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A I N A RS  B U N D U L I S  

GRIFS AG VADES LOCEKLIS 

 

GRIFS AG 17 darbī bas ģadi arvien 

noteikta k uzra da ieģuldī ta  darba atdevi 

un liecina, ka nemainī ģi esam uz 

pareiza  cel a. 2019. ģads ir piera dī jis, ka 

uzn e mumam pasta ve t palī dz darbs 

ilģtspe jas un socia la s atbildī bas joma . 

Ir svarī ģi saģlaba t un attī stī t 

uzn e muma ilģtermin a darbī bai 

nepiecies amos resursus, ka  arī  

nostiprina t darbinieku lojalita ti. 

Stabilita te ir uzn e muma pasta ve s anas 

ģarants. 

Kontaktinformācija 

SIA GRIFS AG 

Ulbrokas iela 42G, Rī ģa 

Tel 67813710 

www.ģrifsaģ.lv 

 facebook.com/GRIFSAG  

 twitter.com/GRIFSAG  

 

Šī nefinanšu pārskata sagatavošana ir atskaites punkts 

godprātīgai saimniekošanai un apņēmības paušanai šādi 

saimniekot arī nākamajā savas pastāvēšanas desmitgadē.  

Šajā pārskatā lielākoties sniegti dati par aktivitātēm un 

darbības rezultātiem 2019. kalendārajā gadā. Taču dažviet 

iekļauta informācija arī par senākiem procesiem, lai esošās 

situācijas un darbības konteksta raksturojums būtu 

pilnvērtīgāks. 

GRIFS AG savā darbībā vienmēr ir ļoti augstu vērtējis 

cilvēkresursu vadības, korporatīvās sociālās atbildības un 

ietekmes nozīmi uz apkārtējo vidi.  

Šis ir devītais GRIFS AG korporatīvās sociālās darbības 

pārskats, kas fokusēts tieši uz ilgtspējīgai uzņēmuma 

attīstībai svarīgiem jautājumiem: 

Korporatīvā sociālā politika. 

Saikne ar sabiedrību un izglītojošas aktivitātes. 

Darbinieki, viņu izaugsmes iespējas un darba vide. 

Ietekme uz apkārtējo vidi un ieguldījums tās aizsardzībā. 
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1. GRIFS AG raksturojums 

 

Drošības kompānija GRIFS AG ir dibināta 2002. gadā un šobrīd var lepoties ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi 

drošības pakalpojumu nodrošināšanā. GRIFS AG ir vienīģais Latvijas kapitāla apsardzes uzņēmums, kas 

darbojas visās Baltijas valstīs, nodrošinot darbu 1800 darbiniekiem un apsargājot vairāk nekā 19 170 

fiziskās un tehniskās apsardzes objektus. GRIFS AG Latvijā nodrošina 511 darba vietas un šobrīd ir viens 

no vadošajiem apsardzes nozares uzņēmumiem. Uzņēmumam Latvijā ir vairāk nekā 7140 klientu un 

apsargājamo objektu. GRIFS AG ir viens no GRIFS AG International koncerna meitasuzņēmumiem, kur 80% 

koncerna pamatkapitāla daļu veido Latvijas kapitāls, bet 20% pieder Norvēģijas uzņēmumam AUTOGUARD 

AS. GRIFS AG uzņemas civiltiesisko atbildību par klientiem nodarītajiem personāla un/vai īpašuma 

zaudējumiem līdz 6 000 000 EUR. 

 

Fiziska  apsardze, mobila  kontroles ģrupa, tehnisko siste mu monta z a 

un apkalpos ana pieejama visa  Latvijas teritorija . Tehniska  apsardze 

pieejama Rī ģas un Pierī ģas reģ iona . 

GRIFS AG ģalvena  uzmanī ba koncentre ta uz tirdzniecī bas centru, 

lielveikalu, biroju e ku, raz os anas objektu un teritoriju apsardzi, ka  

arī  izstra da to iztru kumu nove rs anas proģrammu. Pakalpojumu 

pamata  ir oriente s ana s uz preventī vo pasa kumu nodros ina s anu – 

risku analī ze un to nove rs anas metoz u noteiks anu. Klientam 

snieģtais pieda va jums ir komplekss, tas ietver daz a dus produktus 

atkarī ba  no risku nove rs anas efektivita tes. 
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1.1. PAMATPAKALPOJUMI  

TEHNISKĀ APSARDZES (DIENNAKTS) 

– apsardzes siģnaliza cijas siste mas ieka rtas uzsta dī s ana 

klientu objektos un ta  piesle ģums pie centra la s apsardzes 

pults nodros ina automa tisku siģna lu pa rraidi no objekta 

uz GRIFS AG centra lo apsardzes pulti un mobila s ģrupas 

ieras anos trauksmes ģadī juma . 

 

FIZISKĀ APSARDZES (DIENNAKTS VAI PĒC KLIENTA 

VAJADZĪBĀM) 

– apsardzes darbinieku izvietos ana klientu ī pas uma 

apsarģa s anai. 

 

DROŠĪBAS SISTĒMU 

(apsardzes un uģunsdros ī bas siģnaliza ciju, video 

nove ros anas un piekl uves kontroles ieka rtas) 

projekte s ana, uzsta dī s ana un apkalpos ana. 

1.2. PAPILDPAKALPOJUMI   

Papildpakalpojumi visbiez a k ir pamatpakalpojumu papildinos s elements, bet ir klientu ģrupas, kuru 

vajadzī bas ka  ģalveno pakalpojumu prasa izmantot tikai papildpakalpojumu.  

GRIFS AG pieda va tie papildpakalpojumi: 

• pasa kumu apsardze; 

 

• patrule s ana (diennakts) – operatī va s ģrupas izbraukumi uz klientu objektiem saskan a  ar lī ģuma 

nosacī jumiem vai apsardzes pults dez uranta norī kojumu; 

• mobila  trauksmes poģa – klients, nospiez ot poģu, pa rraida trauksmes siģna lu uz centra lo apsardzes 

pulti. Dez urants to apstra da  un nosu ta uz s o objektu tuva ko mobilo ģrupu. Mobila  ģrupa ierodas 

objekta  un veic visus pasa kumus pretlikumī ģo darbī bu nove rs anai;  

 

• mobila s kontroles ģrupas pakalpojums – veikalu kontrole, kases un darba vietas pa rbaude, 

provoka ciju kontrole, persona la pa rbaude, pieģa da ta ju pa rbaude, sle pta  nove ros ana ar me rk i 

nove rst iztru kumus; 
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• videonove ros ana, piekl u s anas kontroles siste mas un dros ī bas koncepciju izstra de klienta 

uzn e mumam un to ievies ana; 

 

• informa cijas centru pakalpojumi – tirdzniecī bas centros ir izveidots informa cijas centrs, lai snieģtu 

apmekle ta jiem zin as par tirdzniecī bas centru, ka  arī  lai koordine tu informa cijas plu smu starp centra 

administra ciju un nomniekiem, tirģotu da vanu kartes un klientu/lojalita tes kartes, atbilde tu uz 

telefona zvaniem; 

 

• prec u aizsardzī bas siste mas – ta s informe  tirdzniecī bas objekta darbiniekus un/vai apsardzes 

darbiniekus par to, ka no veikala tiek iznesta prece, par ko nav veikta samaksa; 

 

• video monitorinģs – GRIFS AG Operatī va  dez u rdal a visu diennakti var sekot lī dzi notiekos ajam 

objekta  un dros ī bas draudu ģadī juma  operatī vi pien emt le mumu par ta la kaja m darbī ba m; 

 

• SMS papildpakalpojums – klients mobilaja  ta lrunī  san em SMS, kad un cikos tiek uzlikta vai non emta 

siģnaliza cija un nostra da  trauksme; 

 

• atsle ģu uzģlaba s ana – trauksmes siģna la ģadī juma  GRIFS AG mobila s ģrupas darbinieki ar klienta 

atl auju var apsekot objektu no ieks puses; 

 

• apsardzes Kasko – ta  ir fikse ta me nes a maksa tehniska s apsardzes klientiem, kas vajadzī bas 

ģadī juma  sniedz tehnik a izsaukuma maksu. Ta deja di klientiem tiek pieda va ts maksa t katru me nesi 

pavisam nelielu naudas summu un izvairī ties no liela kas summas izdevumiem uzreiz pie tehnik a 

apmekle juma. 

 

 

1.3. GRIFS AG PĀRVALDE   

Par GRIFS AG darbī bu atbild valde. Valde pla no un vada ne vien GRIFS AG Latvija, bet arī  visa holdinģa 

strate ģ isko virzī bu. Valde  ir trī s valdes locekl i, kuri atbild par uzn e muma strate ģ isko virzī bu un piecu ģadu 

strate ģ isko pla nu. GRIFS AG valdes locekl i apstiprina uzn e muma budz etu un reizi ceturksnī  valdes se de  to 

pa rskata. Ieve rojot korporatī va s pa rvaldī bas principus, izstra da ta un apstiprina ta valdes locekl u ieve le s anas, 

atsauks anas un amata atsta s anas tiesī bu ka rtī ba, atlī dzī bas un izdevumu seģs ana, ka  arī  interes u konflikta 

identifice s ana valdes locekl u darbī ba . 
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Katrs GRIFS AG valdes loceklis ir atbildī ģs par ka du noteiktu darbī bas virzienu: 

 

Katra  Baltijas valstī  ir valdes iecelts direktors, kurs  nodros ina uzn e muma darbī bu attiecī ģaja  valstī  atbilstos i 

noteiktajiem strate ģ iskajiem uzsta dī jumiem. Latvija  uzn e muma direktora funkcijas pilda valdes loceklis 

Ainars Bundulis. 

 

 

AINARS BUNDULIS valdes loceklis 

Par uzņēmuma operatīvo darbību

TERJE NILSENS valdes loceklis

Par jaunām tehnoloģijām drošības pakalpojumu 
sniegšanā un to izmantošanas izvērtēšanu uzņēmumā

GUNTIS UZULIŅŠ valdes priekšsēdētājs

Par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un valsts 
institūcijām
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2. GRIFS AG strate ģ iska  virzī ba 

Pieauģot darba apjomam, uzn e muma  izveidota Baltijas valstu strate ģ iska  vadī bas ģrupa. Ta s uzdevums ir 

stra da t pie GRIFS AG attī stī bas strate ģ ijas Baltija , ka  arī  pla not uzn e muma turpma ko paplas ina s anos.  

GRIFS AG misija, vī zija un ve rtī bas nav tikai va rdi vien, me s esam tos izstra da jus i kopa  ar saviem 

darbiniekiem. 

MISIJA 

Izve rst darbī bu visa  Baltijas reģ iona  un noteikt tirģu  pakalpojumu kvalita tes un biznesa prakses standartus, 

ka  arī  ru pe ties par darbinieku un klientu apmierina tī bu. 

VĪZIJA 

Noteikt tirģus tendences un apvienot tirģu, dikte t pakalpojumu kvalita tes un biznesa prakses standartus, 

auģt visa s biznesa joma s, nepa rtraukti attī stī t un pilnveidot pakalpojumus, ka  arī  ru pe ties, lai darbinieki bu tu 

laimī ģi, klienti apmierina ti un procesi visos sektoros visa  uzn e muma  bu tu kvalitatī vi.  

VĒRTĪBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mu su ve rtī ba ir godīgums – tas nozī me , ka me s izdara m to, ko apsola m, un ģaida m to arī  no 

citiem.  

• Mu su ve rtī ba ir arī  atbildība par sava uzn e muma te lu, darba vidi un cilve kiem, ar kuriem 

stra da jam. Pirmaja  vieta  mums ir klienta dros ī ba, ta  ka  mums ta  ir uztice ta. Cilve ki mums uzticas, jo me s 

savu darbu veicam pa rliecinos i un ar smaidu.  

 

• Ikviens no mums ir spe cī ģs, bet vienoti me s esam ve l stipra ki, ta pe c GRIFS AG ve rtī ba ir arī  

vienotība. Ta  izpauz as palī dzī ba  kole ģ im, pretimna ks ana  un atbalsta snieģs ana . Mu s vieno arī  

veselī ģa konkurence, jo lī dz ar to me s auģam – katrs par sevi un visi kopa . 
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Turpinot stabilu izauģsmi, nodibina ta holdinģa kompa nija GRIFS AG International, kas atbild par vienotu 

strate ģ isko attī stī bu ģrupas uzn e mumos SIA GRIFS AG Latvija, GRIFS OU Iģaunija, GRIFS AG UAB Lietuva. 

 

Ievies ot vienotu strate ģ iju visa s Baltijas valstī s, ir uzsa kts pieredzes apmain as process starp valstī m 

struktu rvienī bu lī menī . GRIFS AG Latvija reģula ri sadarbojas ar GRIFS OU Iģaunija, GRIFS AG UAB Lietuva 

sana ksmju, ka  arī  personī ģu un atta lina tu tiks anos veida . 

Pirmaja  koncerna veidos anas posma  par 

GRIFS AG jauno kapita ldal u ture ta ju kl uva 

lī dzs ine jiem ī pas niekiem piederos ais 

uzn e mums GRIFS AG International. GRIFS AG 

International dal u sadalī jums ir ta ds pats ka  lī dz 

s im GRIFS AG: Ainaram Bundulim un Guntim 

Uzulin am katram pieder 40%, bet Norve ģ ijas 

uzn e mumam AUTOGUARD AS, kura valdes 

prieks se de ta js ir Terje Nilsens, – 20%. 

RISKU VADĪBA 

GRIFS AG risku vadī bas politikas me rk is ir ve rsts uz vī zijas, misijas un strate ģ ijas ī stenos anu un 

pilnveidos anu visos uzn e muma lī men os. 

Risku vadī ba uzn e muma  GRIFS AG: 

• ir nepa rtraukts, strukture ts un saskan ots process visos orģaniza cijas lī men os, lai identifice tu, 
nove rte tu un zin otu par iespe jamiem draudiem un iespe ja m, kas var ietekme t orģaniza cijas darbī bu 
un nosprausto me rk u sasnieģs anu. 

• nosaka, analize  un kontrole  tos riskus, kas bu tiski ietekme  me rk u sasnieģs anu.  
• palielina me rk u sasnieģs anas varbu tī bu un samazina nenoteiktī bu un nepa rdoma tu le mumu 

pien ems anu orģaniza cijas me rk u sasnieģs anai. 

Riski tiek vadī ti saskan a  ar Risku vadī bas procedu ru. 

Latvija 
80%

Norvēģija 
20%

GRIFS AG International 
kapitāldaļu sadalījums 

GRIFS AG 
International

GRIFS AG 
Latvija

GRIFS AG 
Lietuva

GRIFS  
Igaunija
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2.1. GRIFS AG GLOBA LIE ME RK I 

 

GRIFS AG no visiem ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk iem ir izve le jies sev aktua los, kuru sasnieģs ana  ir 

apn e mies snieģt savu ieģuldī jumu. 

• 4. me rk is.  

Nodros ina t iekl aujos u un kvalitatī vu izģlī tī bu un veicina t mu z izģlī tī bas iespe jas. 

