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Sveicināti, GRIFS AG
darbinieki!

AINARS
BUNDULIS,

GRIFS AG
valdes loceklis

Novēlu visiem GRIFS AG darbiniekiem
laimīgu un labiem notikumiem piepildītu 2019. gadu! Lai izdodas sasniegt izvirzītos mērķus gan privātajā, gan profesionālajā jomā! Jo vairāk sasniegsim
katrs atsevišķi, jo vairāk spēsim ieguldīt
arī uzņēmumā, kurā strādājam.
Vēlos visiem pateikt lielu paldies par pagājušā gada darbu. Neskatoties uz virkni izaicinājumu, ar kuriem mums nācās
sastapties, gadu esam noslēguši veiksmīgi. Spēja koncentrēties uz iespējām,
nevis šķēršļiem padara mūs stiprākus
un gatavākus jebkurām pārmaiņām.
Šajā gadā novēlu ikvienam pilnveidot
sevi karjerā un nebaidīties no papildu
pienākumiem un atbildības. Ir teiciens:
“Lai nokļūtu tur, kur tu neesi bijis, ir jāiet pa ceļu, pa kuru tu neesi gājis.” Tāpēc aicinu uzdrīkstēties un izkāpt no
komforta zonas, sperot soli nezināmajā.
Sākumā vienmēr ir nedaudz bail par to,
vai izdosies, taču galvenais ir noticēt saviem spēkiem un iet uz priekšu, jo visu
var iemācīties, ja vien ir apņēmība un
vēlme strādāt.
Gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi sekot līdzi izmaiņām kārtības noteikumos un
instrukcijās. Jebkuri noteikumi tiek izstrādāti, ņemot vērā pieredzi un aktuālo
situāciju valstī, tāpēc ir būtiski tos pārlasīt. Šī informācija netiek gatavota tikai
ķeksītim, bet ir vērsta uz to, lai palīdzētu
mums pildīt savus ikdienas pienākumus un lai tādējādi mēs varētu sniegt
kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus.
Aicinu arī padomāt par savu drošību
gan darbā, gan ārpus tā. Mēs katrs varam būt drošības vēstnesis un atgādināt savai ģimenei un draugiem par biežākajiem riskiem, kam pakļaujam sevi
vai savu īpašumu. Nav nekā svarīgāka
par mūsu drošību un veselību, tāpēc
sargāsim to!

Janvāris 2019

Mobilais telefons pie stūres
ir bīstams un pat nāvējošs
Mobilā telefona lietošana pie stūres ir izplatīta un nopietna
problēma – regulāri to izmanto 82% autovadītāju, liecina Ceļu
satiksmes drošības direkcijas īstenotā autovadītāju aptauja.
Mobilā telefona lietošana braukšanas laikā ir būtisks traucēklis,
kas novērš uzmanību un ievērojami palielina avārijas risku.
Statistiski pierādīts, ka biežāk telefonu pie stūres izmanto tie
šoferi, kas vada uzņēmuma transportu, un tie, kam ir lielāka auto
vadīšanas pieredze.
GRIFS AG Tehniskā departamenta direktors Roberts
LUKSS darbiniekus aicina pievērst lielāku uzmanību savai
drošībai un riskiem, ko rada telefona lietošana auto vadīšanas
laikā. Cīņai pret šo paradumu
visās mūsu uzņēmuma mašīnās, kas iegādātas pēdējos 3 gados, ir ierīkota brīvroku sistēma. Arī turpmāk jaunu auto
iepirkumos šis būs viens no nosacījumiem. Tāpat tiek domāts
par mobilo grupu transporta
aprīkojumu, kas mazinātu nepieciešamību izmantot telefonu
vai rāciju.

Karīna JAVTUŠENKO,
SIA “BITE Latvija”
sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja:
Nenoliedzami, efektīvākais
veids, kā parūpēties par savu
un līdzcilvēku drošību, ir neizmantot mobilo telefonu auto
vadīšanas laikā vispār, lai visu
uzmanību varētu koncentrēt

Katram no mums ir
jāuzņemas atbildība par
savu rīcību pie stūres!
Autovadītājiem, kas braukšanas laikā lieto mobilo tālruni,
pastāv četras reizes lielāka iespēja iekļūt avārijā, gūt ievainojumus vai piedzīvot letālu
iznākumu. Turklāt viņi:
n sliktāk pamana satiksmē notiekošo;
n mēdz neieraudzīt ceļa zīmes;
n nereti izbrauc no savas joslas
un maina ātrumu;
n daudz biežāk neievēro drošu
distanci;
n reaģē lēnāk un bremzē vēlāk;
n biežāk iekļūst bīstamās situācijās;
n ir nervozāki.

uz braukšanu. Lai kārdinājums
atbildēt uz zvaniem, īsziņām,
e-pastu vai komentēt draugu,
radu, paziņu ierakstus sociālajos tīklos būtu mazāks, vēlams
iestatīt ierīcē tā dēvēto lidmašīnas režīmu. Taču situācijās,
kad autovadītājam ir svarīgi
būt sasniedzamam, piemēram,
lai atbildētu uz īpaši svarīgiem
zvaniem, ieteicams izmantot
risinājumus, kas mazina drošības riskus. Piemēram, brīvroku
sistēmu, kas var būt gan austiņu formā, gan kā īpaši skaļruņi,
ko stiprināt pie auto saulessarga u.tml.

Tāpat efektīvs veids, kā ierobežot telefona lietošanu pie
stūres, ir mobilās aplikācijas,
kas ierobežo saziņas funkcijas,
piemēram, bloķē ienākošos un
izejošos zvanus, kā arī neļauj
rakstīt īsziņas. Jāpiebilst, ka
šādu aplikāciju piedāvājums
ir diezgan plašs, turklāt sev
piemērotāko var atrast gan
“Android”, gan “iOS” ierīču
lietotāji.
Viena no vienkāršākajām
bezmaksas aplikācijām, kas
guvusi augstu novērtējumu, ir
“Drive Safe”. To aktivizējot,
telefonā automātiski tiek iestatīts klusuma režīms. Tāpat ir
iespēja sagatavot automātisko
atbildi, kas tiks nosūtīta uz visiem ienākošajiem zvaniem un
īsziņām, kamēr cilvēks atrodas
pie stūres.
Turklāt ražotājs ir padomājis par ārkārtas situācijām. Proti – pēc tam, kad telefons no
viena numura ir saņēmis trīs
ienākošos zvanus pēc kārtas,
aplikācija tiek deaktivizēta.
Nenoliedzami, šīs aplikācijas nevar pilnībā pasargāt no
nelaimes gadījumiem, jo neuzlabo auto vadīšanas prasmes.
Taču tās noteikti var uzlabot
modrību, palīdzot šoferiem
vairāk koncentrēties uz ceļu.

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

2

Kā aizvadīts 2018. gads, un kādas ir prognozes 2019. gadam?
2018. gads Baltijā kopumā bijis veiksmīgs. Visa koncerna apgrozījums ir pieaudzis par 1,52%
un sasniedzis 19,6 milj. EUR, un gads ir pabeigts ar operatīvo peļņu 18 tūkst. EUR.
Ainars BUNDULIS,
Latvijas GRIFS AG
valdes loceklis:

sardzi Dziesmu svētku atklāšanas
koncertā, kurā piedalījās vairāk
nekā 45 000 cilvēku.
Ja runājam par finansiālajiem
rādītājiem, tad pagājušais gads ir
beidzies ar zaudējumiem, jo kāpums algām 2018. gada pirmajā
pusē bija lielāks nekā mūsu pakalpojumu cenām.
Pērn esam izstrādājuši un ieviesuši iekšējo dokumentāciju
atbilstoši Vispārīgajai datu aiz-

sardzības regulai. Veiksmīgi ir
noslēdzies arī ISO uzraudzības
audits, kas apliecina, ka strādājam
atbilstoši augstākajiem kvalitātes
standartiem.
Ir pabeigts darbs pie jaunās
GRIFS AG mājaslapas – atjaunots
tās saturs un uzlabots dizains.
Šajā gadā tupināsim jaunu
klientu piesaisti gan fiziskajā, gan
tehniskajā apsardzē un strādāsim
ar pilnu atdevi tāpat kā līdz šim.

