
Korporatīvā sociālā atbildība ir būtisks SAF Tehnikas 
darbības stūrakmens. SAF Tehnika strādā tā, lai 
uzņēmuma radītie produkti un pakalpojumi dotu 
pievienoto vērtību klientiem, kā arī būtu ieguvums 
sabiedrībai kopumā. Ikdienas darbā vadāmies pēc 
sekojošiem pamatprincipiem: augstas prasības pret 
kvalitāti ikvienā uzņēmuma darbības jomā, atbildīga 
attieksme pret vidi, doto solījumu izpilde sadarbībā ar 
darbiniekiem, akcionāriem, pircējiem un piegādātājiem, 
sabiedrību un valsti. Apzinamies, ka tieši šie principi ir 
nozīmīgs priekšnosacījums sekmīgai SAF Tehnika 
darbībai ilgtermiņā. 

SAF Tehnika– DARBINIEKI

Ikviena uzņēmuma veiksmīgas darbības pamats ir tajā 
strādājošie cilvēki. SAF Tehnika nav izņēmums. 
Darbinieki ir bijuši, un vienmēr būs SAF lielākā vērtība.
 
Šajā pārskata periodā esam auguši, attīstījušies, 
darbinieku skaits uzņēmumā pieaudzis līdz 177 
cilvēkiem. Arī šogad esam turpinājuši piesaistīt augsta 
līmeņa speciālistus, talantīgus studentus un augstskolu 
absolventus. 

SAF Tehnika rūpējas par to, lai uzņēmumā būtu stabila 
un motivējoša darba vide. Esam vērsti uz attīstību, 
atklātību un vienlīdzību, tāpēc uzņēmums rūpējas par 
to, lai ikvienam būtu iespēja realizēt savu potenciālu, 

dalīties idejām un veicināt savu personisko izaugsmi 
kopā ar SAF. Vienlaikus cenšamies radīt vidi, kas ir 
stabila, efektīva un droša.

DARBINIEKU ATTĪSTĪBA

Uzņēmums ir orientēts uz darbinieku profesionālo 
attīstību un personīgo izaugsmi.

SAF Tehnika nepārtraukti iegulda līdzekļus savu 
darbinieku apmācībā, attīstībā un nodrošina 
profesionālās izaugsmes iespējas. Līdz ar darbinieku 
izaugsmi, attīstās arī uzņēmums. 

Lai gūtu jaunu pieredzi, dažādu nodaļu speciālisti 
piedalās nozares izstādēs un pasākumos ārvalstīs, 
dodas komandējumos, dibina jaunus kontaktus un 
uztur attiecības ar esošajiem sadarbības partneriem. 
Katru gadu uzņēmums organizē arī korporatīvās 
apmācības, darbinieki apmeklē dažādus kursus, 
seminārus un konferences gan Latvijā, gan ārpus tās 
robežām. Apmācību organizēšanā SAF Tehnika jau 
ilgus gadus sadarbojas gan ar Latvijas Elektrotehnikas 
un elektronikas rūpniecības asociāciju (LETERA) gan 
dažādām mācību kompānijām. 

Tiem darbiniekiem, kuri paralēli darbam turpina iegūt 
izglītību mācību iestādēs, uzņēmums piedāvā strādāt 
nepilnu darba laiku. Tiem, kuri iegūst zināšanas ar
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darba pienākumiem saistītā jomā, sniedzam iespēju 
izmantot apmaksātus mācību atvaļinājumus.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA UN DARBA 
DROŠĪBA

Visiem SAF Tehnikas darbiniekiem tiek iegādātas 
veselības apdrošināšanas polises, uz vietas uzņēmumā 
regulāri organizējam obligātās veselības pārbaudes, 
papildus tiek nodrošināta vakcinēšanās pret dažādām 
saslimšanām un speciālā redzes pārbaude.