4.4. Lī dz 2030. ģadam ieve rojami palielina t to jaunies u un pieauģus o skaitu, kuriem ir 

nodarbina tī bai, piena cī ģas kvalita tes darba veiks anai un uzn e me jdarbī bai pieme rotas 

prasmes — tostarp tehniska s un profesiona la s prasmes. (Skatī t 32.lpp.) 

 

• 5. me rk is.  

Pana kt dzimumu lī dztiesī bu un iespe jina t visas sievietes un meitenes. 

5.5. Nodros ina t sievies u pilntiesī ģu un efektī vu lī dzdalī bu un vienlī dzī ģas iespe jas 

uzn emties lī derī bu visos le mumu pien ems anas lī men os politiskaja , saimnieciskaja  un 

sabiedriskaja  dzī ve . 

5.c Pien emt un nostiprina t pa rdoma tas politikas un izpilda mus tiesī bu aktus dzimumu 

lī dztiesī bas veicina s anai un piena cī ģu iespe ju nodros ina s anai visa m sieviete m un 

meitene m visos lī men os. 

 

• 6. me rk is.  

Nodros ina t u dens un sanita rijas pieejamī bu visiem un ilģtspe jī ģu pa rvaldī bu. 

6.3. Lī dz 2030. ģadam uzlabot u dens kvalita ti, samazinot piesa rn ojumu, izskauz ot 

atkritumu apģlaba s anu poliģonos un lī dz minimumam samazinot bī stamu k ī misku vielu un 
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materia lu izlais anu, uz pusi samazinot neapstra da tu atkritumu ī patsvaru un bu tiski 

palielinot to pa rstra di un dros u atka rtotu izmantos anu visa  pasaule . (Skatī t 67., 68.lpp) 

 

• 8. me rk is.  

Veicina t noturī ģu, iekl aujos u un ilģtspe jī ģu ekonomikas izauģsmi, pilnī ģu un produktī vu 

nodarbina tī bu, ka  arī  cilve ka cienī ģu darbu visiem. 

8.5. Lī dz 2030. ģadam nodros ina t pilnve rtī ģu un produktī vu nodarbina tī bu un piena cī ģas 

kvalita tes darbu visa m sieviete m un vī ries iem, tostarp jaunies iem un persona m ar 

invalidita ti, un viena du darba samaksu par viena di ve rtī ģu darbu. (Skatī t 37.lpp) 

8.6. Lī dz 2020. ģadam ieve rojami samazina t to jaunies u ī patsvaru, kuri nav iesaistī ti ne 

darba tirģu , ne izģlī tī ba , ne apma cī ba . (Skatī t 30.lpp) 

 

• 12. me rk is.  

Nodros ina t ilģtspe jī ģus pate rin a paradumus un raz os anas model us. 

12.2. Lī dz 2030. ģadam nodros ina t dabas resursu ilģtspe jī ģu apsaimniekos anu un lietderī ģu 

izmantos anu. (Skatī t 70.lpp) 

12.5. Lī dz 2030. ģadam ieve rojami samazina t radī to atkritumu apjomu, ī stenojot atkritumu 

nove rs anas, mazina s anas, pa rstra des un atka rtotas izmantos anas pasa kumus. (Skatī t 

66.lpp) 

 

• 16. me rk is.  

Veicina t miermī lī ģu un iekl aujos u sabiedrī bu ilģtspe jī ģai attī stī bai, nodros ina t taisnī ģas tiesas 

pieejamī bu visiem un izveidot efektī vas, atbildī ģas un iekl aujos as institu cijas visos lī men os. 

16.5. Ieve rojami samazina t visu veidu korupciju un kukul dos anu. (Skatī t 10.lpp) 

 

 

2.2. STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI  

• Sniegt visus dros ī bas pakalpojumus un bu t par vados o s o pakalpojumu kvalita tes un standartu 

noteice ju Baltijas valstī s. 

• Iepazīstināt klientus ar pakalpojumu efektivita tes parametriem un pievienoto ve rtī bu klientu risku 

un zaude jumu mazina s ana .  

• Būt labi atpazī stamam, profesiona lam uzn e mumam ar labu reputa ciju, kurs  ir pirma  izve le 

veiksmī ģai sadarbī bai ģan darbiniekiem, ģan klientiem. 

• Apgūt jaunus tirģus seģmentus ar jaunu pakalpojumu ievies anu, nodros inot pieprasī jumu un 

prasmī ģi veicot virzī s anas pasa kumus, ta de ja di nostiprinot jau ien emta s tirģus pozī cijas. 

• Regulāri plānot un veikt pasa kumus, kas nodros ina tu apka rte jai videi draudzī ģu uzn e muma 

darbī bu un radī tu dros u un veselī ģu darba vidi. 
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2.3. NOZĪMĪGĀKIE PLĀNOTIE ATTĪSTĪBAS PROJEKTI  

N emot ve ra  uzn e muma straujo izauģsmi, nozī mī ģa kais uzdevums tuva ko ģadu laika  ir saģlaba t un ve l vaira k 

uzlabot klientiem snieģto pakalpojumu kvalita ti, kas jau s obrī d ir pielī dzina ma Skandina vijas un citu Eiropas 

valstu lī menim.  

ATTĪSTĪBAS PROJEKTI 2020.GADĀ: 

• Turpina t iesaistī ties apsardzes nozares saka rtos ana , sadarbojoties ar valsts institu cija m, nozares 

uzn e mumiem un klientiem. 

• Turpina t darbu un fokuse ties uz ve rtī bu palielinos u un ilģtspe jī ģu izauģsmi. 

• Attī stī t videi draudzī ģu saimniekos anu, veidot ieinterese to pus u, tai skaita  darbinieku, apzin u un 

izpratni par dabas resursu efektī vu izmantos anu. 

• Turpina t darbinieku iesaistī s anu sabiedriskos projektos. 

• Turpina t orģanize t dros ī bas kampan as be rniem un informe t sabiedrī bu par instrumentiem, ka  

ru pe ties par savu un sava ī pas uma dros ī bu. 

• Turpina t efektivize t savu darbī bu un procesus visa  uzn e muma .  

 

2.4. PRETKORUPCIJAS PROGARAMMA 

GRIFS AG darbī bas ir ve rstas, lai nove rstu korupcijas iespe jamī bu uzn e muma , veicinot ģodpra tī ģumu, 

atkla tī bu un atbildī bu uzn e muma  esos ajiem darbiniekiem, sadarbī bas partneriem, klientiem un 

pieģa da ta jiem. 

Uzn e mums ir izstra da jis kompleksu pieeju korupcijas nove rs anas pasa kumiem, kas aptver ģan uzn e muma 

ve rtī bu nostiprina s anu, ģan saskan otu izpratni par korupcijas postos aja m seka m un adekva tu rī cī bu to 

nove rs anai. 1Uzn e muma  ir izstra da ta un ieviesta pretkorupcijas proģramma, ar kuru ir iepazinus ies visi 

uzn e muma darbinieki. Pretkorupcijas princips ietver noteiktus un uz e tikas norma m balstī tus rī cī bas 

principus visu lī men u le mumu pien ems ana , darī jumu attiecī ba s, uzn e muma komunika cija  ar darbiniekiem, 

biznesa partneriem, medijiem, klientiem un cita m persona m. Pretkorupcijas proģramma balsta s uz diviem 

pamatprincipiem: 

Uzņēmums aizliedz jebkāda veida kukuļošanu, gan tiešu, gan netiešu! 

Uzņēmumā ir ieviesta pasākumu sistēma korupcijas novēršanai! 

Pretkorupcijas proģramma ir E tikas kodeksu papildinos i noteikumi, kuros skaidri noteikta uzn e muma 

darbinieku, vadī bas un ī pas nieku nosta ja un rī cī ba situa cija s, kuras var novest pie korupcijas. 

Lai pretkorupcijas proģramma atbilstu GRIFS AG vajadzī ba m un risina tu tam aktua las proble mas, 

Uzn e mums veic kukul os anas risku noteiks anu/nove rte jumu. S ī s noteiks anas/nove rte juma me rk is ir izzina t, 

kura s uzn e muma darbī bas joma s ir iespe jami visliela kie koruptī va s darbī bas draudi. 

 
1 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 16.5. 
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Pretkorupcijas principi ir aprakstī ti uzn e muma darbiniekiem saistos ajos ieks e jos dokumentos. 

Pretkorupcijas proģramma paredz, ka darbiniekam par koruptī va m darbī ba m atbilstos i uzn e muma  noteiktai 

darba ka rtī bai un LR tiesī bu aktiem tiks pieme rotas disciplina ras sankcijas. 

 

2.5. ATBILDĪBA PAR NOZARES ATTĪSTĪBU 

Apsardzes pakalpojumu nozare Latvija  joproja m ir pietiekami nesaka rtota. Lai arī  nozares devums valsts 

ekonomika  ir liels – ta s apģrozī jums viena ģada laika  sasniedz vaira kus simtus miljonus eiro - tas vare tu bu t 

daudz liela ks. Normatī va s vides nesaka rtotī ba veicina plas a pele ka  sektora eksistenci un rada iespe jas 

daudziem uzn e mumiem izvairī ties no nodokl u maksa s anas. Lī dz ar to ieve rojami naudas lī dzekl i aizplu st 

ģara m valsts budz etam.  

1 ieskaitot AS G4S Cash Services Latvia, arī peļņa, rentabilitātes rādītāji, nodokļu maksājumi un darbinieku skaits norādīti kopējie. 

Avots: Dienas Bizness, pēc Lursoft (Uzņēmumu reģistra dati) 

 

Veicot savu interes u aizsta vī bu, GRIFS AG piel auj tikai leģ itī mas lobe s anas veidu, kas ir informa cijas un ideju 

izplatī s ana ar me rk i ietekme t ar likuma pien ems anu saistī tos viedokl us un pamudina t amatpersonas un 

deputa tus lobe ta jam ve lamai rī cī bai. 

GRIFS AG pauz  vienotu nozares viedokli valsts amatpersona m tikai sadarbī ba  ar Dros ī bas Nozares 

Kompa niju Asocia ciju, Latvijas Darba deve ju konfedera ciju un cita m interes u pa rsta vniecī ba m par 

jauta jumiem, kas var ietekme t personu dros ī bu. 

 

Latvijas liela kie apsardzes uzn e mumi – SIA GRIFS AG un AS G4S Latvia – 2013.ģada  nodibina ja Dros ī bas 

nozares kompa niju asocia ciju (DNKA). 

 Lielākās apsardzes un drošības kompānijas (pēc neto apgrozījuma 2018. gadā) 

Vieta 
`18 `17 

Uzņēmums Apgroz., 
milj.eiro 

Apgroz., 
`17,milj. 

eiro 

Izmaiņas 
pret `17, 

% 

Peļņa, 
milj. 
eiro 

Peļņa 
`17, 
milj. 
eiro 

Rentab., 
% 

Darbinieku 
skaits 

Nodokļi 
valsts 

kopbudžetā,  
trūkst.eiro 

1 1 G4S Latvia 
AS1 

24,69 24,19 -0,28 1,54 1,92 6,25 2017 6504,62 

2 2 GRIFS AG 
SIA 

7,87 7,95 -1,01 -0,08 0,01 -1,02 561 4126,85 

3 3 Uniforts SIA 7,79 7,43 4,85 0,02 0,00 0,26 140 647,70 

4 5 LDZ 
apsardze SIA 

7,28 6,53 11,38 0,06 0,03 0,82 473 3550,56 

5 4 Guard 
Services SIA 

6,43 6,58 -2,29 2,36 0,02 36,71 511 2945,73 
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S obrī d DNKA ir liela ka  apsardzes uzn e mumu orģaniza cija, jo DNKA biedri - SIA “Securitas Latvia” un SIA 

“LDZApsardze”, pa rsta v vaira k neka  ceturto dal u no visiem nozare  stra da jos ajiem. 

DNKA galvenais mērķis ir sekme t ilģtspe jī ģas apsardzes nozares attī stī bu, kas balstī tos uz ģodī ģu un 

taisnī ģu konkurenci, ka  arī  spe ka  esos o normatī vo aktu ieve ros anu.  

Bu tiska kie asocia cijas vidēja un ilgtermiņa uzdevumi ir: 

• cī n a par leģa lu nodarbina tī bu un pilnī ģu nodokl u nomaksu apsardzes nozare ; 

• adekva ta atalģojuma nodros ina s ana apsardzes nozare  stra da jos ajiem; 

ARNIS VĒRZEMNIEKS  

Drošības Nozares Kompāniju Asociācijas 
valdes priekšsēdētājs

Ilģģadēja pieredze publisko attiecību un 
interešu pārstāvniecības jomā

GUNTIS UZULIŅŠ 

SIA "GRIFS AG" valdes priekšsēdētājs

Pieredze apsardzes nozarē kopš 1996. ģada

JĀNIS ĀBELE

AS “G4S Latvia” Drošības funkciju 
departamenta direktors un valdes loceklis

Apsardzes nozarē darbojas jau kopš 2002. ģada
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• leģa lajam biznesam konkure tspe jī ģas uzn e me jdarbī bas vides izveide; 

• daz a du auditoriju pus u izģlī tos ana par kvalitatī vu pakalpojumu dros ī bas nozare ; 

• apsardzes pakalpojumu publisko iepirkumu siste mas pilnveide; 

• publiska  sektora atbildī bas veicina s ana, izve loties apsardzes pakalpojuma sniedze ju. 

Dalī ba DNKA sniedz iespe ju uzn e mumam piedalī ties likumdos anas izstra de , sadarboties ar valsts un 

nevalstiskaja m orģaniza cija m. 

 

Lai efektī va k un konstruktī va k sekme tu nozares saka rtos anu, DNKA sadarbojas ar: 

• Ieks lietu ministriju; 

• Valsts policiju;  

• Valsts ien e mumu dienestu; 

• Valsts darba inspekciju; 

• Iepirkumu un uzraudzī bas biroju; 

• Latvijas Darba deve ju konfedera ciju. 

 

DNKA AKTUALITĀTES 2019.GADĀ 

Pe de jos ģados bu tiski pieaudzis nozares komersantu nomaksa to nodokl u apjoms, arī  vide ja  alģa nozare  

palielina jusies lī dz 673 eiro, tome r ta  bu tiski atpaliek no vide ja s alģas valstī .  

Saskan a  ar VP datiem (2019. ģada vidus) patlaban reģ istre ti 427 licence ti apsardzes uzn e mumi, savuka rt 

CSP informa cija ra da, ka 2018. ģada  bija reģ istre ti 642 komersanti. Nav ī sti skaidrs, ka pe c ir s a da 

ats k irī ba. Datu nesakritī ba un necaurskata mī ba ir viens no iemesliem, ka pe c nav iespe jams ieģu t precī zu 

prieks statu par nozare  notiekos o un ka pe c pe c iespe jas a tra k nepiecies ams nozares reģ istrs. 

E nu ekonomikas ī patsvars apsardzes nozare  joproja m saģlaba jas auģsts – vaira k neka  40% uzn e mumu 

visdrī za k atalģojumu maksa  aploksne ; valstī  vide ji tie ir 24%. DNKA ka  bu tiskus iemeslus e nu ekonomikai 

nozare  ir identifice jusi vaira kus aspektus: 
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• Zema ka s cenas krite rijs valsts un pas valdī bu iesta z u publiskajos iepirkumos. DNKA ieskata  nav 

piel aujama pas reize ja  situa cija, ka publiskais sektors joproja m iepe rk apsardzes pakalpojumus 

par zema ko pieda va to cenu. Tas veicina to, ka pasta v neģodī ģi uzn e mumi, kas cenu samazina uz 

ta  saucamo aploks n u alģu un nodokl u nemaksa s anas re k ina. 