Vītauts KREGŽDE,
Lietuvas GRIFS AG
vadītājs:

kompāniju un pārņēmām arī viņu
objektus.
Sekojot jaunākajām tehnoloģiskajām tendencēm, pirms pāris gadiem ieviesām mobilo aplikāciju,
kas ļauj klientiem caur telefonu ieslēgt un izslēgt signalizāciju un būt
informētam par īpašumā notiekošo. Aplikācijai ir standarta versija, taču var iegādāties arī papildu
funkcijas, kas ļauj, piemēram, atvērt un aizvērt garāžu. Aplikācijas
ieviešana bija ļoti veiksmīga, pērn

mēs to ievērojami pilnveidojām,
un šobrīd to izmanto jau aptuveni
60–70% mūsu tehniskās apsardzes
klientu. Pamatā tie ir gados jauni
cilvēki, jo viņiem patīk visu kontrolēt caur mobilo tālruni.
Tā kā iepriekšējā gadā Lietuvā tika paaugstināta minimālā
alga, palielinājās mūsu izdevumi,
un peļņas procents līdz ar to bija
mazāks. Šajā gadā centīsimies sasniegt tos peļņas rādītājus, ko neizdevās 2018. gadā.

Alars REINVELTS,
Igaunijas GRIFS AG
vadītājs:

bija vērojuma stundu optimizācija. Tas viss noteica apgrozījuma
kritumu, un gads beidzies ar zaudējumiem. Ir liels izaicinājums
piesaistīt kvalitatīvus un zinošus
darbiniekus, taču, pateicoties tam,
ka pilnveidojām darba grafiku plānošanas sistēmu, mums izdevās
samazināt nenosegto stundu skaitu līdz minimumam.

2018. gadā esam paplašinājuši
savu klientu loku fiziskajā apsardzē. Lepojamies arī ar to, ka jau
trešo gadu pēc kārtas tieši mūsu
uzņēmums nodrošina apsardzi
Paides pilsētā notiekošajā sarunu
festivālā “Arvamusfestival”, kurā
piedalās Igaunijas viedokļu līderi
un augsta līmeņa politiķi, tai skaitā
Valsts prezidente.

2018. gads GRIFS AG Latvijā ir
bijis ļoti veiksmīgs jaunu klientu
piesaistē gan fiziskajā, gan tehniskajā apsardzē. Plāns ir izpildīts ar
uzviju, un par to ir prieks. Esam
lepni, ka mums uzticas arvien
vairāk klientu un mēs spējam sevi
pierādīt arī liela mēroga projektos.
Pagājušajā gadā nodrošinājām ap-

Pagājušais gads GRIFS AG Lietuvā kopumā bijis veiksmīgs. Kaut
arī apgrozījuma pieaugums nav tik
liels kā 2017. gadā, tas tomēr ir palielinājies par vidēji 10%, kas nozīmē, ka ir bijusi izaugsme.
Esam ieguvuši dažus jaunus
klientus, taču lielāko darba apjoma
pieaugumu ir devis tas, ka iegādājāmies vienu nelielu apsardzes

Pagājušais gads GRIFS AG
Igaunijā bija izaicinājumiem bagāts. Mums bija jārēķinās ar tirgus
tendencēm un jāpieskaņo tām sava
rīcības stratēģija. Palielinājās cenas, tomēr algu kāpums to apsteidza. Vienlaikus fiziskajā apsardzē

Jaunā instrukcija palīdzēs labāk reaģēt ārkārtas situācijās
Lai uzlabotu mūsu gatavību
reaģēt dažādās krīzes situācijās, ir pārstrādāta instrukcija
“GRIFS AG Apsardzes departamenta darbinieku rīcība ārkārtas un nestandarta situācijās”.
Tā kā situācija gan pasaulē, gan
Latvijā nepārtraukti mainās un
tiek uzkrāta arvien plašāka pieredze, instrukcijā bija nepieciešams precizēt vairākas lietas un
pievienot jaunus punktus. To
izstrādē tika ņemtas vērā Valsts
policijas un Drošības policijas
norādes, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ieteikumi. Instrukcija ir izstrādāta
ļoti detalizēti un ietver šablonus

un rīcības modeļus par to, kādi soļi
jāveic katrā konkrētajā gadījumā.
Instrukcijā ir veikti vairāki precizējumi:
n precizēta rīcība ārkārtas situācijās saistībā ar aizdomīgām
personām un bez uzmanības
atstātiem priekšmetiem;
n precizēta evakuācijas organizēšanas kārtība, tai skaitā rīcība
ugunsgrēka gadījumā;
n precizēta rīcība reizēs, kad nostrādā drošības sistēmas.
Instrukcijā ir ietverti arī vairāki
jauni punkti:
n aprakstīta rīcība potenciāli bīstamu priekšmetu konstatēšanas gadījumā;

aprakstīta rīcība gadījumos, ja
konstatēta ielaušanās vai tās
mēģinājums, kā rezultātā objektā var tikt nodarīti materiālie
zaudējumi;
n aprakstīta rīcība gadījumos, ja
objektā vai tā tuvumā trešās
personas veic aizdomīgas darbības ar mērķi iegūt informāciju par objekta drošības līmeni;
instrukcijā iekļauti norādījumi,
kā atpazīt šādus gadījumus un
kā pareizi rīkoties.
Vēršam uzmanību, ka ārkārtas situācijās ir svarīga ne vien operatīva seku novēršana, bet arī saziņa
atbilstoši komunikācijas shēmai.
Jebkurā ārkārtas situācijā ir jāveic
n

4 obligātie zvani. Vispirms –
avārijas vai tehniskajiem dienestiem, pēc tam – GRIFS AG
Operatīvajai dežūrdaļai. Tad
seko zvans atbildīgajam apsardzes vadītājam, bet visbeidzot – objekta atbildīgajam
pārstāvim.
Svarīgi ir arī atcerēties – ja nonāc situācijā, kurā īsti nezini, kā
rīkoties – vienmēr var veikt “zvanu draugam” – savam vadītājam – un konsultēties, kā vislabāk konkrētajā brīdī rīkoties. Un
nav jākautrējas to darīt arī ārpus
darbalaika! Ja vadītāju nevar sazvanīt, tad Operatīvā dežūrdaļa
ir sazvanāma 24/7.

3

Rūpēsimies par drošību paši un
būsim drošības vēstneši citiem!
Ikviens ir dzirdējis teicienu par
kurpnieku bez kurpēm. Gadās, ka
arī apsardzes darbinieki lieliski
tiek galā ar savu klientu drošību,
bet dažkārt aizmirst padomāt par
savējo. Lai nepakļautu sevi un
savu personīgo mantu nevajadzīgam riskam, aicinājām Uģi ZAČU
pastāstīt, kā mēs varam parūpēties par savu drošību ikdienā un
kāpēc ir svarīgi par drošību atgādināt arī tuviniekiem.

vai savu darba inventāru reizēm
nepiedomā. Izejot no telpas, nevajadzētu atstāt bez uzraudzības nedz
darba inventāru, piemēram, rācijas,
speclīdzekļus, un apsardzes žurnālu,
nedz savu maku un mobilo tālruni.
Arī savā vai dienesta automašīnā
nedrīkst redzamā vietā atstāt vērtīgas lietas, tos pašus speclīdzekļus,
portatīvo datoru, maku, telefonu.

Apsardzes sertifikāts
uzliek pienākumu arī
ārpus darba

Apsardzes darbinieks rūpīgi sargā klientu objektus, tomēr dažkārt
neaizdomājas – ja arī viņš ir mājās,
ārdurvīm tomēr būtu jābūt aizslēgtām. Ja dzīvokļa vai mājas durvis būs
atvērtas, vienā momentā kāds var
iekļūt iekšā un paņemt ko vērtīgu,
jums to nemanot. Ja ir ierīkota signalizācija, tad, arī izejot kaut vai tikai
uz veikalu, tā ir jāuzliek, jo pietiek tikai ar dažām minūtēm, lai ļaundari
paveiktu savu melno darbu.

