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Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR), kas stājās spēkā šī gada
25. maijā, ir ieviesusi izmaiņas arī GRIFS AG darbībā. Lai ievērotu
tās prasības, ir izstrādāti vairāki iekšējie noteikumi, kas daudz
precīzāk nosaka procedūru, kā apstrādājami personu dati.

Kādi personas dati
ir jāaizsargā?

AINARS
BUNDULIS,

GRIFS AG
valdes loceklis

Šis pusgads ir sācies ar labām ziņām –
GRIFS AG jau sesto gadu pēc kārtas
Ilgtspējas indeksā tika novērtēts ar
zelta kategoriju un saņēma arī īpašu
apbalvojumu “Ilgtspējas līderis 2018”,
kas mums tika piešķirts par ieguldī
jumu nozares sakārtošanā. Augstais
novērtējums ir atzinība ikvienam dar
biniekam, jo mūsu uzņēmums līdzīgi
kā cilvēka organisms spēj funkcionēt
tikai tad, ja visi tā locekļi pilnvērtīgi
veic savu darbu un savā starpā sadar
bojas. Nav svarīgāku un mazāk svarī
gu cilvēku, ikviens ir tikpat nozīmīgs
kā uzņēmums kopumā. Tāpēc gribu
pateikt paldies katram, kurš apzinās
sevi kā daļu no lielāka veseluma un
ar visaugstāko atbildību veic savus ik
dienas pienākumus.
Viena no GRIFS AG vērtībām ir
atbildība. Ne tikai klientu, bet arī
valsts priekšā. Mēs esam uzņēmums,
kas godīgi maksā nodokļus un rūpējas
par darbinieku sociālajām garantijām.
Taču mums ir svarīgi sakārtot ne tikai
savu uzņēmumu, bet arī apsardzes
jomu kopumā, novēršot aplokšņu
algas un nelegālo nodarbinātību. Šis
mērķis nav sasniedzams bez jums,
mūsu uzticīgie darbinieki! Izvēloties
strādāt GRIFS AG, nevis uzņēmumā,
kas nemaksā nodokļus, jūs parādāt
savu attieksmi un apliecināt, ka jums
rūp godīga uzņēmējdarbība.
Man ir prieks, ka sabiedrības viedoklis
par apsarga profesiju sāk uzlaboties.
Pēdējās aptaujas dati liecina, ka ārkār
tas situācijās apsargiem uzticētos 60%
iedzīvotāju. Tas ir mūsu kopīgā darba
rezultāts. Ikkatrs klients, kam esat izrā
dījuši laipnību, ikkatra problēma, kuru
esat spējuši profesionāli atrisināt, ir kā
mazs puzles gabaliņš lielajā bildē, kas
veido kopējo apsarga profesijas tēlu.

Personas dati ir jebkāda in
formācija, kas attiecas uz identi
ficētu vai identificējamu fizisku
personu (datu subjektu). Izpla
tītākie identifikatori ir vārds,
uzvārds, personas kods, adrese,
epasta adrese, ja tajā norādīts
vārds un uzvārds. Par to neliku
mīgu izpaušanu draud sods gan
fiziskai personai, gan uzņēmu
mam, tāpēc datu drošība ir gan
darbinieku, gan darba devēja
kopīga atbildība.

Ko regula ir mainījusi
apsardzes ikdienā?

Personas dati bija jāaizsargā
arī agrāk, taču tagad regulējums
ir daudz konkrētāks un nosaka,
kas tieši ir personas dati, kas
tiem drīkst piekļūt un kā tie ir jā
uzglabā. Piemēram, līdz šim jeb
kurš apsardzes darbinieks varēja
izsniegt policijai datus no video
novērošanas ierīcēm, bet tagad
to drīkst darīt tikai tāda persona,
kam ir autorizēta pieeja sistēmai.
Arī iesniegumā policijai vairs
nav jānorāda pārkāpumu izda
rījušā cilvēka vārds un uzvārds,
pietiek, ka minam dzimumu un
vecumu bez vārda un uzvārda,
jo datu ievākšanu veic policija.
Taču ir jārēķinās ar to, ka katram
mūsu klientam var būt nedaudz
citāda dokumentu aizpildīšanas
kārtība, tāpēc, strādājot citos
objektos, ir svarīgi iepazīties ar
turienes prasībām.

Ar kādiem personas
datu avotiem visbiežāk
saskaramies objektos?
n

Video novērošanas un mo
nitoringa sistēmas, piekļuves
kontroles sistēmas, apsardzes
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n
n
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sistēmas (apsardzes signali
zācija).
Fotogrāfijas, attēli no video
novērošanas un monitoringa
sistēmām ar pārkāpumu iz
darījušām personām.
Klienta kontaktpersonu
reģistrs.
Aizturēšanas/aizkavēšanas
akti, iesniegumi policijai.
Dežūru pieņemšanas–nodo
šanas žurnāls.
Atslēgu, piekļuves karšu iz
sniegšanas akti, žurnāli.
Apmeklētāju reģistrācijas
žurnāls.
Atrastie dokumenti, kuros
norādīti personas dati.

Kādi ir biežākie
datu aizsardzības
pārkāpumi?
n
n
n

n

n
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Nepilnīga dokumentu iznīci
nāšana.
Personas koda norādīšana uz
aploksnes.
Neaizlīmētas aploksnes no
sūtīšana, rēķina sūtīšana bez
aploksnes.
Atsauksmju iegūšana no
iepriekšējās darbavietas bez
datu subjekta piekrišanas.
Personas datu publicēšana
internetā.
Video novērošanas vai audio
ieraksta veikšana, neinformē
jot par to datu subjektus.
Personas datu izmantošana
programmatūras testēšanā.
Evēstuļu nosūtīšana vairā
kiem adresātiem, atklājot visu
saņēmēju epasta adreses.
Darbinieku epasta kontrole,
pārbaude, neinformējot par
to darbiniekus.
Darbinieku un klientu per
sonas kodu atklāšana citiem
darbiniekiem vai klientiem.
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n

n

Citas fiziskas personas datu
norādīšana savu personas
datu vietā (piemēram, lai iz
vairītos no atbildības).
Klientu personas datu pārdo
šana vai atdošana sadarbības
partneriem.
Līguma noslēgšana, nepār
liecinoties par līgumslēdzēja
identitāti.
Tiesas spriedumu, iestādes
lēmumu un dokumentu no
došana trešajām personām
(piemēram, semināra da
lībniekiem, neanonimizējot
personas datus).

Ja jums radušās kādas ne
skaidrības par datu aizsardzību,
lūdzam vērsties pie sava tiešā
vadītāja vai Tehniskā departa
menta direktora.

Pamatprincipi,
kas jāievēro
ikvienam
Pirms jebkura veida in
formācijas pieprasīšanas
jāizvērtē, vai prasītājam
ir tiesības saņemt šādu
informāciju.
n Jāievēro datoru un tele
fonu drošība (nedrīkst
pieļaut apmeklētāju un
citu personu piekļūšanu
ierīcēm, dati jāglabā uz
servera, vienmēr jāizlo
gojas no sistēmas).
n Nedrīkst uzglabāt datus,
kam beidzies noteiktais
uzglabāšanas termiņš,
kā arī jādzēš tie dati, kas
vairs nav vajadzīgi pienā
kumu veikšanai.
n

GRIFS AG biroja tālrunis: 67813710, uzticības tālrunis: 67844639, e-pasts: info@grifsag.lv, www.grifsag.lv
SEKO MUMS:
draugiem.lv/GRIFSAG
facebook.com/GRIFSAG
twitter.com/GRIFSAG
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Kas ir pilsētu apsardzes vecākie,
un kas nepieciešams šai amatā?
Guntis PASTORS,
GRIFS AG Apsardzes
departamenta
direktors:
Pilsētu apsardzes vecākie veic
līdzīgus pienākumus kā objekta
apsardzes vadītāji. Atšķirība ir tajā,
ka viņi ikdienā pārrauga vairākus
objektus, tāpēc atbildības lauks ir
lielāks. Pilsētu apsardzes vecākie ir
galvenā kontaktpersona un pārzi
na situāciju visos reģiona pilsētas
objektos. Reizēm viņi ieplāno mai
ņas kādā savas atbildības objektā,
citreiz dodas vizītēs, lai novērtētu,
kā strādā apsargi, tiktos ar objek
ta administrāciju un pārbaudītu
saistošo dokumentāciju. Tieši viņu
uzraudzībā parasti notiek jauno
darbinieku apmācība.
Lai kļūtu par pilsētas apsardzes
vecāko, ir vajadzīga pieredze vado
šā amatā un tādas personīgās kom
petences kā, piemēram, komuni
kācijas prasmes, spēja apmācīt un
vadīt komandu, prasmes strādāt ar
datoru un sagatavot atskaites. Liela
nozīme ir arī spējai saliedēt kolek
tīvu un sastrādāties ar visām darba
procesā iesaistītajām pusēm.