• Apaks uzn e me ju she mas. Ar nesenajiem normatī vo aktu ģrozī jumiem jau ir ierobez otas iespe jas 

sle ģt lī ģumus ar apaks uzn e mumiem, tac u tuva kaja  laika  s o jauta jumu paredze ts reģule t ve l 

stinģra k – lī ģumu ar konkre to apaks uzn e me ju drī kste s sle ģt tikai saistī ba  ar vienu pakalpojuma 

lī ģumu.  

• PVN she mas. Ve l joproja m nozare  tiek veidotas PVN she mas, turkla t apvienojuma  ar darbaspe ka 

nodokl u nemaksa s anu. Lai uzn e mums vare tu maksa t aploks n u alģas, ir nepiecies ama skaidra 

nauda – un ta  visbiez a k tiek ieģu ta ties i uz PVN she mu re k ina. 

Pe de jos ģados bu tiski pieaudzis nozares komersantu nomaksa to nodokl u apjoms, arī  vide ja  alģa nozare  

palielina jusies lī dz 673 eiro, tome r ta  bu tiski atpaliek no vide ja s alģas valstī .  

DNKA veiktie pasākumi: 

• Apsardzes darbības reģistrs 

Viens no bu tiska kajiem 2019.ģada pana kumiem bija tas, ka valdī bas rī cī bas pla na  tika iekl auts punkts par 

apsardzes nozari, kura  valdī ba apn e ma s pilnveidot ta s normatī vo reģule jumu. Pla na  iekl auta arī  

Apsardzes darbī bas reģ istra ievies ana, un tam nepiecies amie ģrozī jumi Apsardzes darbī bas likuma  

drī zuma  tiks skatī ti Ministru kabineta . Paredze ts, ka reģ istrs tiks ieviests no 2021. ģada. 

• Ģenerālvienošanās 

2019.ģada  notika diskusijas arī  par ģ enera lvienos anos mu su nozare , tome r saistī ba  ar apstiprina taja m 

izmain a m Darba likuma  sarunas par ta s sle ģs anu ir apture tas.  

• Publiskie iepirkumi 

Paģa jus aja  ģada  bu tiska kais notikums apsardzes pakalpojumu joma  ir ģrozī jumi Publisko iepirkumu 

likuma . Tie paredz iepirkumu veice jam piena kumu pa rbaudī t pieģa da ta ju atbilstī bu s ī  likuma 10. panta 

krite rijiem, ka  arī  pa rbaudī t un no iepirkuma izsle ģt tos pretendentus un apaks uzn e me jus, kam ir 

neizpildī tas saistī bas pret valsti (pasta v arī  citi iemesli izsle ģs anai no iepirkuma).  

• DNKA pārskats 

Asocia cija izveidoja pa rskatu, kura  apkopota jauna ka  statistika par nozari un paveiktie darbi, ta pat taja  

uzskaitī tas aktivita tes, kas uzlabotu situa ciju.  
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• Tikšanās 

Paģa jus aja  ģada  notikus as vaira kas svarī ģas tiks ana s ar valsts iesta z u pa rsta vjiem, pieme ram, 

VID ģ enera ldirektori Ievu Jaunzemi un ieks lietu ministru Sandi G irģ enu.  

• Semināri 

Nozī mī ģi 2019. ģada  bija asocia cijas, Iepirkumu uzraudzī bas biroja un Konkurences padomes kopī ģi 

orģanize tie semina ri ministriju un to padoto iesta z u iepirkumu specia listiem. Notika c etri semina ri, ko 

kopuma  apmekle ja 128 cilve ki.  

• Skaidrojam drošības pasākumu nepieciešamību 

   

Asocia cijas valdes prieks se de ta js Arnis Ve rzemnieks reģula ri sniedzis komenta rus medijiem par 

aktualita te m nozare , ta pat saģatavoti daz a di ieteikumu raksti par dros ī bu publiskajos pasa kumos, be rnu 

un ma jokl a dros ī bu. Asocia cija aktī vi komunice jusi arī  socia lajos tī klos.  
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DNKA PLĀNI 2020.GADĀ  

• Apsardzes darbības reģistrs 

Jaunaja  ģada  joproja m aktua la bu s Apsardzes darbī bas reģ istra ievies ana. Gada sa kuma  ģrozī jumus skatī s 

Saeima , un tur paredze tas visliela ka s diskusijas. DNKA aktī vi turpina s paust savu nosta ju, ka reģ istrs 

ja ievies  noteiktaja  termin a .  

Tiks turpina ts darbs pie ta , lai izveidotu nozares politikas pamatnosta dnes.  

• Publiskie iepirkumi 

Pla na  ir arī  darbs pie apsardzes pakalpojumu publisko iepirkumu reģule juma uzlabos anas. Bu tu 

ja nosaka, ka pirms iepirkumiem nepiecies ams veikt dros ī bas auditu, lai publiskajiem objektiem tiktu 

iepirkti aktua li dros ī bas risina jumi.  

• Likums 

Na kamaja  ģada  bu tu nepiecies ams pana kt, ka no Noziedzī ģi ieģu tu lī dzekl u leģaliza cijas un terorisma un 

prolifera cijas finanse s anas nove rs anas likuma subjektu loka izsle dz inkasa cijas pakalpojuma sniedze jus.  

• Licencēšanas noteikumi 

Pla na  ir arī  pa rskatī t Licence s anas noteikumus, lai iesnieģtu prieks likumus prasī bu cels anai fiziska s 

apsardzes licences ieģu s anai. Pas laik to var ieģu t l oti vienka rs i, un tas tiek izmantots l aunpra tī ģi, veidojot 

uzn e mumus nodokl u she ma m.  

• Sabiedrības informēšana 

Lai izģlī totu publisko iepirkumu specia listus, arī  2020. ģada  paredze ts orģanize t semina rus, ko papildina s 

video lekcijas, lai informa cija par kvalitatī vu pakalpojumu iepirkumu orģanize s anu bu tu pieejama visiem 

interesentiem.  

DNKA turpina s stiprina t savu eksperta te lu medijos, lai ties i asocia cija bu tu pirma , pie kuras ve rs as pe c 

viedokl a un informa cijas par apsardzes nozare  notiekos o. Pla na  ir arī  vaira kas socia lo tī klu kampan as, 

kas izģlī tos par daz a diem dros ī bas jauta jumiem.  

5 soļi nozares tālākai sakārtošanai: 

1. Ja turpina darbs pie apsardzes kompa niju reģ istra izveides un ja ģatavojas darbī bas uzsa ks anai. 

2. Ja stiprina pakalpojumu pirce ju atbildī ba. 

3. Ja pana k, lai Valsts socia la s apdros ina s anas obliģa ta  iemaksa tiktu veikta avansa . 

4. Ja izstra da  un ja ī steno Apsardzes nozares politikas pamatnosta dnes 2020–2025. 

5. Ja izveido elektroniska s darba laika uzskaites siste ma. 

 

DNKA pa rskatu par apsardzes nozari var apskatī t GRIFS AG ma jaslapas www.ģrifsaģ.lv sadal as „Socia la  

atbildī ba” apaks sadal a  „Interes u pa rsta vniecī ba”. 
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DNKA aktivita te m var sekot lī dzi: 

• ma jaslapa  https://dnka.lv/  

• socia lajos tī klos https://www.facebook.com/DrosibasNozaresKompanijuAsociacija/  

 

Pateicība 

Paldies par sekmī ģo sadarbī bu un ģodpra tī ģo attieksmi pret Latviju, ta s iedzī vota jiem un vin u 

kope jo labkla jī bu! Ju su nomaksa tie nodokl i ir l oti svarī ģi valsts funkciju nodros ina s anai, 

attī stī bai un izauģsmei. 

Lai vienme r pietiek iedvesmas un spe ka jauniem me rk iem un sasnieģumiem, attī stoties un 

kopī ģi veidojot mu su valsti! 

VID ģ enera ldirektora p.i. D.Pele ka  (2018) 

 

https://dnka.lv/
https://www.facebook.com/DrosibasNozaresKompanijuAsociacija/
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3. Darbī bas ra dī ta ji pa rskata perioda  

Pa rskata perioda , kas attiecina ms uz 2019. ģadu, kope jie dati apliecina uzn e muma stabilita ti un stabilas 

pozī cijas apsardzes tirģu . 

• 2019. ģada  ir pieaudzis klientu un apsarģa jamo objektu skaits.  

• Ir izpildī ts noteiktais pa rdos anas apjoms uz 1 cilve ku. 

• Salī dzinot ar 2018. ģadu, instala ciju apjoms ir palielina jies par 24,71%.  

• Posten a stundu noseģums katra  atsevis k a  me nesī  atbilst noteiktajam ve lamajam stundu noseģuma 

procentam. 

 

3.1. PAMATDATI PAR 2019.GADU 

 

Neto apgrozījums 7,96 miljoni eiro 

Pārskata gada peļņa/ zaudējumi 
0,6% (pirms nodokl u nomaksas) 

Tehniskās apsardzes objektu pieaugums 
2,4% 

Fiziskās apsardzes stundu samazinājums 
9,2% 

Darbinieku skaits pārskata gada beigās 
511 

 

 

GRIFS AG apgrozījums 2019. gadā Latvija  bijis 7,96 miljoni eiro.  

7,95
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GRIFS AG neto apģrozījums, milj.eiro, 2017.- 2019.gads
2017 2018 2019
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3.2. ATZINĪBAS UN APBALVOJUMI 

ILGTSPĒJAS INDEKSS 2019 GADĀ – PLATĪNA KATEGORIJA 

Latvija  desmitaja  Ilģtspe jas indeksa  GRIFS AG sasniedz platī na 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 platī na 

kateģoriju. Tas apliecina, ka GRIFS AG sava  darbī ba  ir pilnī ba  inteģre jis korporatī vo atbildī bu, un tajos 

noteikti atbildī ģie ģan valdes, ģan izpildī ta ju lī menī . Uzn e muma  notiek sistema tiska datu va ks ana un 

ietekmes nove rte s ana. Par savu darbī bu atskaita s ar auģsta lī men a caurskata mī bu un ietekmes auditorijas 

iesaisti, un to publiskotos datus ir apstiprina jis a re js auditors. 
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„ Ilgtspējas indekss ir gadu gaitā pārbaudīts, 

pilnveidots un Latvijas uzņēmumu atzīts 

instruments savas darbības novērtēšanai. 

2019. gadā īpaši priecājos par tiem, kas indeksā 

piedalās jau vairākus gadus un uzrāda pozitīvu 

snieguma dinamiku, kalpojot par iedvesmojošu 

piemēru arī citiem. GRIFS AG Ilgtspējas 

indeksā piedalās jau desmito gadu un aizvien 

uzrāda virzību augšup, tāpēc arī likumsakarīgs 

ir jūsu šogad iegūtais platīna līmenis”, skaidro 

Korporatī va s ilģtspe jas un atbildī bas institu ta 

vadī ta ja Dace Helmane. 



  

20 

 

STATUSS “ĢIMENEI DRAUDZĪGI” 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Labkla jī bas ministrija jau devin us ģadus pe c ka rtas GRIFS AG pies k ir statusu G imenei 

draudzī ģi, ta de ja di ģodinot uzn e mumu, kura darbī bas politika un pakalpojumi ir draudzī ģi be rniem un 

ģ imene m.  

GRIFS AG SAŅEM PATEICĪBU PAR DALĪBU KUSTĪBĀ “DAŽĀDĪBA IR SPĒKS” 

Saistī ba  ar projektu “Daz a dī bas veicina s ana” GRIFS AG ir 
san e mis Sabiedrī bas inteģra cijas fonda un nodibina juma 
“Ventspils Auģsto tehnoloģ iju parks” pateicī bu par 
piedalī s anos kustī ba  “Daz a dī ba ir spe ks”. S ī  ir brī vpra tī ģa 
darba deve ju kustī ba, kura  apvienojas uzn e me ji, 
orģaniza cijas, biedrī bas un nodibina jumi, valsts un 
pas valdī bu iesta des, kas sava  ikdienas darba  veicina 
atve rtī bu daz a da m sabiedrī bas ģrupa m. 

2019. ģada  pas ve rte jumu veica 31 darba deve js, 
tostarp GRIFS AG. Daz as laba s lietas eksperti uzteica ī pas i:  

• centienus piela ģot darba vidi darbinieku 
vajadzī ba m; 

• uzn e muma vadī bas pieejamī bu darbiniekiem; 
• labve lī ģu un atbildī ģu attieksmi pret darbinieku be rniem. 

 

 

2011 -2019
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DROŠĀKAIS UZŅĒMUMA AUTOPARKS 2019 

Jau septī to ģadu apdros ina s anas sabiedrī ba “Balta” un 
Satiksmes ministrija rī ko konkursu “Dros a kais uzn e muma 
autoparks”, kura me rk is ir noskaidrot Latvijas prasmī ģa kos 
un atbildī ģa kos autoparku pa rvaldī ta jus un uzlabot kope jo 
satiksmes dros ī bu. 2019.ģada  kateģorija  „Zema ka  riska 
autoparki” ir iekl uvis arī  GRIFS AG, san emot bronzas 
kateģoriju. 

 

 

 

 

 

 

 

ILGTSPĒJAS LĪDERIS 2018 

GRIFS AG san em ī pas u apbalvojumu “Ilģtspe jas lī deris 2018” 

par ieģuldī jumu nozares saka rtos ana . 
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TOP 25 LIELĀKIE DARBA DEVĒJI 2018.GADĀ AR PRIVĀTO KAPITĀLU 

Liela ko darba deve ju ar priva to kapita lu TOP 25 GRIFS AG ierindojas 19 vieta . 

SEB KALNU DIVRITEŅU MARATONS 2018 

 

Par snieģto nozī mī ģo atbalstu 2018.ģada SEB 

MTB maratona sezona . 

 

 

 

 

 

TOP 500 

Nozaru TOP 3 GRIFS AG ierindojas otraja  vieta  pe c neto apģrozī juma 2017.ģada . 

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. 

ADB “GJENSIDIGE” PATEICĪBAS RAKSTS 

Par aktī vu dalī bu Gjensidiģe Latvija iniciatī va  “Ma jokl a Dros ī bas Me nesis 2017”. 

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 . 
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4. Orienta cija uz klientu 

 

GRIFS AG darbī bas pamata  ir oriente s ana s uz klientu un kvalitatī vu pakalpojumu snieģs ana. Uzn e muma 

me rk is ir snieģt auģsti profesiona lus dros ī bas pakalpojumus, izmantojot to pieredzi, kas uzkra ta s aja  nozare  

pasaule , un vienlaikus paauģstina t apsardzes darbinieku profesijas prestiz u Latvija .  