Ja cilvēkam ir apsardzes sertifikāts un viņš ir izvēlējies strādāt
drošības jomā, tas uzliek par pienākumu arī ārpus darba būt spējīgam reaģēt situācijās, kurās notiek
kas prettiesisks vai ir nepieciešama
palīdzība. Apsargam vajadzētu atbalstīt nelaimē nokļuvušus cilvēkus. Palīdzēt var, ne tikai pašam
tieši iesaistoties situācijas risināšanā, bet arī, piemēram, izsaucot policiju, mediķus vai sniedzot pirmo
palīdzību. Mums būtu jākļūst par
piemēru un jāmudina arī citi līdzcilvēki nebūt vienaldzīgiem.

Personīgās mantas
jāsargā, arī esot darbā

Atrodoties darbā, apsargi uzsvaru liek uz objekta inventāra drošību,
bet par savām personīgajām lietām

Durvīm jābūt pieslēgtām,
pat ja esi mājās

Publiskās vietās uzmanies
no kabatzagļiem

Atrodoties sabiedriskās vietās
vai sabiedriskajā transportā, atceries par kabatzagļiem un neturi
vērtīgas lietas aizmugurējā bikšu
kabatā un citās viegli aizsniedzamās vietās. Iepērkoties uzmani
savu rokassomu un neturi to atvērtu, neliec savas personīgās lietas
iepirkumu ratos. Viena no kļūdām,

ko pieļauj sievietes, ir turēt atvērtu
rokassomiņu kaut kur sev blakus
brīdī, kad tiek mērītas kurpes.

Jāuzmanās ar uguni
un jānodrošinās ar dūmu
detektoriem

Ziemas sezonā cilvēki bieži
mēdz dedzināt sveces, un dažkārt
ugunsgrēks sākas no tā, ka siltuma
ietekmē uzliesmo izkaltušais Adventes vainags vai egle. Lai sevi pasargātu no nelaimes, nekad neatstāj
iedegtas sveces bez uzraudzības.
Tāpat atceries, ka visām dzīvojamajām telpām būtu jābūt aprīkotām ar
ugunsdrošības detektoriem. Tiem
vajadzētu būt katrā mājā un dzīvoklī. Tie var pasargāt no nelaimes
arī tad, ja ugunsgrēks izcēlies pie
kaimiņiem – detektors ziņos par
dūmiem un tevi laikus pamodinās.

to stadionā ir apsargājis GRIFS AG
un jūs perfekti pārzināt objektu.
Šis bija pirmais Dziesmu svētku
pasākums, bija ļoti svarīgi, lai viss
noritētu pēc plāna un nebūtu
nekādu starpgadījumu. To arī izdevās panākt. Esmu sajūsmā par
GRIFS AG darbu. Viss tika noorganizēts ļoti profesionāli, demonstrējot izcilu darbu gan plānošanas, gan realizācijas posmā. Manuprāt, to ļāva sasniegt perfekts
komandas darbs.
Ņemot vērā lielo pasākuma apmeklētāju skaitu, gadījās arī dažāda veida sarežģījumi, taču visas
problēmas izdevās atrisināt gana
ātri, lai izvairītos no nopietniem
starpgadījumiem.
GRIFS AG tika dots ļoti specifisks
uzdevums. Parasti ikvienā lielā

2018. gada 2. pusgadā esam
veikuši 535 jaunus tehniskās
apsardzes pieslēgumus gan
fiziskām, gan dažāda mēroga un jomas juridiskajām
personām.
Esam sākuši ilgtermiņa fiziskās apsardzes pakalpojuma
nodrošināšanu tādiem klientiem kā Kanādas vēstniecība,
Jaunais Rīgas teātris, Daugavas stadions, “Latvijas Finieris”, “Sanitex”, kā arī biroju ēkai
“Duntes biroji”.

Grāmata par
uzņēmuma
un individuālo
drošību

Bērniem jāstāsta par
drošību mājās un uz ielas

Katru gadu augusta beigās
GRIFS AG organizē drošības stundas mūsu uzņēmuma darbinieku
bērniem, taču par drošību ir svarīgi
runāt biežāk, tāpēc darbinieki ir aicināti atgādināt bērniem par drošību mājās un laukā arī ikdienā.
Visas šīs lietas ir ikdienišķas un
pašsaprotamas, bet tās ir svarīgi
atcerēties un pārrunāt ar saviem
ģimenes locekļiem, lai arī viņi nenonāk nepatīkamās situācijās.

GRIFS AG ir perfekti gan plānošanā, gan realizācijā
Konstantīns RUBĪNS,
Latvijas valsts simtgades
programmas drošības
pasākumu koordinators:
Pēc Latvijas valsts simtgades
programmas 2018. gada 1. jūlijā Skonto stadionā norisinājās Dziesmu svētku atklāšanas
koncerts, kurā piedalījās vairāk
nekā 45 000 dalībnieku.
Brīdī, kad vajadzēja izvēlēties kompāniju, kura rūpēsies
par drošību šī pasākuma laikā,
nebija šaubu, ka tā būs tieši
GRIFS AG. Mūsu priekšnoteikums bija spēja nodrošināt nepieciešamos cilvēku resursus un
pieredze masu pasākumu plānošanā. GRIFS AG lieliski atbilda
šiem nosacījumiem, jo līdz šim
gandrīz visus pasākumus Skon-

Klientu attīstība

pasākumā ir vārti, pa kuriem
noteiktā laikā ierodas apmeklētāji, un pie tiem apsargi var
pārbaudīt, vai cilvēkiem līdzi
nav aizliegtu priekšmetu. Šajā
gadījumā teritorija bija atvērta
8 stundu garumā, un pasākuma
dalībniekus nevarēja pārbaudīt.
Tā kā šis bija Dziesmu svētku gājiens un visi apmeklētāji Skonto
stadionā ienāca gājiena kārtā,
nācās izmantot nestandarta risinājumus, kas tika izstrādāti
sadarbībā ar Valsts policiju, Drošības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kā
arī Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienestu. Īstenotais
pasākumu komplekss ļāva izvairīties no starpgadījumiem un
ārkārtas situācijām.

Biznesa augstskolas “Turība”
mājaslapā iespējams lejupielādēt grāmatu “Organization
and Individual Security”, kuras viens no līdzautoriem ir
GRIFS AG korporatīvo klientu
apsardzes vadītājs Uģis Začs.
Grāmata ir kopējs projekts
starp biznesa augstskolu
“Turība”, kurā Uģis ir pasniedzējs, kā arī Somijas un Lietuvas universitātēm. Tajā ir apkopota informācija par mūsdienu drošības izaicinājumiem,
tai skaitā migrāciju, ekonomisko drošību, kiberdrošību un
drošību uzņēmumos.

PIETEIK TS =
NOPELNĪTS
2018. gada 2. pusgada
rezultāti:
Pieteikumu skaits – 11
Pieteicēju skaits – 9
Prēmijās izmaksāts – 180 EUR
Aktīvākie ieteicēji:
Artūrs Auzuleja (TED) – 2 gab.
Ansis Vītols (MG) – 2 gab.
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DNKA aktualitātes
2018. gada 2. pusgadā
Guntis UZULIŅŠ, GRIFS AG
valdes priekšsēdētājs:
2018. gada otrajā pusgadā un
gadā kopumā Drošības nozares
kompāniju asociācija (DNKA) ir
strādājusi ar mērķi veicināt sadarbību. Esam tikušies ar iesaistītajām pusēm – Valsts ieņēmumu
dienesta pārstāvjiem, politiķiem,
Valsts policijas darbiniekiem un
citiem, lai skaidrotu apsardzes
nozares specifiku un aktuālos
problēmjautājumus. Lai veicinātu nozares attīstību, ir nepieciešamas izmaiņas, un katrai iesaistītajai pusei, ar kuru tikāmies, ir
būtiska loma to ieviešanā.
Iepriekšējā pusgada aktuālākais
notikums bija Saeimas vēlēšanas.
Ir mainījušies politiķi, kas strādā
ar apsardzes nozares jautājumiem.
Ļoti ceram, ka šajā gadā varēsim
noorganizēt tikšanos ar jauno
iekšlietu ministru, lai pārrunātu
aktuālās lietas. Esam tikušies gandrīz ar visām 13. Saeimas frakcijām un snieguši savus priekšlikumus nozares sakārtošanā.

