
Lisa 4 

 
VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

TOITLUSTUSJUHI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Toitlustusjuht 

Tegevusvaldkond: Toitlustamise organiseerimine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 
nimetamine: 

Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Kokad, Toidulaohoidja, Köögitöölised 

Teenistuja asendab: Otsese juhi poolt määratud ametnikku 
 

Teenistujat asendab: Otsese juhi poolt määratud ametnik. 
 

Teenistuskoha põhieesmärk: Nõuetele vastav toitlustamise organiseerimine 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskeriharidus  ja sellele lisanduv eri-, kutse-, ja tööalane 
ettevalmistus 

2. Eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel, vene keele oskus 
soovitav.  

3. Arvuti kasutamise oskus: Microsoft Word, MS Excel ja MS Outlook, 
MS Internet Explorer, laoprogramm Buum QSL. 

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

1. Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste 
väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt. 

2. Kohusetunne, otsustusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne 
täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse eest. 

3. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 
pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. 

4. Oskus ja tahe  teha meeskonnatööd. 
5. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab kinnipeetavate menüü 
vastavalt kehtivale seadusandlusele 
Koostab ametnike menüü, vastavalt 
nõuetele. 

Tagatud toitlustamine vanglas. 
 

2. Vastavalt koostatud menüüdele, esitab 
kokkadele tehnoloogilised kaardid ja 
toidulaohoidjale tellimused 

Tagatud tõrgeteta toidu valmistamine. 

3. Koostöös Meditsiiniosakonnaga kontrollib 
valmistatava toidu kvaliteeti ja kindlustab 
eritoitu vajavate kinnipeetavate 
toitlustamise. 

Tagatud Meditsiiniosakonna järelvalve all teostatavad 
toimingud. 

4. Kontrollib vastavalt vajadusele valmistoidu 
välja jagamist kogust ja nõuetele 
vastavust. 

Kontrollitud väljastatava toidu nõuetele vastavus. 

5. Korraldab köögiruumide ja söökla 
korrasoleku ja puhtuse, vastavalt 
hügieeni- ja muudele nõuetele 

Tervisekaitse  ameti poolt kehtestatud normide järgimine. 

6. Määratleb ja tellib köögiinventari 
hoolduseks ja ruumide koristamiseks  
vajaminevad pesu-ja 
desinfitseerimisvahendid ning 
koristusvahendid, vastavalt kehtestatud 
normidele ja tegelikule nõudlusele 

Enesekontrolli plaani täitmine. Nõuetekohase puhtuse 
tagamine. 



7. Suhtleb riiklike ametitega söökla 
enesekontrolli ja tunnustamise 
küsimustes, tagab kontrollorganite 
ettekirjutiste täitmise määratud tähtajaks. 

Tagatud söökla köögis toimuvate  tööprotsesside 
dokumenteerimine ning seadusandlusega kooskõlla viimine. 
Likvideeritud eksimused ja ebakõlad köögi tegevuses. 

8. Informeerib koheselt köögiseadmetes 
tekkinud häiretest Viru Vangla rikkeid ja 
hooldust pakkuvat ettevõtet. 

Tagatud seadmete operatiivne remont ja hooldus 

9. Teavitab koheselt Julgeolekuosakonda 
või Järelevalveosakonda tõrgetest 
kinnipeetavate töös 

Tagatud distsipliin ja julgeolek köögis. 

10. Koostab iga kuu söökla töötajate 
töögraafiku; kuu jooksul toimunud 
muudatustest informeerib otsest juhti 
jooksvalt; 

Töötajate tööaja planeerimine tagatud. 

11. Töötab välja oma vastutusvaldkonnas 
vaja minevad korrad,  dokumentide vormid 
ning esitab need kooskõlastamiseks 
otsesele juhile. 

Olemas vajalikud dokumendi vormid. 

12. Vajadusel koostab ja esitab otsesele 
juhile õiendeid,  aruandeid  ja  muud  
informatsioonilist laadi dokumente 
halduse alal tehtava töö kohta. 

Koostatud ja esitatud õiendid, aruanded ja muud 
informatsioonilist laadi dokumendid majanduse alal tehtava töö 
kohta vastavalt otsese juhi määratud tähtaegadele. 

13. Analüüsib vangla söök lat  
puudutavate hanketegevusega 
seotud kulusid; 

Analüüsid teostatud, ratsionaalsed hanked on tagatud. 

14. Osaleb materiaalsete väärtuste ja muu 
vangla vara inventeerimisel, ning tagab 
nimetatud vara säilivuse 

Läbi viidud materiaalsete väärtuste inventuurid. 
 

15. Lahendab oma valdkonda puutuvaid 
küsimusi ning lahendab kaebusi ja 
avaldusi teenistuse pädevusse 
kuuluvates küsimustes; 

Teenistuse pädevusse kuuluvate avalduste ja küsimuste 
lahendamine on tagatud. 

16. Edastab alluvatele vangla ja tööd 
hõlmava üld– ja erialase informatsiooni. 

Info liikumine on tagatud. 

17. Koostab ja edastab alluvate 
puhkuseajakava kooskõlastamiseks 
otsesele juhile. 

Puhkuste  ajakava  on    koostatud ja esitatud otsesele juhile 
kokku lepitud tähtajaks 

18. Korraldab oma valdkonna 
dokumentatsiooni süstematiseerituse, 
tagab oma töövaldkonda hõlmavate 
dokumentide säilimise, korrasoleku ja 
üleandmise arhiivile  

Oma  valdkonna   dokumendid   on  säilitatud   ja korrastatud 
ning arhiveeritud 

19. Teostab   teabenõuete    vastuvõtmist    
ja nendele vastamise ettevalmistamist. 
Tagab  vanglasiseseks tunnistatud 
teabe kaitstuse. 

Teabenõuded  on  vastuvõetud  ja  nendel  on vastatud 
õigeaegselt, vanglasiseseks tunnistatud teave on kaitstud. 

20. Täidab muid õigusaktidest  tulenevaid  
ja otseselt juhilt saadud tööülesandeid. 

Muud  õigusaktidest  tulenevad  ja otsese juhilt saadud 
ülesanded on täidetud ja vastavalt määratud ja kokku lepitud 
tähtaegadele 

21. Kooskõlastab E-arvekeskuses enda 
pädevuses ja tellitud teenuste arveid. 

E-arvekeskuse arve menetlusrajale on edastatud õiged ja 
asjakohased dokumendid. 

22. Viib alluvate seas õigeaegselt läbi 
arenguvestlused. Esitab arenguvestluste 
tulemustest tulenevad ettepanekud 
osakonnajuhatajale. 

Arenguvestlused on õigeaegselt ning kehtivale korrale 
vastavalt läbi viidud, tulemused analüüsitud. 

23. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 



dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

24. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

25. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

26. Täidab vahetult juhilt/struktuuriüksuse 
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/             
 