Kvalitatī vi pakalpojumi un profesiona li darbinieki ir ta s kvalita tes, kas GRIFS AG ats k ir no citiem Latvijas un 

Baltijas apsardzes uzn e mumiem. Lai to apliecina tu, GRIFS AG stra da  pe c kvalita tes vadī bas siste mas 

aktua lajam ISO 9001:2015 standartam. Ta pat GRIFS AG ģan jaunajiem, ģan ilģģade jiem 

klientiem un saviem darbiniekiem nodros ina kompleksu apma cī bu proģrammu. 

Par siste mas efektivita ti GRIFS AG ik ģadu 

pa rliecina s ieks e jos un uzraudzī bas auditos. 

Ieks e jie auditi apliecina, ka uzn e mums stra da  

efektī vi, attī stī ta s un nemitī ģi pilnveido uz klientu 

oriente tu pakalpojumu snieģs anu. S obrī d GRIFS AG 

auditus veic viens auditors. 2019. ģada  

notika 17 auditi, kuros audite ja visas 
uzn e muma struktu rvienī bas. To rezulta ti 

apliecina ja, ka kvalita tes vadī bas siste ma darbojas 

atbilstos i standartam, ieks e jiem procesiem un 

nodros ina klientu ve lmju un vajadzī bu izzina s ana.  
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GRIFS AG nodros ina apsardzes pakalpojumu pe c auģsta ka  kvalita tes standarta. Uzn e muma apsardzes 

vadī bas centrs sertifice ts ne tikai pe c Latvijas MK noteiktaja m prasī ba m, bet arī  pe c Eiropas normatī viem, ko 

apliecina arī  SIA „Burea Veritas Latvia” inspekcijas atzinums. Pas laik GRIFS AG ir vienī ģais uzn e mums Latvija  

ar s a du sertifika tu. 

2019. ģada  GRIFS AG turpina ja informe t sabiedrī bu un klientus par dros ī bas siste mu auditu, dros ī bas 

pasa kumiem klienta objekta , reģula ri veicot instrukta z as un evakua cijas ma cī bas. Sabiedrī bas pa rsta vjus, 

klientus un klientu darbiniekus:   

• informe ja m par krī zes situa cija m un rī cī bu s a da s situa cija s; 

• informe ja m par cilve ku evakua ciju no krī zes objekta; 

• praktiski iesaistī ja m krī zes situa cijas izspe le . 

• apma ca m, ka  identifice t riska faktorus, lai samazina tu zudumus un za dzī bas. 

4.1. KLIENTU STRUKTŪRA 

GRIFS AG ir vairāk nekā 7140 klientu un objektu. GRIFS AG ir specialize jies 

lielu sabiedrisko objektu apsarģa s ana . Uzn e muma klienti ir lielākie Latvijas tirdzniecības centri un citi 

sabiedriskie objekti. GRIFS AG izve rte  katra klienta vajadzī bas un pieda va  nepiecies amo risina jumu. 

Uzn e muma darbinieki tiek apma cī ti arī  saskarsme  ar cilve kiem, kas ir bu tiski sabiedrisko objektu 

apsarģa s ana . GRIFS AG apsardzes pakalpojumus izve las: 
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GRIFS AG apsarģā arī ražošanas objektus un teritorijas. GRIFS AG kompleksā pieeja pakalpojuma 

nodrošināšanā piedāvā klientam iespēju vispirms veikt drošības auditu konkrētajā objektā vai teritorijā, lai 

izvēlētais pakalpojums atbilstu realitātē nepieciešamajam. Tas ietaupa ģan klienta laiku, ģan līdzekļus. GRIFS 

AG apsardzes pakalpojumus izvēlas: 

 

 

GRIFS AG klienti ir dažāda veida biroji, kā arī plašs privāto klientu loks. Ikviena klienta rīcībā ir GRIFS AG 

speciālistu komanda, kas novērtēs riska vietas mājoklī un izstrādās Klienta dzīvoklim, privātmājai 

individuāli vai birojam pielāģotu apsardzes sistēmas risinājumu. GRIFS AG apsardzes pakalpojumus izvēlas: 

 

 

GRIFS AG ir Industria la s dros ī bas sertifika ts, kas l auj apsarģa t ar valsts nosle pumu saistī ta s iesta des, 

strate ģ iski svarī ģus objektus un dokumentus.  
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2019. ģada  nosle ģti 759 jauni tehniskās apsardzes līgumi un veikti 820 
objektu piesle ģumi ģan fiziskaja m, ģan daz a da me roģa un jomu  juridiskaja m persona m. 

Aktī vi esam sa kus i ilģtermin a fiziska s apsardzes pakalpojuma nodros ina s anu AS “LPB” pieciem “Top” 

pa rtikas veikaliem Jelģava  un Valdlauc os un prestiz ajam daudzdzī vokl u e ku kompleksam “Z Towers” Rī ģa , ka  

arī  Dauģavpils Lokomotī vju remonta ru pnī cai un “Axon Cable” raz otnei Dauģavpilī .  Sa kta sadarbī ba ar 

apģ e rbu veikalu “United Colors Of Benetton” Rī ģa .  

GRIFS AG ATBILDĪBA 

Saskan a  ar GRIFS AG un klienta standarta lī ģuma ī pas aja m saistī ba m un saskan a  ar Latvijas Republikas 

likumdos anu GRIFS AG uzn emas civiltiesisko atbildī bu par klientiem nodarī tajiem persona la un/vai ī pas uma 

zaude jumiem tehniska s apsardzes klientiem lī dz 350 000 EUR par katru ģadī jumu un fiziska s apsardzes 

klientiem lī dz 6 000 000 EUR. 

Par saudzī ģu attieksmi pret klienta ī pas umu ir atbildī ģs katrs GRIFS AG darbinieks. Darba lī ģumos ir atruna ta 

katra darbinieka materia la  atbildī ba. 

Saskan a  ar GRIFS AG noteikto ka rtī bu darbiniekam aizlieģts piesavina ties klienta preci, par to nesamaksa jot, 

un veikt jebka das prettiesiskas darbī bas ar klienta ī pas umu. Darbinieka piena kums ir nove rst atkla tos 

boja jumus un nekave joties zin ot savam ties ajam vadī ta jam par boja jumiem un kaite jumu. 

GRIFS AG, apstra da jot personas datus, ieve ro Vispa rī ģa s datu aizsardzī bas reģulas Nr.2016/679 prasī bas, ka  arī  

citas Latvija  spe ka  esos aja s normatī vo aktu prasī bas. Uzn e mums ir izstra da jis GRIFS AG Priva tuma politiku, kura 

izskaidro, ka  GRIFS AG apstra da  fiziskas personas datus, datu subjekta tiesī bu ī stenos anas ka rtī bu un ar personas 

datu aizsardzī bu saistī tos jauta jumus. GRIFS AG Priva tuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstra di, 

ko veic GRIFS AG. 

4.2. KLIENTU APKALPOŠANA 

Klientu apkalpos ana tiek ī stenota pe c izstra da tas klientu apkalpos anas procedu ras. Ta s me rk is ir aprakstī t 

Tirdzniecī bas un attī stī bas departamenta darbī bas, saistī tas ar klientu apkalpos anas procesu, ka  arī  

Tirdzniecī bas un attī stī bas departamenta, Tehniska  departamenta, Apsardzes departamenta un Finans u 

departamenta piena kumus un atbildī bu katra  klientu apkalpos anas procesa posma , lai nodros ina tu patiesi 

kvalitatī vus pakalpojumus. 

4.3. KLIENTU APMIERINĀTĪBA 

Lai veicina tu klientu lojalita ti un snieģtu kvalitatī vus pakalpojumus, klientu apkalpos anas specia listi veic 

pe cpa rdos anas zvanus, lai noskaidrotu vin u apmierina tī bu ar san emto pakalpojumu, ka  arī  lai pieda va tu 

papildpakalpojumus.  

No 01.01.2019. lī dz 31.12.2019. tika veikti zvani 450 klientiem, no kuriem 75,11% klienti piedalī ja s aptauja , 

bet 24,88% uz zvaniem neatbilde ja, neģribe ja piedalī ties aptauja  vai sniedza tikai dal e jas atbildes uz 
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jauta jumiem.  Analize jot datus, no pe cpa rdos anas anketas var secina t, ka 98,85% klienti ir apmierina ti ar 

tirdzniecī bas pa rsta vju darbu, savuka rt ar dros ī bas siste mu specia listu darbu apmierina ti ir 95,65% klienti.  

Klientiem snieģta  pakalpojuma/servisa nove rte juma apkopos ana un analī ze tiek veikta, apkopojot 

informa ciju no Darbu izpildes aktiem, ko aizpilda klients, kad objekts ir piesle ģts vai tiek veikti remonta darbi. 

2019. ģada  tika aizpildī ti 4153 akti. Klientu nove rte jums par GRIFS AG kope jo servisu sva rstī ja s no 8,80 lī dz 

9,67, dros ī bas siste mu specia lista nove rte jums – no 9,13 lī dz 9,67. Kopuma  var secina t, ka klienti ar GRIFS 

AG darbu ir apmierina ti. No 2019.ģada oktobra vidus ieviesta dal e ja aktu apstra de elektroniski. 

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA 

Lai nodros ina tu auģstu klientu apmierina tī bas lī meni, apkalpos anas kvalita ti un pakalpojamu pieejamī bu, klientu 

e rtī bai pieejami s a di pakalpojuma kana li: 

• apkalpos ana pa ta lruni  ; 

• atzvanī s anas loģrī ks GRIFS AG ma jaslapa ; 

• apkalpos ana kla tiene  biroja ; 

• iespe ja iesu tī t jauta jumus e-pasta ; 

• socia lie tī kli. 

Popula ra kais klientu apkalpos anas kana ls ir apkalpos ana pa ta lruni. 

4.4. KLIENTU ATSAUKSMES 

Fiziska s apsardzes seģmenta  uzn e mumam ir daudz plas i pazī stamu korporatī vo klientu. Ar tiem 

izveidojusies ilģa un pozitī va sadarbī ba, par ko liecina arī  atsauksmes. Klienti ir nove rte jus i GRIFS AG ve lmi 

uzlabot pakalpojumu kvalita ti, darbu ar saviem darbiniekiem un to, ka pasu tī ta ja ve lmes tiek nosta dī tas 

visauģsta k.  

GRIFS AG ir svarī ģi zina t klientu viedokli par apsardzi un 

ta s darbī bu, tas palī dz uzlabot mu su pakalpojumu 

kvalita ti, ka  arī  paauģstina t klientu apkalpos anas lī meni. 

GRIFS AG ma jaslapa  www.ģrifsaģ.lv ikvienam ir iespe ja 

nosu tī t ierosina jumus, atsauksmes, su dzī bas un 

jauta jumus. 

2019. ģada  san emtas 4 pateicī bu par darbinieku rī cī bu un 

izpalī dzī bu apsarģa jamos objektos.  

2019. ģada  31% jaunie klienti nora dī ja, ka izve loties 

apsardzes firmu, san e mus i ieteikumus no mu su 

esos ajiem klientiem, kaimin iem, drauģiem vai ģ imenes 

locekl iem. 

San emta s pateicī bas un atzinī bas ir publice tas ģan GRIFS AG ma jaslapa , ģan izliktas biroja  pie sienas. 

http://www.grifsag.lv/about/clients/
http://www.grifsag.lv/about/feedback/
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4.5. DALĪBA IZSTĀDĒS 

IZSTĀDE “MĀJA I 2017” 

Izsta des „MA JA I 2017” apmekle ta jiem bija iespe ja iepazī ties ar laba kajiem ma jokl u apsardzes risina jumiem, 

san emt konsulta cijas, ka  arī  iepazī ties ar ma jokl u apsardzes ieka rta m. 

GRIFS AG paraksta Gjensidiģe apdros ina s ana Latvija  iniciatī vas "Ma jokl a Dros ī bas Me nesis" memorandu ar 

me rk i veicina t Latvijas iedzī vota ju informe tī bu un izpratni par ma jokl a dros ī bas jauta jumiem, ta de ja di 

mazinot neģadī jumu skaitu valstī , kas saistī ti ar ma jokl a dros ī bu. 

 

https://www.facebook.com/Gjensidige.lv/
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5. Darbinieki un darba vide 

 

GRIFS AG persona la vadī bas politika nosaka, ka katram darbiniekam ir ja zina savi darba piena kumi, 

atbildī ba, ieģuldī jums pakalpojuma snieģs anas procesa , ka  arī  ģodpra tī ģi ja veic vin am uztice tie piena kumi. 

Attieksme pret darbu, pieredze un zina s anas – s ī s ve rtī bas uzn e muma  tiek ve rte tas visauģsta k. 

5.1. NODARBINĀTĪBA 

Kope jais darbinieku skaits 2019. ģada beiģa s ir 532 darbinieki, no tiem 477 Apsardzes departamenta . 

Uzn e muma  vaira k par 1 ģadu nostra da jus i 372, kas ir 69,92 % no visiem stra da jos iem. 
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2019. gadā, kā ierasts arī citos gados, potenciālo darbinieku 

meklēšana tika veikta gan bezmaksas, gan maksas interneta 

portālos, papildus izmantojot mācību iestāžu, pašvaldību 

informācijas stendus. Kā jau katra gada rudeni uzrunātas tika arī 

40 lielākās Rīgas augstskolas un koledžas.  

NVA Vakanču gadatirgus 2019. gada maijā bija lieliska iespēja 

atrast vajadzīgos darbiniekus, klātienē un vienuviet informējot 

darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem un 

izaugsmes iespējām GRIFS AG, kā arī veicot pirmās darba 

intervijas ar piemērotākajiem kandidātiem2. Nodarbinātības 

valsts aģentūra pagājušajā gadā ir palīdzējusi arī ar kandidātu 

atlasi, nosūtot potenciālo kandidātu kontaktus un CV personāla 

 
2 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 8.6. 
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atlases speciālistei. Ar aģentūras darbiniekiem tika veiktas vairākas pārrunas klātienē - birojā, kā rezultātā kopā 

visiem tika veiktas atlases dažādās amatu pozīcijās.  

 

Liela koties stra da jos ie pie mums uzn e muma  joproja m nona k pe c porta la www.ss.com ievietotajiem 

sludina jumiem, ka  arī  drauģu un esos o vai bijus o darbinieku ieteikumiem. Patsta vī ģi tiek apsekoti arī  

bezmaksas sludina juma porta li - www.viss.lv, www.sludini.lv,, www.zz.diena.lv, www.sludini.lv, www.zip.lv, 

www.e-tirģus.lv, www.mm.lv, rekla ma.lv.  Izmantots arī  tiek socia lais porta ls facebook.com. Tika pielietota 

prakse - apzvanī t kandida tus, kuri pas i ievietojus i sludina jumu ka da  no darba mekle s anas porta liem. 

2017. ģada  uzsa ka m jaunu projektu, ar kura palī dzī bu piesaistī ja m darbiniekus Rī ģai no reģ ioniem, kur ir 

visliela kais bezdarbnieku skaits. Arī  2019. ģada  veiksmī ģi turpina ja m iesa kto. Gada laika  apzina ts liels skaits 

potencia lo darbinieku no visas Latvijas reģ ioniem. 2019. ģada decembrī  mu su uzn e muma  stra da ja kopskaita  

42 darbinieki. Salī dzina juma  ar 2018. ģadu tas ir par 2 darbiniekiem maza k.  

