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Sabiedrī bas atbalsta iniciatī vas 

ATBALSTS GRIFS AG DARBINIEKIEM UN VIŅU ĢIMENĒM 

DARBINIEKU BĒRNIEM 1.SEPTEMBRĪ – KANCELEJAS PRECES 

Darbinieki ir GRIFS AG liela ka  ve rtī ba. Vin u mums ir 

584, ta pe c, izve rte jot, ka du projektu atbalstī t, 

vispirms tiek skatī ts, ka  me s varam palī dze t saviem 

darbiniekiem.  

GRIFS AG atbalsta savu darbinieku ģ imenes, kur auģ 

be rni vecuma  no 6 lī dz 10 ģadiem, sa koties ma cī bu 

ģadam, nodros inot vin us ar skolas somai 

nepiecies amo.  

GRIFS AG 18 darbinieki brī vpra tī ģi pieteica s uz darba 

ģrupu, lai kopī ģi izveidotu sarakstu, kas be rniem 

nepiecies ams visvaira k. Darba ģrupa  piedalī ja s 

darbinieki no objektiem, administra cijas, vadī bas un 

GRIFS AG valdes loceklis. Tika izlemts arī  turpma k 1. 

septembrī  be rniem da va t kancelejas preces un ģadu 

sarakstu pa rskatī t un aktualize t. Skolai nepiecies ama s 

kancelejas preces san em arī  to darbinieku be rni, kuri 

darbu GRIFS AG uzsa k lī dz septembra beiģa m. Jauna  

ma cī bu ģada uzsa ks anai 2017. ģada  GRIFS AG ar visu 

skolai nepiecies amo nokomplekte ja 96 „skolas somas”. 

 

108

96

96

Skolas somu skaits 

2017 2016 2015



  

2 

 

DROŠĪBAS STUNDA DARBINIEKU BĒRNIEM 

Pirms ma cī bu ģada sa kuma GRIFS AG savu darbinieku be rniem vecuma  no 6 lī dz 10 ģadiem novada 

uzn e muma orģanize to Dros ī bas stundu. Taja  pe c vasaras brī vlaika be rniem tiek atģa dina ti dros ī bas 

pamatprincipi: ka  uzvesties uz ielas, par ko padoma t ma ja s, ka  izture ties un sevi pasarģa t sabiedrī ba . 

 

Papildus GRIFS AG Dros ī bas stundai, uzn e mums pie sevis uzaicina arī  ve l ka du dros ī bas ekspertu:  

 

• 2017.ģada  – Valsts uģunsdze sī bas un ģla bs anas dienesta pa rsta vji pasta stī ja par uģunsdros ī bu un 

rī cī bu a rka rtas ģadī jumos.   

• 2016.ģada   - ar AS Latvijas Ga ze iedoto uz ģrī das izkla jamo spe li be rni uzzina ja par drošību un videi 

draudzīgu kurināmo, par to kā rīkoties, kad bērni ir nonākuši apdraudētā vidē, kādus drošības 

pasākumus ir jāveic, lai no šādām situācijām varētu izvairīties.  Ka  arī  Latvijas Ga ze un Neatliekama s 

medicī niska s palī dzī bas (NMP) dienests be rniem saģa da ja izģlī tojos us materia lus. 

• 2015.ģada  - VAS “Latvijas dzelzcel s ” pa rsta vis pasta stī ja, ka  ja uzvedas sliez u tuvuma , kur un ka  

pareizi ja s k e rso dzelzcel a sliedes. 

14
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ZIEMASSVĒTKOS DARBINIEKU BĒRNIEM SALDUMU PACIŅAS 

Turpinot tradī ciju, kas sa kta lī dz ar uzn e muma nodibina s anu, arī  2017. ģada noģale  250 GRIFS AG 

darbinieku be rni, vecuma  lī dz 12 ģadiem, Ziemassve tkos da vana  san e ma saldumu pacin u.  

Saldumus ka  ve lamo da vanu no uzn e muma nora da 94% aptauja to veca ku.  

Saldumu pacin as san em arī  darbinieki, kuri darbu GRIFS AG uzsa k lī dz decembra beiģa m un kuriem ir lī dz 

12 ģadus vecs be rns. 

GRIFS AG KALNU DIVRITEŅU KOMANDA 

GRIFS AG ir izveidojusies ilģstos a sadarbī ba ar Iģo Japin a sporta aģ entu ru, sponsore jot darbiniekiem 

daz nedaz a das aktivita tes, ka  Spices mini velomaratons, Rī ģas velomaratons, Latvijas riten brauce ju vienī bas 

brauciens un SEB MTB maratons. 