Uzņēmumā ir ļoti nopietna attieksme pret drošību darba 
vietā. Darbinieki regulāri tiek apmācīti arodveselības, 
darba drošības un ugunsdrošības jautājumos. Mēs 
nodrošinam darbinieku veselībai nekaitīgus apstākļus 
un drošu darba vidi. Darba vietas ir ergonomiskas, 
amatos, kur tas nepieciešams, darbiniekiem tiek 
izsniegti atbilstoši aizsardzības līdzekļi.

ATALGOJUMS UN PAPILDU LABUMI

SAF Tehnika godprātgi ievēro visas darba likumdošanas 
prasības, uzņēmums ir sociāli atbildīgs gan pret saviem 
darbiniekiem, gan pret valsti. Darbinieki tiek motivēti, 
papildus fiksētajam atalgojumam saņemot prēmijas un 
piemaksas par individuālajiem un uzņēmuma 
kopīgajiem sasniegumiem. Nodaļās, kur tas iespējams, 
ir izveidota uz personīgajiem sasniegumiem balstīta 
bonusu sistēma.

Papildus finansiālu atbalstu saņem darbinieki, kas 
nodibinājuši ģimeni un sagaidījuši ģimenes pieaugumu. 
Tāpat materiāli tiek atbalstīti tie darbinieki, kuri zaudējuši 
tuvu ģimenes locekli. Uzņēmumā piecus un vairāk 
gadus nostrādājušie pie ikgadējā atvaļinājuma saņem 
papildus apmaksātu brīvdienu.

Mūsu darbinieki iesaistās uzņēmuma kopīgajos 
pasākumos un nodaļu ietvaros dodas velo vai laivu 
braucienos, kas palīdz veidot saliedētu un draudzīgu 
komandu. 

Uzņēmuma darbinieki ļoti labprāt piedalās arī dažādās 
ikgadējās, jau par tradīciju kļuvušās, aktivitātēs – 
darbinieku kopsapulcēs, Jaungada ballē, Jāņu 
ielīgošanā un citos.

Maija vidū uzņēmuma komanda 22 cilvēku sastāvā 
vienojās kopējā skrējienā “Lattelecom Rīgas maratonā”.  
Septembrī SAF komanda tradicionāli startēja arī 
Vienības velobraucienā Siguldā.

Esam gandarīti, ka SAF Tehnika kā darba devējs gadu no 
gada kļūst arvien pievilcīgāks potenciālo darba 
meklētāju acīs. To apliecina mūsu darbinieku 
pieaugošais izglītības līmenis, augstā profesionalitāte, 
kā arī pieteikumu skaits uz izsludinātajām vakancēm un 
prakses vietām.

SAF Tehnika – ATBILDĪGS RAŽOTĀJS

SAF Tehnika savā darbībā stingri ievēro korporatīvās 
pārvāldības standartus un organizē uzņēmuma pārvaldi 
atbilstoši AS “NASDAQ Riga” apstiprinātajiem 
“Korporatīvās pārvaldības principiem” un noteikumiem.

Mēs rūpējamies par to, lai mazinātu uzņēmuma ietekmi 
uz vidi. Kā atbildīgi ražotāji, mēs nodrošinām to, lai SAF 
iekārtas tiktu ražotas pēc iespējas kompaktākas un 
energoefektīvākas. Jau šobrīd mūsu ražotās 
produkcijas funkcionalitāti ir iespējams nodrošināt tikai 
ar alternatīvo energoresursu izmantošanu.

SAF Tehnika rūpīgi seko visiem ražošanas procesiem . 
Sākot ar mazākajām komponentēm, beidzot ar pilnībā 
funkcionējošām iekārtām, uzņēmuma ražošanas 
procesi ir orientēti uz to, lai mazinātu komercdarbības 
radīto ietekmi uz vidi. Savu iespēju robežās uzņēmums 
izvēlas vietējos komponenšu piegādātājus, kā arī 
maksimāli lokalizē visus ražošanas procesus. Tomēr, 
ņemot vērā, ka lielu daļu izejmateriālu nav iespējams 
iegādāties vietējā tirgū vai saražot pašiem, SAF Tehnika 
izvēlas tādus piegādātājus, kas arī savā komercdarbībā 
ievēro apkārtējās vides saudzēšanas principus. 

