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Āmars strādā par drošības dienesta vadītāju “Sanitex” 

grupā un atbild par visa veida drošību grupas 

uzņēmumos (Sanitex, Baltic Logistic Solutions, Officeday 

Latvia, Promo Cash&Carry). Viņa darba pienākumos ir 

drošības nodrošināšanā gan �ziskās, gan tehniskās 

apsardzes segmentā. Tāpat Āmars nodarbojas ar drošības 

nodrošināšanā iekšzemes starptautiskajos kravu 

pārvadājumos, neaizmirstot arī darbības saistībā ar 

uzņēmumu ekonomisko drošību. Papildus Artūrs Āmars 

līdzdibinātājs un valdes priekšsēdētājs unikālajai 

“Drošības profesionāļu asociācijai”, kas ir kā platforma, 

kur satiekas nozares profesionāļi, kuri vēlas mainīt un 

sakārtot lietas nozares kontekstā, un strādā pie tā, lai 

mūsu sabiedrības dzīve kopumā kļūtu drošāka. 

Kā juties, tiekot izvēlēts kā Biznesa augstskolas Turība 

Goda absolvents Drošības nozarē?

Sajūtas ir lieliskas un, protams, tas ir neizsakāmi liels 

gods saņemt šādu apbalvojumu. 

Artūrs Āmars arī pēc studijām aktīvi 

iesaistās Turības Juridiskās 

fakultātes drošības programmās, 

piedaloties studentu darbu 

vadīšanā un aizstāvēšanas 

komisijās. Tāpat viņš aktīvi darbojas 

kā Juridiskās fakultātes studiju 

virziena “Iekšējā drošība un civilā 

aizsardzība” padomes loceklis, lai ar 

savu pieredzi un iegūtajām 

zināšanām palīdzētu attīstīt arī 

akadēmisko vidi. 



Ko tev nozīmē drošība?

Šis jēdziens savā būtībā ir ļoti plašs, bet, manuprāt, 

drošība ir aizsardzības pasākumu kopums pret jebkāda 

veida apdraudējumiem, ko rada ārējie un iekšējie faktori 

pret noteiktu objektu. 

Kas ir tava labākā atziņa pēc studijām Turībā? 

Pirmo reizi ierodoties uz studijām, biju skeptisks praktiķis 

bez lielas vēlēšanās iegūt zināšanas teorijā. Laika gaitā 

sapratu, ka tomēr teorija ir izcils sabiedrotais praktiskajām 

zināšanām. Spēja abus apvienot vienā veselā var padarīt 

tevi par lielisku nozares speciālistu. Tā laikam arī ir mana 

lielāka atziņa, ka teorijai kopā ar praktiskajām zināšanām 

ir zelta vērtība. 

Kāpēc maģistros izlēmi no drošības pāriet uz 

uzņēmējdarbības vadību?

Kopumā Turībā studēju trīs dažādās programmās daudzu 

gadu garumā. Esmu absolvējis koledžas studiju 

programmu drošības speciālistiem, tad bakalaura 

programmā pabeidzu Drošības dienesta vadītājus un pēc 

tam ar sarkano diplomu absolvēju Uzņēmējdarbības 

vadību. Man jau sen ir gribējies apvienot drošību un 

uzņēmējdarbību, jo šīs nozares Latvijā līdz šim ir gājušas 

viena otrai blakus, bet nekad nav draudzējušās. Drošība 

tērē naudu, bet uzņēmējdarbība pelna. Mans mērķis ir 

izveidot tiltu starp šīm nozarēm, jo pagaidām viena puse 

nespēj saprast otru.

Ko mazais Artūrs domātu par to, par ko esi kļuvis 

tagad?

