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Ietekme uz vidi 

GRIFS AG sava  kvalita tes 

politika  ir deklare jis 

apņ ems aņos ņepa rtraukti 

pilņveidot klieņtiem sņiegto 

pakalpojumu kvalita ti, 

uzlabot savu sņiegumu 

dros ī bas, darba dros ī bas, 

arodveselī bas uņ apka rte ja s 

vides aizsardzī bas joma .  

GRIFS AG veic virkņi 

pasa kumu, lai ve rstu 

darbiņieku uzmaņī bu uz 

vides aizsardzī bas 

pasa kumiem uņ darbī ba m, 

kas veiciņa vides 

saglaba s aņu, ņodros iņot 

tam ņepiecies amos fiņaņs u 

lī dzekl us. 

VIDES AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ 

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi: 

• veiciņa t ņepa rtrauktu vides sņieguma uzlabos aņu katra  struktu rvieņī ba  uņ uzņ e muma  kopuma ; 

• ņodros iņa t pa rdoma tu uņ racioņa lu dabas resursu izmaņtos aņu; 

• ideņtifice t uņ maksima li samaziņa t vides riskus; 

• veidot darbiņieku vides apziņ u katra  darba vieta ; 

• ņodros iņa t atbildī go darbiņieku kompeteņci vides jauta jumos. 

 

NOZĪMĪGĀKĀS VIDES AIZSARDZĪBAS INICIATĪVAS 

GRIFS AG biroja telpas ir apzal umotas. Visos kabiņetos ir izvietoti telpaugi, kas uzlabo gaisa kvalita ti, ta pat 

tiek audze ti jauņi augi, kas ir GRIFS AG ka  zal i doma jos a uzņ e muma vizī tkarte. Uzņ e mums ņodros iņa vide ji 

3 telpaugus uz vieņu cilve ku. 

Ir piera dī ts, ka uz katriem 3 cilve kiem ir ņepiecies ams vismaz 1 telpaugs, tome r jo vaira k, jo laba k. Telpaugi 

darbojas ka  spe cī gs gaisa filtrs, kas uzsu c lī dz pat 87% gaisa  esos o toksī ņu. Gaisa koņdicioņieri sausiņa gaisu, 

tac u telpaugi paaugstiņa mitruma lī meņi par 20%, atgriez ot to ņormas robez a s. Telpa s, kur ir telpaugi, 

cilve kiem koņceņtre s aņa s spe jas pieaug lī dz 70% uņ kreativita te palieliņa s pat par 15%.  
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ATKRITUMU PĀRSTRĀDE 

Uzņēmums ir noteicis mērķus: 

• samaziņa t izmaņtota  papī ra apjomu ikdieņas darba , pe c iespe jas pa rejot uz elektroņisku 

iņforma cijas apriti uņ datu saglaba s aņu; 

• ī steņot biroja  atkritumu s k iros aņu uņ ņodros iņot atkritumu dalī to ņodos aņu atbilstos ai pa rstra dei 

vai utilize s aņai.  

GRIFS AG 2017. gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar 

atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu: 

• sadzī ves atkritumi (virtuves atkritumi; ņetī rs, taukaiņs iepakojums; plastmasas iepakojums uņ 

taukaiņs stikls ar pa rtikas atlieka m; tekstils) – SIA “Cleaņ R”; 

• papī rs (makulatu ra uņ raksta mpapī rs; iepakojums) – SIA “Ragņ-Sells”; 

• baterijas – AS “Latvijas Zal ais puņkts”; 

• akumulatori – SIA “Saņekss meta ls”. 

 

PAPĪRS 

Nosle gts sadarbī bas lī gums par GRIFS AG darbī ba  radus os koņfideņcia lo dokumeņtu izņī ciņa s aņu, 

makulatu ras uņ iepakojuma kastes pieņa cī gu uņ dros u apsaimņiekos aņu. Tas ir veiciņa jis visu darbiņieku 

iesaistī s aņos papī ra ņodos aņa  otrreize jai pa rstra dei. 
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2017. gadā, nododot atkritumus šķirošanai, GRIFS AG palīdzējis saglabāt šādus dabas resursus: 

 20 kokus – 40 cilve kiem ņepiecies amais ska bekl a daudzums dieņņaktī ; 

 

   4 956 kWh – 33 datoru pate re ta  elektrī ba gada ; 

 

31 429 l u deņs – 20 932 cilve ku izdzerta  u deņs dieņas ņorma.  

 
 

2017. gadā GRIFS AG darbības nodrošināšanai esam izlietojuši šādus dabas resursus: 

 

22 koku – 44 cilve kiem ņepiecies amais ska bekl a daudzums dieņņaktī ; 

 

 

5 240 kWh – 35 datoru pate re ta  elektrī ba gada ; 

 

 

33 229 l u deņs – 22 130 cilve ku izdzerta  u deņs dieņas ņorma. 