Ilgstoši nemainīga prasība uzņēmuma darbībā ir 
kvalitātes vadības sistēmas uzturēšana atbilstoši LVS 
EN ISO 9001:2008 standartam, kas nodrošina efektīvu 
visu darbības sfēru un procesu uzraudzību un 
uzlabošanu. Standarta prasību izpilde palīdz nodrošināt 
augstāko kvalitāti produktu ražošanā, kā arī ilgtspējīgu 
attīstību un izaugsmi.

Reizi gadā SAF Tehnikā tiek veikts Kvalitātes sistēmas 
uzraudzības audits, bet reizi trijos gados notiek 
Kvalitātes sistēmas pārsertifikācija. Arī 2015.gada 
oktobrī sertifikācijas organizācijas “Bureau Veritas” 
veiktais pārsertifikācijas audits apliecināja uzņēmuma 
atbilstību ISO 9001:2008 standarta prasībām. 

Kvalitātes sistēmu auditus regulāri veic arī auditori, kas 
pārstāv konkrētus klientus un/vai reģionus. Pēdējā 
pārskata periodā šādus auditus veikuši sertifikācijas 
organizāciju pārstāvji no Baltkrievijas un Krievijas.

Katru gadu uzņēmumā tiek veikta klientu apmierinātības 
novērtēšana. Tās mērķis ir iegūt atgriezenisko saikni no 
mūsu klientiem. Šādas klientu aptaujas palīdz mums 
nodrošināt teicamu apkalpošanu, novērst nepilnības un 
uzklausīt klientu vēlmes. Tās sniedz arī  ieskatu nozares 
attīstības tendencēs un ļauj labāk izprast klientu 
vajadzības, izstrādājot jaunus produktus un veicot 
esošo produktu uzlabojumus. 2015. gada aptaujā 
piedalījušies vairāk nekā 100 klienti, kopumā teicami 
novērtējot uzņēmuma produktus, tehniskā atbalsta 
dienestu un klientu apkalpošanu.

Joprojām aktīvi strādājam pie drukāto dokumentu 
aprites samazināšanas. Uzņēmumā ieviesta virkne 
tiešsaistes dokumentu aprites sistēmu un drukātais 
papīrs tiek izmantots arvien mazāk. Visa makulatūra tiek 
rūpīgi savākta un nodota atkārtotai pārstrādei Līgatnes 
papīrfabrikā.

Tāpat tiek turpināta arī visu pārējo akritumu šķirošana 
un nodošana otrreizējai pārstrādei, sadarbojoties ar 
uzņēmumiem “Latvijas Zaļais elektrons” un “Zaļais 
punkts”.

SAF Tehnika – SABIEDRĪBAI

Šā gada 13.maijā, sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju 
“Bolderājas grupa” un Kaņepes kultūras centru, SAF



darbinieki piedalījās grandiozā labdarības talkā 
Daugavgrīvas cietoksnī.  Pļāvām zāli, cirtām krūmus, 
nojaucām nedrošās celtnes, veicām dažnedažādus 
darbus, lai 17.gs. būvētā cietokšņa vēsturiskā teritorija 
pamazām atgūtu cienījamu izskatu, kļūtu pievilcīga 
apmeklētājiem. Pateicoties arī mūsu ieguldītajam 
darbam, 2016.gada vasarā Daugavgrīvas cietoksnī 
varēja norisināties pirmais mūzikas festivāls “Komēta”, 
kurš popularizēja videi nekaitīgu dzīvesveidu. 

Par videi draudzīga dzīvesveida atbalstītājiem kļūst 
arvien vairāk SAF Tehnika darbinieku, kuri uz darbu 
dodas ar velosipēdu, tā dodot savu artavu auto 
izplūdes gāzu samazināšanā. No savas puses 
uzņēmums nodrošina drošu velo novietošanu, dušu un 
pārģērbšanās iespējas. 