Reģionu pilsētas vecākie
dalās pieredzē

Ivars UBAGOVS, Rēzeknes
pilsētas vecākais:
Rēzeknē GRIFS AG nodrošina
apsardzi 3 objektos. Manos pienā
kumos ietilpst pārraudzīt notieko
šo tajos visos, veicot pārrunas gan
ar darbiniekiem, gan administrā
ciju. Svarīgākais, kas nepieciešams
manā darbā, ir spēja veidot dialogu
un rast kompromisu, jo bieži vien
sava taisnība ir abām pusēm. Man
ir prieks, ka kopumā klients ar
mūsu pakalpojumiem ir apmieri
nāts. Piemēram, Rimi hipermārke
tā, kas strādā jau trešo gadu, abas
līdz šim veiktās inventarizācijas ir
uzrādījušas ļoti labus rezultātus.
Tas nozīmē, ka GRIFS AG darbi
nieki veiksmīgi tiek galā ar saviem
pienākumiem.
Galvenie izaicinājumi, ar ku
riem saskaramies Rēzeknē, ir
saistīti ar nemitīgu sekošanu līdzi
zagļiem. Viņi kļuvuši viltīgāki un
izdomā arvien jaunus veidus, kā
kaut ko nočiept. Diezgan daudz
zādzību veic jaunieši. Labā ziņa ir
tā, ka mēs attīstāmies līdzi laika
tendencēm un esam gatavi jau
niem izaicinājumiem.

Edgars JADZEVIČS, Siguldas
pilsētas vecākais:
Manā pārraudzībā ir 2 objek
ti. Kopumā varu teikt, ka publi
ka Siguldā ir kulturāla, arī zagļu
nav daudz. Taču atslābt nedrīkst.
Katra apsarga goda lieta ir noķert
zagli, tāpēc jābūt ļoti vērīgiem un
uzcītīgiem.
Es pārraugu abus objektus un
cenšos darīt visu, lai apsargi būtu
profesionāli un atstātu labu ie
spaidu. Ienākot veikalā, apsargs
ir viens no pirmajiem cilvēkiem,
ko apmeklētāji satiek. Savā ziņā
viņš ir kā vizītkarte, tāpēc ir ļoti
svarīgi, lai mēs vienmēr būtu laip
ni. Pieklājības nozīmi uzsveru arī
jaunajiem kolēģiem, kas tikai uz
sāk darbu.
Anda SEIMANE, atbildīga par
vairākiem objektiem Rīgā:
Esmu objekta apsardzes vecā
kā Rimi Olimpia, taču pārraugu
vēl vairākus objektus. Man ir ļoti
paveicies ar kolektīvu, ir viegli
sadarboties. Manuprāt, labi rezul
tāti panākami vien tad, ja spējam
strādāt komandā un rast kopīgu
valodu. Tieši tāpēc lielāko daļu
enerģijas es veltu tam, lai izpras

tu katra kolēģa domu gājienu.
Tas nav viegls uzdevums, taču, ja
izdodas cilvēku iepazīt un atrast
pareizo pieeju tieši viņam, tas at
spoguļojas attieksmē pret darbu.
Lai sajustu komandas garu, mēs
regulāri organizējam kopīgus at
pūtas pasākumus ārpus darba. Kā
jau visur arī manos objektos ir ne
liela kadru mainība, taču kodols ir
stabils.

Pārtraukta uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programma
Swedbank uzkrājošās dzīvības
apdrošināšanas programmā uz šo
brīdi ir 161 darbinieks, kas vēl
saņems uzkrājumu. 144 no tiem
ir apsargi un 17 – ADM kolēģi.
2018. gada februārī prēmija iz
mak
sāta 37 cilvēkiem. Diemžēl
no šī gada neviens programmai

vairs pievienots netiks, jo ir mai
nījušies tās nosacījumi. Skaidro
Iveta Kalnīte, Personāla un kva
litātes departamenta direktore:
2008. gadā GRIFS AG atsaucās
Swedbank piedāvājumam veidot
saviem darbiniekiem uzkrājumus
ar dzīvības apdrošināšanu. Ša

jos 10 gados prēmijas izmaksātas
vairāk nekā 200 cilvēkiem. Bijām
apņēmušies programmu turpināt,
jo mums ir svarīgi stimulēt uztica
mākos darbiniekus, diemžēl valsts
ir mainījusi nosacījumus, un to
dēļ bankas turpmāk vairs nepie
dāvā veidot uzkrājumus ar 5 gadu

termiņu. Šobrīd īsākais termiņš ir
10 gadi. Tas ir pārāk ilgs laiks un
vairs nav motivējošs darbiniekiem.
Šī iemesla dēļ pieņēmām lēmumu
pārtraukt programmu. Nākotnē
atbilstoši uzņēmuma finansiālajām
iespējām meklēsim jaunus risinā
jumus, kā motivēt darbiniekus.

bija labs stimuls turpināt strādāt,
pašam kaut ko iekrāt ir pagrūti.
Varbūt uzkrājumu programmas
vietā kādu summu varētu
novirzīt darbinieku veselībai?
Kopumā uzņēmumā es jūtos
droši un stabili, alga vienmēr tiek
izmaksāta laikā, taču, protams,
ir jauki saņemt arī kādu papildu
ilgtermiņa bonusu.

niecība, kolēģi un pats darbs.
Vienmēr tieku uzklausīts un
saprasts, un tas ir galvenais ie
mesls, kāpēc esmu uzticīgs uz
ņēmumam. Novērtēju to, ka
te rūpējas ne tikai par darbi
niekiem, bet arī viņu bērniem,
palīdzot sagādāt kancelejas
piederumus pirms jaunā mā
cību gada. Arī uzkrājumu pro
gramma bija patīkams papildu
stimuls. Saņemto prēmiju vēl
neesmu iztērējis. Nolikšu nepa
redzētiem izdevumiem.

Kolēģi par izmaksātajām prēmijām
Ivars UBAGOVS:
Saņemt papildu ienākumus un
just, ka uzņēmums novērtē tavu
darbu, ir patīkami. Esmu jau ie
plānojis, kur tērēšu izmaksāto
prēmiju. Domājot par nākotni,
būtu prieks, ja kompānija rastu
iespēju iegādāties darbiniekiem
veselības apdrošināšanu.
Artūrs JADZEVIČS:
Esmu gandarīts, ka GRIFS AG
šajā programmā ieguldīja lī
dzekļus. Kopumā ar uzņēmu

ma politiku esmu apmierināts,
manuprāt, tas rūpējas par saviem
darbiniekiem un iespēju robežās
piedāvā dažādus bonusus. Es per
sonīgi novērtēju to, ka bērniem
pirms skolas uzsākšanas tiek rīko
tas drošības stundas.
Lauris LĪBEKS:
Izmaksāto prēmiju jau esmu
patērējis zobu labošanai. Žēl, ka
turpmāk neviens šai programmai
vairs netiks pievienots – tas
tomēr vecajiem darbiniekiem

Arnis ZAĻAIS:
GRIFS AG strādāju kopš tā dibi
nāšanas. Man ļoti patīk priekš
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Apsargiem ārkārtas
gadījumā uzticētos
60% iedzīvotāju
Drošības nozares kompāniju aso
ciācijas (DNKA) pasūtītais pētī
jums atklāj, ka 60% iedzīvotāju
ārkārtas gadījumā uzticētos ap
sargiem neatkarīgi no tā, kādu
kompāniju viņi pārstāv. Iegūtie
dati apstiprina, ka ikviens apsar
dzes jomā strādājošais veido
priekšstatu par apsargiem kopu
mā, tāpēc DNKA uzdevums ir da
rīt visu, lai vairotu savu profesio
nalitāti un tādējādi uzlabotu šo
tēlu sabiedrības acīs.