Apsardzes darbības
reģistrs

2018. gada otrajā pusgadā aktīvi
strādājām, lai Iekšlietu ministrija
sāktu darbu pie Apsardzes darbības
reģistra izveides. Pašlaik nozare ir
necaurskatāma, jo nav pieejama
detalizēta informācija par Latvijā
licencētajiem apsardzes uzņēmumiem. Iekšlietu ministrija ir solījusi
līdz 2019. gada pavasarim ieviest
Apsardzes darbības reģistru, kurā
būs apkopota detalizēta informācija par komersantiem. Pašlaik tirgū
darbojas 440 licencēti apsardzes komersanti, bet ir arī uzņēmumi, kuri
strādā bez licences, proti – nelegāli.
Šāds reģistrs palīdzēs daudz labāk
pārraudzīt nozari, un asociācija noteikti sekos līdzi tam, lai tā ieviešana notiktu pēc paredzētā plāna.

Publiskie iepirkumi

Pagājušajā pusgadā un arī šajā
gadā asociācijas prioritāte ir aktī-

va līdzdalība Publisko iepirkumu
likuma grozījumu izstrādāšanā,
sniedzot priekšlikumus tam, kā šādus konkursus padarīt pēc iespējas
caurskatāmākus un taisnīgākus.
Pašlaik publiskā sektora subjekti
apsardzes pakalpojumus joprojām
iepērk par zemāko piedāvāto cenu.
Ir negodīgi uzņēmumi, kas cenu
samazina uz tā saucamo aplokšņu
algu un nodokļu nemaksāšanas
rēķina. Šī situācija būtiski kaitē
nozares darbiniekiem, kuri līdz
ar to nesaņem sociālās garantijas.
DNKA uzskata – sniedzot fiziskās
apsardzes pakalpojumus valsts un
pašvaldību sektorā, vajadzētu nodrošināt ikmēneša valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas avansā ne mazākā apmērā, kā
aprēķinot no visu pakalpojuma
līgumā paredzēto piesaistāmo
darbinieku minimālās mēnešalgas
kopsummas.

Elektroniskā darba laika
uzskaites sistēma

DNKA ir uzsākusi diskusiju, lai
valsts un pašvaldību sektora pasūtītāju objektos, kuros tiek sniegti
fiziskās apsardzes pakalpojumi,
tiktu ieviesta elektroniskā darba
laika uzskaites sistēma, kas uzskaitītu reāli nostrādātās stundas – tas
veicinātu godīgu nodokļu nomaksu. Ir komersanti, kas nepilda līgumā noteiktās saistības, tādā veidā
samazinot izmaksas. Šāda sistēma
ļautu sekot līdzi reālajam darbinieku skaitam objektos un samazinātu iespēju krāpties.

Ēnu ekonomika
apsardzes nozarē

Negodprātīgie uzņēmēji ne
tikai kropļo konkurenci un kaitē
nozares prestižam, bet viņu darbības arī traucē klientiem saņemt
kvalitatīvu un drošu pakalpojumu. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu
dienesta datiem gandrīz puse jeb
49% licencēto apsardzes komersantu darbiniekiem maksā algu,
kas ir zemāka par valstī noteikto
minimālo. Savukārt 25% apsardzes
jomā strādājošo saņem atalgojumu
zem minimālās algas. DNKA kopā
ar sadarbības partneriem strādā
pie tā, lai situāciju nozarē uzlabotu, tomēr darbs pie regulējuma
pilnveides varētu notikt raitāk, ja
politikas veidotāji vairāk klausītos
nozares pārstāvjos.

Vēstules par aizdomīgiem
uzņēmumiem

Pagājušajā gadā asociācija sekoja līdzi publisko iepirkumu rezultātiem un analizēja nomaksāto
nodokļu apmēru tajos startējušajiem apsardzes uzņēmumiem.
Asociācijas aprēķini liecina: ja
nodokļu īpatsvars attiecībā uz apgrozījumu ir mazāks nekā 40%
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas uz vienu darbinieku ir mazākas par 2000 EUR,
pastāv aizdomas par nepilnīgu nodokļu nomaksu. Tāpēc asociācija
sūtīja vēstules valsts un pašvaldību
iestādēm, kuru 2018. gadā izsludinātajos publiskajos iepirkumos uzvarējuši uzņēmumi, kas varētu būt
nodokļu nemaksātāji.

Skaidrojam drošības
pasākumu nepieciešamību

Iepriekšējā pusgadā asociācija
bija īpaši aktīva sociālajos tīklos,
aicinot cilvēkus pievērst vairāk uzmanības savai drošībai. Sabiedrībā
valda dažādi stereotipi par apsargiem, tāpēc DNKA ir izveidojusi
10 video sēriju, kura skaidro mūsu
profesijas specifiku, kā arī sniedz
ieteikumus, piemēram, kā padarīt
drošāku mājokli un kā droši apmeklēt publiskos pasākumus.

Kas notiek
kaimiņos?
Vītauts KREGŽDE,
Lietuvas GRIFS AG vadītājs:
Pagājušajā gadā mūsu asociācija strādāja pie jauna Apsardzes darbības likuma pieņemšanas, kurš nu jau ir stājies
spēkā. Tajā ir veikti daži uzlabojumi, tomēr konkrēti mūsu
darbu šis likums būtiski nemaina; izmaiņas skars tos uzņēmumus, kas tikai ienāks tirgū.
Pēdējos gados asociācija ir
aktīvi strādājusi pie tā, lai mazinātu ēnu ekonomiku, sakārtotu nozari un panāktu lielāku
nodokļu nomaksu.
Alars REINVELTS,
Igaunijas GRIFS AG vadītājs:
Pagājušajā gadā kopā ar sadarbības partneriem strādājām pie jauna Apsardzes likuma, kuru bija plānots pieņemt
rudenī, tomēr tas neizdevās.
Tā kā šī gada pavasarī Igaunijā paredzētas vēlēšanas, līdz
tam laikam likums netiks pieņemts. Cerēsim, ka ar jauno
valdības sastāvu mums izdosies rast kopīgu valodu.
2018. gadā asociācija turpināja
aktīvi sadarboties ar Igaunijas
Nodokļu inspekciju. Mūsu visu
kopīgs mērķis ir panākt godīgu konkurenci apsardzes tirgū.

DNKA plāni 2019. gadā
Arnis VĒRZEMNIEKS,
DNKA vadītājs:
Ģenerālvienošanās
Šajā gadā asociācijas prioritāte
būs ģenerālvienošanās parakstīšana par minimālās algas slieksni nozarē. 2019. gada sākumā
paredzētas tikšanās ar arodbiedrībām un citiem partneriem, lai
vienotos par ģenerālvienošanās
redakciju un tās punktiem, pēc
tam tiks sākts darbs pie parakstu vākšanas. Lai noslēgtā ģenerālvienošanās būtu aktuāla visai
nozarei, dokumentu parakstījušo uzņēmumu apgrozījumam
kopā jābūt vismaz 50% no visas
nozares rādītājiem. Asociācija cer, ka vienošanās mazinās
darbaspēka trūkumu un tajā
pašā laikā saruks to komersantu
skaits, kuri darbiniekiem daļu algas maksā aploksnē.

