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Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane 

märkimisväärne tegu 
 

Dramaatilised sündmused leidsid aset 15. detsembril Järve Selveris, kus kaupluse külastajat 

tabas südamerike. Viking Security turvatöötaja Maksim reageeris kiiresti ja alustas 

elustamisega ning tegi seda kuni kiirabi saabumiseni. Kiire ja otsustav tegutsemine aitas 

päästa inimelu!  

 

Kiirabi kommentaar: „Tahame avaldada tänu turvamehele, Tallinna Kiirabi brigaadi poolt, 

kes 15.12.2020 Järve Selveri piimaleti juures osutas esmaabi naisele, kellel oli 

südameseiskumine. Turvamees reageeris kiiresti, ei kartnud abi osutada, elustamisoskused 

olid heal tasemel! Samuti tähelepanelikult jälgis kiirabibrigaadi tööd ja püüdis igati meid 

aidata! Hea inimene, hea professionaal! Tänu tema tegutsemisel jäi patsient ellu. Aitäh 

veelkord!” 

 

Viking Security koolitusjuhi kommentaar: „Suurepärane näide, mis ilmestab, kui oluline 

on kiire ja adekvaatne tegutsemine äkksurma juhtumi korral. Kui leitakse inimene, kes on 

teadvuseta ja hingab ebanormaalselt või ei hinga üldse, tuleb koheselt alustada elustamisega 

– käed päästavad elu! Äkksurma puhul on tegemist äärmiselt aegkriitilise olukorraga. 

Tunnustan väga meie turvatöötajat Maksimi, kes ei kõhelnud võtta kasutusele õpitud 

teadmisi ja oskusi ning hakkas kohe kannatanule esmaabi andma. Kindlasti on oluline osa 

inimeste teadvustamisel ja koolitamisel, et tekiks enesekindlus olukorda sekkuda.” 

 
Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal  
 

 

Maksim on Viking Security pikaaegne töötaja, kes tuli meile tööle 04.09.2014. Tema 

valveobjektiks on Järve Selver, kus ta täidab vahetusvanema rolli ning juhib neljaliikmelist 

meeskonda. Peamised tööülesanded Eesti suurimas Selveris on varguste ärahoidmine ja 

nende ennetamine, kliendi abistamine ja turvameeskonna juhtimine. Väga tähtsal kohal on 

koostöö turvajuhiga ning uute töötajate juhendamine ja koolitamine. Igapäevaselt tuleb 

tegeleda operatiivselt objektiprobleemide lahendamisega ja leida uudseid lahendusi veelgi 

turvalisema keskkonna tekitamisel.  

 

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

Maksim Bolotskii 

Kandidaadi vanus: 
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Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal 
 

 

Maksim on tänaseks meie juures töötanud üle 6,5 aasta ning tegutseb hetkel Järve Selveri 

vahetusvanema ametikohal.  
 

 Valvetöötaja 04.09.2014 Viking Security AS 

 Turvatöötaja alates 01.12.2014 Viking Security AS 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 
 

 

Viking Security valib iga kalendrikuu parimaid töötajaid ja konkurents on tihe, sest 

mehitatud valve valdkonnas tuleb valik teha pea 300 valve- ja turvatöötaja hulgast. Maksim 

on alati üks kiidetumaid töötajaid, kelle nimi parimate valimisel alati läbi käib.  

 

Möödunud aasta detsembrikuus osutus Maksim Viking Security parimaks kuutöötajaks ja 

traditsioonilisel Viking Security aasta parimatel teenis suurepärase töö eest aasta 

eripreemia.  
 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 
 

 

 

Otsene juht: Saan kerge südamega oma töötaja esitada Eesti aasta parimaks turvatöötajaks, 

kuna Maksim on seda kindlasti väärt! Oma töös on ta alati kohusetundlik ja korrektne. 

Eelkõige hindan oma töötajates just koostööd turvajuht-objektijuht tasemel ja mõistagi 

läbisaamist kogu meeskonnaga. Järve Selver on suur objekt ja probleeme on märgatavalt 

rohkem kui väiksematel objektidel. Kõik tööülesanded saavad operatiivselt lahendatud, 

töötulemused on head ning klient on samuti Maksimi panusega väga rahul. Oleks kõik 

töötajad sellisel tasemel, siis poleks turvajuhil väga palju tööd!:) 

 

Paul Tiidemann 

turvajuht, Viking Security 

 

Klient: Järve Selver on kaubandusketi esindusobjekt ja sealne kord on meile eriti tähtis. 