GRIFS AG kalnu divriten u komanda turpina 

starte t Latvija  popularita ti ģuvus aja  SEB 

kalnu divriten u maratona . Pe c 2017. ģada 

c empiona ta kopve rte juma datiem GRIFS 

AG ir 55. vieta  no 92 komanda m. 

GRIFS AG komandu pa rsta ve ja:   

• 2017. ģada  – 7 dalī bnieki; 

• 2016. ģada  – 11 dalī bnieki; 

• 2015. ģada  – 6 dalī bnieki; 

GRIFS AG kalnu divriten u komanda 

izveidota pirms  11 ģadiem. Pateicoties 

GRIFS AG atbalstam dalī ba sacensī ba s ir 

bez maksas un uzn e muma sponsore tiem 

velokrekliem. 

Komandas aktivita te m var sekot lī dzi: 

• https://www.facebook.com/ģrifsaģmtb 

• www.velo.lv 

https://www.facebook.com/grifsagmtb
http://www.velo.lv/
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GRIFS AG BASKETBOLA KOMANDA 

Uzn e mumam ir divas komandas un abas starte  jaunaja  - Olybet 

Entuziastu basketbola lī ģa . Lī dzs ine ja  GRIFS AG komanda pasta v 

kops  2009. ģada un spe le  darbdienu lī ģa , bet paģa jus aja  ģada  

jaunizveidota  - 4 lī ģa . Komandai ir trenin u za le biznesa auģstskolas 

“Turī ba” telpa s.   

Komandas snieģumiem un lī ģas aktualita te m var sekot lī dzi: 

• https://www.facebook.com/BKGRIFSAG/ 

•  http://www.olybetliģa.com 

 

 

 

GRIFS AG FUTBOLA KOMANDA   

GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto ieks telpu futbola komandu. 

Futbola komandas aktivita te m var sekot lī dzi: 

• www.fta.lv 

 

 

 

GRIFS AG PLUDMALES FUTBOLA KOMANDA  

GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto pludmales futbola 

komandu. 

Komandas aktualita te m var sekot lī dzi: 

• http://www.beachsoccer.lv/ 

 

https://www.facebook.com/BKGRIFSAG/
http://www.olybetliga.com/
http://www.fta.lv/
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GRIFS AG RACING TEAM 

GRIFS AG atbalstī ta  autosporta komanda GRIFS AG racinģ team 

– izveidota 2012. ģada , lai starte tu komandas sacensī ba s 

„S LEGE LMILHA izturī bas brauciens kartinģa  2012”. Pe c tam 

zem s ī  komandas nosaukuma kopī ģos startos minirallija  

apvienoja s viena ekipa z a Guntars Brauns un Roberts Lukss, kas 

s a da  sasta va  turpina ja startus rallijsprinta un rallija sacensī ba s. 

S ī  brī z a ekipa z a s sasta vs: G.Brauns/A.Hanzens. 

Atbalstu dalī bai sacensī ba s komandai nodros ina GRIFS AG, SIA 

MORA-Trans un auto meistari no JapFactory! 

Komandas aktivita te m var sekot lī dzi: 

• https://www.facebook.com/GRIFSAGRacinģteam   

• https://twitter.com/Grifsaģ_race  

GRIFS AG SPORTISTI PAUERLIFTINGĀ 

Kops  2010. ģada GRIFS AG finansia li atbalsta un seko lī dzi apsardzes darbinieces Ievin as Liģ eres 

pana kumiem spe ka trī scī n a  jeb pauerliftinģa . Tas ir smaģatle tikas sporta veids, kura  ietilpst pietupieni ar 

svara stieni uz muģuras, spies ana ģul us un stien a vilks ana no zemes. I.Liģ ere ir biedrī bas Smaģatle tikas un 

cī n as klubs Madona viena no dibina ta jiem un naciona la s kateģorijas spe ka trī scī n as tiesnese. 

 

GRIFS AG atbalsta arī  apsardzes 

objekta veca ko Ediju Ezerin u, kuram 

vetera nos ir labi sasnieģumi. Ka  arī  

apsardzes darbinieku Vadimu 

Korol kovu . 

