Ietekme uz vidi
GRIFS AG sava kvalitates
politika
ir
deklarejis
apņemsaņos ņepartraukti
pilņveidot klieņtiem sņiegto
pakalpojumu
kvalitati,
uzlabot savu sņiegumu
drosības, darba drosības,
arodveselības uņ apkartejas
vides aizsardzības joma.
GRIFS AG
veic
virkņi
pasakumu,
lai
verstu
darbiņieku uzmaņību uz
vides
aizsardzības
pasakumiem uņ darbībam,
kas
veiciņa
vides
saglabasaņu,
ņodrosiņot
tam ņepieciesamos fiņaņsu
līdzeklus.

VIDES AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ
GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi:
•
•
•
•
•

veiciņat ņepartrauktu vides sņieguma uzlabosaņu katra strukturvieņība uņ uzņemuma kopuma;
ņodrosiņat pardomatu uņ racioņalu dabas resursu izmaņtosaņu;
ideņtificet uņ maksimali samaziņat vides riskus;
veidot darbiņieku vides apziņu katra darba vieta;
ņodrosiņat atbildīgo darbiņieku kompeteņci vides jautajumos.

NOZĪMĪGĀKĀS VIDES AIZSARDZĪBAS INICIATĪVAS
GRIFS AG biroja telpas ir apzalumotas. Visos kabiņetos ir izvietoti telpaugi, kas uzlabo gaisa kvalitati, tapat
tiek audzeti jauņi augi, kas ir GRIFS AG ka zali domajosa uzņemuma vizītkarte. Uzņemums ņodrosiņa videji
3 telpaugus uz vieņu cilveku.
Ir pieradīts, ka uz katriem 3 cilvekiem ir ņepieciesams vismaz 1 telpaugs, tomer jo vairak, jo labak. Telpaugi
darbojas ka specīgs gaisa filtrs, kas uzsuc līdz pat 87% gaisa esoso toksīņu. Gaisa koņdicioņieri sausiņa gaisu,
tacu telpaugi paaugstiņa mitruma līmeņi par 20%, atgriezot to ņormas robezas. Telpas, kur ir telpaugi,
cilvekiem koņceņtresaņas spejas pieaug līdz 70% uņ kreativitate palieliņas pat par 15%.
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ATKRITUMU PĀRSTRĀDE
Uzņēmums ir noteicis mērķus:
•
•

samaziņat izmaņtota papīra apjomu ikdieņas darba, pec iespejas parejot uz elektroņisku
iņformacijas apriti uņ datu saglabasaņu;
īsteņot biroja atkritumu skirosaņu uņ ņodrosiņot atkritumu dalīto ņodosaņu atbilstosai parstradei
vai utilizesaņai.

GRIFS AG 2017. gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar
atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu:
•
•
•
•

sadzīves atkritumi (virtuves atkritumi; ņetīrs, taukaiņs iepakojums; plastmasas iepakojums uņ
taukaiņs stikls ar partikas atliekam; tekstils) – SIA “Cleaņ R”;
papīrs (makulatura uņ rakstampapīrs; iepakojums) – SIA “Ragņ-Sells”;
baterijas – AS “Latvijas Zalais puņkts”;
akumulatori – SIA “Saņekss metals”.

PAPĪRS
Noslegts sadarbības līgums par GRIFS AG darbība radusos koņfideņcialo dokumeņtu izņīciņasaņu,
makulaturas uņ iepakojuma kastes pieņacīgu uņ drosu apsaimņiekosaņu. Tas ir veiciņajis visu darbiņieku
iesaistīsaņos papīra ņodosaņa otrreizejai parstradei.
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2017. gadā, nododot atkritumus šķirošanai, GRIFS AG palīdzējis saglabāt šādus dabas resursus:
20 kokus – 40 cilvekiem ņepieciesamais skabekla daudzums dieņņaktī;

4 956 kWh – 33 datoru patereta elektrība gada;

31 429 l udeņs – 20 932 cilveku izdzerta udeņs dieņas ņorma.
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2017. gadā GRIFS AG darbības nodrošināšanai esam izlietojuši šādus dabas resursus:
22 koku – 44 cilvekiem ņepieciesamais skabekla daudzums dieņņaktī;

5 240 kWh – 35 datoru patereta elektrība gada;

33 229 l udeņs – 22 130 cilveku izdzerta udeņs dieņas ņorma.
Darbības:
•
•
•

Līgumiem, iņstrukcijam uņ citiem liela apjoma dokumeņtiem tiek izmaņtots 11. rakstzīmju izmers.
Arhīva dokumeņti pec uzglabasaņas termiņa beigam tiek ņodoti otrreizejai parstradei.
Vieņots e-pasta ņoformejums ar atgadiņajumu par vides saudzesaņu:
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•
•
•
•
•

•

“Pirms izdrukā šo e-pastu uz papīra, LŪDZU, PADOMĀ PAR VIDI!” Sis atgadiņajums ikdieņa liek
aizdomaties par to, vai tiesam ir ņepieciesams iņformaciju drukat, tadejadi uzņemums veiciņa
iztereta papīra apjoma samaziņajumu uņ samaziņa gaisa piesarņojumu, ko rada priņteris. E-pasts ir
atgadiņajums uņ aiciņajums klieņtiem uņ sadarbības partņeriem rupeties par apkartejo vidi uņ
domat zali.
Uzņemuma aptauju izsutīsaņa, aizpildīsaņa uņ datu apkoposaņa ņotiek elektroņiski.
Darbojas sistema, kas paredz papīru drukat abpuseji.
Tiek uzskaitīts pasutīta papīra daudzums.
Tiek uzskaitīts katra departameņta patereta papīra daudzums.
GRIFS AG klieņti tiek mudiņati pariet uz elektroņiskajiem rekiņiem. Rezultata 2017. gada 93% GRIFS
AG klieņtu rekiņu par pakalpojumu saņem elektroņiski, 7% klieņtu rekiņu saņem papīra formata pa
pastu.
Esam paredzejusi ieviest CRM sistemu – vieņotu datubazi, kura tiks uzglabata visa iņformacija par
klieņtiem, ņotikumiem uņ darbībam ar klieņtiem. Vieņs ņo tas plusiem bus mazaka papīra aprite.

AR FSC ZĪMI MARĶĒTS PAPĪRS
GRIFS AG pirmkart izvelas papīru ar FSC zīmi. 2017.gada GRIFS AG Ziņas darbiņieku avīzei tika izmaņtots 33
kg FSC papīrs.
FSC ņozīme "Forest Stewardship
Couņcil",
starptautiska
bezpelņas
orgaņizacija, kas darbojas, lai veiciņatu
ilgtspejīgas mezsaimņiecības praksi uņ
sads markejums aplieciņa, ka mezs uņ
koksņe, kas ņo ta ņakusi atbilst
augstakajiem vides uņ socialajiem
staņdartiem. Tapec arī produkti,
piemeram, FSC papīrs, kas razots ņo FSC
koksņes ir razots videi draudzīgi, sociali
atbildīgi uņ ekoņomiski izdevīga veida.

BATERIJAS
Nolietoto bateriju savaksaņa ir paredzeta uzņemumu darbiņieku ieksejai lietosaņai ar merki atvieglot uņ
padarīt pieejamaku to utilizaciju, rosiņat cilvekus vairak uņ aktīvak iesaistīties atkritumu skirosaņa.
2017. gada GRIFS AG savu pakalpojumu ņodrosiņasaņai iegadajas 2627 dazada veida baterijas, kas ir par 4%
mazak ņeka 2016. gada. Apsardzes iekartu apkopes laika tas tiek ņomaiņītas, uņ ņolietotas baterijas tiek
uzglabatas, lai velak ņodotu parstradei.
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GRIFS AG biroja tiek vaktas ņolietotas baterijas, piedaloties Officeday Latvia sadarbība ar Latvijas Zalo
puņktu rīkotaja projekta „Iemet bateriju spaiņītī – padari Latviju tīraku!”. Savaktas baterijas ņogada
parstradei arpus Latvijas Republikas teritorijas, jo Latvija ņav bateriju parstrades uzņ emumu.