Būdams pavisam mazs, gribēju būt sportists, ko arī pēc 

savas būtības, pateicoties ģimenei īstenoju, bet jau pēc 

pilngadības sasniegšanas domas virzījās tieši uz drošības 

nozari. Kaut kas mani tajā visā vilināja - laikam tā 

 

godīguma prizma, jo gribējās būt tajā pusē, kurā ir 

taisnība un likums. Vēlāk jau nāca globālākas atziņas par  

to, ka patiesībā tas ir sabiedrisks darbs, kas nodrošina 

drošību dažādos līmeņos. Es domāju, ka mazais Artūrs 

pateiktu, ka es esmu malacis par to, ko sabiedrības labā 

paveicu ar savām zināšanām un iniciatīvām.

Kādi ir veiksmīgu cilvēku ieradumi? 

Panākumi veidojas tikai un vienīgi tad, kad tiek ieguldīts 

smags darbs, daudzu gadu garumā ziedojot ļoti daudz no 

sevis. Sportā ir labs teiciens par to, kādas ir reālās 

proporcijas - 5% veiksmes pret 95% smaga darba.  Tāpēc, 

lai saglabātu šo veiksmīga cilvēka pozīciju, ja tā to var 

nosaukt, nedrīkst apstāties, kā arī jāturpina strādāt, lai 

katru dienu kļūtu par labāku sevis versiju.

Ja runājam par sliktiem ieradumiem, tad man ir pilnīgi 

nepieņemami apstāties un padoties. Ja tas notiek un 

meklē ieganstus kaut ko nedarīt, tu jau esi zaudējis. 

Kā Jūs de�nējat vārdu “panākumi”?

Panākumi ir tad, kad mans ieguldītais darbs nes 

rezultātus un tos beidzot var novērtēt. Manī mīt noteikts 

radošums, ja tā to var nosaukt, un šis iekšējais radošums 

ļoti grib vērtēt padarītā darba rezultātus, kas savukārt 

sagādā neizsakāmu gandarījumu. Tāpēc man ļoti patīk 

sākt strādāt pie jauniem projektiem un vērot to attīstību, 

gala rezultātu. 

Kā nezaudēt motivāciju un nepadoties grūtību priekšā?

Arī man ir gadījies kādreiz zaudēt motivāciju. Savulaik 

gandrīz tā dēļ aizgāju no drošības nozares, bet tomēr 

spēju savākt domas un spēkus, lai turpinātu attīstīties. Es 

nepadevos, kaut biju ļoti tuvu tam, lai tas notiktu. Tā ir 

cīņa ar sevi un savām domām. Man bija jāpierāda 
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nes rezultātus un tos beidzot var novērtēt. 

Tā laikam arī ir mana lielāka atziņa, ka
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pašam sev, kas ir mans dzīves saimnieks - domas, šaubas, 

varbūt pat bailes vai es un mani mērķi. Es izvēlējos to 

realitāti, kuru gribu redzēt, kā arī savus mērķus, un 

uzvarēju.   

Kas ir Jūsu hobiji un kāpēc?

Mans hobijs ir sports. Nespēju iedomāties savu dzīvi bez 

tā. Spēlēju hokeju vārtsarga pozīcijā. Laiks, kad esmu uz 

ledus, priekš manis ir kā iekšējā svētnīca, uz kuru es 

ierodos tērpts aizsargbruņās. Uz ledus pazūd viss - laiks, 

domas, šaubas… pilnīgi viss izgaist. Paliec tikai tu un 

spēle. Tās ir neaprakstāmas sajūtas. Tur ir kaut kāda 

maģija, pilnīgi noteikti. Un, pēc treniņa iznākot no dušas, 

tu esi pilnīgi izpumpēts un piekusis, bet tajā paša laikā uz 

1000% restartēts, uzlādēts un gatavs iet uz priekšu ar vēl 

lielāku sparu un gribasspēku. 

Es domāju, ka mazais Artūrs pateiktu, ka es
esmu malacis par to, ko sabiedrības labā
paveicu ar savām zināšanām un iniciatīvām.