GRIFS AG darbinieku aktivita te m un 

rezulta tiem var sekot lī dzi: 

• http://www.powerliftinģs.lv 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GRIFSAGRacingteam
https://twitter.com/Grifsag_race
http://www.powerliftings.lv/
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VESELĪBAS UN SALIEDĒTĪBAS SVĒTKI 2016  

GRIFS AG atbalsta darbinieku piedalī s anos 

„Veselī bas un saliede tī bas sve tkos 2016”. 

Virves vilks anas turnī rs tika rī kots ka  Rī ģas 

Pas valdī bas policijas (RPP) izaicina jums 

apsardzes uzn e mumiem”. 

 

 

 

 

 

GRIFS AG DARBINIEKI IESAISTĀS LABDARĪBAS PROJEKTOS 

2017. ģada  pe c GRIFS AG darbinieku iniciatī vas tika sveiktas ģ imenes ar be rna piedzims anu, sava cot pu rin a 

naudu 3 be rniem, 2016. ģada  – 3, 2015. ģada  – 6. 

 

GRIFS AG ilģģade ja  darbiniece Inese Lokmane ģandrī z ģadu savu brī vo laiku pavadu, s k irojot mantas un 

koordine jot palī dzī bu orģaniza cija  „Labdarī bas lapa”. 2016. ģada  GRIFS AG darbinieki sniedza savu palī dzī bu, 

saziedojot mantas un nodros inot transportu, lai su tī jumus san emtu ģru tī ba s nona kus a s ģ imenes. 

 

2015. ģada sa kuma  GRIFS AG nosle dzis sadarbī bas lī ģumu ar SIA “Raģn-Sells” par makulatu ras nodos anu 

pa rsta dei. Lī ģums paredz uzn e muma dalī bu labdarī bas projekta  sadarbī ba  ar “Ziedot.lv” “s k iro papī ru biroja  

un palī dzi smaģi slimiem be rniem”. Par katru GRIFS AG sava kto un pa rstra dei nodoto tonnu biroja papī ra 

ziedojuma san e me js ieģu st 10 eiro. 

IZGLĪTOŠANA PERSONĪGĀS UN ĪPAŠUMA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS 

Drošības stunda. Sargā sevi un būsi pasargāts – sadarbī ba  ar psiholoģiem GRIFS AG eksperti izstra da jus i 

proģrammu lekcija m 1.–9. klases skole niem par dros ī bas jauta jumiem ma ja s un sabiedriska s vieta s. Lekcijas 

saturs ir piela ģots arī  interna tskolu audze kn iem. Lekcijas ir bez maksas, un taja s be rniem tiek doti bukleti ar 

uzdevumiem par dros ī bas jauta jumiem, GRIFS AG svilpe un atstarota js. 

Kops  2010. ģada ir apmekle tas vaira kas Latvijas skolas un dros ī bas jauta jumos 

izglītoti 2332 1.–9. klases skole ni un interna tskolu audze kn i, uzn e mums piedalī jies c etros 

publiskos pasa kumos, un ir novadī ta Dros ī bas stunda 103 GRIFS AG darbiniekiem. 2017. ģada  be rnu 

izģlī tos anai dros ī bas jauta jumos veltī tas 3,45 stundas, 2016.ģada  – 4, 2015.ģada  - 4,5, 2014. ģada  – 8 un 

2013.ģada  – 14 stundas. 
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DROŠĪBAS STUNDAS NOVĒRTĒJUMS  

2017. ģada  Dros ī bas stunda novadī ta Iecavas 

interna tpamatskolas, Rī ģas Hanzas vidusskolas 

un GRIFS AG darbinieku be rniem. Pe c 

nove rte juma anketas rezulta tiem noskaidroja m 

Dros ī bas stundas satura atbilstī bu, satura 

lietderī bu be rnam, ka  arī  to, vai lekciju ieteiktu 

ka dam citam. Vare ja secina ts, ka kopuma  ma cī bu 

iesta des darbinieki ir pozitī vi nove rte jus i ģan 

Dros ī bas stundu, ģan pasniedze ja zina s anas un 

profesionalita ti. 

 

Pa rliecinos s vaira kums (6) respondentu „pilnī ģi piekrī t”, ka Dros ī bas stundas saturs ir atbilstos s un noderī ģs 

be rniem.  Tikai (1) respondents to nove rte jis “drī za k piekrī tu”. 
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Visvaira k respondentu (5) uzskata, ka Dros ī bas stunda tiek pasnieģta be rniem vieģli uztverama  veida , 

sniedzot atbildi “drī za k piekrī tu”, tikai daz i (2) nora dī jus i “drī za k piekrī tu”. 

