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Tunnustuse „Aasta Turvatöötaja“ valimisstatuut 
 
 
Aasta turvatöötaja valimine on ellu kutsutud tunnustamaks üksikisiku panust turvalise 
elukeskkonna loomisel, turvatöötaja ameti ühiskondlikku olulisust ning töötulemuste 
väärtustamist. 
 
Eesmärk: 
 

• tugevdada turvatöötaja kui ameti väärtust ja propageerida turvatöötaja kutset; 

• informeerida laiemat üldsust turvatöötaja ameti olulisusest ühiskonnas ja selle 
panusest turvalise elukeskkonna loomisel; 

• toetada ETEL-i liikmeskonna turvatöötajate vahelise ühtsustunde hoidmist; 
  
Valiku kriteeriumid: 
 
Esmaseks valikukriteeriumiks on töötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete 
täitmisel või ühekordne tööalane märkimisväärne tegu, tänu millele hoiti ära: 

• oht inimelule või -tervisele või suur materiaalne kahju kliendile; 

• tagati seadusandlik kord ja kaaskodanike turvalisus valvataval alal;  

• peeti kinni ühiskonnale eriti ohtlik seaduserikkuja. 
Ühekordse teo hindamisel on kaaluv roll ülesnäidatud vaprusel, kodanikujulgusel ja 
initsitatiivil. 
 
Lisaks on kandideerimisel oluline: 

• eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja 
ametikohal; 

• vähemalt 2-aastane tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal; 

• tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil; 

• igapäevane teeninduskvaliteet. 
 
Võrdsete esmaste kriteeriumite korral on täiendatavateks kriteeriumiteks: 

• isiku ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus (abipolitseinik, kaitseliitlane jne); 

• riiklik või ühiskondlik tunnustus; 

• pereväärtuste järgimine; 

• sportlikud eluviisid; 

• muud olulised asjaolud. 
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Valimise kord: 
 
Aasta Turvatöötaja valitakse: 

• ETEL-i juhatuse poolt korraldatud elektroonilisel hääletusel liikmetelt laekunud 
esildiste (vorm lisatud) alusel;  

• Valmiskomisjoni liikmeteks on ETEL tegevliikmete volitatud esindajad ning lepinguliste 
koostööpartnerite Siseministeeriumi, Maksu- ja Tolliameti, Päästeameti, Politsei- ja 
piirivalveameti,  Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Tööandjate Keskliidu ja MTÜ 
Naabrivalve esindajad. 

• Igal valimiskomisjoni liikmel on võimalik valida kolm parimat kandidaati andes 
vastavalt 3, 2, ja 1 kohapunkti, kus 3 on kõrgeim valik. 

• Rohkem punkte saanud kandidaadile omistatakse Aasta Turvatehniku aunimetus. 

• Võrdse punktisumma korral saab määravaks kõrgeimate hindamispunktide arv. 
 

Tunnustamine: 
 
Aasta Turvatöötaja  valimisega: 

• avaldatakse tunnustust ETELi liikmeskonna töötajatele nende individuaalsete 
saavutuste eest;  

• märgitakse ära kõrgetasemeline töösooritus ja kutsemeisterlikkus;  

• tunnustatakse pikaajalist töösuhet. 
 
Aasta Turvatöötaja tunnustus antakse tavapäraselt üle esimesel kalendriaastale järgneval 
ETEL üldkoosolekul: 

• Aasta Turvatöötajat autasustatakse diplomi, ETEL teeneteristi ja nimelise meenega;  

• Kõiki kvalifitseerunud Aasta Turvatöötaja kandidaate tunnustatakse ETEL-i tänukirjaga. 
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Aasta Turvatöötaja kandidaat        

           

Esitab ETEL liige: 

 

G4S Eesti 

Kandidaadi nimi: 

 

Romas Goran 

Kandidaadi vanus: 

 

30 

 

 
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 

Romas Goran on turvatööd teinud aastaid, olles turvatöötaja erinevates ööklubides ja 

baarides, samuti on ta hooajaliselt töötanud G4S turvatöötajana kaubandusobjektidel. 