Darbu atsa k arī  darbinieki, kas darba tiesiska s attiecī bas ar GRIFS AG bija izbeiģus i. 2019. ģada  darbu GRIFS 

AG atka rtoti uzsa ka 36 apsardzes darbinieki. Galvenie iemesli, ka pe c cilve ki izve las darbu GRIFS AG, ir 

uzn e muma te ls, atpazī stamī ba, socia la s ģarantijas, pa rliecī ba par saka rtotu darba vidi, patī kama ieprieks e ja  

pieredze, lojalita te pret uzn e mumu un ta  ve rtī ba m, ka  arī  stabilita te. 

2019. ģada  GRIFS AG ka  prakses vietu bija izve le jus ies trī s studenti – viens no Biznesa auģstskolas Turī ba, 

otrs no Rī ģas Valsts tehnikums un tres ais no Latvijas Sporta pedaģoģ ijas akade mijas. Ka  arī  esam atbilde jus i 

un RTU Rī ģas Biznesa skolas studenta maģ istra darba aptaujas anketas jauta jumiem. 
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2019.ģada februa rī  un novembrī  GRIFS AG tika orģanize ti karjeras atbalsta pasa kumi “Ka  kl u t par labu 

specia listu”, kuri notika Eiropas Savienī bas fondu darbī bas proģramma/projekta “Karjeras atbalsts 

vispa re ja s un profesiona la s izģlī tī bas iesta de s” ietvaros. Pasa kumos kopa  piedalī ja s 53 Rī ģas Tehniska s 

koledz as audze kn i.3 

2019. ģada  GRIFS AG nosle dza Sadarbī bas lī ģumu ar biedrī bu “Latvijas Darba deve ju konfedera cija” par 

Darbī bas proģrammas “Izauģsme un nodarbina tī ba” ī stenos anu. 

 

 
 

Nozares specifika nosaka, ka GRIFS AG ir ju tams vī ries u pa rsvars, uzn e muma  stra da  427 vī ries i (80,26%) un 

105 sievietes (19,74%). Vados os amatos tiek nodarbina ti 80 darbinieki, no tiem vī ries i – 66 (82,5%), 

sievietes - 14 (17,5%). Objekta vadī ta ja amata  ir 10 vī ries i un 1 sievietes, bet objekta veca ka  amata  26 vī ries i 

un 4 sievietes. 

 

 
3 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 4.4. 

19,74% 80,26%
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Vadī bas komanda  kopa  ir 7 darbinieki: 2 sievietes un 5 vī ries i. 

 

Darbinieku vecuma profils: 

Jauna ki par 30 ģadiem 86 darbinieki 

Vecuma  no 30 lī dz 50 ģadiem 250 darbinieki 

Veca ki par 50 ģadiem 196 darbinieki 

 

 Be rna kops anas atval ina jums 2019. ģada  izmantoja 5 darbinieki (sievietes). 

 

2019. gadā GRIFS AG darbiniekiem tika nodrošināts: 

• apsardzes sertifika ta ieģu s anas kursu apmaksa, t.sk. pirma s palī dzī bas apma cī bas, narkoloģa un 

psihiatra pa rbaudes, valsts nodevas un sertifika ta san ems anas apmaksa; 

• darbiniekiem, kas nostra da jus i, vaira k ka  ģadu, apmaksa ta sertifika ta paģarina s ana pe c motiva cijas 

siste mas.   

• apdros ina s ana pret nelaimes ģadī jumiem (tikai mobila s ģrupas darbiniekiem); 

• atsevis k os ģadī jumos apmaksa tas obliģa ta s veselī bas pa rbaudes; 

• apmaksa ti cel a izdevumi, dienesta viesnī ca darbiniekiem no reģ iona, kas stra da  Rī ģas objektos; 

• izmaksa ta komande juma nauda reģ iona darbiniekiem; 

• apmaksa ti cel a izdevumi darbiniekiem, kas dzī vo mars ruta  Jelģava – Olaine – Rī ģa – Jelģava; 
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• laba ko darbinieku izvirzī s ana un apbalvos ana; 

• atalģojuma kateģorijas paauģstina s ana; 

• ieks e ja s apma cī bas; 

• nosu tī s ana uz izģlī tojos iem semina riem; 

• darba vietu apsekos ana un labieka rtos ana; 

• darbinieku iesaistī s ana un atbalstī s ana sporta un sabiedrī bas interes u pasa kumos. 

2019. gadā, lai sekmētu darbinieku izaugsmi un samazinātu personāla mainību, tika veikta virkne 

pasākumu: 

• Noteikts atl auto darba stundu skaits. 

• Veikta nostra da to stundu un darba ģrafiku kontrole. 

• Precize ts s tata vietu skaits, kas tiek n emts par atskaites punktu, lai apre k ina tu faktiski nepiecies amo 

apsardzes darbinieku skaitu objektos. 

• Veikta slimī bas lapu un darba  notikus o nelaimes ģadī jumu analī ze. 

• Rodoties pamatota m aizdoma m, ka ka ds l aunpra tī ģi izmanto darbnespe ju, par to tika informe ta 

Veselī bas inspekcija. 

• Darba aizsardzī bas specia lists un Persona la un kvalita tes departamenta direktors deva s vizī te s uz 

objektiem, runa ja ar darbiniekiem, analize ja saslimstī bas iemeslus, biez umu, nostra da ta s stundas, 

ka  arī  sniedza skaidrojumu darba attiecī bu jauta jumos. 

• Ieks e ja s apma cī ba s ī pas a uzmanī ba tika pieve rsta darba aizsardzī bas jauta jumiem, ka  sevi pasarģa t 

no uzbrukuma draudiem un infice s ana s riska. 

• Ja darba  bija noticis nelaimes ģadī jums, darbiniekiem tika veikta atka rtota instrukta z a. 

• Veikta uzskaite un analī ze par atbrī votajiem darbiniekiem katra me nes a, 6 me nes u un 12 me nes u 

periodos. 

• Pilnveidota izstra da ta  apsardzes sertifika ta ieģu s anas siste ma.  

• Pilnveidota siste ma, ka pirmaja  darba tiesisko attiecī bu me nesī  darbinieks apmekle  apma cī bas 

jaunpien emtajiem darbiniekiem un ta de ja di uzzina par daz a diem procesiem uzn e muma .  

• Veikta apsardzes darbinieku aptauja, lai vin us motive tu stra da t ilģtermin a . 

• Swedbank uzkra jos aja  dzī vī bas apdros ina s anas proģramma  2019.ģada  netika iekl auti jauni 

darbinieki. 2019. ģadam nosle dzoties, taja  bija 112 darbinieks. 
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2019. ģada apsardzes darbinieka amata nove rte juma aptauja  piedalī ja s 121 jaunpien emtie darbinieki. Tika 

ve rte tas darbinieku zina s anas un izpratne par apsardzes darbinieka amata piena kumiem un atbildī bu. Pe c 

nove rte juma rezulta tiem tika secina ts, ka kopuma  apsardzes darbinieki izprot apsardzes darbinieka amata 

piena kumus un atbildī bas, 90% no ve rte tajiem darbiniekiem ir snieģus i pareizas atbildes.  

 

 

Atbildī ģo apsardzes darbinieku nove rte jums para da, ka 91% (2018. ģada  83%) no darbiniekiem pilnī ba  

uzticas savam objekta veca kajam/vadī ta jam, un tikai 1% (2018. ģada  4%) aptauja to ir nora dī jus i, ka savam 

vadī ta jam uzticas dal e ji.  Darbinieki ka  pozitī vas vadī ta ja laba s ī pas ī bas mine ja – sapratni, atbildī bu, 

izpalī dzī bu un snieģt padomu sarez ģ ī ta s situa cija s.  
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GRIFS AG AKTIVITĀTES DARBINIEKU LOJALITĀTES VEICINĀŠANAI 

GRIFS AG lojalita tes proģrammas me rk is ir veicina t darbinieku piesaisti un ilģtermin a darba tiesiska s 

attiecī bas.  

Svarī ģa GRIFS AG darbinieku motive s anas siste mas sasta vdal a ir laba ko darbinieku izvirzī s ana un 

apbalvos ana. Laba ka  darbinieka apbalvojumu ir pies k irs jau 229 reizes. S o atzinī bu var ieģu t ikviens 

GRIFS AG darbinieks neatkarī ģi no ta , ka di ir vin a piena kumi un ien emamais amats, izve li nosaka padarī ta  

kvalita te un attieksme pret darbu – vai tas veikts ar auģstu atbildī bas izju tu, ieinterese tī bu un iniciatī vu. 

Laba kie ar savu otru pusī ti un be rniem reizi ģada  tiek aicina ti kopa  uz apbalvos anas pasa kumu un san em 

personī ģu atzinī bu no GRIFS AG vadī bas.  

2019. ģada  par prieks zī mī ģu un profesiona lu darba piena kumu izpildi apbalvots 19 GRIFS AG darbinieks no 

daz a da m struktu rvienī ba m. Vin iem tika pasnieģta uzn e muma loģo statuete un diploms. 

 

Apbalvotie ir gandarīti par saņemto atzinību un ir gatavi uzņēmuma labā darboties arī pēc godalgas 

saņemšanas un pat darīt vēl vairāk. Darbinieki atzī st, ka bez labiem darbiniekiem nevar bu t labi vadī ta ji, 

un iesaka doma t ne tikai par saviem, bet arī  par kopī ģajiem uzn e muma me rk iem.  

 

Uzn e muma  ī pas i tiek ģodina ti darbinieki, kuri uzn e muma  nostra da jus i 5 ģadus. 

2019. ģada  ta di bija – 22. Visi vin i san e ma GRIFS AG nozī mī tes, kuras arī  ikdiena  

var ne sa t pie formaste rpa.  
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5.2. APMĀCĪBAS 

2019. ģada , daz a da tipa apma cī ba s piedalī ja s 355 darbinieki (2018. ģada  320 darbinieki), no tiem 121 

Apsardzes departamenta darbinieki (2018.ģada  149 darbinieki) ieks e ja s apma cī ba s jaunpien emtajiem 

darbiniekiem.4 SIA Linstow Center Manaģement apsaimniekoto tirdzniecī bas centru nomnieku porta la 

www.eLinstow.lv apma cī ba Info centru darbiniekiem, piedalī ja s 13 darbinieki. Turpina s sadarbī ba ar ma cī bu 

centru „Barrister” saistī ba  ar apma cī ba m darbiniekiem - pirma s palī dzī bas snieģs ana cietus ajam, kuri ma ca s 

apsardzes sertifika ta ieģuves kursos. Apma cī bas tiek orģanize tas GRIFS AG telpa s un 80 darbinieki (2018. 

ģada  79 darbinieki) piedalī ja s pirma s palī dzī bas apma cī ba s 2019. ģada .  

Ieks e ja s ma cī bas vada GRIFS AG vadī bas lī men a specia listi, jo uzn e muma darbī bas ilģtspe jai bu tiska ir 

zina s anu pe ctecī bas nodros ina s ana. Uzn e mums veicina zina s anu uzkra s anu un nodos anu kole ģ iem, lielu 

uzmanī bu pieve rs  jaunu darbinieku apma cī bai, kur nepiecies amas specifiskas un unika las zina s anas. 

2019.ģada  apsardzes departamenta darbinieku (jaunpien emtajiem darbiniekiem) ieks e ja m apma cī ba m 

kopuma  veltī tas 90h. 

 

Tika veiktas atka rtota s instrukta z as darba aizsardzī ba  un elektrodros ī ba  34 biroja darbiniekiem un 22 

Tehniska  departamenta darbiniekiem (2018.ģada  32 biroja darbiniekiem un 16 TeD darbiniekiem). 

Atka rtota  instrukta z a Uģunsdros ī ba  37 biroja darbiniekiem un 20 Tehniska  departamenta darbinieki. 

Tika veikta “’Elektroieka rtu tehniska s ekspluata cijas noteikumu un dros ī bas tehnikas zina s anu pa rbaude” 

14 Tehniska  departamenta darbiniekiem.  

 

5 Dros ī bas siste mu specia listiem sadarbī ba  ar ma cī bu centru “BUTS”, tika nodros ina tas apma cī bas - 

“Elektrodros ī ba” (kateģorijas paģarina jums vai jauns). 

 

9 Tehniska  departamenta darbinieki piedalī ja s GRIFS AG telpa s orģanize taja s ieks e ja s profesiona la s 

pilnveidos anas apma cī ba s – “Apsardzes siģnaliza cijas siste mas PowerSeries  DSC NEO”. 

 

Sadarbī ba ar Komercizģlī tī bas centru tika orģanize tas apma cī bas auģsta ka  un vide ja  lī men a vadī ta jiem 

(piedalī ja s 17 darbinieki) "Stresa vadī ba konfliktsitua cijas un brī z os, kad varu pa rn em emocijas”. 

 

Tehniska  departamenta projektu vadī ta js (1) piedalī ja s apma cī ba s “Datu analī ze un pa rskatu saģatavos ana 

ar MS Excel ”, ka  arī  projektu vadī ta js (1) piedalī ja s apma cī ba s “Automa tiska s uģusnģre ku atkla s anas un 

trauksmes siģnaliza cijas siste mas projekte s anas, monta z as, tehniska s apkalpos anas un ekspluata cijas darbu 

veiks ana”. 

 

GRIFS AG rī kotaja s ieks e ja s apma cī ba s darbinieki apģu st nepiecies amo zina s anu apjomu darba piena kumu 

izpildei. 63% (2018. ģada  - 50%) darbinieku ieks e ja s apma cī bas nove rte ja labi, 37% (2018. ģada  – 38%) 

apma cī ba m deva auģsta ko nove rte jumu. Neviens no aptauja tajiem nedeva ieks e ja m apma cī ba m zemu 

ve rte jumu. 

 
4 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 8.5. 
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Jaunpien emtie Apsardzes departamenta darbinieki ieks e ja s apma cī ba s ka  saistos as un darbam ī pas i 

noderī ģas mine ja te mas: 

1. Zaģl u tipi. Specia lo lī dzekl u pielietos ana – 44.62%  

2. Personas aizkave s ana un aizture s ana 49.58%  

3. Rī cī ba a rka rtas situa cija s – 61.98%  

4. Darba aizsardzī ba - 41.32%  

 

Darbinieki ve le tos papildus padzil ina ti apģu t s a das te mas: 

1. Darba ka rtī bas noteikumi – 10.02%  

2. Rī cī ba a rka rtas situa cija  – 9.91% 

3. Personas aizkave s ana un aizture s ana – 14.04%  

4. Kvalita tes rokasģra mata – 10.74%  

Darbinieki ir izteikus i ve lmi papildus apģu t s a das ma cī bas: 

1. E tika. 

2. Savstarpe ja s attiecī bas kolektī va . 

3. Par izauģsmes iespe ja m. 

4. Par likumiem, tiesī ba m. 

5. Sporta spe les. 

 

5.3. DARBA AIZSARDZĪBA 

DARBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA 

GRIFS AG apzina s nepiecies amī bu saka rtot saimniecisko darbī bu, darba vidi un darba vietas atbilstos i 

normatī vo aktu prasī ba m un nodros ina t darbinieku veselī bas saģlaba s anai dros us un nekaitī ģus darba 

apsta kl us. 