Lielākā daļa
sabiedrības uzticas

2017. gadā internetā tika veikta
aptauja par iedzīvotāju uzticēšanos
apsargiem. Tajā piedalījās 534 re
spondenti, un 60% no tiem norādī
ja, ka, neskatoties uz atsevišķajiem
starpgadījumiem, kas metuši ēnu
uz mūsu profesiju, kopumā viņi
apsargiem uzticētos. 57% aptaujā
to atzina arī, ka mūsu darbs ir no
pietns un prasa speciālas zināšanas.

Apsargi rada
drošības izjūtu

“Pozitīvi, ka, neskatoties uz ne
gatīvajiem stāstiem, cilvēkiem ap
sargi dažādās iestādēs sniedz dro
šības izjūtu. Tas ir liels pluss arī
ārkārtas situācijās, kad ir vitāli

svarīgi lielas ļaužu masas ātrā tem
pā novirzīt uz izejām,” stāsta Arnis
Vērzemnieks, DNKA valdes
priekšsēdētājs.
“Tomēr redzam arī, ka liela
daļa cilvēku jeb 26% nav pārlieci
nāti, vai ārkārtas gadījumā klau
sīt apsargus, un 14% iedzīvotāju
neievērotu viņu norādījumus. Ie
mesli neuzticībai var būt dažā
di – pagātnes notikumi, personīgā
pieredze vai vienkārši publiskajā
telpā radītais tēls,” papildina Arnis
Vērzemnieks.

Lai uzticība pieaugtu,
jāveicina profesionalitāte

Ņemot vērā faktu, ka vairā
kums iedzīvotāju tomēr klausītu
apsardzes darbinieku norādīju
miem, uzņēmumiem un iestādēm
ir jābūt drošiem, ka nolīgtie apsar
gi ir labi apmācīti darbībām ārkār
tas situācijās, jo dezinformācijai
un nepareizai rīcībai šādās reizēs
var būt traģiskas sekas.
“Ir vitāli svarīgi regulāri pār
baudīt apsardzes darbinieku zinā
šanas par rīcību ārkārtas gadīju
mos, bet nevajag aizmirst arī par
ikdienas situācijām. Arvien biežāk
medijos lasām par neadekvātu ap
sargu attieksmi, kas rodas no tā,
ka viņi nav zinājuši savus pienā

kumus un tiesības,” uzsver Arnis
Vērzemnieks.

ži veikala apmeklētāji un kopš tās
reizes vienmēr mani pasveicina.

Par apsargu nevar kļūt
vienā dienā

Kaspars ŽEGLOVS, objekta
apsardzes vecākais:

Kopumā sabiedrības attieksme
pret mūsu profesiju ir pozitīva un
lielākā daļa jeb 83% uzskata, ka šai
darbā ir nepieciešams iziet speciā
las apmācības un to nevar darīt
jebkurš, – skaidro Arnis Vērzem
nieks: “Bieži dzirdam pieņēmumu,
ka par apsargiem strādā tie, kam
nav citu iespēju, vai arī tie, kas
nezina, ko darīt. Bet realitātē, lai
iegūtu sertifikātu, ir jāiziet dažādas
apmācības un jākārto dažādas pār
baudes, kas pēc sarežģītības ir pie
līdzināmas autovadītāju kursiem.”

Uldis UŠACKIS, apsargs:

Manuprāt, iegūt uzticību sa
biedrības acīs var, vienīgi pierādot
sevi ar darbiem un attieksmi. Ļoti
liela nozīme ir tam, cik laipns un
nosvērts ir apsargs. Ja iekšēji būsi
augstprātīgs un rupjš, apmeklētāji
to sajutīs, savukārt, ja pret apkārtē
jiem izturēsies ar cieņu, mierpilni
un laipni, līdzīgu attieksmi saņem
si arī pretī. Man lielākoties konflik
tus izdodas atrisināt mierīgā ceļā,
lietot fizisku spēku nākas ļoti reti.
Vienmēr jāsaglabā cilvēcīga
attieksme. Atceros situāciju, kad
kāda maza meitene veikalā bija
saspiedusi šokolādes olas. Tā vietā,
lai sāktu lasīt morāli vai nosodīt
bērnu vai vecāku, es piegāju vi
ņiem klāt, mierīgi pateicu par šo
faktu un lūdzu samaksāt par sabo
jāto preci. Vīrietis ar meitu ir bie

Es domāju, ka daļa sabiedrības
apsargiem neuzticas, jo īsti neiz
prot, kāda ir viņu loma. Cilvēkiem
varbūt šķiet, ka apsargs objektā
atrodas vienīgi tāpēc, lai noķertu
kādu zagli, taču mūsu pienākumi
ir daudz plašāki. Apsargs ir cilvēks,
pie kura var vērsties, ja veikalā pa
zudis bērns, ja pēkšņi kļuvis slikti
un nepieciešama pirmā palīdzība
vai ja radusies cita krīzes situācija.
Sabiedrībai apsargi būtu jāuztver
kā palīgi, bet, lai tas notiktu, cil
vēki ir jāizglīto. Publiskajā telpā
biežāk vajadzētu runāt par apsarga
lomu un to, ka viņi ir apmācīti ne
vien stāvēt un vērot notiekošo, bet
arī atbilstoši reaģēt dažādās ārkār
tas situācijās.

PIETEIK TS =
NOPELNĪTS
2018. gada pirmā
pusgada rezultāti
Pieteikumu skaits – 11
Pieteicēju skaits – 9
Prēmijās izmaksāts –150 EUR
Aktīvākais ieteicēji:
n Genādijs Ņikitins
(MG darbinieks) – 2 gab.
n Arturs Plociņš
(MG darbinieks) – 2 gab.

Stora Enso novērtē mūsu profesionalitāti un virzību uz attīstību

Klientu attīstība

Daiga ZELČA,
SIA “Stora Enso Packaging”
personāla vadītāja Baltijā:
“Stora Enso Packaging” ir viens
no iepakojuma, biomateriālu,
koksnes un papīra risinājumu
vadošajiem piegādātājiem pa
saules tirgos. Mums kā starp
tautiskai un uz ilgtspējīgu attīs
tību vērstai kompānijai ir sva
rīgi, lai arī sadarbības partneri
būtu stabili uzņēmumi ar lielu
pieredzi un līdzīgām biznesa
vērtībām.
Pirms pusotra gada izsludinā
jām iepirkumu, kurā meklējām
uzticamu apsardzes pakalpoju
mu sniedzēju. Mums bija svarī
ga ne vien cena, bet arī tādi kri
tēriji kā uzņēmuma tēls un spē
ja piedāvāt plašu un uz attīstību
vērstu skatījumu. Neskatoties

2018. gada 1. pusgadā esam
veikuši 461 jaunu tehniskās
apsardzes pieslēgumu gan fi
ziskām personām, gan juridis
kām personām – dažāda mē
roga un jomu uzņēmumiem.
Aktīvi esam uzsākuši gadu arī
īstermiņa jeb pasākumu apsar
dzē, kur turpinām sadarbību ar
saviem partneriem – velo, bas
ketbola un futbola pasākumu
organizatoriem. Tāpat nākušas
klāt autošosejas sacensības
Biķernieku trasē, daļa Dziesmu
un deju svētku pasākumu u.c.

uz to, ka GRIFS AG piedāvātā cena
nebija pati zemākā, jūsu kompā
nija mūs pārliecināja ar savu pro
fesionalitāti un spēju nodrošināt
nestandarta pakalpojumus.
Esam apmierināti ar izdarīto iz
vēli. Mēs varam būt profesionāļi
savā jomā un pārlikt rūpes par
drošību uz GRIFS AG pleciem, zi
not, ka jūsu darbinieki ne vien
izpildīs savus pienākumus, bet
vajadzības gadījumā arī ierosinās
uzlabojumus.
Brīdī, kad GRIFS AG pārņēma
mūsu uzņēmuma apsardzi, jūsu
speciālisti veica auditu un konsta
tēja nepilnības, piemēram, aklās
zonas, kur nepieciešams uzstādīt
papildu video novērošanu. Tika
sniegti ieteikumi drošības uzla
bošanai, un tos mēs pavisam drīz
arī ieviesīsim. Mums ir prieks par

veiksmīgo sadarbību ar jūsu
kontaktpersonām, kuras vien
mēr argumentēti un pārliecino
ši spēj pamatot savu viedokli un
rast risinājumu ikvienā situācijā.
Šobrīd GRIFS AG mūsu uzņē
mumā nodrošina gan fizisko
apsardzi, kontrolējot ienākošā
un izejošā transporta plūsmu
un drošības noteikumu ievēro
šanu teritorijā, gan tehnisko ap
sardzi. Domājot par sadarbību
nākotnē, gribu novēlēt saglabāt
veiksmīgo komunikāciju un vir
zību uz attīstību.
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DNKA: 1. pusgads bijis aktīvs