Apsardzes darbības reģistrs
DNKA gaida, ka pavasarī tiks
ieviests Apsardzes darbības reģistrs, ar kura palīdzību nozare kļūs daudz caurskatāmāka.
Reģistrs būs noderīgs gan uzraugošajām iestādēm, kam būs
vieglāk sekot uzņēmumu darbībai, gan arī klientiem, kas varēs
pārliecināties par komersantu
pieredzi un nodokļu nomaksu.
Sabiedrības informēšana
Asociācija turpinās informēt
sabiedrību un iesaistītās puses par nozares aktuālajiem
jautājumiem un specifiku. Šajā
gadā mēs plānojam organizēt
konferenci un seminārus par
drošu apsardzes pakalpojumu
iepirkšanu. Turpināsim aktīvi
komunicēt arī sociālajos tīklos,
skaidrojot dažādas tēmas par
drošību.
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Cerēt uz labāko, bet būt gatavam sliktākajam

A PD O M Ā –
PIRMS RĪKOJIES!

Neuzmanība darbā

Nepietiekoša redzamība

Inficēšanās iespējamība

Nepietiekoši rūpīgi atstutēts/
novietots priekšmets

Neveikla kustība

“Atskatoties uz šo gadījumu,
saprotu, ka tobrīd nebiju gatavs tā-

Apgaismojuma trūkums

Secinājumi

Neveiksmīga aizturēšana, kā
rezultātā radusies trauma

Apsardzes darbinieks Jevgeņijs,
veicot darba pienākumus, piefiksēja, ka kāds vīrietis no alkohola
stenda paņem pudeli, taču, dodoties ārā no veikala, pudeles viņam
rokās nebija. Pieļaujot, ka noticis
zādzības mēģinājums, apsargs vīrieti aiz kasu zonas aizkavēja un lūdza parādīt somu. Kaut arī apsargs

Paklupšana,
paslīdēšana, pakrišana

Kā notika negadījums?
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Nelaimes gadījumu skaits Grifs AG pa gadiem
Pērn notikuši
12 nelaimes
gadījumi, kas ir
par trīs vairāk nekā
2017. gadā.

12

9

Nelaimes gadījumus darbā
nav iespējams izskaust pilnībā, bet mēs varam ievērot visas prasības attiecībā uz darba aizsardzību, lai to skaitu
samazinātu.
2018. gadā darbā notikuši 12 nelaimes gadījumi, no
kuriem divi bija saistīti ar inficēšanās risku. Visi šie gadījumi notikuši ar apsardzes
darbiniekiem.
Aicinu ikvienu būt piesardzīgam, veicot savus pienākumus, un rūpēties gan par
savu, gan par kolēģu veselību
darba vietā! Kopā strādājot,
mēs varam samazināt nelaimes gadījumu skaitu!
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Nelaimes gadījumos cietušo darba stāžs
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Visvairāk nelaimes
gadījumu darbā
2018. gadā notikuši
ar darbiniekiem,
kas uzņēmumā
strādā ilgāk nekā
gadu.
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Pārbaudes
laikā
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Pirmajā
gadā
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Nostrādājis
ilgāk par gadu
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2018. gadā visvairāk
nelaimes gadījumu
notikuši septembrī.
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Piesaki bērnu ēnot
mūsu darbinieku!

2018

Nelaimes gadījumu skaits darbā pa gadiem un mēnešiem

00

nu, taču fizisku uzbrukumu veikalā piedzīvoju pirmo reizi.
Bijušo vairs neizmainīsi: kas
noticis – noticis, taču ir jādzīvo
tālāk un nākotnē jābūt uzmanīgākam. Kaut arī man ir jau vairāk
nekā 60 gadi, es jūtos gana stiprs
un esmu gatavs GRIFS AG rindās
strādāt vēl gadus desmit.
Citiem kolēģiem novēlu ikvienu konfliktsituāciju vispirms censties atrisināt ar labu, taču vienmēr
būt gataviem arī sliktākajam scenārijam un tam, ka aizturētā persona var izrādīt pēkšņu agresiju.”

Citas personas uzbrukums
(fiziskā veidā)

dam notikumu pavērsienam. Man
šķita, ka vīrieti izdosies nomierināt
vai vismaz ļaut aiziet, taču to, ka
viņš uzbruks, neparedzēju, citādi
būtu lietojis pašaizsardzības paņēmienus. Pirms šī darba es strādāju
ieslodzījuma vietā, tāpēc agresija
man nav nekas svešs. Ja vien es
būtu pieļāvis domu par uzbrukumu, situācija droši vien izvērstos
savādāk. Taču tā vietā, lai adekvāti
novērtētu apmeklētāja uzbudinājumu un riskus, es balstījos uz
līdzšinējo gadu pozitīvo pieredzi.
Esmu vairākkārt veicis aizkavēša-

izturējās pieklājīgi un centās vīrieti
neaizskart, veikala apmeklētājs
sāka kliegt un kļuva nesavaldīgs.
Jevgeņijs atkāpās trīs soļus atpakaļ,
taču šai brīdī aizkavētā persona
pēkšņi uzbruka un veica 2 spēcīgus
sitienus pa seju. Jevgeņijs izmantoja speclīdzekli – gāzes baloniņu,
un vīrietis devās prom no veikala.
Apmēram pēc minūtes vīrietis atgriezās. Jevgeņijs nepamanīja brīdi,
kad viņš ienāca, jo stāvēja ar sānu
pret ieeju. Vīrietis pietuvojās, vairākas reizes iesita Jevgeņijam galvas un ķermeņa rajonā, kā rezultātā
apsargs nokrita uz grīdas.
Pēc nelaimes gadījuma cietušais devās uz dienesta telpām. Tika
izsaukta neatliekamā medicīniskā
palīdzība, taču Jevgeņijs netika
hospitalizēts. Pēc 11 dienām cietušais tomēr vērsās pēc palīdzības,
jo sasistās vietas joprojām sāpēja.
Jevgeņijam tika konstatētas hematomas un 2 lauztas ribas.

Viens no biežākajiem nelaimes
gadījumu cēloņiem apsarga darbā ir fizisks citas personas uzbrukums, kas parasti notiek aizkavēšanas laikā. Analizējot konkrētus
gadījumus, darbinieki, kas piedzīvojuši uzbrukumu, atzīst, ka
nav gaidījuši šādu reakciju. Teorētiski visi zina, ar kādiem riskiem jārēķinās apsarga darbā un
kādas pašaizsardzības metodes
būtu jāizmanto, taču realitāte
pārsteidz nesagatavotus. Par piedzīvoto nelaimes gadījumu un
gūtajiem secinājumiem stāsta
Jevgeņijs, kurš tic, ka gūtā pieredze nākotnē ļaus labāk reaģēt līdzīgās situācijās.
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Augusts Septembris Oktobris Novembris Decembris

Jau 13. februārī visā Latvijā
norisināsies Ēnu diena.
Šogad skolēniem ir iespēja
pavadīt interesantu dienu ar
iekšējās un ārējās komunikācijas speciālisti, ielūkojoties
komunikācijas nozares aizkulisēs un uzzinot, kā tiek plānoti ikdienas darbi.
Programma paredzēta 1.–12.
klases audzēkņiem, un tās laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4–6 stundas vēro
interesējošās profesijas pārstāvja darbu.
Lai pieteiktos, ēnotājam līdz
7. februārim ir jāreģistrējas
portālā
www.enudiena.lv.
Jautājumu gadījumā raksti
uz inese.artemjeva@grifsag.lv
vai zvani 26364282.
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TP Alfa objekta apsardzes vadītāja
Mārtiņa Tarasa trumpis ir pacietība
Mārtiņš TARASS GRIFS AG strādā
kopš 2012. gada. Visu šo laiku viņa
darba vieta ir bijusi TP Alfa. No ierindas apsarga viņš izauga par
maiņas vecāko un šobrīd ir jau apsardzes objekta vadītājs. Vaicāts
par nākotni, Mārtiņš atzīst: “Uz vietas stāvēt nedrīkst. Visu laiku sevi
ir jāattīsta un jāiet uz priekšu.”
Vai lēmumu pieteikties objekta apsardzes vadītāja amatam
pieņēmāt pats vai citu mudināts?
Kolēģi mudināja pieteikties vakancei, tomēr tas nebija izšķirošais.
Parasti man ir vajadzīgs ilgs laiks,