 

Visi respondenti (7) uzskata, ka Dros ī bas stundas pasniedze js/-a ir zinos s/-a un profesiona ls/-a, sniedzot 

atbildi „pilnī ģi piekrī tu”. 

 

Pa rliecinos s vaira kums (6) respondentu „pilnī ģi piekrī t”, ka Dros ī bas stundas saturs ir atbilstos s un noderī ģs 

be rniem.  Tikai (1) respondents to nove rte jis “drī za k piekrī tu”. 
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DROŠĪBAS STUNDAS APMEKLĒJUMS  

Bērnu skaits 
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Rīgas Angļu ģimnāzija 305                 

Dursupes pamatskola/Talsi 40                 

Rīgas 34. vidusskola 90                 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija 100                 

Rīgas Imantas vidusskola 130                 

Franču liceja 25                 

KOPĀ 690 

Rīgas 89. vidusskola   90               

Rīgas Pļavnieku vidusskola   120               

Rīgas 25. vidusskola   70               

Rīgas 19. vidusskola   60               

Rīgas Angļu ģimnāzija   90               

KOPĀ 430 

Jūrmalas sākumskola "Atvase"     120             

Rīgas 28.visusskola     80             

Tele 2 velomaratons/Rīga     publisks             

Tele 2 velomaratons/Sigulda     publisks             

KOPĀ 200 

Baložu vidusskola       80           

Dzimtmisas pamatskola       60           

Iecavas Zālītes internātskola       75           

Rumbas internātskola       21           

Tele 2 velomaratons/Rīga       publisks           

GRIFS AG darbinieku bērni       18           

KOPĀ 254 

Rīgas Angļu ģimnāzija         90         

Tele 2 velomaratons/Rīga         publisks         

GRIFS AG darbinieku bērni         25         

KOPĀ 115 

Vaiņodes internātpamatskola           70       
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Rīgas 25.vidusskola           19       

Salaspils vidusskola           265       

GRIFS AG darbinieku bērni           14       

KOPĀ 368 

J.Poruka vidusskola             98     

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca             25     

GRIFS AG darbinieku bērni             27     

KOPĀ 150 

Iecavas internātpamatskola               76   

Rīgas Hanzas vidusskola               30   

GRIFS AG darbinieku bērni               19   

KOPĀ 125 

KOPĀ 2332 

 

AKCIJA “KO DARĪT, JA …” 

Akciju „Ko darī t, ja...” 2012. ģada  Dros ī bas nede l as laika  rī koja Valsts izģlī tī bas satura centrs sadarbī ba  ar SIA 

Out Loud, dros ī bas kompa niju GRIFS AG un apdros ina s anas sabiedrī bu If P&C Insurance AS Latvijas filia li (If 

Apdros ina s ana).  

Tās mērķis bija izskaidrot Latvijas 1.–12. klases 

skolēnu, kā arī pedagogu neskaidros 

jautājumus par situācijām dažādās vidēs – 

mācībās un mācību procesā, klasē, starpbrīžos, 

ēdamzālē, sporta stundās un sporta zālē, skolas 

pagalmā un uz ielas, kā arī citās vietās, kas tiešā 

veidā ietekmē audzēkņu drošību un veselību, kā 

arī mikroklimatu klasē un skolā. 

Akcija  piedalī ja s 87 skolas no visiem novadiem, un 

kopuma  tika san emti vaira k neka  14 000 jauta jumu. 

Balstoties uz iesu tī tajiem jauta jumiem, izveidots 

informatī vais materia ls, un tas ir pieejams GRIFS AG 

ma jaslapa .  
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GRIFS AG DALĪBA ĒNU DIENĀ 

2017. ģada  sesto ģadu GRIFS AG piedalī ja s E nu diena . Tehniska  departamenta direktoru un Korporatī vo 

klientu vadī ta ju E not pieteica s 4 skole ni, ierada s 3 no tiem.  

Aizpildot E nu dienas nove rte juma anketu, visi nora dī ja, ka rekomende tu E not GRIFS AG savam drauģam vai 

labam pazin am. 

Ēnu dienas mērķis ir veicināt un 

pilnveidot skolēnos radošo potenciālu un 

uzņēmējspējas, paplašināt skolēnu 

redzesloku un izpratni par 

nepieciešamajām zināšanām un 

prasmēm, kas jāapgūst, lai varētu sevi 

pilnvērtīgi realizēt iecerētajā nākotnes 

profesijā. 