Šī gada pirmajā pusē Drošības nozares kompāniju asociācija (DNKA) ir
pavirzījusi uz priekšu vairākus jautājumus, kas bijuši aktuāli ilgāku laiku,
un ieviesusi dienaskārtībā jaunus uzdevumus. Arī nākamais pusgads varētu
būt gana spraigs, jo nav skaidrs, kurš pēc vēlēšanām turpinās strādāt ar
drošības nozares jautājumiem un vai līdzšinējie solījumi tiks izpildīti.
Ģenerālvienošanās

Asociācija turpina aktīvi strādāt
pie tā, lai tiktu parakstīta ģenerāl
vienošanās par minimālās algas
slieksni nozarē. Notikušas vairākas
tikšanās ar Latvijas Drošības bizne
sa asociāciju, lai pārrunātu vienoša
nās nosacījumus un to, kā sasniegt
rezultātu. Problēmas sagādā fakts,
ka nav iespējams iegūt precīzus da
tus par nozari, jo katrai uzraugošajai
institūcijai ir sava to aprēķināšanas
metodika. Lai ģenerālvienošanās
būtu aktuāla visai nozarei, tā jāpa
raksta uzņēmumiem, kam pieder
vismaz 50% kopējā nozares apgro
zījuma. DNKA biedri cer, ka vieno
šanās mazinās darbaspēka trūkumu
un ka saruks to uzņēmumu skaits,
kas daļu algas maksā aploksnē.

Profesiju klasifikators

Šajā pusgadā ir notikušas darba
grupas sanāksmes par apsargu ap
mācību programmas un sertifikātu
izsniegšanas sistēmas pilnveidi, kur
būtiska loma ir profesiju klasifika
tora sasaistei ar apsardzes sertifikāta
līmeņiem. Darba grupās strādāja
mūsu biedri, kā arī Latvijas Drošības
biznesa asociācijas pārstāvji. Pašlaik
neskaidrību rada vairāki amati, kas
minēti profesiju klasifikatorā. Nav
īsti noteikts, kuriem ir nepieciešams
apsarga sertifikāts un kuriem nav.
Šo robu veikli izmanto ne
godīgie uzņēmumi, kas pieņem
cilvēkus bez sertifikāta, tādējādi
radot apdraudējumu sabiedrībai,

jo apsarga pienākumus veic cilvēki
bez nepieciešamajām zināšanām.
Par to iesaistītajām pusēm savu
redzējumu izklāstījām Sabiedris
kās drošības trīspusējās sadarbības
apakšpadomes sēdē.

Elektroniskā darba
laika uzskaite

Pirmajā pusgadā biedru sapul
cēs tika diskutēts par elektroniskās
darba laika uzskaites sistēmas ievie
šanu nozarē. Lai arī lielākoties uz
ņēmumi atbalsta šo sistēmu, daudzi
norāda, ka ir nepieciešams rūpīgi
izvērtēt tās ieviešanas izmaksas un
pareizo tehnisko risinājumu. Īpaši
aktuāla laika uzskaite būtu valsts
objektos. Publiskie iepirkumi ir ris
ka zona, jo, norādot nepatiesu dar
ba stundu apjomu, var samazināt
izmaksas, bet cena ir viens no gal
venajiem kritērijiem, pēc kā izvēlas
uzvarētāju. Valsts iestādēm rūpīgāk
vajadzētu vērtēt pakalpojuma kva
litāti, un elektroniskās darba laika
uzskaites sistēmas ieviešana varētu
palīdzēt novērst pārkāpumus. Laika
gaitā šādu sistēmu varētu ieviest arī
privātajos objektos.

Apsardzes komersantu
un darbinieku reģistrs

Pēc neatlaidīga darba pie Ap
sardzes komersantu un darbinieku
reģistra izveides Iekšlietu ministri
ja ir apstiprinājusi, ka līdz rude
nim projekts tiks realizēts. Tas ir
nozīmīgs solis, jo nozare ir ārkār

Par ieguldījumu nozares sakārtošanā
saņemam “Ilgtspējas līderis 2018”

Šajā gadā, novērtējot GRIFS AG
centienus ne vien paša uzņēmu
ma pilnveidošanā, bet arī visas
apsardzes nozares sakārtošanā,
GRIFS AG saņēma īpašu apbal
vojumu “Ilgtspējas līderis 2018”,

ko pasniedza Latvijas Darba
devēju konfederācijas ģenerāl
direktore Līga Meņģelsone. Kor
poratīvās sociālās atbildības
projektu vadītāja Kristīna Veih
mane un ESF projekta “Atbalsts
ilgākam darba mūžam” eksperte
atzina, ka apbalvojums piešķirts,
izvērtējot GRIFS AG labo praksi
un aktīvu iesaisti nozares sakār
tošanā, ēnu ekonomikas apka
rošanā un tautsaimniecības at
tīstībai labvēlīgas uzņēmējdar
bības īstenošanā.

tīgi necaurskatāma. Šobrīd ir tikai
viens Valsts policijas dokuments,
taču tajā trūkst detalizētas infor
mācijas par vairāk nekā 500 Latvijā
licencētajiem apsardzes uzņēmu
miem. Arī publiskajā telpā ir maz
informācijas par šajā jomā strādā
jošiem uzņēmumiem, tajos nodar
bināto skaitu, pieredzi utt.
Te varētu palīdzēt būvniecības
nozares pieredze. Nu jau kādu laiku
veiksmīgi darbojas Būvkomersantu
reģistrs, kurā ir informācija par ko
mersantu, tā nodarbinātajām perso
nām, uzņēmēju iepriekšējo darbību,
būvkomersantu reģistrācijas notei
kumu pārkāpumiem un būvniecībā
konstatētajiem pārkāpumiem, kas
fiksēti normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Arī apsardzes nozarē šāda
sistēma krietni atvieglotu uzraugošo
iestāžu darbu, bet potenciālajiem
pakalpojuma pircējiem ļautu labāk
orientēties piedāvājumā.

Skaidrojam drošības
pasākumu nepieciešamību

Pēdējā pusgada laikā esam
daudz runājuši par drošību pub
liskajos objektos un pasākumos, jo
starptautiskā mērogā notikuši tra
ģiski negadījumi un pat uzbrukumi,
kuros bojā gājuši desmitiem cilvēku.
Ārvalstu pieredze radīja satrauku
mu arī Latvijas drošības dienestos
saistībā ar plānotajiem Vispārējiem
latviešu dziesmu un deju svētkiem.
DNKA valdes priekšsēdētājs
Arnis Vērzemnieks sniedza me
dijiem vairākas intervijas, kurās
stāstīja par drošību publiskos pa
sākumos. Tika doti arī ieteikumi,
kā sagatavoties to apmeklēšanai un
kur vērsties pēc palīdzības, piemē
ram, ja pazudis bērns.
Šogad svētki notikuši bez lie
liem starpgadījumiem, jo sabied
rība bija izglītota. DNKA uzskata,
ka šāda prakse jāturpina, lai vide
ap mums kļūtu vēl drošāka.

Apakšuzņēmumi
fiziskajā apsardzē

DNKA šajā pusgadā aktīvi strā
dāja, lai pievērstu sabiedrības un at
bildīgo institūciju uzmanību apakš
uzņēmumu shēmu veidošanai fizis
kās apsardzes nozarē. 2016. gadā
veiktās izmaiņas Apsardzes darbī

bas likumā nosaka, ka apakšuzņē
mējs nav tiesīgs nodot tālāk citiem
izpildītājiem savas saistības, tomēr
realitātē mēs joprojām dzirdam par
apkrāptiem darbiniekiem, kā arī
par apsardzes uzņēmumiem, kuri
ar lieliem nodokļu parādiem tiek
likvidēti pēc tam, kad pievērsuši
Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
uzmanību. Publiskajos iepirkumos
negodīgie uzņēmumi cenu paze
mina uz nodokļu nemaksāšanas un
aplokšņu algu rēķina. Kad atkārtoti
medijos izskanēja informācija par
kārtējo ģenerāluzņēmumu, kura
apakšuzņēmumam nodokļu parāds
lēšams simtu tūkstošu eiro apmērā,
un par to, ka tas izmantojis vēl citu
apakšuzņēmumu, kas algas nav iz
maksājis vairākus mēnešus, DNKA
nosūtīja vēstuli atbildīgajām insti
tūcijām, kurā uzsvēra, ka nesakār
totā sistēma kropļo godīgu konku
renci un veicina ēnu ekonomiku.