2016. aasta 11. aprillil alustas Romas G4Sis turvatööd sularahavedajana, kuid juba sama 

aasta augustis liikus ta ettevõttes Tallinna kesklinna patrulli ametikohale. Alguses 

kõrvalistujana, kuid hea õppijana omandas ta kiirelt vajalikud oskused ja teadmised ning 

temast  sai juba ekipaažijuht. Ekipaaž „Tuli 18“, millega Romas sõidab, on G4Si kõige 

suurema töökoormusega patrull. 2017. aastal andis ta politseile üle poolsada korrarikkujat. 

Kokku on tal tulnud tegeleda sadade juhtumitega, kus turvatöötaja on kutsutud appi, et 

kutsuda korrale ja saata objektilt välja agressiivselt käituv isik. Iga nädalavahetus sõidab ta 

keskmiselt 20 paanikahäirele. Üldjuhul mõnda lõbustusasutusse, kus korrarikkujaks on 

alkoholijoobes mees. 
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Valik juhtumeid aastast 2017. 

• 24.01 Romas pidas Tatari 10 asuvas baaris kinni isikud, kes ründasid baaris olnud 

kliente ja ka Romast ennast. 

• 26.01 Paanikahäire aadressilt Vana turg 2.  Klienditeenindajate tööd segasid kolm 

agressiivset meest. Kui turvatöötajad kahe mehega vestlesid ja palusid neil lahkuda, 

ründas kolmas mees turvatöötajaid selja tagant. Romasel ja tema paarimehel õnnestus 

rünnak tõrjuda. Turvatöötajate ründaja anti politseile üle. 

• 23.03 Romas pidas Tatari 6 asuvas baaris kinni isiku, kes ründas baaridaami.  

• 22.04 Romas pidas Swedbanki kontoris kinni isiku, kes tahtis valedokumendiga 

arvelt raha võtta.  

• 15.05 Romas pidas Olympic kasiinos kinni isiku, kes vehkis garderoobis relvaga, mis 

hilisemal kontrollimisel osutus siiski mulaažiks. Sündmuskohale sõitnud Romas 

takistas mehel relvataolist eset uuesti kätte võtmast ja andis mehe üle politseile.  

• 28.06 avastati Kaarli puiesteelt kahtlane kott, mis oli riputatud kohviku ukselingi 

külge. Samal ajal harjutati läheduses saabuvaks noorte tantsupeoks. Romas teatas 

juhtunust häirekeskusele. Seni kuni demineerijad kahtlast eset kontrollima asusid, 

aitas Romas koos turvajuht Meelis Kaldaga piirata päästjatel ohuala ja evakueerida 

tänava äärest ja Kaarli puiestee pargist inimesed kuni politsei saabumiseni. 

Demineerijad kotist õnneks midagi ohtlikku ei avastanud. 

• 10.07 Romas reageeris väljakutsele aadressil Narva mnt. 50. Seal oli tekkinud 

omandivaidlus, kus üürnik ja üürileandja ei jõudnud omavahel kokkuleppele. 

Romase ülesanne oli politsei saabumiseni takistada vara väljaviimist üürnike poolt ja 

tagada sündmuskohal inimeste turvalisus. Romast üritati küll üürnike poolt rünnata, 

kuid mees suutis ennast kaitsta ja hoida olukorda kontrolli all kuniks politsei 

sündmuse lahendamise üle võttis. 

• 03.09 Romas sai väljakutse Suur-Karja 18 baari, kus klienditeenindajad palusid välja 

saata kolm korrarikkujat. Väljasaatmisel suunasid mehed oma agressiooni Romasele, 

kel õnnestus koos kolleegiga ründed tõrjuda ja kaks agressiivset meest kinni pidada. 

