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Aasta Turvatehniku kandidaat       

 

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

Aleksandr Gobets 

Kandidaadi vanus: 

 

32 

 

 
Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 

hooldusspetsialistina: 

 

Aleksandr on 2018.aastal näidanud suurepärast arengut, töötahet ja distsipliini. Tänaseks on 

ta tegutsenud 3 aastat turvasüsteemide tehnikuna, kuid lõpetanud edukalt mitmeid suuri 

projekte. Olulisematest töödest tasub ära märkida Eesti Välisministeeriumi peahoone 

nõrkvoolusüsteemide paigaldustööd ning täitnud juhtivspetsialisti rolli Raplamaa koolide 

võrgutööde ehitustöödel. 

 

Samuti teostas Aleksandr edukalt Eesti Vabariigi Euroopa saatkondade nõrkvoolu 

parendustöid, kus oli Eestist eemal 2,5 kuud ning külastas ühtekokku 11 erinevat riiki. 

Märkimist väärib ka nõrkvoolupaigaldiste ehitamine Tapa sõjaväelinnakus, millest on 

saanud Eesti esinduslikem riigikaitse suunitlusega kompleks.  

 
Tööstaaž tehnikuna turvasüsteemide (mehaanilise kaitse, valve-, tuleohutus-, rahakäsitlussüsteemid ja 

muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

 

2005–2007 -  Turvatöötaja FEBA turvateenistus OÜ 

 

2007–2016 - Viking Security AS mehitatud valve 

osakond. Mitmed erinevad ametipositsioonid:  

turvatöötaja, videooperaator, vanemvideooperaator ja 

videovalvekeskuse korrapidaja 

 

2016 - … - Viking Security AS tehnika osakond, 

turvasüsteemide tehnik 

 
Valdkonna alaste pädevuste (nt. elektrialane pädevustunnistus) ja kutsete olemasolu (nt. 

turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

 

- Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (turvasüsteemide ja 

tulekahjusignalisatsioonisüsteemide paigaldamine ja hooldamine) 

- Turvatöötaja tase I 

- Turvajuht tase 5 

- Kõrgtööde teostamise sertifikaat 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

- Viking Security AS kuu töötaja 11.2018. 

- Klientidelt pidev positiivne tagasiside. 
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Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 

 

 

- Läbipääsusüsteemide paigaldustööd EV Välisministeeriumi peahoones 

- Turvasüsteemide paigaldustööd EV suursaatkonnas Budapestis 

- Turvasüsteemide paigaldustööd EV suursaatkonnas Haagis 

- Raplamaa koolide kohtvõrgu tööd 

- Tapa sõjaväelinnaku nõrkvoolusüsteemide paigaldustööd 

- Tallinna Sadama läbipääsusüsteemide paigaldustööd 

- Liviko nõrkvoolusüsteemide ehitustööd 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Lisaks installatsioonitehnikuna töötamisele osaleb aktiivselt ka väljakutsete teenindamistel. 

Aleksandr on aktiivne „probleemide lahendaja“ – klientide eelistatuim tehnik, kellega 

koostöö viib tavapäraselt soovitud tulemusteni.  Tulenevalt suurest kogemuse pagasist oskab 

klientidele soovitada kõige operatiivsemaid lahendusi nii probleemide kõrvaldamistel kui 

uute paigaldiste ehitamisel. Temast on saanud klientide „eelistatuim tehnik“, keda küsitakse 

nimepidi mh väljakutsetele reageerimisel. Paigaldusobjektide tööde korraldamisel on ta 

projektijuhtide esimene eelistus installatsioonitehnikuna. 

 
Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 

 

 

Eelkõige hõlmavad lahendused igapäevase töö lihtsustamist. Näitena saab tuua kasvõi mehe 

tööauto, kuhu on lisatud lisapeeglid ja lisakaamera, et hoida ära võimalikud õnnetusjuhtumid 

või varaline kahju.  

 

Aleksandr on suur „Airsofti“ fänn 

(Airsoft on spetsiaalsete relvadega 

taktikaline sõjamäng, milles 

imiteeritakse ehtsaid 

lahingusituatsioone üldjuhul 

üksiksõduri kuni rühma). Mehe 

sõnul on tegu väga lõõgastava 

tegevusega, kus tuleb keskenduda 

nö. ellu jäämisele ning ühtekokku 

saab pea selgeks ning samas on ka 

korraliku trenni eest. Suurematel 

mängudel on just Aleksandr 

instruktori rollis, kes tõttab appi 

mõne tehnilise rikke korral.  

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Märkmist väärib Aleksandri soe suhe loomadega, kus tema pereliikmeteks on kaks kassi, 

koer ja hamster. Seega pole mehe jaoks võõrad loomade varjupaigad, kes kodu ja hoolt 

vajavad.  
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Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Igati tulemusele orienteeritud tehnik. Positiivse ja aktiivse hoiakuga nii tööde teostamisel kui  

kolleegidega suhtlemisel. Suure töövõime ja eneseteostuse sooviga tehnik. Orienteeritud 

enesearendamisele – seda nii tehniliste teadmiste, eesti  keeleoskuse kui üldiste valdkonna-

alaste teadmiste osas. Ei karda uusi väljakutseid ega välislähetusi – kui töö peab tehtud 

saama, siis ka saab. Aleksandr on suurepärane näide, kus inimese enda soov ja tahe on 

võimaldanud liikuda edasi ettevõttesiseselt erinevate ametipositsioonide vahel. Kogemused 

turvavaldkonnas ja huvi tehnika vastu on tänaseks teinud mehest Viking Security 

„esitehniku“. 

 

Muu märkimisväärne info: 

 

 

Olgugi, et päeval töötab mees põhikohaga turvasüsteemide tehnikuna ning töövälisel ajal on 

tihtipeale ka väljakutsetehnik, kes vajadusel on valmis reageerima 24/7, siis oskab ta oma 

aega ka planeerida ka teiste tegevuste jaoks. Eespool sai mainitud, et tegu on suure Airsofti 

harrastajaga, kuid tõeliseks kutsumuseks on tal mootorrattad. Samuti meeldib tal aega veeta 

looduses, mida teeb oma perega. Rahulik päev looduses, telkides ja vahukommi lõkkel 

küpsetades paneb mehe näo särama.  
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VAATA ALEKSANDRIT TUTVUSTAVAT VIDEO SIIT 
 

 

Kandidaadi digitaalselt esitanud ETEL liikme volitatud esindaja nimi: 

 

Tannar Tiitsar 

 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

29.03.2019 

 

 

https://vikingsecurity.ee/konkurss2018/tehnik/
https://vikingsecurity.ee/konkurss2018/tehnik/

