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Aasta Turvatehniku kandidaat 

 

 
 

Oskuslik töösooritus turvasüsteemi reaalse paigaldajana või tugeva praktiseeriva taustaga 

hooldusspetsialistina: 

 

Dmitri töötab turvasüsteemide paigaldajana ning täidab suuremate objektide puhul vastutava 

tehnikuna ka objektijuhi rolli. 

Kuna enamus tema töödest on teostatud kõrgete turvanõuetega objektidel, ei saa sellest väga 

põhjalikult kirjutada. 2020. aasta edukamad töösooritused olid seotud Kaitseliidu ja 

Kaitseväe objektide paigaldustöödega, millele kulus üle 90%  tema tööajast. 

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

muud nõrkvoolu kasutavad tehnilised turvalahendused) paigaldamisel ja hooldamisel: 

 

Dmitri asus Viking Security AS-is tööle mais 2010. a. Ta alustas turvatöötajana töötades 

erinevatel kaubandusobjektidel ning tõusis ametiredelil vahetusevanemaks ja hiljem objekti- 

vanemaks.  

Turvatöö kõrvalt hakkas ta jaanuarist 2017 ka tehnikuna töötama, õppides staažikamate 

kolleegide käe all kõike tööks vajalikku. Õpihimulise ja taiplikuna omandas ta kiiresti 

teadmised ja oskused, et iseseisvalt tehnikuna töötada. 

Dmitri on teinud nõrkvoolusüsteemide hooldus-, remondi- ja paigaldustöid erinevate raskus- 

ja keerukusastmetega objektidel. 

Eelmisest aastast on Dmitri tegutsenud ka vastutava tehnikuna ehk objektijuhina, 

korraldades ja koordineerides objektil tehnikute tööd, olles esimeseks kontaktiks nii tellijale, 

peatöövõtjale, kui ka alltöövõtjatele.  

 

Innovatiivsed tehnoloogiad ja tehnika on Dmitrit köitnud juba lapsepõlvest, sellepärast astus 

ta peale gümnaasiumi Tallinna Tehnikaülikooli infotehnoloogiat õppima. Peale bakalaureuse 

kraadi omandamist jätkas ta õpinguid samas ülikoolis magistratuuris informaatika erialal. 

Magistrikraadi omandamine on seni veel pooleli, sest huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd 

on olnud nii palju. 

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

turvasüsteemide tehnik, nõrkvoolusüsteemide paigaldaja, telekommunikatsiooni tehnik jt): 

Esitab ETEL liige: 

 

Viking Security AS 

Kandidaadi nimi: 

 

DMITRI GRIŠKOV 

Kandidaadi vanus: 
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2010 – turvatöötaja I kutsekvalifikatsioon (tähtajatu) 

2018 - turvasüsteemide tehnik, tase 4 (kompetents: turvasüsteemide paigaldamine ja 

hooldamine). 

2019 - turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 (kompetents: turvasüsteemide 

paigaldamine ja hooldamine). 

 

Soovist areneda ja ennast täiendada on Dmitri huvitatud oma kvalifikatsiooni tõstmisest ning 

osaleb aktiivselt erinevatel ettevõtte poolt pakutavatel koolitustel (Commscope, Inner Range 

Integriti, FoxSec valve- ja läbipääsusüsteemid, fiiberoptika keevitus, Fluke Networks DSX 

seeria testri kasutamine jne).  

 

Sel sügisel plaanib Dmitri täiendada oma turvasüsteemide vastutav spetsialist, tase 5 

kompetentse. 

 
Tööandja või kliendi poolsed tunnustused valitud perioodil: 

 

 

Heade töötulemuste põhjal valiti Dmitri 2019. aasta parimaks tehnikuks Viking Security AS-

is. Auhinna üleandmine toimus 2020. aasta esimesel poolel. 

 
Teostatud tööde referentsid (objekti keerukus, olulisus, suurus jne): 

 

 

Üle 90% Dmitri eelmise aasta tööajast oli seotud Kaitseliidu ja Kaitseväe projektidega 

Saaremaal, Jõhvis ja Tapal. Kõik projektid olid pikaajalised ning sisaldasid mitmeid 

tuhandeid tehnikute töötunde.   

Põhiliselt tegeles Dmitri paigaldustöödega, kuid vajadusel tuli appi ka hooldus- ja 

remonttööde teostamisel. Erinevate nõrkvoolusüsteemide osas tal olulisi eelistusi ei ole, 

paigaldab edukalt nii ATS, valve-, läbipääsu- kui videosüsteeme, samuti side- ja arvutivõrke. 

Lisaks erinevate süsteemide paigaldamisele tuli tal vastutava tehnikuna koordineerida ka 

kuni 10 tehniku tegevust objektil.    

Seoses projektide geograafilise asukohaga tähendas 2020. aasta Dmitrile ka pikaajalist 

komandeeringus viibimist. 

 

 
Igapäevane teeninduskvaliteet: 

 

 

Dmitri armastab oma praegust tööd, sest see tähendab pidevat lahenduste otsimist järjest 

uutele tehnilistele probleemidele. Tegevusala on väga lai ning võimaldab spetsialistina 

pidevalt kasvada ja areneda. 

Dmitri armastab vastutust, ei karda kunagi takistusi ning on alati valmis lahendama 

probleeme mis tekivad. 

Dmitri suhtub kohusetundlikult ja püüdlikult oma tööülesannetesse. 

 

 
 

Kandidaadi innovaatilisus uute lahenduste pakkumisel: 
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Dmitri eesmärgiks on pakkuda lahendust kliendi vajadustele. Kui projekteeritud lahenduse 

asemel tundub mõistlik pakkuda midagi muud, siis Dmitri selle ka välja pakub.   

 
Kandidaadi ühiskondlik– ja kodaniku aktiivsus: 

 

 

Dmitri on aktiivne korteriühistu liige ning annab meeleldi oma panuse elukeskkonna 

parandamiseks. 

 

Kaitseväe läbis Dmitri Jõhvis kus ta omandas nooremseersandi auastme. Kordusõppustel 

osaleb ta meeleldi. 

 
Kandidaadi isikuomadused: 

 

 

Dmitri on oma iseloomult rahulik ja tasakaalukas. Ta on positiivse ellusuhtumisega, alati 

rõõmsameelne. Dmitri ise ütleb, et ta armastab elu kõigis selle ilmingutes. 

 

Töös on ta hoolas ja korrektne. Uudishimulik ja õpihimuline, abivalmis ja seltsiv. 

 
Muu märkimisväärne info: 

 

 

Dmitrile meeldib reisida nii kodumaal kui teistes riikides, et näha ja õppida erinevate riikide 

eripära, inimesi, nende kultuuri ja mentaliteeti.  

 
Dmitri armastab loodust ning käib tihti mere ääres või metsas jalutamas. 

Tema hobide hulka kuulub ka jalgrattasõit, kalapüük (suurim püütud kala on 5 kg haug), 

seente korjamine ja kokakunst. Ta valmistab meeleldi midagi ebatavalist, huvitavat, 

tervislikku ja maitsvat. Sugulased ja sõbrad käivad alati hea meelega tema juures lõunal või 

õhtusöögil. 
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Väga palju vabast ajast veedab Dmitri Narva-Jõesuus oma majas, mida ta iseseisvalt 

remondib ja renoveerib. Dmitri peab ka seda oma hobiks - ehitada enda jaoks midagi ilusat 

ja mugavat, renoveerida ja näha oma töö vilja.  

 

 

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 

 

Kandidaadi esitamise kuupäev: 

19.04.2021 

 

 

 