VID: nozarē vajadzīgas
stingrākas prasības

VID pārbaudes liecina, ka stin
grāku prasību ieviešana apsardzes
nozarē ir pilnībā pamatota. Apmē
ram puse jomas uzņēmumu darbi
niekiem maksā minimālo algu vai
pat mazāk, kas šī dienesta ieskatā
norāda uz aplokšņu algām. Aptu
veni trešdaļu nodokļu auditu VID
2017. gadā veicis tieši apsardzes
kompānijās un uzrēķinājis papildu
nodokļus. Šie uzrēķini gan daļai
no tiem nozīmē komercdarbības
beigas, jo aplokšņu algu shēmās ir
iesaistīta virkne apakšuzņēmēju,
kuri pastiprinātas VID intereses
brīdī no biznesa pazūd. Izmanto
jot apakšuzņēmēju shēmas, notiek
izvairīšanās no nodokļu nomaksas,
un apakšuzņēmumus pārsvarā ga
dījumu likvidē pēc nodokļu parāda
uzrēķina un problēmu rašanās. Bie
ži VID pārbaudēs uzrunātie apsargi
pat īsti nevar nosaukt uzņēmumu,
kurā strādā. Šāda situācija grauj vi
sas nozares tēlu un atbaida poten
ciālos darbiniekus. Pēc jaunākajiem
ieņēmumu dienesta datiem, DNKA
un VID kopīgais darbs vainagojies
panākumiem un valsts budžetā ne
ieņemto nodokļu summa samazi
nājusies par vienu miljonu.

Pateicība no VID

2018. gada aprīlī GRIFS AG sa
ņēma pateicību no VID ģenerāldi
rektora p.i. Daces Pelēkās. Uzsverot,
ka nomaksātie nodokļi ir ļoti svarīgi
valsts funkciju nodrošināšanai, at
tīstībai un izaugsmei, viņa pateicās
par sekmīgu sadarbību un godprā
tīgu attieksmi pret Latviju, tās iedzī
votājiem un viņu kopējo labklājību.
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Labāk lieka
piesardzība nekā
pārsteidzība

GRIFS AG notikušo negadījumu skaits, 2015.–2017. gads

Larisa BUŠA, darba aizsardzības speciāliste:
Vēlos atgādināt, ka tikai nelie
la daļa notikušo nelaimes gadī
jumu ir tādi, ko nebija iespējams
novērst. Nereti tie notiek mūsu
pašu neapdomības dēļ, jo nav bi
jušas ievērotas darba aizsardzības
prasības.
Mēs regulāri veicam risku iz
vērtēšanu, taču lūdzam arī jūs rē
ķināties ar riskiem un būt piesar
dzīgiem. Darba devējs nevar ikvie
nā situācijā būt blakus un pateikt

priekšā, kā jārīkojas. Ja jūs zināsiet
darba aizsardzības pamatprinci
pus, tad spēsiet operatīvi izvērtēt
riskus un pieņemt labāko lēmumu.
Neviens no mums nav pasargāts
no nelaimes gadījuma, taču mēs
varam izdarīt visu iespējamo, lai
no tā izvairītos.
Ja negadījums tomēr noticis,
svarīgi ir nekavējoties par to ziņot
tiešajam vadītājam un aizpildīt
visu nepieciešamo dokumentāciju.
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Nelaimes gadījumos iekļuvušo darba stāžs
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2015
2016
2017

1 1 1
Pārbaudes
laikā

2 2

3
1

Pirmajā
gadā

6

2
1

Nelaimes gadījumu cēloņi un iemesli
2017. gadā bija citas personas uzbrukums,
paklupšana vai paslīdēšana, neuzmanība,
kā arī nepietiekama redzamība.

2
1

1
0 0

Citas personas
uzbrukums
(fiziskā veidā)

Paklupšana,
paslīdēšana,
aizķeršanās

Neveiksmīga
aizturēšana,
kā rezultātā
radusies trauma

1
0 0

Apgaismojuma
trūkums

Statistika rāda, ka atšķirībā
no 2016. gada nelaimes
gadījumus pērn piedzīvojuši
darbinieki, kas uzņēmumā
strādā vairāk nekā gadu
(septiņi no deviņiem).
Savukārt viens negadījums
noticis ar darbinieku, kam
ir pārbaudes laiks, t.i.,
pirmajos 3 mēnešos, un vēl
viens – ar darbinieku, kas ir
izturējis pārbaudes laiku, bet
uzņēmumā nestrādā vēl gadu.

ATCERIES!

3
2

2

Nostrādājis
ilgāk par gadu

Nelaimes gadījumu cēloņi, 2015.–2017. gads
2015
2016
2017

2017. gadā ir notikuši
9 nelaimes gadījumi
darbā, kas ir par četriem
vairāk nekā 2016. gadā.

1

0 0

0 0

Neuzmanība
darbā

Nepietiekama
redzamība

Ja savā darba vietā esi pamanījis nepilnības, kas traucē veikt tiešos pienākumus,
ziņo par to mums: Dzelteno
lapiņu jeb paziņojumu par
darba vides riskiem objektā
vari aizpildīt gan elektroniski GRIFS AG mājaslapā, gan
papīra formātā uz vietas
objektā.
Neklusē, nebaidies un iesaisties
savas darba vides uzlabošanā!

Kā tas notika
Stāsta Ivars

Es darba laikā guvu kājas trau
mu no krītošas paletes. Pie ram
pas durvīm laidu ārā vienu dar
binieci, bet tobrīd pie durvīm
pienāca otra, tāpēc man nācās
paiet sāņus. Es nepamanīju, ka
tur atrodas palete, un netīšām
to aizķēru. Parasti paletes ir no
vietotas ārpusē, bet šoreiz kāds
to bija atstutējis pret sienu bla
kus rampas durvīm. Es nepa
spēju paleti saķert, tā uzkrita un
pamatīgi sasita man kāju.
Gūtie secinājumi
Kopš tās dienas es vienmēr ap
skatos, vai kaut kas nav nolikts
blakus durvīm. Arī veikala dar
binieki ir kļuvuši atbildīgāki.
Šobrīd visas paletes atrodas ār
pusē, sakrautas horizontāli cita
virs citas.
Pēc negadījuma esmu sapra
tis, ka par potenciāli bīstamām

situācijām ir laikus jāziņo atbildī
gajām personām un tās jānovērš.
Esmu gandarīts, ka vienreiz man
tā nelaimes gadījumu izdevās
arī novērst. Manā objektā ram
pas durvīm bija bojātas eņģes,
un kādā brīdī tās varēja vienkār
ši izkrist. Es par to ziņoju veikala
vadītājai, un viņa noorganizēja
durvju nomaiņu. Ļoti ceru, ka arī
turpmāk būšu vērīgs un pamanī
šu riskantas situācijas, pirms noti
cis kas slikts.

Stāsta Jānis

Tā bija reize, kad mēģināju izrai
dīt no veikala kādu skaļu un bra
vurīgu apmeklētāju. Es cerēju, ka
varēšu viņu mierīgi izvest ārā, un
nebiju gatavs, ka šis cilvēks ne ti
kai pretosies, bet arī kļūs agresīvs.
Viņš man 2 reizes iesita – sākumā
ar kulaku, tad ar kāju. Rezultātā es
tiku pie deguna lūzuma.

Gūtie secinājumi
Analizējot šo gadījumu, sapratu,
ka man uzreiz vajadzēja konsul
tēties ar maiņas vecāko. Es ne
pietiekami novērtēju situāciju
un paļāvos, ka tikšu galā saviem
spēkiem. Turklāt man līdzi nebija
rokudzelžu, ko es būtu varējis šim
cilvēkam uzlikt. Es uzskatu, ka lī
dzīgos gadījumos, ja vien objektā
ir vēl kāds kolēģis, ir jāiesaista arī
viņš. Reizēs, ja apsargs ir viens un
viņam šķiet, ka varētu netikt galā,
būtu jāsauc policija.

