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Mil viisil ja kuidas saab/tohib külaselts
toitlustusega tegeleda?

Info edastas Kadi Kuusk VTA toiduosakonna peaspetsialist





VTA-d ei pea teavitama, kui toimub eraisikute poolt juhuslik ja ühekordne toidu
käitlemine, valmistamine, ladustamine ja pakkumine. Regulaarseks loetakse
tegevust, mis viitab teatavale jätkuvusele ning organiseerituse tasemele.
Regulaarseks arvatakse ka tegevust, mis on näiteks sesoonne. Nt: puumahla
kogumine kevadeti, mustikamoosi valmistamine mustika kasvuperioodil jne.
Kuulub teavitamisele ja läheb määruse (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni
kohta, reguleerimisalasse
Kui käitleja tegeleb regulaarse toidu käitlemisega, peab ta VTA-le enne oma
tegevuse algust esitama majandustegevusteate- ja/või tegevusloa taotluse.
Seda on võimalik teha Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu. Kuid on ka
võimalik teha Veterinaar- ja toiduameti kodulehel kättesaadava vormi kaudu.

Majandustegevusteade





on vaja VTA-le esitada, kui tegeletakse järgmiste toidu
käitlemise
valdkondadega:
eritemperatuuri mittevajava toidu serveerimine sh kaasamüük;
kuumade jookide valmistamine/serveerimine sh kaasamüük;
toidu valmistamine ja/või serveerimine (sh toidu kaasamüük) teisaldatavas või
ajutises käitlemiskohas:




Ajutine toitlustusettevõte on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuud kestev
(nt. hooajalised ettevõtted), ühel müügialal toitlustamisega tegelev ettevõte (avalik
üritus, laat, turg, mess, festival jm); Majandustegevusteade esitatakse iga ürituse kohta
eraldi. Majandustegevusteate esitamisel märgitakse teatisele tegevuse alustamise ning
lõpetamise kuupäevad.
Teisaldatav toitlustusettevõte on mistahes liigutatav (kokku pandav, lahti võetav, ühest
kohast teise viidav) käitlemisüksus või seade (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm)
Esitades teisaldatava ettevõtte majandustegevusteate, peab taotlusele märkima ainult
tegutsemise alguse kuupäeva. Teisaldatavast ettevõttest teavitatakse VTAd ettevõtte

Muude tegevuste korral tuleb taotleda TEGEVUSLUBA

Toidu käitlemiseks toitlustusettevõttes järgmistel
toatemperatuurist erineval temperatuuril hoitava toidu ehk eritemperatuuri
juhtudel:


vajava toidu käitlemisel (toidu valmistamine ja/või serveerimine sh toidu
kaasamüük);





teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja
-veokid) loomse toidu töötlemine, sealhulgas valmistamine, või pakendamine
ja turustamine teisele käitlejale .
Toitlustusega seonduvad muud info- ja juhendmaterjalid VTA koduleheküljelt
on leitavad siit: https://vet.agri.ee/?op=body&id=805

Majandustegevusteate esitamine ja tegevusloa taotlemine on tasuta, tunnitasu





Tegevusloa saamiseks taotlusele lisatavad
ettevõtte asendiplaan koos vee ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
dokumendid
ruumide plaan koos seadmete ja sisseseade paigutuse ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga. Veevõrgu plaanil
näidatakse nummerdatult kõik veevõtukohad. Ruumide plaanil näidatakse ära toidu, pakkematerjalide, jäätmete ning
töötajate liikumisteed;













andmed käitlemisruumides kasutatud viimistlusmaterjalide kohta;
reguleeritava temperatuuri või õhu suhtelise niiskusega või reguleeritava temperatuuri ja õhu suhtelise niiskusega ruumide
asjakohase reguleeritava parameetri arvväärtused;
käitlemisprotsessi tehnoloogiline skeem koos toiduohutuse seisukohalt oluliste parameetritega ning tehnoloogia
lühikirjeldus;
andmed projekteeritud ning kavandatava või tegeliku käitlemisvõimsuse, sealhulgas hoiuruumide mahutavuse kohta;
ettevõttes kasutatava vee analüüsi katseprotokollid veeseaduse § 13 lõike 2 alusel kehtestatud joogivee tavakontrolli käigus
uuritavate näitajate kohta. Katseprotokollid peab olema väljastanud joogivee analüüsimiseks akrediteeritud laboratoorium;
puhastamis- ja desinfitseerimisplaan, mis sisaldab andmeid seadmete ja ruumide puhastamiseks ning desinfitseerimiseks
rakendatavate meetmete ja kasutatavate ainete kohta;



kahjuritõrjeplaan, mis sisaldab andmeid kahjurite tõrjeks rakendatavate meetmete kohta;



toidujäätmete, toiduks mittekasutatavate kõrvalsaaduste ja muude jäätmete kogumise, äravedamise ja kahjutustamise

Näitega küsimused- vastused
Külamajas on köök (tunnustamata) ja
külaselts korraldab kord kuus
pannkoogipühapäevi. Pannkooke
müüakse. Kas seda tohib teha?
Vastus: Antud tegevus ei ole eraisikute
poolt korraldatud juhuslik käitlemine.
See on regulaarne ning MTÜ poolt
korraldatud. VTA-le tuleb esitada
tegevusloa taotlus.

Külamajas on köök (tunnustamata) ja
seal valmistatakse tellimusel söögid
kohapealsele erapeole. Nt külaelanik
peab külamajas oma sünnipäeva ja
tellib ruumid +toitlustuse kohapealt.
Vastus: Kui toit valmistatakse MTÜ
poolt, siis peab tegevusluba taotlema.

Näitega küsimused- vastused
Külaselts korraldab kohaliku laada või
muu sündmuse ja paneb üles nn
kodukoogi leti, kus müüakse erinevate
inimeste poolt kodus küpsetatud
kooke. Tavaliselt korraldatakse
selliseid müüke külaseltsile tulu
teenimiseks. Või siis läheb külaselts
oma müügiletiga kuhugi suuremale
laadale.
Vastus: kui tegemist on eraisiku poolt
tehtav juhuslik toidu valmistamine ja
müük, siis ei pea VTA-d oma tegevusest
teavitama. Kui tegevus on regulaarne,
tuleb käitlejal esmalt VTA-d teavitada

Tänaseks päevaks laialt levinud
kohvikute päev- küla (või suurem
piirkond) kuulutab välja
kohvikute päeva ja ühepäevaseid
kohvikuid peavad eraisikud oma
kodus /aias. Kas on ka selleks
puhuks nõuded/reeglid mida
järgida?

Vastus: Antud tegevus ei kuulu
VTA-e teavitamisele. Tagada tuleb
toiduohutus kogu toiduahela
jooksul. Juhtnöörid leiate siit:
https://vet.agri.ee/static/body/files/2817

