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Jānis Kleinbergs
Ģenerālās uzkopšanas un
dezinfekcijas pakalpojumu vadītājs

Atbildīgs
darbinieks 

Ģimenes
cilvēks 

Pēc kolēģu domām –
uzticams pat

aizņemtākajos mirkļos 

Sirdī
hokejists

Kādi ir Tavi vaļasprieki? 

Tagad, kad ir divi dēli, hobijiem neatliek daudz laika. 
Tomēr viens vaļasprieks, kuru visticamāk nekad 
nepārtraukšu, ir hokejs. Tas ir gan hobijs, gan vieta, 
kur vari izlādēties un izvēdināt galvu. Man hokejs ir 
gandrīz kā meditācija. 

Ir svarīgi katram atrast savu 
vaļasprieku – piemēram, citi 
nodarbojas ar skriešanu, jogu vai 
adīšanu, bet man tas ir hokejs. 

Man ļoti patīk arī makšķerēt un mājās veikt 
remontdarbus – uzskatu, ka, ja Tu to dari savās 
mājās, tad jau tas skaitās hobijs! Baudu arī 
ziemas priekus kopā ar vecāko dēlu, braucam 
gan ar slēpēm, gan sniega dēli.  

Kāds ir Tavs HAGBERG pieredzes
stāsts? 

Stāsts ir pavisam vienkāršs. Gribēju mainīt 
darba vietu. Aizdomājos, ka liela daļa 
uzņēmumu Latvijā ir ārzemju, piemēram, 
lietuviešu. HAGBERG ir Latvijas uzņēmums, un 
atrašanās vieta ir man parocīga – tās jau ir divas 
lietas, kas mani apmierina.  

Strādājot šeit, manuprāt, 
daudz ir mainījies, bet 
kodols ir palicis. Es ticu, 
ka šis kodols paliks arī 
stiprāks. 

Kā radās Tava interese par
nozari, kurā strādā? 

Augstskolas laikā mans draugs 
aizbrauca uz ārzemēm un strādāja 
uzņēmumā, kas veica logu mazgāšanu 
ar teleskopisko kātu, kas tolaik Latvijā 
vēl nebija pielietota tehnika (tolaik logu 
mazgāšana tika veikta ar tradi-
cionālām metodēm, pacēlāja un 
industriālā alpīnista palīdzību). 
 
Mēs, trīs draugi, uzsākām kopīgu 
uzņēmumu – nedēļu pa nedēļai  
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nonācām līdz tam, ka nopirkām šādas logu mazgāšanas 
iekārtas un ieviesām tolaik nepielietoto tehniku arī Latvi-
jā. Viss sākās ar logu mazgāšanu, bet apauga arī ar 
citiem pakalpojumiem. Visu šo sākām no nulles. Šis 
uzņēmums ir SIA “Reach and Wash” (latviski: “Aizsniegt 
un Nomazgāt”), tas ir turpinājis darbību arī šodien. Tolaik 
uzņēmuma nosaukums saņēma kritiku, jo bija angļu 
valodā un daudziem šķita nesaprotams, taču šobrīd 
Latvijā tas vairs nav nekas netipisks. 
 
Vienā brīdi jutos iestrēdzis šajā dzīves posmā un vēlējos 
izmaiņas. Uzsākot veidot ģimeni, izmainās sadzīve un 
prioritātes, vairs nav vēlmes strādāt ārpus darba laika un 
brīvdienās – tādēļ nolēmu mainīt darba vietu. Tā sākās 
mans stāsts šajā nozarē. 

Kāda ir Tava darba filozofija? 

Mīlestība pret darbu. Protams, darbs ir jāmīl, kamēr Tu 
esi darbā. Kad esi mājās, ir jāmīl mājas – ģimene, 
mājdzīvnieki. Darbā man ir svarīgi izdarīt maksimālo, ko 
varu, un strādāt atbildīgi pret kolēģiem un klientiem.  

Ja Tu strādā atbildīgi un 
godprātīgi, tad darbs arī iet uz 
priekšu. Ja atnāc uz darbu un 
tikai gaidi, kad tas beigsies, 
nekas neizdosies. Tikai caur 
darbu vari kaut ko paveikt un 
attīstīties. 

Ko pa šo laiku, strādājot HAGBERG, esi iemācījies/guvis? 

Esmu guvis jaunu pieredzi komunikācijā ar klientiem, it īpaši ar prestižākiem, lieliem 
uzņēmumiem. Kolēģi man ir ierādījuši arī jaunas funkcijas programmā Microsoft 
Excel, kuras cituviet netiek tik bieži pielietotas un kuras skolā nemāca. Šīs prasmes 
īpaši noder, jo HAGBERG nodarbojos arī ar pakalpojumu pārdošanu, ne tikai vadību. 
Protams, esmu ieguvis arī jaunus draugus un kolēģus, kā arī labu darba vidi. 