Stāsta Dmitrijs

Es redzēju, ka sieviete veikalā zog
kafiju, un devos viņu aizturēt. Viņa
sāka bēgt, bet es skrēju pakaļ un
noķēru tikai pie pašām veikala
durvīm. Sieviete nokrita uz grī
das. Brīdī, kad centos viņu piecelt,
viņa man negaidīti iekoda rokā.
Es stingri satvēru abas viņas rokas

un aizliku aiz muguras, pēc brī
ža viņa nomierinājās. Tad es iz
saucu mobilo grupu un policiju.
Tajā pašā dienā objektā ieradās
arī operatīvais vadītājs un aizve
da mani uz slimnīcu. Tur brūce
tika apskatīta un veiktas analī
zes, lai pārbaudītu, vai rokā nav
iekļuvusi infekcija. Par laimi, ne
kas slikts netika konstatēts, un
es tiku cauri tikai ar zilumu.
Gūtie secinājumi
Šis ir notikums, kuru es nevarēju
ne paredzēt, ne kaut kā novērst.
Vienīgais secinājums – mums
vienmēr jābūt uzmanīgiem un
gataviem reaģēt uz negaidītu
rīcību. Nevajadzētu arī vadīties
pēc dzimumu stereotipiem un
domāt, ka sieviete ir mazāk bīs
tama kā vīrietis. Neatkarīgi no
tā, kāds ir aizturētās personas
dzimums, vecums un izskats,
vienmēr jābūt modriem.
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IEPA ZĪSTIETIES! paldies tā brīža objekta vadītājam.

Jauns apsardzes
operatīvais vadītājs
Edgars Pundiņš
Kas jūs pamudināja nākt uz
GRIFS AG?
Par šo vakanci man pastāstī
ja draugs, kas tajā laikā strādāja
GRIFS AG apsargātajā TC Dole.
Biju zaudējis iepriekšējo darbu un
vairāk nekā pusotru gadu nevarēju
atrast neko stabilu, kas man patik
tu. Pastrādāju pat ārzemēs, bet sa
pratu, ka tas man neder, un atgrie
zos. Piedāvājums no GRIFS AG
nāca īstajā brīdī, un es piekritu. Nu
jau 8 gadus esmu šajā kolektīvā.
Vai, sākot strādāt, bija kādas
konkrētas ieceres vai gaidas attiecībā uz turpmāko karjeru?
Konkrētu ieceru un domu par
nākotni nebija. Pēc paziņu un drau
gu nostāstiem, kuri te tolaik strādāja

vai bija strādājuši, man bija izveido
jies priekšstats par šo jomu, taču ne
kad nebiju iedomājies sevi kā apsar
gu. Šis darbs man bija kaut kas jauns
un nezināms, tāpēc interesants.
Kāda bijusi jūsu izaugsme
uzņēmumā?
2010. gada augustā sāku strādāt
GRIFS AG par apsardzes darbinie
ku, un pirmais objekts bija Dole.
Pēc gada man piedāvāja apsardzes
maiņas vecākā amatu. Tā kā ie
priekš ik pa laikam mēdzu aizvie
tot maiņas vecākos un šie pienā
kumi man bija zināmi, es piekritu.
Aptuveni divus gadus pildīju
arī objekta vadītāja pienākumus
viņa atvaļinājuma laikā. Tā bija
laba pieredze, par ko jāsaka liels

Viņš man ļoti daudz iemācīja, un
šīs zināšanas man ir palīdzējušas
arī turpmākajā darbā.
2013. gadā piedzīvoju nelielu
kritienu savā karjerā. Klients attei
cās no GRIFS AG apsardzes Dolē,
citos objektos tobrīd nebija brīvas
maiņas vecākā vietas, un rezultātā
nonācu Galerijā Centrs, kur aptu
veni trīs mēnešus nostrādāju par
apsargu.
Drīz vien man tika piedāvāts
maiņas vecākā amats Alfā. Vadīt
maiņu sākumā bija diezgan grū
ti, jo nācās risināt daudz dažādu
problēmu, taču vienlaikus darbs
bija ļoti interesants. Sevišķi atmiņā
palikusi mana pirmā diena maiņas
vecākā amatā, kad no paša rīta nā
cās sākt Alfas evakuāciju elektrības
padeves pārrāvuma dēļ. Alfā no
strādāju 3 gadus, sākumā kā mai
ņas, vēlāk kā objekta apsardzes va
dītājs. Gribu pateikt paldies Alfas
objekta apsardzes vadītājiem, kuri
tur manā laikā nomainījās, – no
viņiem esmu daudz mācījies.
2017. gada nogalē tika iz
sludināts iekšējais konkurss uz
GRIFS AG apsardzes operatīvā
vadītāja amatu. Pieteicos, uzvarēju
un tiku pieņemts. Tā nu jau vai
rāk nekā pusgadu esmu apsardzes
operatīvais vadītājs.
Vai, nomainot darbu no objekta uz biroju, ir mainījies skatījums uz apsardzes jomu?
Protams – tas ir kļuvis plašāks,
un tas joprojām mainās. Nonākot
saskarē ar jauniem cilvēkiem un
kārtojot dažādas ar darbu saistī
tas lietas, es ieraugu situācijas no
tāda aspekta, kā līdz šim nebiju

redzējis. Jo lielāka kļūst atbildība,
jo vairāk jāmācās strādāt ar sevi,
jāspēj savaldīt emocijas un stresa
situācijās jāspēj saglabāt mieru. No
pieredzes varu teikt, ka, reaģējot
emocionāli, arī pretī tiks saņemtas
emocijas, savukārt, mierīgi visu
izrunājot, ir lielāka iespēja panākt
pozitīvu rezultātu.
Kādas vērtības jums ir svarīgas darbā un personīgajā dzīvē?
Darbā vissvarīgākais ir godī
gums un kārtība pienākumu izpil
dē. Ļoti būtiska vērtība manās acīs
ir arī savstarpēja cieņa. Ar darbi
niekiem ir jārunā kā ar līdzvēr
tīgiem, nenostādot viņus zemāk
par sevi. Ja paši izrādīsim cieņu un
pretimnākšanu, ir lielāka iespēja,
ka arī pretī saņemsim to pašu.
Ārpus darba manas vērtības ir
ģimene, draugi un humors. Svarī
ga, protams, ir arī drošība un sta
bilitāte. Līdzīgi kā darbā arī ārpus
tā augstu vērtēju godīgumu un
pienākuma apziņu.
Kā jūs sevi uzlādējat darbam
un atgūstat spēkus?
Pēdējos 3 gadus kopš bērna pie
dzimšanas brīvo laiku pavadu gal
venokārt ar ģimeni. Man šobrīd ne
atliek laika nekādiem hobijiem, vis
biežāk pēc darba dodamies kopīgās
pastaigās, aizbraucam pie dabas,
aizejam nopeldēties. Esmu kļuvis
mierīgāks, tāpēc nejūtu vajadzību
pēc ļoti aktīvas ārpusdarba dzīves.
Kādas ir jūsu ambīcijas attiecībā uz karjeru?
Ja gribi kāpt augstāk, ir vajadzī
ga pieredze. Es šobrīd esmu tikai
uzsācis krāt jaunu pieredzi, tāpēc
pagaidām man nav ambīciju par ko
vairāk. Ir tik daudz kas jāapgūst!

Iepazīsimies – personāla speciāliste
Svetlana Voroņina
Svetlana VOROŅINA uzņēmumā
strādā jau 9 gadus. Astoņi no tiem
pagājuši, pildot informācijas cen
tra darbinieces pienākumus, taču
nu jau gadu Svetlana ir personāla
speciāliste GRIFS AG Personāla un
kvalitātes departamentā.

Kāpēc jūs izlēmāt pieteikties
darbā GRIFS AG?
Tolaik mācījos un meklēju dar
bu, ko būtu iespējams apvienot ar
studijām. Tas bija 2009. gads, kad
Latvijā sākās krīze, tāpēc nezināju,
vai man izdosies kaut ko atrast. Pie
teicos informācijas centra darbinie
ka vakancei, aizgāju uz interviju un
jau pēc pāris dienām tiku pieņemta.

Kā no informācijas centra
darbinieces kļuvāt par personāla speciālisti?
Darbu sāku informācijas centrā
TC Azur. Pēc tam pārgāju strādāt uz
Origo, taču šis objekts atradās tālu
no manas dzīvesvietas, tāpēc, kad
radās iespēja, pārnācu uz TC Dole.
Bija jau pagājuši 8 gadi, darot
vienu un to pašu. Šķita, ka iestā
jusies rutīna un dzīvē kas jāmaina.
Sāku interesēties par citiem pie
dāvājumiem. Biju pat aizgājusi uz
darba interviju bankā un grasījos
iet prom no GRIFS AG, taču tad
man piezvanīja no vadības un pa
stāstīja, ka Personāla un kvalitātes
departamentā ir vakance.