Šogad uzņēmumā organizējām atbalsta akciju SOS 
ciematam, lai trūcīgo ģimeņu bērni varētu uzsākt 
skolas gaitas. Kopīgiem spēkiem sagādājām 
kancelejas piederumus, sporta apavus un apģērbu, 
grāmatas, rotaļlietas, kā arī dažādas pārtikas preces.

Mēs esam uzņēmums, kura darbiniekiem ļoti patīk 
darīt labus darbus!

SAF Tehnika – IZGLĪTĪBAI

SAF Tehnika ir globālā mērogā unikāls uzņēmums. 
Mikroviļņu datu pārraides jomā esam viens no retajiem 
tirgus dalībniekiem ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi un 
zināšanām. 

Ļoti domājam par to, lai nodotu savas zināšanas un 
uzkrāto pieredzi nākamajām paaudzēm, tādēļ iespēju 
robežās cenšamies motivēt jauniešus iesaistīties 
dabaszinātņu apguvē.
 
Vairāki uzņēmuma darbinieki arī šajā atskaites periodā 
ir viesojušies mācību iestādēs ar vieslekcijām, kurās 
dalījušies ar savām zināšanām un praktisko darba 
pieredzi.

Uzņēmums jau vairāku gadu garumā gan finansiāli, 
gan ar savu dalību projekta aktivitātēs atbalsta 
skolotāju izglītības programmu “Iespējamā misija”. 
Programmas mērķis ir motivēt augstskolu absolventus 
pievērsties radošam un pozitīvam skolotāja darbam. 
Rezultātā jau tagad varam lepoties ar aizraujošāku 
mācību procesu un jauniem dabaszinātņu skolotājiem 
vairākās izglītības iestādēs. 

Tāpat SAF Tehnika ilgstoši atbalsta valsts mācību 
priekšmetu olimpiāžu un skolēnu zinātnisko 
konferenču laureātu vasaras nometni “ALFA”. Tajā 
jaunieši padziļināti saistošā veidā apgūst matemātiku, 
fiziku, informātiku, ķīmiju, bioloģiju, kā arī sociālo un 
humanitāro zinātņu mācību priekšmetus.

Regulāri uzņemam skolēnu un studentu grupas, kurām 
demonstrējam mācību iestādē apgūto zināšanu 
pielietojumu praksē. Ekskursiju laikā jauniešus 
iepazīstinām ar uzņēmuma vēsturi, ražošanas 
procesiem, darbības jomu, produktiem un to izstrādi. 
Reāli strādājošs, veiksmīgs uzņēmums kalpo par 
motivējošu elementu skolēnu turpmākās karjeras 
izvēlē. Viesojoties uzņēmumā jaunieši uzskatāmi redz 
dabaszinātņu pielietojumu praksē. 

Labprāt savās rindās uzņemam praktikantus no 
dažādām mācību iestādēm, lielākā daļa jauniešu – 
praktikantu pie mums nonāk no RTK un RTU . Kopš 
2013. gada ļoti veiksmīgi sadarbojamies ar “RTU 
Attīstības fondu”, ar kura starpniecību tiek izsludināti 
konkursi uz apmaksātām prakses vietām. Ļoti labprāt 
piedāvājam darbu studentiem vasaras mēnešos, 
īpašie tiem, kuri pie mums bijuši praksē, tieši viņi 
veiksmīgi spēj aizvietot atvaļinājumos esošos 
uzņēmuma darbiniekus.

Uzņēmuma vadība un darbinieki nereti piedalās 
universitāšu bakalauru un maģistru darbu, kā arī 
profesionālo skolu beidzēju nobeigumu darbu tapšanā 
un izvērtēšanā. Šajā jomā izveidojusies veiksmīga 
vairāku gadu sadarbība ar, Rīgas Tehnisko koledžu, 
Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Latvijas Universitāti 
(LU).