Darba aizsardzī ba (aroda veselī bas, darba dros ī bas, elektrodros ī bas un uģunsdros ī bas normatī vo prasī bu 

ievies ana, ieve ros ana un izpilde, ka  arī  to kvalita tes pa rraudzī ba) tiek orģanize ta, sadalot piena kumus un 

nosakot atbildī bas lī meni katram uzn e muma darbiniekam atbilstos i vin a amatam. 

Jau kops  2009. ģada GRIFS AG stra da  darba aizsardzī bas specia lists, kurs  veic darba vides risku nove rte s anu, 

darbinieku norī kos anu uz obliģa taja m veselī bas pa rbaude m, obliģa ta s veselī bas pa rbaudes kartes reģ istre  

Obligāto pārbaužu periodiskuma reģistrā, izmekle  darba  notikus os nelaimes ģadī jumus, veic objektu 

pa rbaudes, veic indikatī vos me rī jumus apģaismojumam un mikroklimatam, iesaista darbiniekus darba vides 

risku nove rte s ana , veic apma cī bu darba aizsardzī ba , tai skaita  uģunsdros ī ba  un elektrodros ī ba . 

Katrs darbinieks piedala s ta das dros as un veselī ģas darba vides izveidos ana  un uzture s ana , kura atbilst 

normatī vajos aktos un uzn e muma ieks e jos reģlamente jos ajos dokumentos noteiktajam. Jebkuru ieka rtu, 

darba aprī kojumu, dros ī bas ierī ci darbinieks lieto paredze tajam nolu kam atbilstos i ekspluata cijas 

noteikumiem. Darbinieks nodros ina dros u darba izpildes procesu, kura ģaita  neveidojas bī stamī ba pas am 
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vai apka rte jiem. Darbinieks piedala s darba vides risku nove rte s ana  sava  darbavieta , sniedz ieteikumus darba 

vides kvalita tes uzlabos anai. 

Lai sekme tu domstarpī bu nove rs anu starp darba deve ju, ta  pa rsta vjiem un nodarbina tajiem darba 

aizsardzī bas joma , GRIFS AG darbojas likumdos anas aktos noteiktaja  ka rtī ba  apma cī ta un norī kota uzticī bas 

persona. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI UN SASNIEGUMI 2018.GADĀ 

Darba aizsardzī bas ģalvenais uzdevums ir nodros ina t GRIFS AG darbinieku dros ī bu un veselī bu darba . 

GRIFS AG arī  2019. ģada  pieturas pie izvirzī ta  me rk a – uzlabot darba aizsardzī bu uzn e muma , pilnveidot 

darba deve ja un darbinieku savstarpe jo komunika ciju, lai tiktu uzlabota ieks e ja  informa cijas aprite un 

darbinieki nekave joties tiktu informe ti par dros iem darba apsta kl iem.  

2019. ģada  turpina ja s Darba aizsardzī bas pasa kumu pla na ī stenos ana, kas paredze ja reģula ri veikt darba 

vides ieks e jo uzraudzī bu, darba aizsardzī bas siste mas uzture s anu un pilnveidos anu, pasta vī ģi kontrole jot 

apsta kl us katra  objekta , nove rte jot un nove rs ot potencia los riskus, ka  arī , sekojot lī dzi nodarbina to veselī bas 

uzture s anai, lai maksima li nodros ina tu darbiniekiem atbilstos us darba apsta kl us un ru pe tos par vin u 

dros ī bu.  

 

2019. gadā darbiniekiem tika organizēti šādi pasākumi: 

• pa rskatī ts darba vides risku nove rte jums; 

• veiktas obliģa ta  veselī bas pa rbaudes;  

• aktualize tas darba aizsardzī bas instrukcijas; 

• rī kotas atka rtotas instrukta z as darba aizsardzī ba ; 

• orģanize tas darba vietu pa rbaudes, ī pas u uzmanī ba pieve rs ot fiziski – erģonomiskiem darba vides 

riskiem; 

• rī kota darbinieku aptauja un iesaiste darba vides risku ve rte s ana ; 

• veikti indikatī vie me rī jumi apģaismojumam un mikroklimatam; 

• nodros ina ti ar darba apģ e rbu un individua lajiem aizsardzī bas lī dzekl iem; 

• ieģa da ti jauni uģunsdze s amie apara ti un veikta uģunsdze s amo apara tu uzture s ana; 

• izmekle ti un analize ti nelaimes ģadī jumi darba . 
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DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒJUMS 

2019. ģada  GRIFS AG darba aizsardzī bas specia lists sadarbī ba  ar uzticī bas personu un konkre ta  darba vieta  

nodarbina to, atka rtoti izve rte ja darba vides riskus un izstra da ja to nove rte jumu (apstiprina ts un sta ja s spe ka  

ar 2019. ģada 10. aprī li). Ar s o dokumentu ir iepazinies un par to parakstī jies ikviens uzn e muma darbinieks. 

2019. ģada  ir izstra da ts un apstiprina ts Darba aizsardzī bas preventī vo pasa kumu pla ns darba vides 

uzlabos anai un risku mazina s anai 2019. ģadam.  

Darbinieku informe s ana par pasta vos o darba vidi, specifiku un riskiem tiek veikta jau darbinieku atlases 

laika  un turpina s atka rtotaja s instrukta z a s. 

Darbinieki tiek informe ti, ka di darba vides riski var pasta ve t darba vieta , ka das veselī bas proble mas var 

rasties, ja uzturas neve dina ta s un pietiekami neapģaismota s telpa s, ilģstos i stra da jot ar datoru vai ilģstos i 

veicot darbu sta vus.  

OBLIGĀTĀ VESELĪBAS PĀRBAUDE 

Uzn e muma darbinieki tiek su tī ti ģan uz pirmreize jo (pirms darba lī ģuma nosle ģs anas), ģan uz periodiskaja m 

un pe c nepiecies amī bas uz a rpuska rtas obliģa taja m veselī bas pa rbaude m. Obliģa to veselī bas pa rbauz u 

periodiskums tiek reģ istre tas elektroniski Obligāto veselības pārbaužu periodiskuma reģistrā. Izmaksas 

2019.ģada  par darbinieku nosu tī s anu uz periodiskaja m un a rpuska rtas obliģa taja m veselī bas pa rbaude m 

sasniedza 3789,76 EUR, kas, salī dzina juma  ar 2018.ģadu, ir palielina jus a s par 29,7%. 

Izmaksu palielina jums vare tu bu t izskaidrojams ar to, ka uzn e mums liela ko dal u darbinieku uz obliģa to 

veselī bas pa rbaudi nosu tī ja ties i 2018. ģada  un tie bija darbinieki, kuri uzn e muma  ir nostra da jus i salī dzinos i 

ilģu laiku un kuriem piena ca s veikt atka rtoto obliģa to veselī bas pa rbaudi vai tie darbinieki, kuri tika nosu tī ti 

uz a rpuska rtas obliģa to veselī bas pa rbaudi. 

Lai atvieģlotu darbiniekiem veikt obliģa ta s veselī bas pa rbaudes, GRIFS AG arī  2019. ģada  turpina s lī ģumu ar 

A/S "Veselī bas centru apvienī ba", kas dod iespe ju OVP iziet viena  no 6 veselī bas centriem Rī ģa  un 3 veselī bas 

centriem reģ ionos – Dauģavpilī  un Liepa ja . Savuka rt darbiniekiem reģ ionos saģlaba jas ieprieks e ja  ka rtī ba - 

vin i var apmekle t sev tuva ko medicī nas iesta di un iesnieģt uzn e muma  c ekus, vai doties uz ka du no lī ģuma  

iekl autajiem centriem. 

INSTRUKCIJAS, APMĀCĪBAS UN IZSTRUKTĀŽA 

2019. ģada  uzn e muma  ir izstra da tas jaunas instrukcijas “Darba aizsardzī bas instrukcija dros ī bas zī mju 

lietos ana ”, “Darba aizsardzī bas instrukcija individua lo aizsardzī bas lī dzekl u lietos ana ”, ‘’Darba aizsardzī bas 

instrukcija darbam ar k ī miska m viela m”. Darbiniekiem darba aizsardzī bas instrukcijas ir vieģli pieejamas.   

 

Ik ģadu GRIFS AG Tehniska  departamenta darbiniekiem (dros ī bas siste mu specia listiem, dros ī bas siste mu 

monta z as specia listiem un projektu vadī ta jiem) tiek nodros ina tas elektrodros ī bas apma cī bas, kas dod 

iespe ju atka rtot esos a s zina s anas, uzzina t ko jaunu, ka  arī  ģu t atbildes uz neskaidriem jauta jumiem. 

Apma cī ba s tiek piesaistī ts profesiona ls pasniedze js no malas. Pe c apma cī bu beiģa m ikviens san em apliecī bu 
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par pate re ta ju elektroieka rtu tehniska s ekspluata cijas noteikumu un dros ī bas tehnikas noteikumu zina s anu 

pa rbaudi, kas atl auj stra da t elektroietaise s ar sprieģumu lī dz 1000 V.  

Uzn e muma  ir ieviesta darba aizsardzī bas instrukta z u siste ma, kas paredz, ka ikviens darbinieks iziet 

atka rtotas instrukta z as, taja  skaita  uģunsdros ī bas un elektrodros ī bas, ta da  veida  atka rtojot un paplas inot 

savas zina s anas. Instrukta z u veiks anu nodros ina ar rī kojumu noteikta s atbildī ģa s personas.  

Uzn e muma ieks e ja s apma cī ba s darbiniekiem tiek sta stī ts ne tikai par ikdienas darbu, bet arī  par darba 

aizsardzī bu, kas ietver ģan informa ciju par darbinieka un darba deve ja piena kumiem, vides riskiem darba 

vieta s, uģunsdros ī bu un rī cī bu, ja darba  notiek nelaimes ģadī jums. Katra te ma tiek papildina ta ar daz a diem 

pieme riem, kas ikvienam liek saprast darba aizsardzī bas siste mas nopietnī bu un ieklausī ties ieteikumos 

dros ai darba veiks anai. Apma cī bu laika  tiek snieģta papildu informa cija arī  uz neskaidriem jauta jumiem. Lai 

darbiniekus iedros ina tu atpu tas pauzes izmantot lietderī ģi, tiek sta stī ts par nepiecies amī bu veikt 

relaksa cijas vinģrina jumus k ermen a un acu atslodzei. 

Uzn e muma biroja virtuve  ir izveidots stends, kur 

tiek izvietotas aktualita tes darba aizsardzī ba . S a da  

veida  jebkurs  atpu tas pauze s var ieģu t sev aktua lu 

informa ciju.  

Ik ģadu, lai uzlabotu Apsardzes departamenta 

darbinieku zina s anas, objektos tiek veiktas 

evakua cijas ma cī bas. Tas l auj laba k apģu t, ka  

rī koties a rka rtas situa cija  ne tikai apsardzes 

darbiniekiem, bet arī  attiecī ģo objektu klientiem. 

2019. ģada  evakua cijas ma cī bas objektos tika 

orģanize tas trī sdesmit devin as reizes ģan teore tiska , ģan praktiska  veida , veicot visa objekta cilve ku 

evakua ciju. S a das ma cī bas vairojus as izpratni par rī cī bu a rka rtas situa cija  savas un apka rte jo cilve ku 

dros ī bas va rda . 

DARBA VIETU PĀRBAUDES 

Katru ģadu darba aizsardzī bas specia lists veic darba vietu apsekos anu. 2019. ģada  tika pa rbaudī tas biroja 

darba vietas un 28 fiziska s apsardzes objekti ne tikai Rī ģas reģ iona , bet arī  a rpus ta .  

Objektu apmekle juma laika  darba aizsardzī bas specia lists noskaidro, vai darba apsta kl i s aja s vieta s ir dros i, 

pieme ram, vai ir iesle ģts apģaismojums, vai nav auksts vai karsts, vai ir ventila cijas vai kondicionieru 

siste mas, vai ir nodros ina jums ar atbilstos a m me bele m, vai valda ka rtī ba, vai darbinieks ir atbilstos i 

saģ e rbies, vai vin s  izmanto atpu tas pauzes un veic nepiecies amos relaksa cijas vinģrina jumus.  

Neatn emama s o pa rbauz u sasta vdal a ir apģaismojuma un mikroklimata (temperatu ras, ģaisa relatī va  

mitruma, ģaisa kustī bas a truma) indikatī vie me rī jumi un pa rrunas ar nodarbina tajiem, kur tiek uzklausī tas 

su dzī bas un ierosina jumi darba apsta kl u uzlabos anai.  
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Pa rbauz u rezulta ta  tika atrisina ti jauta jumi par Apsardzes departamenta darbiniekiem, kuri pasta vī ģi veic 

darbu sta vus. Daz os objektos tika noteikts, ka ik pe c stundas notiek posten u main a (rota cija), kad darbinieks 

pe c stundas sta ve s anas ka ja s var pase de t. Ta pat tika pien emts le mums jaunajiem Apsardzes departamenta 

darbiniekiem noteikt maksima lo, viena  me nesī  piel aujamo, darba stundu skaitu. 

Lai uzlabotu darba erģonomiskos apsta kl us, objektos, kur tas bija nepiecies ams, tika nomainī ti darba kre sli, 

sadarbī ba  ar pakalpojuma n e me jiem veiktas nepietiekos a apģaismojuma korekcijas, ka  arī  salabots ģrī das 

seģums, lai nove rstu aizk ers ana s un kritiena riskus. 

Veicot darba apsta kl u uzlabos anu objektos, ir vairojusies darbinieku apmierina tī ba ar darbu un darba 

apsta kl iem, par ko darba aizsardzī bas specia lists pa rliecina s, veicot attiecī ģas pa rrunas. 

DARBINIEKU APTAUJA UN IESAISTĪŠANA DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANĀ 

Uzn e muma ieks e ja s apma cī ba s darbiniekiem tika izsnieģtas aptaujas anketas, kur ikvienam ir iespe ja izteikt 

savu viedokli par darba vides risku faktoriem sava s darbavieta s. Visi rezulta ti tiek apkopoti reģ istra  

Darbinieku viedoklis par darba vides riska faktoriem objektos.  

Objektu pa rbauz u laika  Darba aizsardzī bas specia lists veic pa rrunas ar nodarbina tajiem un ta da  veida  uzzina 

vin u viedokli par objektos pasta vos ajiem darba vides riska faktoriem, ka  arī  su dzī bas un ierosina jumus 

apsta kl u uzlabos anai. Visi aptaujas rezulta ti tiek apkopoti reģ istra  Objektu darba vietu pārbaužu reģistrs.  

Aptaujas rezulta ti tiek n emti ve ra , veicot ikģade jo darba vides risku nove rte jumu, ka  arī  situa cija s, kad 

nepiecies ams tu lī te js risina jums, aktua la  informa cija tiek nodota attiecī ģa  departamenta vadī ta jam, un 

proble ma tiek risina ta. 