 

GRIFS AG ATBALSTS RĪGAS TEHNISKAJAI UNIVERSITĀTEI (RTU) 

GRIFS AG atbalsta RTU Elektronikas un telekomunika ciju fakulta tes izve les prieks metu „Apsardzes ieka rtas 

un tehnoloģ ija”. Pateicoties s im atbalstam, studentiem ir iespe ja iepazī t bezvadu ma jas apsardzes 

siģnaliza ciju „Infinite Prime”. Ta pat vin i var uzzina t par GSM sakaru kana la izmantos anu siģnaliza cijas 

pazin ojuma nosu tī s anai uz savu mobilo ta lruni. 

SADARBĪBA AR VALSTS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS INFORMĀCIJAS UN KARJERAS 

ATBALSTA DEPARTAMENTU  

Interneta vietne  www.profesijupasaule.lv ir ievietota 

informa cija par c etra m GRIFS AG profesija m. S o vietni 

uztur Valsts izģlī tī bas attī stī bas aģ entu ras Informa cijas 

un karjeras atbalsta departaments (IKAD), kura 

paspa rne  darbojas arī  naciona la  izģlī tī bas iespe ju 

datuba ze niid.lv. IKAD ģalvenais darbī bas virziens ir 

sekme t karjeras atbalsta pakalpojumu attī stī bu Latvija , 

izstra da jot metodiskos materia lus karjeras 

konsultantiem, pedaģoģiem, veca kiem un skole niem. 

Projekta mērķauditorija ir 8.–12. klases skolēni, un 

tā mērķis ir paplašināt viņi priekšstatus par 

profesiju daudzveidību un sniegt informāciju par 

darba saturu un prasībām tajās strādājošajiem, kā 

arī radīt skolēnos vēlmi padziļināti pētīt darba 

pasauli un savas karjeras iespējas. 
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ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI 

ILGTSPĒJAS INDEKSS 2017 GADĀ – ZELTA KATEGORIJA 

Latvija  astotaja  Ilģtspe jas indeksa  GRIFS AG atka rtoti sasniedz zelta kateģoriju. 

 

GRIFS AG ir uzsa cis ilģtermin a socia la s atbildī bas attī stī bas cel u, kas paredz ve l liela kas ru pes par 

darbiniekiem, sabiedrī bu un vidi. Socia li atbildī ģu pieeju nenosaka neviens likums, bet ieģuvums no s a das 

saimniekos anas ir ju tams ties i ilģtermin a . Ilģtspe jas indeksa nove rte juma  tiek ve rte ti vaira ki darbī bas 

aspekti: strate ģ iska  pla nos ana, atbildī ģas tirģus attiecī bas, darba vide, apka rte ja  vide un viete ja  sabiedrī ba. 

Attī stot ilģtspe jī ģas darbī bas krite rijus un uzlabojot savu snieģumu, uzn e mums ir nove rte ts ar zelta 

kateģoriju. Tas apliecina, ka GRIFS AG demonstre  atkla tī bu un caurskata mī bu, visus bu tiska kos ilģtspe jas 

aspektus komunice jot publiski. Ta pat tas nozī me , ka uzn e mums tiecas paplas ina t un piela ģot savus riska 

vadī bas procesus, iekl aujot tajos bu tiska kos korporatī va s atbildī bas aspektus. Uzn e muma korporatī va s 

atbildī bas strate ģ ija ietver skaidrus un izme ra mus me rk us. 
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„S obrī d dros ī bas kompa nija GRIFS AG ir 

vienī ģais nozares uzn e mums, kas demonstre  

drosmi un atbildī bu, piedaloties Ilģtspe jas 

indeksa nove rte juma . Sasnieģtais zelta 

lī menis apliecina vaira k neka  80% krite riju 

izpildi un nora da uz uzn e muma centieniem 

demonstre t atkla tī bu un caurspī dī bu, visus 

bu tiska kos ilģtspe jas aspektus komunice jot 

publiski”, skaidro Korporatī va s ilģtspe jas un 

atbildī bas institu ta vadī ta ja Dace Helmane. 
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ĢIMENEI DRAUDZĪGS KOMERSANTS 2017  

 

 

 

Latvijas Republikas Labkla jī bas ministrija (LM) jau septin us ģadus pe c ka rtas GRIFS AG pies k ir G imenei 

draudzī ģa komersanta statusu, ta de ja di ģodinot uzn e mumu, kura darbī bas politika un pakalpojumi ir 

draudzī ģi be rniem un ģ imene m.  