• 25.09 Romas sai väljakutse Olympic kasiinosse, et pidada kinni teisele isikule 

kuuluva dokumendi esitanud mees. Romasel õnnestus mees kasiino lähedusest rahva 

seast üles leida ja kinni pidada. Politsei saabudes selgus veel, et kinnipeetu oli 

politsei poolt tagaotsitav.  

• 30.09 Tallinna Bussijaamas istus bussis raskes alkoholijoobes isik, kellel oli kotis 

raketipüstol. Buss oli Romase kohale jõudses juba inimestest tühjaks evakueeritud. 

Romas astus bussi, kus oli purjus mees, kel kotis raketipüstol. Turvatöötaja viis koti 

koos relvaga eemale ja hoolitses politsei saabumiseni selle eest, et joobes mees 

kedagi ei ohustaks.  

• 10.11 Romas sai väljakutse Euroopa hotelli, kus klienditeenindajat ähvardas noaga 

Soome turist. Romas sai mehelt noa käest, pidas ähvardaja kinni ja andis politseile 

üle. 

 

Romas on väga tähelepanelik ja oskab Tallinna kesklinna tänavatel märgata olukordi, kus 

keegi võib hädas olla. Näiteks käesoleva aasta 31. märtsil nägi väljakutselt saabunud Romas, 

kuidas Ida-Tallinna keskhaigla juures ründab agressiivne patsient kolme kiirabitöötajat. 

Romas tõttas appi ja aitas vaimselt ebastabiilse isiku kontrolli alla saada. 

 

Turvatöös on Romast ähvardatud ja rünnatud nugade ning „roosiks“ löödud pudelitega. 

Samuti on teda ähvardatud relvataoliste esemete ja elektrišokirelvaga. Mehe oskus sellistele 

olukordadele professionaalselt reageerida on aidanud tal sellistest situatsioonidest edukalt 

välja tulla ning teistele inimeste elu ja tervisele kallale kippuvad tegelased politseile üle 
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anda. Romas on alati suutnud olla kiirem ja oma oskusi kasutades jäänud olukorra 

peremeheks. Sedasi Tallinnas korda hoides on mees aidanud Eestit turvalisemaks muuta. 

 
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  

 

Romas Goran on G4S Eesti AS-is turvatöötajana töötanud järjepidevalt 2016. aasta 11. 

aprillist.  

 
Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 

 

Turvatöötaja Romas Goran töötab G4Sis alates 11.04.2016.  

Varasemalt on Romas G4Sis töötanud turvatöötajana kaubandusobjektidel ajavahemikul 

20.02.2009-11.05.2011.  

Lisaks on ta turvatööd teinud erinevates ööklubides ja baarides. 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

Kohusetundlik töösse suhtumine ja hea suhtlusoskus on nii mitmeltki kliendilt pälvinud 

positiivse tagasiside. Näitena tooks Peekri baari Tatari tänaval, mille omanik on mitmel 

korral suuliselt avaldanud tänu Romasele kiire ja otsustava tegutsemise eest kriitilistes 

olukordades. 

Romas Gorani on tunnustatud G4S Aasta  Parim turvatöötaja 2017 tiitliga ja samal aastal ka 

II kvartali parima turvatöötaja tiitliga. 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

Oma suhtumisega töösse on ta eeskujuks kõigile teistele patrullekipaažis töötavatele 

meestele. Kui on abi vaja, olgu see siis tehniline küsimus objektil või baarikaklus, on Romas 

kohe valmis reageerima ja aitama. Selle kinnituseks on kolleegide ütlused ja olukordade 

kirjeldused.  

Romas on tuntud eelkõige oma professionaalsuse ja hea vaistu poolest, kui reageerib 

paanikahäiretele rahvarohketesse baaridesse või söögikohtadesse. Tavaliselt tekivad nendes 

kohtades olukorrad, mille lahendamiseks ei piisa ühest turvatöötajast. Seega tuleb olukorda 

kriitiliselt hinnata ja reageerida juba eos suuremate jõududega. Romas oskab olukorra 

kriitilisust ära tunda ja vastavalt tegutseda.  