Darbības: 

• Lī gumiem, iņstrukcija m uņ citiem liela apjoma dokumeņtiem tiek izmaņtots 11. rakstzī mju izme rs. 

• Arhī va dokumeņti pe c uzglaba s aņas termiņ a beiga m tiek ņodoti otrreize jai pa rstra dei. 

• Vieņots e-pasta ņoforme jums ar atga diņa jumu par vides saudze s aņu: 
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“Pirms izdrukā šo e-pastu uz papīra, LŪDZU, PADOMĀ PAR VIDI!” S is atga diņa jums ikdieņa  liek 

aizdoma ties par to, vai ties a m ir ņepiecies ams iņforma ciju druka t, ta de ja di uzņ e mums veiciņa 

izte re ta  papī ra apjoma samaziņa jumu uņ samaziņa gaisa piesa rņ ojumu, ko rada priņteris. E-pasts ir 

atga diņa jums uņ aiciņa jums klieņtiem uņ sadarbī bas partņeriem ru pe ties par apka rte jo vidi uņ 

doma t zal i. 

• Uzņ e muma  aptauju izsu tī s aņa, aizpildī s aņa uņ datu apkopos aņa ņotiek elektroņiski. 

• Darbojas siste ma, kas paredz papī ru druka t abpuse ji. 

• Tiek uzskaitī ts pasu tī ta  papī ra daudzums. 

• Tiek uzskaitī ts katra departameņta pate re ta  papī ra daudzums. 

• GRIFS AG klieņti tiek mudiņa ti pa riet uz elektroņiskajiem re k iņiem. Rezulta ta  2017. gada  93% GRIFS 

AG klieņtu re k iņu par pakalpojumu saņ em elektroņiski, 7% klieņtu re k iņu saņ em papī ra forma ta  pa 

pastu. 

• Esam paredze jus i ieviest CRM siste mu – vieņotu datuba zi, kura  tiks uzglaba ta visa iņforma cija par 

klieņtiem, ņotikumiem uņ darbī ba m ar klieņtiem. Vieņs ņo ta s plusiem bu s maza ka papī ra aprite. 

 

AR FSC ZĪMI MARĶĒTS PAPĪRS 

GRIFS AG pirmka rt izve las papī ru ar FSC zī mi. 2017.gada  GRIFS AG Ziņ as darbiņieku avī zei tika izmaņtots 33 

kg FSC papī rs.  

FSC ņozī me  "Forest Stewardship 

Couņcil", starptautiska bezpel ņ as 

orgaņiza cija, kas darbojas, lai veiciņa tu 

ilgtspe jī gas mez saimņiecī bas praksi uņ 

s a ds mark e jums aplieciņa, ka mez s uņ 

koksņe, kas ņo ta  ņa kusi atbilst 

augsta kajiem vides uņ socia lajiem 

staņdartiem. Ta pe c arī  produkti, 

pieme ram, FSC papī rs, kas raz ots ņo FSC 

koksņes ir raz ots videi draudzī gi, socia li 

atbildī gi uņ ekoņomiski izdevī ga  veida . 

BATERIJAS 

Nolietoto bateriju sava ks aņa ir paredze ta uzņ e mumu darbiņieku ieks e jai lietos aņai ar me rk i atvieglot uņ 

padarī t pieejama ku to utiliza ciju, rosiņa t cilve kus vaira k uņ aktī va k iesaistī ties atkritumu s k iros aņa . 

2017. gada  GRIFS AG savu pakalpojumu ņodros iņa s aņai iega da ja s 2627 daz a da veida baterijas, kas ir par 4% 

maza k ņeka  2016. gada . Apsardzes ieka rtu apkopes laika  ta s tiek ņomaiņī tas, uņ ņolietota s baterijas tiek 

uzglaba tas, lai ve la k ņodotu pa rstra dei. 
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GRIFS AG biroja  tiek va ktas ņolietota s baterijas, piedaloties Officeday Latvia sadarbī ba  ar Latvijas Zal o 

puņktu rī kotaja  projekta  „Iemet bateriju spaiņī tī  – padari Latviju tī ra ku!”. Sava kta s baterijas ņoga da  

pa rstra dei a rpus Latvijas Republikas teritorijas, jo Latvija  ņav bateriju pa rstra des uzņ e mumu. 

 

GRIFS AG ņodoto bateriju daudzums 2017. gada  – 60,08 kg. 

GRIFS AG biroja  tiek va kti veci akumulatori/baterijas ņo daz a da veida ierī ce m (sigņaliza cijas siste ma s 

izmaņtotajiem akumulatoriem, lukturiem, mobilajiem telefoņiem, bezvadu datorpele m utt.). Ve la k ta s tiek 

ņodotas otrreize jai pa rstra dei. 