 

ADB “GJENSIDIGE” PATEICĪBAS RAKTS 

 

Par aktī vu dalī bu Gjensidiģe Latvija iniciatī va  “Ma jokl a 

Dros ī bas Me nesis 2017” 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - 2017

.
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DIVE LATVIJA 

Par ieģuldī jumu apkalpos anas kvalita tes 

uzlabos ana  un izcilu Galactico klientu 

apkalpos anas standartu izpildi Slepena  pirce ja 

pe tī juma  2017. ģada . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIRDZNIECĪBAS PARKS ALFA PATEICĪBA 

Pateicī ba par izcilu klientu apkalpos anas kultu ru 

un auģstu profesionalita ti. 
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JHUA 

GRIFS AG partnera Dahua Technoloģy sadarbī bas nove rte jums 2017. ģada . 

Dahua Technoloģy video kameras un to iespe jas ir atzī tas ka  s ī  brī z a 

pasaules viens no laba kajiem dros ī bas risina jumiem un ta pe c tos 

izmantojam arī  mu su ikdienas pieda va juma . 

 

 

 

 

ATZINĪBAS BALVA PAR SEB MTB VELOMARATONA ATBALSTU  

2016. ģada  Iģo Japin a sporta aģ entu ra GRIFS AG pasniedz atzinī bas balvu pateicī ba  par ilģģade jo SEB MTB 

velomaratona atbalstu.  

 

 

 

LATVIJAS FUTBOLA FEDERĀCIJAS PATEICĪBA  

Latvijas Futbola Federa cija izsaka pateicī bu GRIFS AG par atbalstu UEFA EURO 2016 kvalifika cijas spe l u 

orģanize s anu. 

2016. ģadā Siģuldā pirmo reizi Latvijas vēsturē norisinājās Eiropas čempionāts MTB 
maratonā. Visi kopā mēs noorģanizējām ļoti labu pasākumu.  
IJSA vārdā saku LIELU PALDIES par snieģto atbalstu Eiropas čempionāta rīkošanā. 

Ginta Dāldere, 
Iģo Japin a Sporta aģ entu ra 
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SENIORAM DRAUDZĪGS UZŅĒMUMS 

Eiropas konkursa , kas bija veltī ts Eiropas ģadam, aktī vai novecos anai un paaudz u solidarita tei, GRIFS AG, 

Rimi Latvia un Latvijas Balzams san e ma Labkla jī bas ministrijas atzinī bas rakstu „Senioram draudzī ģs 

uzn e mums”. 

 

ZELTA ĶIVERE  

GRIFS AG ieģu st atzinī bas rakstu par piedalī s anos Valsts darba inspekcijas (VDI) rī kotaja  darba aizsardzī bas 

laba s prakses konkursa  “Zelta k ivere 2015” Paslī de s anas, aizk ers ana s  un paklups anas nove rs ana darba 

vieta . 

2014.ģada  - VDI Atzinī bas raksts par piedalī s anos laba s prakses konkursa  “Zelta k ivere 2014” Veselī ģas 

darba vietas uzvar stresu. 

2010.ģada  – GRIFS AG ieģuva divus atzinī bas rakstus: 

1.   VDI Atzinī ba par darbinieku informe s anu un iesaistī s anu darba dros ī bas siste mas pilnveidos ana  un 

piedalī s anos Laba s prakses balvu konkursa  “Zelta k ivere 2010”.  

2.   LDDK Atzinī bas rakstu par darba deve ja un darbinieku sadarbī bas model a izveidi darba vides 

uzlabos ana , samazinot darba vides riskus un nelaimes ģadī jumus darba vide . 

 

Ka  apbalvos anas pasa kuma  nora dī ja eksperti, senioram draudzī ģs ir ta ds uzn e mums, kura  ir 

veca ka ģadaģa juma cilve kiem pieme rota darba vide, seniori tiek iesaistī ti uzn e muma procesos, 

tiek uzklausī ta un nove rte ta s o cilve ku pieredze, ģa da ts par Darba aizsardzī bas likuma prasī bu 

ieve ros anu un veselī bas uzture s anu, turkla t s ī s ru pes ir sistema tiskas. 