Kui Romasel tekib küsimusi või ettepanekuid oma tööülesannete parema täitmise osas, siis 

ei pelga ta seda teha. Kui on objektil teatud iseärasusi või kõrvalekaldeid, annab teada ja 

lisab ka omapoolsed soovitused.  

Ta on mees, kes jääb alati sõbralikuks ja positiivseks ning viisakaks ja lugupidavaks. 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

Lisaks oma põhitööle on Romas Goran tubli abipolitseinik ja kuulub ka Kaitseliidu 

ridadesse.  

Abipolitseinik on Romas olnud 11 aastat ja käinud abipolitseinikuna patrullimas keskmiselt 

20-25 korda aastas. Seal on ta lisaks turvatöös ettetulevatele baarikaklustele, purjus inimeste 

turgutamisele ja vargustele reageerimistele puutunud kokku ka perevägivalla juhtumitega.  

Abipolitseinikuna alustas Romas juba 18aastaselt ja sai sel ajal ka kõigi aegade kõige 

noorema abipolitseiniku tiitli. 

Aastate jooksul on Romasele antud tunnustuseks hulk tänukirju vabatahtliku töö eest nii 

abipolitseinikuna, kaitseliitlasena kui ka veredoonorina. 
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 
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Vaba aega sisustab ta pere, lugemise ja heade filmide seltsis. Eriti meeldib talle väga palju 

lugeda. Suured lemmikud on ulmekad, kuid loeb ka kriminulle, armastusromaane ja teisi 

kirjandusžanre. 

 

Selle aasta oktoobris saab Romas esimest korda isaks. 

 

Aeg-ajalt käib mees ka filmivõtetel ja sarjades kõrvalosa rolle täitmas. Hetkel saab teda näha 

kinodes jooksvas Eesti filmis „Portugal“. 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

Kuigi Romasel on tulnud rinda pista väga pingeliste olukordadega ja seista silmitsi ülimalt 

agressiivsete ja vägivaldsete inimestega rõhutab mees siiski, et tähtis on jõu ja erivahendite 

kasutamist vältida ning lahendada olukord ennekõike sõnadega. Selleks kasutab ta oma 

empaatiavõimet ja head suhtlemisoskust. Ja kui olukord nõuab, siis võtab appi ka oma väga 

valju hääle. 

 

Romasel on kombeks keerulisemaid juhtumeid alati põhjalikult analüüsida nii taktikalises 

kui psühholoogilises võtmes. Ta otsib alati lahendusi, kuidas teinekord sellises olukorras 

veelgi paremini käituda. See on aidanud tal pingeliste olukordadega kiiresti kohaneda ja need 

professionaalselt lahendada. 

 

Hoolimata sellest, et patrullis tuleb rinda pista vägivaldsete ja tihti ka relvastatud isikutega, 

väärtustab Romas oma töös ohutust. Enne kiiret „maha jooksmist“ või isiku relvituks 

tegemist hindab mees alati olukorda ja käitub vastavalt sellele. Samuti peab ta oluliseks tulla 

alati tööle puhanuna, et säilitada terav meel ja valvsus, mida on vaja raskete olukordade 

lahendamiseks. 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

Romas ütleb turvatöö kohta nii: „On olnud aegu, kus ma armastan seda tööd, ja on olnud 

aegu, kus ma vihkan seda tööd. Kui sind kaks korda nädalas tahetakse ära tappa, siis ei taha 

enam seda tööd väga teha. Aga ma olen selles töös hea ja mul on siin patrullis hea seltskond. 

Lähen hea tujuga tööle ja olen positiivne. Täna mulle siiski meeldib see töö.“ 

 

 

Kandidaadi esitajal on soovi korral võimalus esitada lisamaterjale ettepaneku paremaks 

ilmestamiseks. Soovituslik on kindlasti lisada kandidaadi pilt. Valik tehakse elektrooniliselt 

komisjoni liikmetele esitatud dokumentide alusel. 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

Villu Õun, G4S Eesti juhatuse liige 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

16.04.2018 

 

 