lai visu kārtīgi apsvērtu. Arī šoreiz
lēmumu riskēt un pieteikties pieņēmu tikai dienu pirms konkursa
termiņa beigām. Apdomājos un sapratu, ka man diezgan ir liela pieredze un ļoti daudz ko zinu.
Vai nebija bail uzņemties
tādu atbildību?
Tā kā iepriekšējais objekta vadītājs diezgan ātri aizgāja no darba, man nācās ļoti īsā laikā apgūt
visas svarīgākās lietas. Sākumā
baidījos, ka būs grūti, taču, kad
sāku pildīt jaunos pienākumus, saņēmu daudz atbalsta gan no bijušā
objekta vadītāja, kurš konsultēja
pa telefonu, gan no Uģa Zača. Jau
pēc dažām dienām iegāju ritmā un
sapratu, ka nav no kā baidīties un
ir jāiet uz priekšu.
Kas ir jūsu stiprās puses?
Mans galvenais trumpis ir pacietība. Ja man kaut kas nesanāk,
es nepadodos, bet eju līdz galam,
neapstājoties pie pirmajām problēmām. Otra īpašība, kas man palīdz

darbā, ir punktualitāte un spēja saplānot savu laiku.
Ko jūs ieteiktu citiem kolēģiem, kuri domā par karjeras
kāpumu?
Sākumā vajadzētu diezgan ilgu
laiku nogaidīt un pamācīties no
maiņas vecākajiem. Ir jābūt blakus
dažādās situācijās, lai saprastu, ko
īsti šis darbs nozīmē, kā risināt dažādas problēmas. Pirmajā reizē, kad
man bija iespēja kļūst par maiņas
vecāko, es nepieteicos, jo nejutos
gatavs. Es nogaidīju, pamācījos no
pieredzējušākiem kolēģiem un tikai
tad, kad biju gatavs uzņemties atbildību, pieteicos vakancei. Ja es būtu
pirmajā reizē pieteicies, visticamāk
nebūtu gājis tik labi, cik tagad.
Kādi ir izaicinājumi nākotnē?
Apstāties pie sasniegtā nevēlos,
vienmēr ir jātiecas pēc kā vairāk.
Esmu gatavs uzņemties lielāku atbildību, ja būs tāda iespēja. Gribas
parādīt, ko māku, un dot savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.

Dana Gutāne: Es biju gatava izaugsmei
Dana GUTĀNE darbu uzņēmumā
GRIFS AG sāka 2006. gadā kā
TC Dole informācijas centra darbiniece. Ņemot vērā atbildīgo attieksmi pret darbu, viņa tika paaugstināta par TC Dole informācijas centra vecāko. Vēlāk šo pašu
amatu viņa ieņēma TC Mols, kur
darba apjoms bija lielāks, bet
kopš pagājušā gada Dana strādā
GRIFS AG administrācijā un koordinē informācijas centru darbību
5 tirdzniecības centros.
Vai tev nebija mazliet bail
no augstā atbildības līmeņa un
jauniem izaicinājumiem?
GRIFS AG strādāju jau vairāk
nekā 12 gadus un šajā laikā esmu
uzkrājusi lielu pieredzi. Man ļoti
patīk mans darbs, tāpēc biju gatava
jauniem izaicinājumiem.
Kas ir tavos pienākumos?
Pienākumu apjoms ir ļoti plašs.
Sākot ar dokumetācijas sagatavošanu un beidzot ar darbinieku
vadīšanu un kontrolēšanu. Taču
viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir redzēt kopainu un risināt stratēģiskus jautājumus, kā arī
man ir jābūt atbalstam un padomdevējai katram atsevišķam darbiniekam. Pēdējā laikā informācijas
centros ir liela darbinieku mainī-

ba. Cenšos maksimāli atbalstīt jaunos kolēģus, lai viņiem ir vieglāk
uzsākt darba gaitas. Iesaku, ko un
kā ērtāk darīt, dalos ar gadu gaitā
iegūtajām zināšanām, kā arī dažādiem knifiem, kas atvieglo ikdienu.
Kas ir tavas stiprās puses?
Esmu atbildīga un kārtīgi pildu
savu darbu, turklāt mani nebaida dažādas problēmsituācijas. Pie
manis pēc padoma regulāri vēršas
gan informācijas centru darbinieki, gan vecākie. Vienmēr ar prieku
visiem palīdzu un cenšos rast risinājumu jebkurā situācijā. Brīžos,
kad darbiniekus piemeklē šaubas,
visai izplatīta ir frāze “Pajautājiet
Danai, viņa zinās!”
Tu esi ļoti draudzīga un izpalīdzīga, taču vai proti izteikt arī
kritiku un būt prasīga?
Es esmu laipna un iecietīga,
taču vienlaikus tieša un vienmēr
saku, kā ir. Līdz šim man ir izde-

vies izveidot veiksmīgu komunikāciju ar visiem darbiniekiem.
Vai strādājot GRIFS AG tu jūties novērtēta?
Vairākkārt esmu saņēmusi atzinību un uzslavas no TC Dole un
TC Mols administrācijas, kā arī
no saviem kolēģiem un vadības.
2013. gadā saņēmu arī GRIFS AG
Labākā darbinieka novērtējumu.
Arī šobrīd nevaru sūdzēties par
labu vārdu trūkumu. Informācijas centru darbinieces un vecākās
mani bieži uzslavē un izsaka apbrīnu par to, ka šķietami bezcerīgās
situācijās vienmēr atrodu risinājumu. Kolēģu atzinība dod stimulu
darīt vēl vairāk un labāk. Man ir
ļoti paveicies ar kolektīvu.
Kā tu atpūties ārpus darba?
Ja brīvdienā nav būts ārpus
mājas, tad nevar justies pilnībā atpūties. Tāpēc brīvdienās es labprāt
izbraucu ārpus Rīgas, paceļoju un
pabaudu dabas tuvumu. Bieži dodos ciemos pie draugiem, kā arī regulāri apmeklēju dažādus kultūras
pasākumus.
Ko tu novēlētu citiem kolēģiem, kuri sapņo par karjeras
izaugsmi?
Būt neatlaidīgiem, pacietīgiem
un gribēt darīt savu darbu! Tad arī
viss izdosies!

Jānis Rožkalns
cēsniekiem ir
savējais
Jānis ROŽKALNS GRIFS AG
strādā gandrīz 10 gadus un
nu jau otro gadu ir Cēsu pilsētas vecākais. Vietējie iedzīvotāji viņu labi pazīst un ciena,
jo Jānim ar visiem izdodas
rast kopīgu valodu.
Kas jums patīk apsarga
darbā?
Man vienkārši patīk mans
darbs. Kad esmu mājās, ir sajūta, ka kaut kā pietrūkst. Es
jūtos labi, ja varu apgrozīties
cilvēkos un darīt to, ko protu.
Apsardzes jomā strādāju kopš
2002. gada, un šajā laikā ir uzkrāta liela pieredze. GRIFS AG
visvairāk novērtēju sociālās
garantijas un to, ka šeit ir sakārtota sistēma.
Ar ko ir vieglāk kontaktēties – ar kolēģiem vai veikala klientiem?
Es atrodu kopīgu valodu ar
visiem. Man nepatīk komandēt, ar kolēģiem drīzāk runājam kā līdzīgs ar līdzīgu. Arī
ar veikala klientiem saprotos
viegli, jo esmu mierīgs. Tā kā
visu laiku strādāju tepat Cēsīs,
labi pazīstu vietējos iedzīvotājus. Ir patīkami viņus satikt,
īpaši redzēt, kā izaug bērni.
Vai jūsu darbā bieži gadās starpgadījumi?
Lielākas vai mazākas problēmas ir jārisina visu laiku,
taču tās mani nebaida. Esmu
pieradis uzņemties atbildību.
Ļoti palīdz tas, ka ir atsaucīgs
kolektīvs. Varu jebkurā brīdī
piezvanīt un konsultēties ar
kolēģiem no citas pilsētas vai
palūgt padomu GRIFS AG tiešajai vadībai.
Kādas īpašības ir vajadzīgas, lai apsargs tiktu pozitīvi novērtēts?
Ir vienkārši jādara savs
darbs, kā pienākas, lai nav nekādu pārkāpumu, un gan jau
priekšniecība un klienti to novērtēs. Nevajag mākslīgi meklēt atzinību. Ja darīsi darbu no
sirds, atzinība nāks pati. Cēsu
laikrakstā “Druva” pirms kāda
laika tika publicēta aptauja,
kurā lasītāji varēja balsot par labākajiem darbiniekiem, un es
ieguvu titulu “Labākais apsargs
Cēsu pilsētā”. Nebiju to gaidījis, taču tas bija ļoti patīkami.
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Vitolds Masalis aicina
neapstāties savā attīstībā
Vitolds MASALIS ir pārliecināts,
ka izaicinājumi vajadzīgi ne tikai
jaunajiem. Savos 56 viņš nejūt
nogurumu un turpina pilnveidoties gan darbā, gan ārpus tā. No
tehnisko sistēmu speciālista viņš
ir kļuvis par projektu vadītāju un
apmāca Tehniskā departamenta
darbiniekus, savukārt brīvajā laikā vada GRIFS AG pludmales futbola komandu un mācās Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā.
Tā kā Vitolda kaislība ir futbols,
viņa mērķis ir iegūt vecākā trenera kvalifikāciju.

