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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

KINNIPEETAVATE KOKA AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Kokk 

Tegevusvaldkond: Toidu valmistamine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 
nimetamine: 

Direktor 

Vahetu juht: Toitlustusjuht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna kokka 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna kokk 

Teenistuskoha põhieesmärk: Tagab teenistujate ja kinnipeetavate korrapärase ja kvaliteetse, 
toidunormidest lähtuva toidu valmistamise. 
 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. kesk- või keskeriharidus; 
2. koka kvalifikatsioon; 
3. eelnev kogemus töötamiseks antud valdkonnas; 
4. elementaarne arvutioskus. 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. kõrge pingetaluvus; 
2. ausus ja kohusetunne; 
3. käitumise head tavad; 
4. vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine; 
5. nõustumine graafikujärgse töökorraldusega. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kindlustab kvaliteetse toidu valmistamise 
vastavalt päevaplaani kohaselt 
kooskõlastatud menüüdele; 

Tagatakse toidunormidest kinni pidamine. 

2. Võtab vastu laost toidu valmistamiseks 
vajaminevad toiduained vastavalt 
väljastus-dokumentidele; 

Kindlustatakse kalkulatsioonijärgne toidu valmistamine. 

3. Kasutab toidu valmistamiseks täpselt 
ettenähtud toiduaineid, vältides liigsete 
jäätmete tekkimist toiduainete 
puhastamisel ja tükeldamisel; 

Tagatakse säästlik toiduainete kasutamine. 

4. Teostab toiduainete kuumtöötlust 
lähtuvalt  tervisekaitseameti poolt 
kinnitatud enesekontrolli plaanile järgides 
rangelt kulinaaria- ja hügieeninõudeid; 

Tagatakse enesekontrolliplaani täitmine. 

5. Teostab toidu jagamist ja laialisaatmist,  
vastavalt kinnitatud menüüdele ja 
kogustele; 

Kindlustatakse  kinnipeetavatele ettenähtud toidukogused ning 
- normid. 

6. Hoiab köögis puhtust ja korda vastavalt 
koostatud koristusplaanile, kannab hoolt 
oma ametiriietuse puhta  väljanägemise 
eest, läbib õigeaegselt meditsiinilise 
kontrolli; läbib õigeaegselt toiduhügieeni 
koolituse. 

Tagatakse elementaarsete hügieeninõuete täitmine. 

7. Tagab töötervishoiu ja –ohutuse ning 
tuleohutuse nõuded; 

Vähendatakse ohuriske. 

8. Kontrollib tööpäeva lõpus kõikide nugade 
olemasolu 

Tagatakse julgeolek vanglas. 

9. Kinnipeetavatest tööliste ning 
köögitööliste juhendamine 

Tagatakse hea töökorraldus. 



10. Informeerib viivitamatult otsest juhti 
sööklas esinevatest puudustest; 

Puuduste kiire kõrvaldamine. 

11. Informeerib koheselt otsest juhti toidu 
mitteõigeaegsest valmimisest vähemalt 
tund enne väljastamist; 

Probleemide õigeaegne lahendamine. 

12. Kasutab sihipäraselt ja heaperemehelikult 
söökla seadmeid ja inventari ning kasutab 
säästlikult koristustarvikuid  ja 
puhastusvahendeid;  

Tagatakse seadmete ja inventari kestvuse. 

13. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid vastavalt 
nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud. 

14. 1Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

15. Osaleb tööalastel nõupidamistel. Informatsioon on edastatud. 

16. Täidab vahetult juhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud teenistujate perekonna-ja eraellu puutuvate 

andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 
3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             