Kas bija izšķirošais, lai tomēr
paliktu te?
Tā bija iespēja sākt darīt kaut ko
citu, bet vienlaikus saglabāt stabilitā
ti, paliekot pārbaudītā uzņēmumā.
Kas jums visvairāk patīk savā
šī brīža darbā?
Pirmkārt, man ir brīnišķīgs
kolektīvs. Īpaši gribu izcelt savu
vadītāju, kura ir ļoti saprotoša, at
balstoša un izpalīdzīga. Man patīk
tas, ka arī šajā amatā darbs ir sais
tīts ar cilvēkiem, vienīgi ir mazliet
mierīgāks. Reizēm savās brīvdienās
joprojām mēdzu aizvietot darbinie
kus informācijas centrā. Ar darbu
kopumā esmu apmierināta un jūtos
stabili.

IEPA ZĪSTIETIES!
Kā pavadāt savu brīvo laiku?
Galvenokārt darām kaut ko
kopā ar draugiem un ģimeni. Trīs
reizes nedēļā apmeklēju fitnesa
nodarbības. Sports man palīdz
atslēgties no ikdienas stresa un
sniedz papildu enerģiju.
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Kā jūtas sievietes, strādājot apsardzē?

Inga BRISA, mobilās kontroles
grupas darbiniece:
Kāpēc izvēlējāties darbu šai
jomā?
Tas notika nejauši. 1999. gadā,
kad vēlākie GRIFS AG izveidotāji
vēl darbojās ar citu nosaukumu,
man piedāvāja strādāt par aģentu.
Tā kā iepriekš man nebija nekādas
darba pieredzes un vēlējos sevi
pierādīt, es piekritu. Biju cilvēks,

kurš staigā pa veikalu un kontro
lē tur notiekošo. Pēcāk kļuvu par
mobilās kontrolgrupas darbinieci.
Kādu brīdi esat pastrādājusi
arī citur. Kas bija iemesls aiziešanai no GRIFS AG, un kāpēc nolēmāt atgriezties?
Es un vairāki mani kolēģi aiz
gājām no darba pēc tam, kad
uzņēmuma iekšienē tika veiktas
pārmaiņas. No 6 mobilajām kon
trolgrupām tika atstāta tikai viena.
Tā kā man ir juridiskā izglītība,
sāku strādāt tiesā, taču pārmaiņas
skāra arī šo jomu, un štatu sama
zināšanas rezultātā zaudēju darbu.
GRIFS AG atgriezos, jo pārzināju
darba specifiku un pazinu lielu
daļu šeit strādājošo cilvēku, turklāt
man vienmēr ir patikusi uzņēmu
mā valdošā atvērtība. Jebkuru jau
tājumu vienmēr ir iespējams izru
nāt un rast kompromisu.

Kā jūs jūtaties, strādājot uzņēmumā, kurā ir liels vīriešu
īpatsvars?
Ļoti jauki. Nekad neesmu iz
jutusi diskrimināciju. Manuprāt,
mēs esam līdzvērtīgi, un, veicot
ikdienas pienākumus, nav tādu si
tuāciju, kurās es ar kaut ko netiktu
galā tikai tāpēc, ka esmu sieviete.
Turklāt šobrīd mobilajā kontroles
grupā esam 3 sievietes un 3 vīrie
ši, tāpēc vīriešu īpatsvaru nemaz
neizjūtu. Mēs esam ļoti draudzīgi
un varam sarunāties par jebkuru
tēmu, sākot no nagu lakām un bei
dzot ar automašīnām.
Kā paziņas uztver to, ka jūsu
darbs saistīts ar apsardzi?
Daudzi ir pārsteigti un domā,
ka tas nozīmē darbu lielveika
lā blakus kasei. Cilvēkiem ir ļoti
šaurs priekšstats par apsardzes
jomu, taču es arī necenšos sīki ap

rakstīt savus pienākumus, vien pa
saku, ka darbs ir ļoti interesants un
nebūt nav vienmuļš.
Kādas kompetences ir nepieciešamas jūsu darbā, un vai jūs
ieteiktu to arī citām sievietēm?
Manuprāt, pati svarīgākā ir
analītiskā domāšana. Ir jābūt cil
vēkam ar apgriezieniem, kas spēj
loģiski spriest, plānot un ir gatavs
mācīties. Domāju, ka šis darbs ir
piemērots kā sievietēm, tā vīrie
šiem. Katram dzimumam ir savas
stiprās puses un savs redzējums,
tāpēc, saliekot galvas kopā, jebku
ru situāciju varam atrisināt labāk
nekā katrs atsevišķi.
Kā pavadāt savu brīvo laiku?
Man ļoti patīk sports. Lai labi
izdarītu darbu, ir arī jājūtas labi,
tāpēc brīvajā laikā es nodarbojos
ar fitnesu un uzturu sevi formā.
Mēdzu arī paskriet.

Inese PURICKA, objekta
apsardzes vecākā RIMI Bauska:
Kā jūs nonācāt līdz darbam
apsardzē?
Tas bija garš ceļš. Skolas laikā
vēlējos kļūt par policisti. Neizdevās,
un es nokļuvu frizieru skolā. Pēc
tam dzīvē darīju ļoti dažādus dar
bus. Esmu strādājusi gan veikalā,
gan pamēģinājusi darbu ārzemēs.
Pa vidu piedzima 3 bērni, un bija
posmi, kad nedarīju neko. Apsardze
nāca nejauši. Bijušais klasesbiedrs

piedāvāja darbu kā apsargam “Baus
kas klētī”. Tur es arī iepazinu šo pro
fesiju. Uz GRIFS AG atnācu, jo šeit
jau strādāja mans vīrs. Es tobrīd
meklēju darbu un nodomāju – kā
pēc gan nepamēģināt. Sākumā, pro
tams, bija šaubas, vai mani pieņems
un vai derēšu, taču viss izdevās.
Vai neesat vīlusies savā izvēlē, un vai darbs sniedz to, ko
gaidījāt?
Godīgi sakot, man nebija īpa
šu gaidu. Zināju, ka vēlos strādāt
Bauskā, un mēģināju. Lēmumu
nākt uz GRIFS AG neesmu nožē
lojusi nevienu minūti. Strādāju šeit
jau 8 gadus un esmu apmierināta.
Darba ir daudz, un reizēm nākas
atņemt brīvo laiku ģimenei, taču
es jūtos savā vietā.
Vai nebija grūti iekļauties
kolektīvā, kurā galvenokārt ir
vīrieši?
Jau no pirmajām dienām kolēģi
man daudz palīdzēja ar padomu

un atbalstu. Es arī nebaidījos atzīt,
ka daudz ko nezinu un nesapro
tu. Problēma bija nevis tajā, ka uz
mani kā uz sievieti kāds skatītos
savādāk, bet tajā, ka sākumā es
pati biju par sevi nedaudz nepār
liecināta un nobijusies. Manuprāt,
ja cilvēks spēj sevi nostādīt kā pro
fesionālu un spējīgu darbinieku,
dzimumam nav nozīmes.
Vai veikala apmeklētāji pret
jums izturas citādi nekā pret apsargu vīrieti?
Sākumā izjutu, ka jaunieši manā
klātbūtnē ir mazliet bravurīgi. Taču
es neuzķēros uz viņu provokācijām
un saglabāju mierīgu un lietiš
ķu nostāju. Es uzskatu, ka cilvēks
priekšstatu par sevi veido pats. Jo
pārliecinātāks esi par to, ko dari, jo
vairāk arī apkārtējie tevi respektē.
Kā ir strādāt pilsētā, kurā
daudzus pazīstat?
Bieži vien veikalā ienāk cilvēki,
kas mani pazīst, un sveicina. Es at

ņemu sveicienu un pasmaidu pretī.
Ir patīkami, ja apmeklētāji pie ma
nis vēršas ar pozitīvu attieksmi. Arī
es pati cenšos būt pretimnākoša un,
ja varu kā palīdzēt, esmu atsaucīga.
Vai ikdienā darbā ir nācies
lietot arī spēku?
Nē, līdz šim man visas kon
fliktsituācijas ir izdevies atrisināt
ar runāšanu. Manuprāt, spēka lie
tošana ir galējs risinājums, ko ne
vajadzētu uzskatīt par normu. No
savas pieredzes varu teikt, ka arī ar
agresīviem veikala apmeklētājiem
ir iespējams rast kopīgu valodu un
iestāstīt rīkoties saprātīgi.
Vai ārpus darba atliek laiks
arī hobijiem?
Agrāk es dejoju, taču darba
grafiks ir tāds, ka to nav iespējams
apvienot ar mēģinājumiem. Šobrīd
mans hobijs ir dzejas rakstīšana. Ir
iznākusi un drīzumā tiks prezen
tēta mana pirmā dzejas grāmata
“Kad runā sirds”.