Strādājot ar tehnoloģijām,
jāiet līdzi laikam

Vitolds Masalis GRIFS AG strādā jau vairāk nekā 12 gadus. Agrāk
viņš pats bija tas, kurš ierīkoja un
apkalpoja apsardzes sistēmas, bet,
pateicoties ilggadējai pieredzei un
akadēmiskajām zināšanām, tagad
viņš ir kļuvis par projektu vadītāju
un sagatavo darbus citiem.
Vitolda ikdiena paiet, piemeklējot katram klientam atbilstošākos tehniskos risinājumus, sekojot
līdzi valsts iepirkumiem un veicot
dažādus plānošanas darbus. Kā atzīst Vitolds, darbs ir interesants un
ļoti dinamisks. Tas neļauj apstāties
attīstībā, jo nepārtraukti ir jāseko
līdzi jaunākajām tendencēm tehnoloģiju attīstībā.
Lai orientētos tirgus piedāvājumā, Vitolds regulāri apmeklē
izplatītāju un ražotāju organizētos
seminārus un izvērtē, kuros gadījumos priekšroka dodama kādam
inovatīvam risinājumam un kad labāku rezultātu sniedz jau pārbaudītās sistēmas. Izdarot izvēli par labu
tam vai citam variantam, jāņem
vērā daudzi apstākļi – cena, ko katra kompānija piedāvā, tas, vai sistēma tehnoloģiski nenovecos un
atpelnīs sevi ilgtermiņā, līdzšinējā
pieredze ar līdzīgiem produktiem
un, protams, klienta vēlmes.

Mūžu dzīvo, mūžu mācies

2018. gadā otrajā pusē Vitolds
sāka vadīt apmācības Tehniskā
departamenta kolēģiem. Lai uzņēmums būtu konkurētspējīgs, ir ļoti
svarīgi regulāri paaugstināt darbinieku kvalifikāciju. Jāmācās ir ne
tikai jaunajiem, bet arī tiem, kas
strādā jau ilgi, jo atkārtošana ir zināšanu māte. Apmācības notiek vidēji reizi mēnesī, un tajās tiek pārrunātas gan pamatlietas, gan dažādi

Motivācija un disciplīna
vajadzīga gan darbā,
gan sportā

jaunumi. Darbs ar jaunajiem darbiniekiem notiek nepārtraukti.
Līdztekus oficiālajām apmācībām ik dienu kādu stundu, pusotru notiek pieredzes apmaiņa,
kuras laikā jaunie kolēģi tiek iepazīstināti ar kādu sistēmu. Lai
informācija labāk nosēstos prātā,
tiek modelētas dažādas situācijas
un darbiniekiem pašiem ir jāizdomā piemērotākais risinājums. Ar
laiku darbinieki sāk braukt līdzi
uz objektiem un izmantot iegūtās
zināšanas praksē.
Vitolds atzīst, ka sākumā vadīt
apmācības nebija viegli. Vajadzēja
laiku, lai iemācītos koncentrētā un
saprotamā veidā pasniegt informāciju un sagatavotu prezentācijas, taču viss ir apgūstams. Šobrīd
viņš ar savu darbu ir apmierināts, tajā noteikti nav rutīnas un
vienveidības.

Brīvais laiks tiek veltīts
futbolam un studijām

Jau vairāk nekā 10 gadus brīvajā laikā Vitolds vada GRIFS AG
pludmales futbola komandu. Tai
šajos gados sasniegumu ziņā bijuši
gan kāpumi, gan kritumi. Pirmajos gados Latvijas čempionātā tika
iegūta godpilnā 3. vieta. Pēc tam
kādu laiku rezultāti nebija tik labi,
taču pērn komanda atkal iekaroja
savu vietu reitinga augšgalā.
Par komandas jauno sadarbības
partneri kļuva Robežsardze, un ar
jauno nosaukumu “Grifs AG/Robežsardze” pludmales futbolistiem
izdevās pakāpties kopvērtējumā,
un tikai pavisam nedaudz pietrūka, lai pacīnītos par medaļām.
Ja kāds iepriekš ir spēlējis
futbolu un viņam ir atbilstošs
meistarības līmenis – laipni aicināts pievienoties “Grifs AG/
Robežsardze” pludmales futbola komandai. Detalizētu informāciju var iegūt, sazinoties ar
Vitoldu personīgi vai rakstot uz
vitolds.masalis@grifsag.lv.

Gluži tāpat kā apsardzes jomā,
arī sportā Vitolds ir orientēts uz
nepārtrauktu izaugsmi. Kaut arī Vitoldam ir Futbola federācijas sertifikāts un viņš var strādāt par treneri, viņš vēlas iet tālāk un kļūt profesionālāks, tāpēc ir iestājies Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmijā, lai
iegūtu vecākā trenera kvalifikāciju.
Jautāts par to, kā visu paspēj,
Vitolds atzīst – jo vairāk cilvēks
dara, jo vairāk var izdarīt. Viņš uzskata, ka izaugsmi darbā un sportā
nodrošina divas lietas. Pirmkārt,
tā ir motivācija un tiekšanās uz arvien labāku rezultātu, un, otrkārt,
tā ir disciplīna un nepārtraukta sevis attīstīšana jeb trenēšana.

Laiks ģimenei

Darbs un sports paņem daudz
enerģijas, tomēr Vitolds atrod laiku arī ģimenei. Paša bērni ir lieli,
un viņš ir vectētiņš jau 2 mazbērniem, kurus labprāt apciemo vai
sagaida ciemos pie sevis. Šad un
tad izdodas izrauties, lai aizietu uz
kādu koncertu vai teātri. Vienīgi
ceļojumos vairs nesanāk aizbraukt.

Klientu
atsauksmes
2018. gadā saņemtas 11 pateicības no GRIFS AG klientiem, vairākiem tirdzniecības
centru apmeklētājiem, skolas,
Igo Japiņa Sporta aģentūras
un no uzņēmuma darbinieces. Par priekšzīmīgu un profesionālu darba pienākumu
pildīšanu pateicība izteikta
apsargiem, informācijas centra darbiniekiem, vecākajam tirdzniecības pārstāvim
Rinaldam Birnbaumam, drošības sistēmu speciālistam
Pēterim Skrabim, korporatīvo
klientu apsardzes vadītājam
Uģim Začam un iekšējās un
ārējās komunikācijas speciālistei Inesei Artemjevai. Pateicību par sekmīgo sadarbību
un godprātīgo attieksmi pret
Latviju, tās iedzīvotājiem un
viņu kopējo labklājību izteica
VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja, goda rakstu
saņēma informācijas centra
vecākā Solita Elmere par desmitgades ieguldījumu tirdzniecības centra tēla spodrināšanā. Visas pateicības apskatāmas www.grifsag.lv sadaļā
“Par mums”.