Lai iedros ina tu darbiniekus runa t un nekluse t par 

pasta vos ajiem darba vides risku faktoriem, kas ir 

konstate ti objekta , ir izveidota veidlapa „Pazin ojums par 

darba vides riskiem objekta ”. Ta s atrodas katra  objekta  un 

darbiniekiem ir e rti pieejamas, turkla t ta s ir aizpilda mas 

ne tikai druka ta , bet arī  elektroniska  veida  uzn e muma 

ma jaslapa , sadal a  „Darba aizsardzī ba” pie raksta 

„Konstate ts darba vides risks objekta , kas apdraud Tevi vai 

kole ģ i”. Aizpildī ta s veidlapas ģan druka ta , ģan 

elektroniska  veida  nona k pie darba aizsardzī bas 

specia lista, kurs  sazina s ar darbinieku un informe  par ta s 

san ems anu, izskata visus ieteikumus un atbilstos i iespe ja m, sadarbī ba  ar attiecī ģa  departamenta direktoru, 

risina radus os situa ciju.  
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APGAISMOJUMA UN MIKROKLIMATA INDIKATĪVIE 

MĒRĪJUMI 

Lai pa rliecina tos par darba vietu apģaismojuma un 

mikroklimata atbilstī bu prasī ba m, darba aizsardzī bas 

specia lists ikreiz, kad veic darba vietu pa rbaudi, veic arī  

indikatī vos me rī jumus apģaismojumam un 

mikroklimatam (ģaisa temperatu rai, ģaisa relatī vajam 

mitrumam, ģaisa kustī bas a trumam). S ie me rī jumi tiek 

veikti vieta s, kur darbs notiek ar datoru vai dokumentiem 

vai arī , kur tiek veikta videonove ros ana. 2019. ģada  

me rī jumi tika veikti 23 objektos. 

 

 

Ka  redzams indikatī vo me rī jumu rezulta tu atte la , apģaismojuma lī menis tikai 5 darba vieta s atbilst prasī ba m, 

14 ir pa ra k zems, bet 6 darba vieta s ir konstate ts pa ra k auģsts apģaismojums. Gaisa temperatu ras me rī jumi 

liecina ja, ka 18 darba vieta s ta  atbilst normai, savuka rt 2 ir par zemu, bet 3 darba vieta s ta  ir par auģstu. 

Pe c me rī jumu rezulta tu ieģu s anas darbinieki tika informe ti, vai apģaismojuma lī menis vin u darba vieta  

atbilst prasī ba m, tika snieģti ierosina jumi apģaismojuma un mikroklimata uzlabos anai, ka  arī  veiktas 

preventī va s darbī bas apģaismojuma un mikroklimata normalize s anai. Daz os objektos darbinieki 

pa rliecina ja s, ka, lai nodros ina tu pareizus un dros us darba apsta kl us, apģaismojumam monitoru telpa s ir 

ja bu t iesle ģtam. 
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PAPILDU DARBA APĢĒRBA UN INDIVIDUĀLO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IEGĀDE 

Uzn e mumam ir svarī ģi, lai darbinieki formaste rpa  justos dros i un e rti. 2019. ģada  GRIFS AG apsardzes 

darbiniekiem ieģa da ja s jaunus – kreklus, polo kreklus, dz emperus, jakas. 2019. ģada  apsardzes darbinieku 

darba apģ e rbs tika uzlabots, izve loties darbam e rta ku risina jumu. Tehniskajiem specia listiem arī  ieģa da ja s 

jaunus polo kreklus, jakas. 

UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU UZTURĒŠANA 

Ka  uzn e muma biroja telpas un noliktava, ta  arī  automas ī nas tiek 

nodros ina tas ar daz a da tilpuma uģunsdze sī bas apara tiem. 

Automas ī na s tiek izmantoti ABC pulvera apara ti, bet biroja telpa s – 

ģan ABC pulvera, ģan oģl ska ba s ģa zes apara ti. Tie atrodas katra  

biroja sta va  – ģaiten os, ka pn utelpa , plas a kajos kabinetos.  

Ka  katru ģadu, ta  arī  2019. ģada  tika veikta uģunsdze sī bas apara tu 

apkope, ko ī stenoja specia li piesaistī ts uzn e mums.  
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NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANA UN ANALĪZE 

2019. ģada  ir notikus i 8 nelaimes ģadī jumi darba , kas ir par c etriem nelaimes ģadī jumiem maza k ka  2018. 

ģada . 

 

Lī dzī ģi ka  paģa jus a  ģada , statistika ra da, ka nelaimes ģaidī jumi darba  2019.ģada  ir notikus i tiem 

darbiniekiem, kas uzn e muma  stra da  vaira k, ka  vienu ģadu (c etri no aston iem). Divi nelaimes ģadī jums nav 

notikus i ar darbiniekiem, kuri uzn e muma  stra da  pa rbaudes laika , t,i, pirmajos 3 me nes os, un ve l divi 

nelaimes ģadī jumi darba  ir notikus i ar darbiniekiem, kuri ir izture jus i pa rbaudes laiku, bet uzn e muma  

nestra da  ve l ģadu. Nelaimes ģadī jumi tika izmekle ti, un reģ istre ti Valsts darba inspekcija  un GRIFS AG 

Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnālā, ka  to nosaka likumdos ana. 

N emot ve ra  salī dzinos i lielo nelaimes ģadī jumu skaitu, joproja m spe ka  ir ieteikums par papildus darba 

aizsardzī bas te mas iekl aus anu darbinieku apma cī ba s.  
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Nelaimes ģadī jumu ce lon i un iemesli notikus ajiem nelaimes ģadī jumiem darba  2018. ģada  bija citas 

personas uzbrukums (fiziska  veida ) (4), paklups ana/paslī de s ana/aizk ers ana s (2), infice s ana s iespe jamī ba 

(1), ka  arī  neuzmanī ba darba  (1).  

 

 

 

 

 

 

 

6

1

1

1

4

3

1

2

1

1

4

2

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

Citas personas uzbrukums (fiziskā veidā)

Paklupšana, paslīdēšana, aizķeršanās

Neveiksmīģa aizturēšana, kā rezultātā radusies trauma

Neuzmanība darbā

Nepietiekoša redzamība

Inficēšanās iespējamība

Nepietiekoši rūpīģi atstutēts/novietots priekšmets

Neveikla kustība

GRIFS AG notikušo nelaimes ģadījumu cēloņi
(no 2017. līdz 2019.ģadam)

2019 2018 2017



  

47 

 

Lai pa rskata mi para dī tu nelaimes ģadī jumu biez umu, joproja m GRIFS AG darba aizsardzī bas specia lists 

aizpilda specia lu nede l u kalenda ru jeb „zal o krustu”, kur visa ģada ģaruma  tiek atzī me tas ta s dienas, kad 

darba  nav noticis neviens nelaimes ģadī jums, un ta s dienas, kad kaut kas ir atģadī jies. 

 

 

GRIFS AG kalendārais  uzskaitījums par 

nelaimes gadījumiem darbā 2018. gadā 

GRIFS AG kalendārais  uzskaitījums par 

nelaimes gadījumiem darbā 2019. gadā 

 
 

Atte los sarkana  kra sa apzī me  ta s dienas, kad darba  ir fikse ts ka ds nelaimes ģadī jums, savuka rt zal a  kra sa 

liecina, ka konkre taja  diena  s a du notikumu nav bijis. 

Nelaimes ģadī jumi darba  notiek ne tikai Rī ģas objektos, bet arī  reģ ionos, kas nora da, ka neģadī jumu 

iespe jamī ba pasta v ikviena  darbavieta . 2019. ģada  nelaimes ģadī jumi darba  ir notikus i Rī ģa , Ju rmala , 

Aizkraukle  un Siģulda . 
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Lai nove rstu nelaimes ģadī jumu iespe jamī bu un veicina tu to skaita samazina s anos lī dz nullei, darbinieki 

nepa rtraukti tiek informe ti par dros iem un pareiziem darba pan e mieniem, ģan uzsa kot darbu, ģan darba 

laika , ģan objektos, ģan ieks e ja s ma cī ba s. Nepiecies amī bas ģadī juma  vin i tiek nodros ina ti ar individua lajiem 

aizsardzī bas lī dzekl iem, pieme ram, vienreizlietojamiem cimdiem, lietusme tel iem, atstarojos aja m veste m, 

siltina tu darba apģ e rbu aukstajam ģadalaikam un darba apaviem. 

Lai ģan 2019. ģada  nelaimes ģadī jumu darba  skaits ir samazina jies, tome r darba deve ja zaude jumi, 

darbiniekam izmantojot darbnespe jas lapu A, saistī ba  ar darba  notikus u nelaimes ģadī jumu, ir nedaudz 

palielina jus ies. Tas ir saistī ts ar to, ka darbnespe jas lapas A tika n emtas uz  laika periodu lī dz 10 diena m. 

Darba deve ja zaude jumi 2019. ģada , saistī ba  ar notikus ajiem nelaimes ģadī jumiem darba , darbiniekam 

izmantojot darbnespe jas lapu A, ir 1346,66 EUR, kas ir par 11245 EUR vaira k neka  tie bija 2018. ģada .  
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Ta pat ka  2018. ģada , arī  2019. ģada  GRIFS AG pe c notikus ajiem nelaimes ģadī jumiem darba  netika radī ti 

zaude jumi saistī ba  ar formas te rpa dal u. 

2019. ģada  bija arī  ta di neģadī jumi, kur darbinieku darbnespe ja nebija ilģa ka par vienu diennakti un vin iem 

nebija nepiecies amī bas ve rsties pie a rsta vai arī  a rsts konstate ja, ka darbnespe ja nav saistī ta ar darba 

piena kumu veiks anu.  

VESELĪGAS DARBA VIETAS VEIDOŠANAS PASĀKUMI 

• Lai darbinieki neciestu no intensī vi izmantojama 

printera/kope ta ja neģatī va s ietekmes, tie atrodas a rpus 

kabinetiem.  

• N emot ve ra  sme k e s anas neģatī vo ietekmi uz cilve ka orģanismu, 

tiek ieve roti ierobez ojumi. GRIFS AG biroja teritorija  sme k e t 

atl auts tikai tam paredze taja  vieta , kas ir apzī me ta ar specia lu 

uzrakstu. Objektos ieviesta sme k e s anas ka rtī ba. 

• Ikvienam darbiniekam ir iespe ja izmantot biroja virtuvi un taja  

esos a s elektroierī ces, lai uzģlaba tu un uzsildī tu ma ja s ģatavotu 

e dienu. 

• Biroja e kai ir labs izvietojums un apka rte ja  vide. Apka rtne ir 

mierī ģa un klusa, ka  arī  tuvuma  nav daudz transportlī dzekl u un 

cilve ku burzmas. 

• Biroja  ir a ra terase, kur darbinieki var uzture ties atpu tas brī z os. 

• Pie GRIFS AG biroja darbiniekiem ir iespe ja bezmaksas 

sta vvieta , kameru redzamī bas zona , novietot velosipe du, ka  arī  

pirms darba uzsa ks anas izmantot dus u. 

• Pie biroja lifta ir informatī vs materia ls ar aicina jumu izve le ties 

ka pnes, nevis liftu.  
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5.4. IEKŠĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 

Uzn e muma  ir izveidota vaira ku paka pju vadī bas struktu ra – valde, direktori, struktu rvienī bu vadī ta ji un 

objektu vadī ta ji, ta de ja di deleģ e jot funkciju izpildi un nodros inot pa rvaldes pa rskata mī bu. 

 

Ieks e ja s komunika cijas siste mas me rk is ir veikt savstarpe ju sazin u ģan starp vadī bu un darbiniekiem, ģan 

arī  starp viena lī men a darbiniekiem, ta de ja di nodros inot, ka stra da jos ie ir informe ti par to, ka di ir uzn e muma 

me rk i, uzdevumi un virzī ba un kas notiek vin u darba vieta . 

GRIFS AG ieks e ja s komunika cijas siste ma ir veidota ta , lai par 

visa m uzn e muma aktualita te m uzzina tu ikviens darbinieks, jo 

vadī bas princips ir – darbiniekam ja bu t informe tam. 

Uzn e mums daudz stra da  pie informa cijas resursiem, kuriem 

ja bu t ieģuldī tiem ģan lejupejos a  komunika cija , izplatot 

korporatī va s zin as, ģan auģs upejos a  komunika cija , 

noskaidrojot darbinieku viedokli un laikus pamanot 

proble mpunktus. 

Ieks e ja  komunika cija balsta s uz elektronisko sazin u, respektī vi 

– informa cija tiek izzin ota caur e-pastu biroja  stra da jos iem, un 

ta la k atbildī ģie apsardzes vadī ta ji nodod to padotajiem 

objektos. 

Ne vienme r darbiniekus objektos ir iespe jams informe t ar e-

pasta starpniecī bu, ta pe c tiek rī kotas sana ksmes un ieks e ja s 

apma cī bas. Kops  2006. ģada divas reizes ģada  informa cija tiek 

nodota caur darbinieku avī zi „GRIFS AG Zin as”, kas pieejama 

ģan druka ta  veida , ģan elektroniski GRIFS AG ma jaslapa  

www.ģrifsaģ.lv. 
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Lai uzlabotu komunikāciju, darbinieku informēšanai tiek izmantoti: 

• ieks e jie kana li – darbinieku avī ze; 

• oficia lie kana li – valdes izdotie rī kojumi un citi oficia lie dokumenti; 

• komunika cija ar vide ja  lī men a vadī ta jiem – vadoties pe c pieredzes, ta  ir atzī ta par atbilstos a ko un 

efektī va ko sazin as metodi. Vide ja  lī men a vadī ta ji tiek iesaistī ti pa rmain u vadī ba  un darbī bas pla na 

izstra de , ka  arī  pa re jo GRIFS AG darbinieku ta la ka  informe s ana . 

Komunika cija ir strate ģ iski inteģre ta arī  darbinieku apma cī bu proģramma . 

Lai nodros ina tu efektī vu pa rvaldī bu, GRIFS AG darbojas vaira ki ieks e ja s komunika cijas kana li, kas nodros ina 

ne vien darbinieku informe s anas un aptauja s anas funkcijas, bet arī  sekme  stra da jos o iespe jas piedalī ties 

uzn e muma attī stī ba , na kot klaja  ar saviem ierosina jumiem. 

Lai saņemtu informāciju par darbinieku darba apstākļiem, uzklausītu sūdzības un ierosinājumus, 

viedokļa paušanai tika izveidoti vēl papildu mehānismi: 

• reģula ras pla nos anas sapulces; 

• rī cī bas zin ojumi; 

• caur ma jaslapu ir spe ja iesu tī t su dzī bu, komenta ru vai ieteikumu; 

• anonī mais darbinieku ta lrunis; 

• atve rto durvju princips – iespe ja individua li kla tiene  tikties ar jebkuru vadī bas pa rsta vi; 

• e-pasts. 

Lai uzlabotu savstarpe jo komunika ciju, ī pas i tiek doma ts par veidu, ka  stra da jos os informe t par darba deve ja 

le mumiem, ka  iesaistī t vin us le mumu pien ems ana , ka  veidot darbiniekos piederī bas izju tu uzn e mumam un 

taja  notiekos ajiem procesiem:  

• GRIFS AG E tikas kodeksa saistos ie noteikumi ir papildina ti ar rī cī bas principiem socia lajos medijos 

un socia lo mediju vadlī nija m darbiniekiem. To izstra de  piedalī ja s darbinieki no administra cijas, 

dez u rdal as un objektiem – ta de ja di tika pa rsta ve tas visas struktu rvienī bas. 