Cik viegli ir pagarināt apsardzes sertifikātu?
Mārtiņš CĪRULIS,
objekta apsardzes vecākais:
Sertifikātu atjaunoju pirmo reizi.
Dokumentus iesniedzu laikus,
mēnesi pirms termiņa beigām.
Divas nedēļas vēlāk vērsos Valsts
policijā, lai noskaidrotu, kāds ir
iesnieguma statuss, taču saņē
mu atbildi: no attiecīgajām ie
stādēm vēl nav saņemta visa
informācija, lai izlemtu, vai esmu

tiesīgs saņemt apsardzes sertifikā
tu. Informēju par situāciju objekta
vadītāju, jo sapratu, ka pats nekā
nespēju paātrināt procedūru.
Ja nebūtu šīs aizķeršanās, kopu
mā sertifikāta atjaunošana nav sa
režģīta. Ir jāpārbauda veselība un
Valsts policijā jāiesniedz nepiecie
šamie dokumenti. Tas prasa vien
pārdesmit minūtes. Vienīgais, ko
varu ieteikt kolēģiem, – doku

mentus iesniedziet laikus, ja nu
gadās aizķeršanās ar izskatīšanu.
Kristaps BUŠS,
operatīvā dežuranta palīgs:
Sertifikātu esmu atjaunojis vairā
kas reizes. Agrāk tam vajadzēja
kārtot eksāmenu un nopietni ga
tavoties, tagad atliek tikai veikt
veselības pārbaudi un iesniegt
nepieciešamos dokumentus. Tas

DARBINIEKU
PIEREDZE

ir līdzīgi kā autovadītājiem. Arī
viņiem tiesības nav jāpārliek,
vajag tās tikai pagarināt. No vie
nas puses, tas ir ērti un aizņem
daudz mazāk laika, no otras – ie
spējams, zināšanu atsvaidzinā
šana kādam varētu nākt par
labu. Lai nu kā, ja cilvēks jūt, ka
viņam vajadzētu atkārtot teori
ju, neviens to neliedz darīt arī
pašam, bez ārēja pienākuma.
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Aicini paziņas reģionos
strādāt Rīgas objektos!

Apsveicam!
Apaļu jubileju
no 2018. gada februāra
līdz jūlijam svinēja:
Gatis ADAKOVSKIS
Aelita EVERTE
Agnese APSĪTE
Aivars JAKOVELS
Aivars RUŠČAKS
Armands LĀCIS
Dainis ĻAGUŠNIKS
Edgars BALODIS
Edgars JADZEVIČS
Edgars PELNIS
Helvijs MELBĀRDIS
Ilze TURONOKA
Iveta KALNĪTE
Igors TRETJAKOVS
Jānis TRUŠEVSKIS
Jevgeņijs ZENKEVIČS
Jurijs ZUBOVS
Kristaps PURICKIS
Leons RAICS
Maksims ROZENBERGS
Mārīte BARANOVSKA
Mārtiņš TARASS
Mihails IVANOVS
Ruslans KIRILOVS
Sandra RUGINE
Valdis MAKSIMOVS
Valerijs ŠABANOVS
Vitālijs DOLGAĻOVS

Vai zināji, ka tev
ir sava uzticības
persona?
Lai organizētu un kontrolētu
darba aizsardzības pasāku
mus uzņēmumā un veiktu
darba vides iekšējo uzraudzī
bu, GRIFS AG ir iecelta īpa
ša uzticības persona, un tā ir
Personāla un kvalitātes de
partamenta galvenā personā
la speciāliste Nona Tauriņa.
Uzticības persona var
palīdzēt:
n ja jums ir ierosinājumi, kā
uzlabot darba aizsardzību;
n ja ir sūdzības par veselī
bai kaitīgiem darba riska
faktoriem;
n ja vēlaties pārrunāt darba
aizsardzības aspektus;
n ja vēlaties pārrunāt darba
tiesību jautājumus.
Uzticības persona
Nona Tauriņa
tālr. 67813711, e-pasts:
nona.taurina@grifsag.lv

Ja tavā draugu vai paziņu lokā ir
kāds, kas labprāt strādātu par ap
sardzes darbinieku vai darbinieci
pārtikas veikalā Rīgā, taču viņa
dzīvesvieta ir ārpus galvaspilsētas,
pastāsti par mūsu uzņēmuma pie
dāvājumu darbiniekiem reģionos.

GRIFS AG nodrošina:

darba grafiku: mēnesī darbs
2 nedēļas un nedēļas laikā
summētā darba laika grafiks;
n apmaksātu ceļu uz darbu Rīgā
un atpakaļ;
n dzīvošanu dienesta viesnīcā un
komandējuma naudu;
n stabilu darba vietu un laikā
izmaksātu algu katra mēneša
n

Lepojamies ar saņemtajiem
apbalvojumiem
GRIFS AG jau 8. gadu saņem Ģime
nei draudzīga komersanta statusu
un 6. gadu Ilgtspējas indeksā tiek
novērtēts ar zelta kategoriju

Ik gadu Atbildīgas biznesa ne
dēļas laikā, kas notiek jūnijā, tiek
paziņoti tie uzņēmumi, kam iz
devies pierādīt savu ilgtspēju un
korporatīvās atbildības līmeni
piecās jomās – stratēģijā, tirgus at
tiecībās, darba vidē, sabiedrībā un
vidē. Šogad GRIFS AG jau 6. gadu
pēc kārtas Ilgtspējas indeksā tika
novērtēts ar zelta kategoriju.
Savukārt Labklājības ministrija
mūsu uzņēmumu jau 8. gadu no
vērtējusi kā ģimenei draudzīgu ko

mersantu, atzīstot, ka GRIFS AG
veicina ģimenisko vērtību nostip
rināšanos sabiedrībā un uzlabo ģi
menēm piemērotu dzīves un darba
vidi. Šāds tituls šogad piešķirts ti
kai 38 uzņēmumiem visā Latvijā.

15. datumā (2,75–3,40 eiro/h
(bruto));
n apmaksātus apsardzes sertifikāta
ieguves kursus – mācības para
lēli darba grafikam;
n apmaksātus visus nodokļus, at
vaļinājumu, sociālās garantijas;
n zinošus un izpalīdzīgus kolēģus.
Saviem darbiniekiem nodroši
nām arī iespēju mācīties un piln
veidot savas prasmes uzņēmuma
iekšējās apmācībās.
Dalies ar informāciju! Varbūt tie
šu tavu paziņu lokā ir kāds, kurš
priecāsies pievienoties GRIFS AG
kolektīvam!

Piesaki savu
bērnu Drošības
stundai!
31. augustā
pulksten 11:00
n biroja telpās Rīgā, Ulbrokas
ielā 42G
n GRIFS AG darbinieku bēr
niem 6–10 gadu vecumā
n
n

GRIFS AG eksperti bērniem
atgādinās drošības pamatli
kumus: kā uzvesties uz ielas,
par ko piedomāt mājās, kā
sevi organizēt un pasargāt
sabiedrībā. Par elektrodrošī
bu šoreiz stāstīs pārstāvis no
a/s “Sadales tīkls”.
Ierašanos apstipriniet līdz
24. augustam, rakstot uz
e-pastu inese.artemjeva@
grifsag.lv ar norādi “Drošības stunda”.

Piepildīsim
skolas somas
Jauna mācību gada uzsākša
nai no 6. līdz 24. augustam
darbinieku bērni vecumā no
6 līdz 10 gadiem saņems dā
vanu no uzņēmuma – skolas
somai nepieciešamās kance
lejas preces.

“GRIFS AG Ziņas” iznāk janvārī un jūlijā. Visi numuri lasāmi www.grifsag.lv sadaļā “Darbiniekiem”.
Kontakttālrunis: 26364282, e-pasts: inese.artemjeva@grifsag.lv
Ja turpmāk avīzi vēlies saņemt elektroniski savā e-pastā, sazinies ar GRIFS AG iekšējās un ārējās komunikācijas speciālisti!

