Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 15.03.2017

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
initsiatiivil.
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 Turvatöötaja 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.

Kinnitatud ETEL juhatuse koosolekul 15.03.2017
Aasta Turvatöötaja kandidaat
Esitab ETEL liige:
Kandidaadi nimi:
Kandidaadi vanus:
Turvatöötaja oskuslik ja järjepidev tegevus tööülesannete täitmisel või ühekordne tööalane
märkimisväärne tegu

Eelneva kalendriaasta jooksul järjepidev töötamine ETEL liikme juures turvatöötaja ametikohal

Tööstaaž valvetöötaja, turvatöötaja või turvajuhi ametikohal

Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil:

Igapäevane teeninduskvaliteet:
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Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus:

Kandidaadi pereväärtuste ja/või sportlike eluviiside järgimine:

Kandidaadi isikuomadused:

Muu märkimisväärne info:

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:
Kandidaadi esitamise kuupäev:

