
 / 1 3

02.09.2021

PÕLLUMAJANDUS- JA OIDUAMET

 
      PROTOKOLL NR 15-294-21/108

 
 
Üldandmed
 
• Kontrollitava isiku nimi,
registri-/isikukood, aadress

VÕRU LINNAVALITSUS / 75019980 / Võru maakond, Võru
linn, Jüri tn 11

• Kontrollitava isiku esindaja Ave Kalk
• Kontrolliobjekti nimi ja aadress Võru Lasteaed Punamütsike köök / Vilja 10, Võru linn,

Võrumaa, 65605
• Järelevalve toimingu juures viibinud
isiku nimi ja ametinimetus

Ave Kalk, Ülla Eggert, Tarmo Murel

• Eelmine kontrolliobjekti hindamise
kuupäev

17.08.2020

• Eelmine kontrolliobjekti 
hindamise protokolli number

15-378-20/055

 
Kontrolltoimingu läbiviimise aeg
 
• Kontrolli ettevalmistamine  Kuupäev  1.09.2021 – 1.09.2021

 Kestus  0,1 tundi
• Kontrolliobjekti hindamine  Kuupäev  1.09.2021 – 1.09.2021

 Kestus  1,2 tundi
     - Sealhulgas kohapealne kontroll  Kuupäev  1.09.2021 – 1.09.2021

 Ajavahemik  10:25 - 11:38
• Protokolli koostamine  Kuupäev  2.09.2021

 Kestus  0,9 tundi
• Järelevalvetasu arvestamise 
aluseks olev aeg kokku, täistundides   0 tundi
 
Kontrollitavad valdkonnad ja põhjused
 

Valdkond Alamvaldkond Põhjus

Toit Toidukäitlemine Plaaniline

Toit Toidukäitlemine Suunatud kontroll
 
 
 
Kontrollitavad toidu käitlemisvaldkonnad
 

Käitlemisvaldkond Käitlemiskoht Käitlemisvaldkonna alamvaldkond

Toitlustamine Lasteaed Toitlustamine koolieelses lasteasutuses, põhikoolis,
gümnaasiumis, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses,
kinnipidamisasutuses ning Kaitseväes
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Tuvastatud asjaolud
 
1.

Toidukäitlemise üldnõuded - laboratoorsed uuringud - Käitleja enesekontrolliproovid

Kontrolli käigus tuvastati asjaolu, et ettevõttes ei teostata proovivõttu vastavalt
enesekontrolliplaanis toodud proovivõtukavale ega vastavalt Põllumajandus- ja Toiduameti
juhendile.

Ettevõtte enesekontrolliplaanis on proovivõtukava osana toodud, et uhtmeproove teostatakse 2x
aastas miinimum 5 proovi korraga. Proovid teostatakse märtsis ja septembris.

Käitleja esitas Võrumõisa labori katseprotokolli nr 68/PP (analüüs teostatud 21.-26.08.2020).
Vastavalt katseprotokollile vastasid tulemused nõuetele.

Käitlejale selgitati tuvastatud asjaolu ning ettevõtte majandusjuhataja kinnitas, et edaspidi
võetakse proove vastavalt enesekontrolliplaanis toodud proovivõtukavale. Majandusjuhataja
sõnade kohaselt toimub järgmine proovivõtt septembri kuu jooksul.

 
2.

Toidukäitlemise üldnõuded - toidualane teave - Lahtise toidu toidualane teave müügikohas

Suunatud kontrolli käigus hinnati allergeenide kohta esitatavat teavet toitlustusettevõttes.
Ettevõtte töötajad olid kursis peamiste allergeenidega, kuid tähelepanu juhiti ka asjaolule, et toidus
võivad olla koostisosad, mis koosnevad omakorda liitkoostisosadest. Ettevõtte laohoidja sõnade
kohaselt konsulteeritakse lapsevanematega seonduvalt toitude erisoovidega. Käitlejale edastati ka
allergeenide kohta käiv infomaterjal.

 
3.

Toidukäitlemise üldnõuded - Üldnõuded toidule

Protokollis nr 15-378-20/055 tehtud märkus jahutatud lihatoodete külmutamise kohta oli täidetud.
Kontrolli ajal ei olnud sügavkülmikus jahutatuna ettevõttesse tulnud originaalpakendis lihatooteid.
Käitleja esindaja sõnade kohaselt ei külmutata ettevõttes enam jahutatuna sisse tulnud lihatooteid.

 
4.

Toidukäitlemise üldnõuded - Joogivesi

Ettevõtte majandusjuhi sõnade kohaselt teostatakse ettevõttes perioodiliselt iga kuu, kui lasteaia
bassein töötab, veeanalüüs, mille käigus lastakse käitleja teada uurida ka joogivett. Majandusjuht
esitas Tartu Terviseameti labori katseprotokollid nr TL2021/V0356K ja TL2021/V0356B
(analüüsitud 10.02.2021-11.02.2021) (LISA 1). Katseprotokolli järgi on tegemist basseinivee
analüüsiga ning katseprotokollidelt ei selgu, kas ja millised näitajad kehtiva joogivee kohta.

Käitleja tähelepanu juhiti tuvastatud asjaolule ning käitleja kinnitas, et Terviseameti laboriga
selgitatakse, kas joogivee analüüsi siiski teostatakse.
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5.

Toidukäitlemise üldnõuded - toidu jälgitavus - loomse toidu jälgitavus

Järelevalve käigus kontrolliti loomse toidu jälgitavust järgmistel toodetel:

1)     Broileri kintsuliha 10 kg (vp 2 kg), parim enne 15.12.2021, EMERI KAUBANDUSE OÜ
arve-saateleht nr 2107044

2)     KARNI „Abasink“, kõlblik kuni 15.09.2021,  AS A.M.F. Hulgi arve-saateleht nr 22219

Tooted olid saatelehega kokkuviidavad.

 
6.

Toidukäitlemise üldnõuded - Temperatuuri vastavus nõuetele

Kontrollimise käigus teostati temperatuuride mõõtmist ettevõte külmseadmes (PTA kalibreeritud
digitaaltermomeeter TFX 422 NR 10378045).

Mõõtmise tulemusena saadi:

Külmseadme piimapakendite vahel (piimatooted, lihatooted, köögiviljad +2…+6°C) mõõtetulemus on
koos laiendmõõtemääramatusega +5,2±1,0°C

Laiendmõõtemääramatus on hinnatud 95% tõenäosusega (kattetegur k=2).

Vastavalt mõõtetulemustele vastas temperatuur nõuetele.

 
 
Protokolli kliendile edastamine viis Email / 02.09.2021
 
Protokollil on 1 lisa, 1 lehel.
 
Protokolli üleandmine
 
Kontrolli teostanud
järelevalveametniku
nimi, ametinimetus /
volitatud
veterinaararsti nimi:

Brit-Beatrice Peri , Peaspetsialist

  /allkirjastatud digitaalselt/