Jaunā GRIFS AG mājaslapa nebūtu
tapusi bez jūsu atbalsta!

Liels paldies GRIFS AG darbiniekiem, kuri atsaucās aicinājumam un uzdrošinājās fotografēties mūsu jaunajai mājaslapai
– MG darbiniekiem Arturam
Plociņam, Ivo Čapam, Sergejam
Atamanskim, OD darbiniekam
Normundam Voliņecam, projektu vadītājam Didzim Lazdiņam,
MV Artim Doniņam, OV Mārtiņam Tarasam, drošības sistēmu
speciālistam Andrejam Agafonovam un informācijas centra
darbiniecei Sabinai Zilmanei! Fotosesija bija ilga un neierasta cilvēkiem, kas ikdienā ar to nenodarbojas. Tāpēc jo īpaši vēlamies
pateikties par izturību un gatavību veltīt savu brīvo laiku, lai pie-

dalītos GRIFS AG tēla veidošanā.
Ivo ČAPA: “Piedalīties fotosesijā mani pierunāja Mārtiņš
Ēvalds. Pieredze bija interesanta, tomēr pēc tās es sapratu, ka
būt par apsargu man patīk labāk nekā par fotomodeli. Atverot GRIFS AG jauno mājaslapu,
vislielākais prieks tur ir ieraudzīt
jaunās automašīnas.”
Sabina ZILMANE: “Man patika
piedalīties fotosesijā un būt vienīgajai meitenei starp puišiem.
Kaut arī šis pasākums aizņēma
ilgu laiku, tas mani nenogurdināja, jo bija laba sadarbība ar
fotogrāfu. Jauki, ka mani paaicināja un es varēju kļūt par daļu
no GRIFS AG sejas.”
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Apsveicam!

2018. gadā
pie GRIFS AG
nozīmītes tikuši
38 darbinieki

Apaļu jubileju
no 2018. gada augusta
līdz 2019. gada janvārim
svinēja:
Ainārs SOSINS
Aleksandrs CVETKOVS
Alise PETROVIČA
Anastasija KOMAROVA
Andrejs LASSKIS
Augusts ZALĀNS
Auseklis ŠTELMAHERS
Dainis VILKINS
Edgars KALNIŅŠ
Edmunds VALTERS
Ervīns ŠUSTERS
Guntis TUPE
Guntis UZULIŅŠ
Ints TIMBRA
Ivan NORDKVIST
Ivars Imants KAŅEPS
Jānis GRIĶIS
Jānis MORS
Jānis ŠČUCKIS
Jānis ZEILIŠS
Jānis KĻAVIŅŠ
Julius LUKOŠEVIČS
Kaspars BERGMANIS
Kaspars GAIDULIS
Liene SLAVENA
Maksims SOKOLOVS
Mihails GREBŅICKIS
Oļegs POKŠĀNS
Oskars GILNERS
Raitis DOVGUŠKO
Rinalds BERNĀNS
Romāns VASARAUDZIS
Sergejs VASIĻJEVS
Toms SPROĢIS
Vadims KOROĻKOVS
Valērijs LADOVIČS
Vitolds SAIKOVSKIS

GRIFS AG atbalsta
skolēnus
Tāpat kā ik gadu arī 2018. gadā 110 GRIFS AG darbinieku
bērni no 6 līdz 10 gadu vecumam saņēma dāvanā kancelejas preces skolas somai.

Apbalvots 21 darbinieks
2018. gadā labāko darbinieku
pasākums notika 8. augustā restorānā “Easy Beer & Burger”, un
par priekšzīmīgu pienākumu izpildi apbalvots 21 darbinieks. Labākie darbinieki uz pasākumu
bija aicināti kopā ar saviem tuvākajiem cilvēkiem – sievām, vīriem, bērniem. Intervijas ar viņiem lasi www.grifsag.lv sadaļā
“Karjera”.

2018. gada labākie:

Artis Vildavs, drošības inspektors; Vladimirs Vīksne, RIMI HM
Stirnas apsardzes darbinieks; Viktors Grozovs, SN Nākotnes, Jēkabpils OVE; Vladimirs Ivanovs,
SN Salaspils apsardzes darbinieks;
Vadims Maksimovs, Radisson
Blu Hotel Latvija apsardzes darbinieks; Alise Magafurova, Alfas
informācijas centra vecākā; Andris

Zarāns-Pastors, mobilās grupas
darbinieks; Didzis Lazdiņš, Operatīvās dežūrdaļas dežurants; Didzis
Pučinskis, airBaltic birojs OV; Arsenijs Kostarjovs, Sky&More OV;
Pāvels Siļins, RAF Jelgava OVE;
Vitālijs Rigalovs, RIMI HM
Tobago OV; Guntis Grantiņš,
RIMI HM Stirnas OVE; Artis Doniņš, apsardzes maiņas vecākais
MV; Sergejs Isajevs, projektu
vadītājs; Igors Kuročkins, drošības
sistēmu speciālists

No administrācijas
darbiniekiem:

Artūrs Kļavlapa, apsardzes operatīvais vadītājs; Zane Kagaine,
personāla atlases speciāliste; Ilze
Dāboliņa, klientu apkalpošanas
vadītāja; Mārtiņš Bēms, tirdzniecības pārstāvis, un Roberts Lukss,
Tehniskā departamenta direktors.

Drošības stunda darbinieku bērniem

31. augustā mūsu birojā notika
GRIFS AG Drošības stunda darbinieku bērniem. Šoreiz kā viesi bija pieaicināti pārstāvji no
AS “Sadales tīkls”, lai pastāstītu
par elektrodrošību.
Paldies visiem, kuri pieteica un
rada iespēju atvest savu bērnu
uz šo pasākumu! Šogad to apmeklēja 18 bērni.
Paldies Uģim Začam par novadīto Drošības stundu, kuras laikā bērniem atgādināja drošības
pamatlikumus: kā uzvesties uz

ielas, par ko piedomāt mājās, kā
sevi organizēt un pasargāt sabiedrībā. Paldies TP “Alfa” apsardzes maiņas vecākajam Artim
Doniņam par formastērpa un
ekipējuma demonstrēšanu. Paldies Zanei Kagainei par bildēm.
Artis DONIŅŠ: “Tā kā pats vedu
savu bērnu uz Drošības stundu,
man nebija grūti atnākt formā
un nodemonstrēt to bērniem.
Ja uzņēmumam ir vajadzīga
mana palīdzība, es cenšos būt
atsaucīgs.”

Sveicam!
Aigars Skurulis
Aija Strautniece
Aivars Galdiņš
Aivars Tukišs
Andis Voitišķis
Ansis Vītols
Artūrs Gailis
Astra Norvaiša
Egils Grīnvalts
Ēriks Damulis
Genādijs Ņikitins
Haralds Henzels
Igors Bogurdovičs
Igors Silins
Ilmārs Grūbe
Ilmārs Mullers
Inga Brisa
Ingemārs Bernāts
Ivo Kokins
Jānis Bērziņš
Jurijs Dergačovs
Juris Ungurs
Leonīds Belovs
Lidija Rinkeviča
Nikolajs Gavko
Normunds Bikše
Normunds Šustiņš
Oļegs Žuravļovs
Rihards Pētersons
Sergejs Korotkihs
Sigita Seimane
Tatjana Celma
Uldis Ušackis
Uldis Podiņš
Vadims Koroļkovs
Viktors Žabarausks
Vladimirs Žukovs
Vladislavs Ivanovs
Šiem darbiniekiem pērn apritēja 5 gadi, kopš viņi strādā
GRIFS AG. Arī viņi saņēmuši
bronzas krāsas nozīmīti ar uzņēmuma logo, ko ikdienā var
nēsāt pie formastērpa.

Dāvinām saldumu
paciņas bērniem
Pērnā gada nogalē 250
GRIFS AG darbinieku bērniem vecumā līdz 12 gadiem
Ziemassvētkos dāvanā no uzņēmuma tika pasniegtas saldumu paciņas. Kārumus saņēma arī to mūsu kolēģu bērni, kuri darbu sāka decembrī.

“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!