 

 

2017. gada  pa rstra dei tika ņodotas 0,53 t ar aplieciņa jumu, ka tie ņesatur radioaktī vos atkritumus. 

Na kama  bī stamo atkritumu ņodos aņa paredze ta 2018. gada . 
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IZMEŠU APJOMA SAMAZINĀŠANA 

Dabai draudzīgu automašīnu iepirkums 

GRIFS AG pakalpojumu ņodros iņa s aņai izmaņto automas ī ņas. Ta s l auj veikt uzņ e muma pamatdarbī bu – 

mobila s grupas, tehņik u uņ apsardzes operatī vo vadī ta ju darbu. Uzņ e mums ka  me rk i ir izvirzī jis CO2 izmes u 

daudzuma samaziņa s aņu, ņolietota s mas ī ņas ņomaiņot pret auto ar zema kiem CO2 izmes u daudzuma 

ra dī ta jiem. 

Veicot automas ī ņu iepirkumus, uzmaņī ba tiek 

pieve rsta samaziņa tam CO2 izmes u daudzumam. 

GRIFS AG izmaņto 61% mas ī ņas, kas ir aprī kotas ar 

automa tisko start/stop fuņkciju. 2017. gada  

uzņ e muma  bija 28 s a da automas ī ņa, salī dziņa juma  

ar 2016. gadu, kla t ņa kus as 7 mas ī ņas. Arī  turpma k 

jauņu automas ī ņu iepirkumos s is bu s vieņs ņo 

svarī ga kajiem ņosacī jumiem. 

 

2017. gada  GRIFS AG izmaņtoto auto ru pņieciski ņoteiktais CO2 apjoms vide ji uz vieņu automobili bija 

123,92 g/km. Salī dziņa juma  ar 2016. gadu, CO2 apjoms vide ji uz vieņu automobili samaziņa jies par 4%. 

Liela ka  dal a ņo uzņ e muma degvielas tiek pate re ta traņsportlī dzekl iem, atrodoties stacioņa ra  sta voklī . 5 

vieta s ņo 11, kur tas iespe jams, ņodros iņa m loka lu elektroeņerg ijas padevi uņ elektrisko sildī ta ju 

izmaņtos aņu.  

Uzņ e muma  automas ī ņas tiek lietotas 3–5 gadus vai lī dz 100–150 tu kstos u kilometru ņobraukumam. 

Attiecī gi uzņ e muma autoparks ir salī dziņos i jauņs uņ tas ņodros iņa pilņve rtī gu visu automas ī ņu siste mu 

darbī bu, ka  rezulta ta  tiek ņodros iņa ta atbilstos o ņormu ieve ros aņa. 

ELEKTROENERĢIJAS UN SILTUMENERĢIJAS TAUPĪŠANA 

Lai vare tu sņiegt savus pakalpojumus, GRIFS AG izmaņto elektroeņerg iju, kas ņodros iņa uzņ e muma 

pamatdarbī bas ī steņos aņu biroja telpa s.  

GRIFS AG darba aizsardzī bas specia lists veic iņdikatī vos me rī jumus gaņ biroja , gaņ objektos, izmaņtojot 

me riņstrumeņtus apgaismojuma uņ mikroklimata (temperatu ras, gaisa kustī bas a truma) parametru 

ņoteiks aņai. 

Darbības: 

• Katram darbiņiekam ikdieņa  tiek atga diņa ts par ņepiecies amī bu izsle gt gaismu, izejot ņo kabiņeta, 

uņ par siltuma zudumiem, ko rada pa rme rī ga sildierī c u izmaņtos aņa. Visi darbiņieki ir iepazī stiņa ti 

ar Latveņergo izstra da to programmu elektroeņerg ijas taupī s aņai, ko var izmaņtot ņe tikai darba , bet 

arī  ma ja s: www.efektivi.lv. 

http://www.efektivi.lv/
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• Visi radiatori ir aprī koti ar siltumeņerg ijas regule s aņas ierī ce m. 

• Pie uzņ e muma biroja galveņa s ieejas ir izveidots ve jtveris, kam ir liela ņozī me siltuma zudumu 

samaziņa s aņa . 

• GRIFS AG biroja vieta s, kur tas iespe jams, tika ierī kota automa tiska  gaismas iesle gs aņa s uņ 

izsle gs aņa s siste ma. 

• GRIFS AG koplietos aņas telpa s siltumeņerg ijas regule s aņas ierī ces ir ņogrieztas lī dz ņormas robez ai. 