Nodotās baterijas (kg)
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GRIFS AG ņodoto bateriju daudzums 2017. gada – 60,08 kg.
GRIFS AG biroja tiek vakti veci akumulatori/baterijas ņo dazada veida ierīcem (sigņalizacijas sistemas
izmaņtotajiem akumulatoriem, lukturiem, mobilajiem telefoņiem, bezvadu datorpelem utt.). Velak tas tiek
ņodotas otrreizejai parstradei.
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2017. gada parstradei tika ņodotas 0,53 t ar aplieciņajumu, ka tie ņesatur radioaktīvos atkritumus.
Nakama bīstamo atkritumu ņodosaņa paredzeta 2018. gada.
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IZMEŠU APJOMA SAMAZINĀŠANA
Dabai draudzīgu automašīnu iepirkums
GRIFS AG pakalpojumu ņodrosiņasaņai izmaņto automasīņas. Tas lauj veikt uzņemuma pamatdarbību –
mobilas grupas, tehņiku uņ apsardzes operatīvo vadītaju darbu. Uzņemums ka merki ir izvirzījis CO 2 izmesu
daudzuma samaziņasaņu, ņolietotas masīņas ņomaiņot pret auto ar zemakiem CO 2 izmesu daudzuma
radītajiem.
Veicot automasīņu iepirkumus, uzmaņība tiek
pieversta samaziņatam CO2 izmesu daudzumam.
GRIFS AG izmaņto 61% masīņas, kas ir aprīkotas ar
automatisko start/stop fuņkciju. 2017. gada
uzņemuma bija 28 sada automasīņa, salīdziņajuma
ar 2016. gadu, klat ņakusas 7 masīņas. Arī turpmak
jauņu automasīņu iepirkumos sis bus vieņs ņo
svarīgakajiem ņosacījumiem.

2017. gada GRIFS AG izmaņtoto auto rupņieciski ņoteiktais CO2 apjoms videji uz vieņu automobili bija
123,92 g/km. Salīdziņajuma ar 2016. gadu, CO2 apjoms videji uz vieņu automobili samaziņajies par 4%.
Lielaka dala ņo uzņemuma degvielas tiek patereta traņsportlīdzekliem, atrodoties stacioņara stavoklī. 5
vietas ņo 11, kur tas iespejams, ņodrosiņam lokalu elektroeņergijas padevi uņ elektrisko sildītaju
izmaņtosaņu.
Uzņemuma automasīņas tiek lietotas 3–5 gadus vai līdz 100–150 tukstosu kilometru ņobraukumam.
Attiecīgi uzņemuma autoparks ir salīdziņosi jauņs uņ tas ņodrosiņa pilņvertīgu visu automasīņu sistemu
darbību, ka rezultata tiek ņodrosiņata atbilstoso ņormu ieverosaņa.

ELEKTROENERĢIJAS UN SILTUMENERĢIJAS TAUPĪŠANA
Lai varetu sņiegt savus pakalpojumus, GRIFS AG izmaņto elektroeņergiju, kas ņodrosiņa uzņemuma
pamatdarbības īsteņosaņu biroja telpas.
GRIFS AG darba aizsardzības specialists veic iņdikatīvos merījumus gaņ biroja, gaņ objektos, izmaņtojot
meriņstrumeņtus apgaismojuma uņ mikroklimata (temperaturas, gaisa kustības atruma) parametru
ņoteiksaņai.
Darbības:
•

Katram darbiņiekam ikdieņa tiek atgadiņats par ņepieciesamību izslegt gaismu, izejot ņo kabiņeta,
uņ par siltuma zudumiem, ko rada parmerīga sildierīcu izmaņtosaņa. Visi darbiņieki ir iepazīstiņati
ar Latveņergo izstradato programmu elektroeņergijas taupīsaņai, ko var izmaņtot ņe tikai darba, bet
arī majas: www.efektivi.lv.
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•
•
•
•
•

