka pärast lepingu lõppemist 

neid lepingu sätteid, mis oma olemuse tõttu sätestavad poolte õigusi ja kohustusi 

pärast lepingu lõppemist.  

9.5. Käesoleva lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis 

ja Tartu linnas kehtivatest õigusaktidest.  

  

  



 

HANKELEPINGU LISA 2  

  

Statistiline aruanne aktiivõppeprogrammide läbiviimise kohta  

  

 Periood: …  

  

Toimumise 

aeg  

Programmi nimetus  Maht 

kontakttundides  

Läbiviija 

(juhendaja)  

Kool /Lasteaed Klass 

(kooli 

puhul)  

Osalejate 

arv  

Kooli/lasteaia esindaja 

kinnitus  

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 