• 2017. gada  apgaismojuma me rī jumi tika veikti 27 darba vieta s, 2016. gada  – 66, 2015. gada  – 109 

uņ 2014. gada  – 104 darba vieta s. Rezulta ti ra da, ka gaisa kustības ātrums atbilst prasībām visās 

darbavietās. Apgaismojuma lī meņis tikai 9 darba vieta s atbilst prasī ba m, 15 ir pa ra k zems, bet 4 

darba vieta s ir koņstate ts pa ra k augsts apgaismojums. Gaisa temperatu ras me rī jumi lieciņa ja, ka 15 

darba vieta s ta  atbilst ņormai, savuka rt 7 ir par zemu. Gaisa relatī vais mitrums 16 gadī jumos bija 

ņormas robez a s, 6 – samaziņa ts. 

• GRIFS AG iesaista s Pasaules Dabas foņda 

orgaņize taja  Zemes stuņda . Tas ir 

starptautisks pasa kums, kura  cilve ki marta 

pe de ja s sestdieņas vakara  tiek aiciņa ti uz 

vieņu stuņdu ņo 20:30 lī dz 21:30 pe c viete ja  

laika izsle gt gaismu uņ mazņozī mī ga s 

elektriska s ieka rtas. Simboliska s akcijas 

me rk is ir aktualize t klimata pa rmaiņ as uņ 

popularize t elektroeņerg ijas taupī s aņu 

ikdieņa . 

Lai para dī tu savu apņ ems aņos ikdieņa  

rī koties videi draudzī ga k, Zemes stuņdas 

laika , GRIFS AG biroja e kas rekla mas 

apgaismojums tiek simboliski izsle gts uz 

vieņu stuņdu. 

SADARBĪBAS PARTNERU UN PIEGĀDĀTĀJU VĒRTĒŠANA 

Ik gadu GRIFS AG veic savu piega da ta ju ņove rte jumu attiecī ba  uz vides saglaba s aņu uņ videi draudzī gu 

saimņiekos aņu, ka  arī  lu dz ņo piega da ta jiem aplieciņa jumu, ka GRIFS AG izve las tikai videi draudzī gas 

preces. 

KANCELEJAS PRECES 

GRIFS AG admiņistratī vo uņ atbalsta fuņkciju ī steņos aņai izmaņto kaņcelejas preces, uņ uzņ e mums ir 

ņoteicis me rk i – veikt videi draudzī gus iepirkumus, pe c iespe jas vaira k iega da joties videi draudzī gas 

kaņcelejas preces. 

GRIFS AG darbiņieki rī ko regula ras „tī rī bas dieņas”, kad atbrī vojas ņo ņevajadzī giem papī ra kra jumiem uņ 

uzņ e muma biroja vadī ta jai ņodod uzkra ta s kaņcelejas preces, kuras vairs ņav ņepiecies amas.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pasaules_dabas_fonds
http://lv.wikipedia.org/wiki/Marts
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Klimata_izmai%C5%86as&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroener%C4%A3ija&action=edit&redlink=1
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SADARBĪBA AR „OFFICEDAY LATVIA” 

Turpiņa ta sadarbī ba ar SIA Officeday Latvia. GRIFS AG ir saņ e mis aplieciņa jumu, ka ir socia li atbildī gs 

uzņ e mums, kurs , ru pe joties par vides aizsardzī bu, realize  atbildī ga pate riņ a strate g iju ilga  laika posma , 

iega da joties videi draudzī gas preces ņo SIA Officeday Latvija. 

SADARBĪBA AR OFFICEDAY LATVIA UN LATVIJAS ZAĻO PUNKTU  

GRIFS AG saņ e mis pateicī bu, ka ru pe jas par Latvijas dabu 

uņ cilve kiem, s k irojot izlietota s baterijas.  

GRIFS AG biroja  tiek va ktas izlietota s baterijas, kas tika 

sa kts piedaloties Officeday Latvia sadarbī ba  ar Latvijas 

Zal o puņktu rī kotaja  projekta  „Iemet bateriju spaiņī tī  – 

padari Latviju tī ra ku!”. 

LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS 

APLIECINĀJUMS 

AS “Latvijas Zal ais puņkts” aplieciņa, ka 

sadarbojas ar SIA “Officeday Latvia” izlietoto 

bateriju sava ks aņa . 

SADARBĪBA AR RAGN-SELLS 

 SIA “Ragņ-Sells” izsaka pateicī bu GRIFS AG par lī dzdalī bu projekta  “s k iro papī ru uņ palī dzi smagi slimiem 

be rņiem”. Sadarbī ba  ar labdarī bas orgaņiza ciju “Ziedot.lv”, akcijas ietvaros 2015. gada  ņodota  makulatu ra 

tika ņodota otrreize jai pa rstra dei uņ sņiedza iespe ju apmaksa t rehabilita cijas kursus smagi slimiem 

be rņiem. 