Keskust külastab väga palju inimesi, mis omakorda suurendab ka turvafirma tööd. Järve 

Selveri turvameeskond on praegusel hetkel väga hästi komplekteeritud ja koostöö nendega 

sujub ilusasti. Meie jaoks ongi tähtis ühtne ja toimiv turvameeskond, mille tegevust Maksim 

koordineerib. Hindame kõrgelt Maksimi panust kliendi ja Viking Security vahelises 

koostöös ning soovime veelkord kiita teda inimelu päästmisel Selveri piimaleti juures! 

 

Jekaterina Aljohhina 

kaubandusjuht, Selver AS 

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 
 

 

Tema kaks last käivad lasteaias, kus Maksim on alati abiks erinevate laste tegevuste ja 

ürituste korraldamisel, olgu selleks siis linnulaulumatk või loomaaia külastus. 

 
Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine: 
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Maksim on tubli pereinimene, kelle peres kasvab kaks imearmast last. Tema sõnade järgi 

ongi just perega koos ajaveetmine kõige olulisemaid tegevusi. Vabadel päevadel või peale 

tööd minnakse üheskoos mänguväljakutele mängima või loodusesse jalutama. 

 

Aktiivne elustiil ja Maksim käivad kindlasti kokku. Sõpruskonnaga käiaks tihti taktikalisi 

sõjamänge (paintball, airsoft) mängimas, mis panevad proovile sinu meeskonnatöö, taktika 

ja juhtimisoskused. Pallimängudest on Maksimi lemmikuks jalgpall, millega noorest saadik 

on tegeletud. Suur osa tema elus on ka muusika, kus ta on käinud mõõda Euroopat 

suurematel festivalidel ja kontsertidel ning saanud kordumatuid elamusi.  

 

 
 

Kandidaadi isikuomadused: 
 

 

Turvajuht Paul: Tunnen isiklikult Maksimi juba ammu ja saan tõsta esile mõned tema 

iseloomu tugevamad küljed, mis on kindlasti väärt tunnustust. 
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Initsiatiivikus - Maksim ei istu ühe koha peal, ta on väga aktiivne ja täidab oma 

tööülesanded kiiresti ja korrektselt. Kuna Maksimi positsioon on Järve Selveri 

vahetusevanem, siis saan öelda, et ta praktiliselt ei delegeeri tööülesandeid turvatöötajatele, 

vaid teeb ka ise hea meelega neid. Isiklikust kogemusest saan öelda, et selline suhtumine 

töösse anna suuresti ainest kasvamaks kompetentseks turvajuhiks.    

 

Julge suhtleja ja osav läbirääkija - Maksim oskab palju keeli (eesti, vene, inglise, saksa, 

soome), mis annab talle vabaduse suhelda välismaalt tulnud inimestega. Kuna Maksim 

töötab kaubanduse objektil, siis keelte teadmine ja hea suhtlusoskus teeb temast hea 

klienditeenindaja, kes on võimeline alati kliente abistama. Näiteks kinnipeetavatega suheldes 

saab ta kasutada tema emakeelt, et edasi anda kinnipidamise põhjus, mis aitab kaasa 

konfliktsituatsiooni lahendamisele. 

 

Kolleeg Ilja: Maksim on väga tore ja lõbus kolleeg, kes on alati teistele toeks. Ta saab 

kõigiga väga hästi läbi ja temaga saab vabalt suhelda. Isikuomadustest võiks esile tõsta 

järgmiseid omadusi: toetav, abivalmis, iseseisev, positiivse energiaga ja lihtsalt lahe mees! 

 
Muu märkimisväärne info: 
 

 

Statistika: Maksim koostöös oma juhitava 

meeskonnaga näitab ka statistiliselt tugevaid 

numbreid. Ärahoitud õigusrikkumiste arv 

Järve Selveris oli 2020-aastal 723, mida on 

rohkem kui 2 edukat sekkumist ühes päevas. 

Kliendil aidati ära hoida kahju summas 

12755,81 eurot.  
 

Veel huvitavat: Tema üks hobidest on 

igapäevaellu tuua veelgi rohkem värve. 

Nimelt omab Maksim automaaleri 

kutsetunnistust ning hobikorras on saanud 

uue värvikihi mitmed sõidukid.  

 

 

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: 

 

Tannar Tiitsar, juhatuse liige 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

 

19.04.2021 

 