•

Visi radiatori ir aprīkoti ar siltumeņergijas regulesaņas ierīcem.
Pie uzņemuma biroja galveņas ieejas ir izveidots vejtveris, kam ir liela ņozīme siltuma zudumu
samaziņasaņa.
GRIFS AG biroja vietas, kur tas iespejams, tika ierīkota automatiska gaismas ieslegsaņas uņ
izslegsaņas sistema.
GRIFS AG koplietosaņas telpas siltumeņergijas regulesaņas ierīces ir ņogrieztas līdz ņormas robezai.
2017. gada apgaismojuma merījumi tika veikti 27 darba vietas, 2016. gada – 66, 2015. gada – 109
uņ 2014. gada – 104 darba vietas. Rezultati rada, ka gaisa kustības ātrums atbilst prasībām visās
darbavietās. Apgaismojuma līmeņis tikai 9 darba vietas atbilst prasībam, 15 ir parak zems, bet 4
darba vietas ir koņstatets parak augsts apgaismojums. Gaisa temperaturas merījumi lieciņaja, ka 15
darba vietas ta atbilst ņormai, savukart 7 ir par zemu. Gaisa relatīvais mitrums 16 gadījumos bija
ņormas robezas, 6 – samaziņats.
GRIFS AG iesaistas Pasaules Dabas foņda
orgaņizetaja Zemes stuņda. Tas ir
starptautisks pasakums, kura cilveki marta
pedejas sestdieņas vakara tiek aiciņati uz
vieņu stuņdu ņo 20:30 līdz 21:30 pec vieteja
laika izslegt gaismu uņ mazņozīmīgas
elektriskas iekartas. Simboliskas akcijas
merkis ir aktualizet klimata parmaiņas uņ
popularizet elektroeņergijas taupīsaņu
ikdieņa.
Lai paradītu savu apņemsaņos ikdieņa
rīkoties videi draudzīgak, Zemes stuņdas
laika, GRIFS AG biroja ekas reklamas
apgaismojums tiek simboliski izslegts uz
vieņu stuņdu.

SADARBĪBAS PARTNERU UN PIEGĀDĀTĀJU VĒRTĒŠANA
Ik gadu GRIFS AG veic savu piegadataju ņovertejumu attiecība uz vides saglabasaņu uņ videi draudzīgu
saimņiekosaņu, ka arī ludz ņo piegadatajiem aplieciņajumu, ka GRIFS AG izvelas tikai videi draudzīgas
preces.

KANCELEJAS PRECES
GRIFS AG admiņistratīvo uņ atbalsta fuņkciju īsteņosaņai izmaņto kaņcelejas preces, uņ uzņemums ir
ņoteicis merki – veikt videi draudzīgus iepirkumus, pec iespejas vairak iegadajoties videi draudzīgas
kaņcelejas preces.
GRIFS AG darbiņieki rīko regularas „tīrības dieņas”, kad atbrīvojas ņo ņevajadzīgiem papīra krajumiem uņ
uzņemuma biroja vadītajai ņodod uzkratas kaņcelejas preces, kuras vairs ņav ņepieciesamas.
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SADARBĪBA AR „OFFICEDAY LATVIA”
Turpiņata sadarbība ar SIA Officeday Latvia. GRIFS AG ir saņemis aplieciņajumu, ka ir sociali atbildīgs
uzņemums, kurs, rupejoties par vides aizsardzību, realize atbildīga pateriņa strategiju ilga laika posma,
iegadajoties videi draudzīgas preces ņo SIA Officeday Latvija.

SADARBĪBA AR OFFICEDAY LATVIA UN LATVIJAS ZAĻO PUNKTU
GRIFS AG saņemis pateicību, ka rupejas par Latvijas dabu
uņ cilvekiem, skirojot izlietotas baterijas.
GRIFS AG biroja tiek vaktas izlietotas baterijas, kas tika
sakts piedaloties Officeday Latvia sadarbība ar Latvijas
Zalo puņktu rīkotaja projekta „Iemet bateriju spaiņītī –
padari Latviju tīraku!”.

LATVIJAS
ZAĻAIS
APLIECINĀJUMS

PUNKTS

AS “Latvijas Zalais puņkts” aplieciņa, ka
sadarbojas ar SIA “Officeday Latvia” izlietoto
bateriju savaksaņa.

SADARBĪBA AR RAGN-SELLS
SIA “Ragņ-Sells” izsaka pateicību GRIFS AG par līdzdalību projekta “skiro papīru uņ palīdzi smagi slimiem
berņiem”. Sadarbība ar labdarības orgaņizaciju “Ziedot.lv”, akcijas ietvaros 2015. gada ņodota makulatura
tika ņodota otrreizejai parstradei uņ sņiedza iespeju apmaksat rehabilitacijas kursus smagi slimiem
berņiem.
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