• Izveidota pazin ojumu veidlapa ģan druka ta  veida , ģan elektroniski GRIFS AG ma jaslapa  

www.ģrifsaģ.lv, lai iesaistī tu darbiniekus psihoemociona la  stresa risku izve rte s ana  un to ce lon u 

noteiks ana . 
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6. Saikne ar sabiedrī bu 

Viens no GRIFS AG darbī bas pamatprincipiem vienme r ir bijis ieve rot Latvijas iedzī vota ju intereses un bu t 

socia li atbildī ģiem ikviena  darbī bas joma .  

6.1. KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

GRIFS AG ir socia li atbildī ģs uzn e mums, kam ir svarī ģi ne tikai snieģt kvalitatī vus apsardzes pakalpojumus, 

bet arī  ru pe ties par viete jo kopienu, jo jebkura biznesa ilģtspe jī ģums ir cies i saistī ts ar sabiedrī bas labkla jī bu. 

Ta pe c GRIFS AG atbalsta darbiniekus un vin u ģ imenes, ka  arī  izģlī to sabiedrī bu par personī ģa s un ī pas uma 

dros ī bas jauta jumiem, savuka rt juridiskas personas – par apsardzes nozari.  

GRIFS AG vietējās kopienas investīciju politikas mērķis: 

• snieģt atbalstu GRIFS AG darbiniekiem un vin u 

ģ imene m; 

• izģlī tot iedzī vota jus (ī pas i be rnus un jaunies us) 

personī ģa s un ī pas uma dros ī bas jauta jumos; 

• izģlī tot juridiskas personas par apsardzes nozari. 

   

Politikas principi: ilģtermin a atbalsts, zina s anas un laiks. 

Atbalsta veidi 

Zina s anas un laiks – uzn e muma darbinieki ir uzkra jus i 

ve rtī ģu pieredzi un zina s anas, kura s ve las dalī ties, izģlī tojot 

par dros ī bas jauta jumiem priva tpersonas un juridiskas 

personas.  

Materia la palī dzī ba – uzn e mums sniedz atbalstu GRIFS AG 

ģ imene m ar sa kumskolas vecuma be rniem, ma cī bu ģada sa kuma  nodros inot skolai nepiecies ama s kancelejas 

preces.  

GRIFS AG korporatī va s socia la s atbildī bas politika raksturo uzn e muma attieksmi pret ieinterese taja m puse m 

– darbiniekiem un vin u pa rsta vjiem, klientiem un sabiedrī bu kopuma , ka  arī  pret apka rte jo vidi. 

GRIFS AG korporatī va s socia la s atbildī bas politika paredz turpina t ieprieks  aizsa kto labo praksi, kas nozī me , 

ka aktivita tes aizvien tiek ī stenotas trī s pamatvirzienos: 

• vide un darba aizsardzī ba (apskatī ts 5. un 7. nodal a ); 

• darbinieku socia la  aizsardzī ba (apskatī ts 5. nodal a ); 

• atbalsta proģrammas (apskatī ts 6. nodal a ). 

 

Sniegt atbalstu 
GRIFS AG 

darbiniekiem un 
viņu ģimenēm

Izģlītot 
iedzīvotājus

Izģlītot 
juridiskas 
personas
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6.2. ĀRĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 

GRIFS AG MĀJASLAPA 

GRIFS AG ma jaslapas www.ģrifsaģ.lv sadal a  „Jaunumi” reģula ri ir ievietota jauna ka  informa cija par 

uzn e muma darbī bu un finans u rezulta tiem, ka  arī  dros ī bas ieteikumi. 

GRIFS AG DARBOJAS SOCIĀLAJOS TĪKLOS 

GRIFS AG profils izveidots porta los Facebook un Twitter ar me rk i nodros ina t efektī va ku komunika ciju ar 

sabiedrī bu. 2019.ģada  uzn e muma Facebook socia laja  kontam – 2255 sekota ji, Twitter kontam – 646 sekota ji. 

 

 

Skatīt: 

• Facebook – facebook.com/GRIFSAG 

• Twitter – twitter.com/GRIFSAG 

 

GRIFS AG MEDIJOS 

Par GRIFS AG ir informa cija naciona lajos un reģ iona lajos plas sazin as lī dzekl os. Atbilstos i zin u aģ entu ras 

LETA arhī va monitorinģa informa cijai, 2019.ģada  atsle ģas va rds „GRIFS AG” bija piemine ts 66 reizes, 

2018.ģada  - 73 reizes, 2017.ģada  – 52. 

GRIFS AG sniedz masu medijiem informa ciju, lai nodros ina tu sabiedrī bai savlaicī ģu, pa rbaudī tu un objektī vu 

informa ciju, balstī tu uz sabiedrī bas ī pas uma aizsardzī bu un sabiedrī bas izģlī tos anu dros ī bas jauta jumos. 

GRIFS AG veikto pe tī jumu rezulta ti un informa cija par tendence m dros ī bas joma  tiek publiskoti laikrakstos, 

televī zijas zin u raidī jumos, radio un interneta medijos. Sabiedrī bai aktua la  informa cija tiek publice ta 

GRIFS AG ma jaslapa  www.ģrifsaģ.lv un Dros ī bas Nozares Kompa niju Asocia cijas ma jaslapa  – www.dnka.lv  

GODĪGA MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA 

GRIFS AG komunika cija  ar klientiem ma rketinģa un rekla mas aktivita te s nodros ina informa cijas atbilstī bu 

ģan Latvijas un ES tiesī bu aktiem un ģodī ģas konkurences standartiem, ģan uzn e muma politika m. GRIFS AG 

uzn e muma un taja  ietilpstos o zī molu komunika cija vienme r tiek veidota atbilstos i uzn e muma un zī mola 

ve rtī ba m. 
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6.3. SABIEDRĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA 

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 511, 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 katru 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 

2019. ģada  GRIFS AG ar visu skolai nepiecies amo nokomplekte ja 105 „skolas somas”. 

 

96

110

105

Skolas somu skaits 

2019 2018 2017
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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 . 

 

19

18

15

GRIFS AG darbinieku bērnu skaits Drošības 
stundā

2019 2018 2017
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Papildus GRIFS AG Dros ī bas stundai, uzn e mums pie sevis uzaicina arī  ve l ka du dros ī bas ekspertu:  

• 2019.ģada  – Valsts policijas pa rsta vji pasta stī ja par dros ī bu interneta . 

• 2018.ģada   -  AS “Sadales tī kls” pa rsta vji pasta stī ja par elektrodros ī bu. 

• 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.   

ZIEMASSVĒTKOS DARBINIEKU BĒRNIEM SALDUMU PACIŅAS 

Turpinot tradī ciju, kas sa kta lī dz ar uzn e muma 

nodibina s anu, arī  2019. ģada noģale  224 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  to darbinieku be rni, kuri 

darbu GRIFS AG uzsa k lī dz decembra beiģa m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

250

250

224

Ziemassvētku saldumu paciņas

2019 2018 2017
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GRIFS AG kalnu divriten u komanda turpina 

starte t Latvija  popularita ti ģuvus aja  SEB kalnu 

divriten u maratona . Pe c 2019. ģada c empiona ta 

kopve rte juma datiem GRIFS AG ir 40. vieta  no 92 

komanda m. 

GRIFS AG komandu pa rsta ve ja:   

• 2019.ģada  – 9 dalī bnieki; 

• 2018.ģada  – 9 dalī bnieki; 

• 2017.ģada  – 7 dalī bnieki. 

GRIFS AG kalnu divriten u komanda izveidota 

pirms 12 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: 

• www.velo.lv 

GRIFS AG BASKETBOLA KOMANDA 

GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto basketbola komandu, kura 

pasta v kops  2009. ģada.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

http://www.velo.lv/
http://www.fta.lv/
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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/ 

• http://turniri.lv/lvcempionats2018/komanda/ģrifs-aģrobezsardze 

GRIFS AG DARBINIEKI IESAISTĀS LABDARĪBAS PROJEKTOS 

2019. ģada  pe c GRIFS AG darbinieku iniciatī vas tika sveiktas ģ imenes ar be rna piedzims anu, sava cot pu rin a 

naudu 1 be rnam. 2018.ģada  – 2 be rniem un 2017.ģada  - 3 be rniem. 

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.–4. 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. 

http://www.beachsoccer.lv/
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Kops  2010. ģada ir apmekle tas vaira kas Latvijas skolas un dros ī bas jauta jumos 

izglītoti 2557 1.–4. klases skole ni un interna tskolu audze kn i, uzn e mums piedalī jies c etros 

publiskos pasa kumos, un ir novadī tas 7 Dros ī bas stundas GRIFS AG darbinieku be rniem. 2019.ģada  be rnu 

izģlī tos anai dros ī bas jauta jumos veltī tas 2 stundas. 2018.ģada  - 6 stundas, 2017.ģada  - 3,45, 2016.ģada  – 4. 

DROŠĪBAS STUNDAS APMEKLĒJUMS  

Bērnu skaits 

  2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

Iecavas internātpamatskola 76     

Rīgas Hanzas vidusskola 30     

GRIFS AG darbinieku bērni 19     

KOPĀ     125 

Vaiņodes internātpamatskola   70   

Tukuma 2.vidusskola   75   

Privātā skola "Klasika"   50   

GRIFS AG darbinieku bērni   18   

KOPĀ     213 

Bērnu pieskatīšanas vieta "Stundu darbnīca"     12 

GRIFS AG darbinieku bērni     15 

KOPĀ     27 

 

2019. ģada  Dros ī bas stunda novadī ta be rnu pieskatī s anas vieta  “Stundu darbnī ca” un GRIFS AG darbinieku 

be rniem, kopa  izģlī toti 27 be rni.  

Sakara  ar Vain odes interna tpamatskolas sle ģs anu, pe c 2018.ģada  GRIFS AG Dros ī bas stundas novadī s anas, 

skole niem izdalī ja m A/S “Ce su Alus” produkcijas limona des, kuras tika saģa da tas sadarbī ba  ar s o uzn e mumu. 

 

DROŠĪBAS STUNDAS NOVĒRTĒJUMS  

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. 
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Vaira kums (4) respondenti „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”. 

 

Visvaira k respondentu (4) uzskata, ka Dros ī bas stunda tiek pasnieģta be rniem vieģli uztverama  veida . Tikai 

(1) respondents to nove rte jis “drī za k piekrī tu”. 

 

Visi respondenti (5) uzskata, ka Dros ī bas stundas pasniedze js/-a ir zinos s/-a un profesiona ls/-a, sniedzot 

atbildi „pilnī ģi piekrī tu”. 

1
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pilnīģi
nepiekrītu

drīzāk
nepiekrītu

drīzāk
piekrītu

pilnīģi
piekrītu

Drošības stundas saturs ir atbilstošs un noderīģs bērniem

2017 2018 2019
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Drošības stundas saturs tiek pasnieģts bērniem vieģli 
uztveramā veidā

2017 2018 2019

0 0 0

7

2
5

pilnīģi
nepiekrītu

drīzāk
nepiekrītu

drīzāk
piekrītu

pilnīģi
piekrītu

Drošības stundas pasniedzējs/-a ir zinošs/-a un 
profesionāls/-a

2017 2018 2019



  

61 

 

 

Vaira kums (2) respondentu „pilnī ģi piekrī t”, ka Dros ī bas stundu ieteiktu citiem. Tikai (1) respondents to 

nove rte jis “drī za k piekrī tu”. 

 

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 

2019. ģada  astoto ģadu pe c ka rtas GRIFS AG piedalī ja s E nu diena . Ieks e ja s un a re ja s komunika cijas specia listi 

un dros ī bas siste mas specia listu E not pieteica s 5 skole ni.  

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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7. Ietekme uz vidi 

 

GRIFS AG sava  kvalita tes politika  ir deklare jis apn ems anos nepa rtraukti pilnveidot klientiem snieģto 

pakalpojumu kvalita ti, uzlabot savu snieģumu dros ī bas, darba dros ī bas, arodveselī bas un apka rte ja s vides 

aizsardzī bas joma .  

GRIFS AG veic virkni pasa kumu, lai ve rstu darbinieku uzmanī bu uz vides aizsardzī bas pasa kumiem un 

darbī ba m, kas veicina vides saģlaba s anu, nodros inot tam nepiecies amos finans u lī dzekl us. 

Lai apzina tu iespe jamos vides riskus, tos izve rte tu un uzraudzī tu, ik ģadu tiek aktualize ts “Pa rskats par 

resursu izmantos anu SIA GRIFS AG”, kura  atspoģul ots uzn e muma snieģums vides joma .  

7.1. VIDES AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ 

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi: 

• veicina t nepa rtrauktu vides snieģuma uzlabos anu katra  struktu rvienī ba  un uzn e muma  kopuma ; 

• nodros ina t pa rdoma tu un raciona lu dabas resursu izmantos anu; 

• identifice t un maksima li samazina t vides riskus; 

• veidot darbinieku vides apzin u katra  darba vieta ; 

• nodros ina t atbildī ģo darbinieku kompetenci vides jauta jumos. 
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7.2. NOZĪMĪGĀKĀS VIDES AIZSARDZĪBAS INICIATĪVAS 

BIROJA TELPU APZAĻUMOŠANA 

GRIFS AG biroja telpas ir apzal umotas. Visos kabinetos ir izvietoti telpauģi, kas uzlabo ģaisa kvalita ti, ta pat 

tiek audze ti jauni auģi, kas ir GRIFS AG ka  zal i doma jos a uzn e muma vizī tkarte. Uzn e mums nodros ina vide ji 

3 telpauģus uz vienu cilve ku. 

 

Ir piera dī ts, ka uz katriem 3 cilve kiem ir nepiecies ams vismaz 1 telpauģs, tome r jo vaira k, jo laba k. Telpauģi 

darbojas ka  spe cī ģs ģaisa filtrs, kas uzsu c lī dz pat 87% ģaisa  esos o toksī nu. Gaisa kondicionieri sausina ģaisu, 

tac u telpauģi paauģstina mitruma lī meni par 20%, atģriez ot to normas robez a s. Telpa s, kur ir telpauģi, 

cilve kiem koncentre s ana s spe jas pieauģ lī dz 70% un kreativita te palielina s pat par 15%. 

ATKRITUMU PĀRSTRĀDE 

Uzņēmums ir noteicis mērķus: 

• samazina t izmantota  papī ra apjomu ikdienas darba , pe c iespe jas pa rejot uz elektronisku 

informa cijas apriti un datu saģlaba s anu; 

• ī stenot biroja  atkritumu s k iros anu un nodros inot atkritumu dalī to nodos anu atbilstos ai pa rstra dei 

vai utilize s anai.  

GRIFS AG 2019. gadā ir nodevusi atkritumus šādām komercsabiedrībām, kuras nodarbojas ar 

atkritumu savākšanu, transportēšanu un apsaimniekošanu: 

• Sadzī ves atkritumi (virtuves atkritumi; netī rs, taukains iepakojums; plastmasas iepakojums un 

taukains stikls ar pa rtikas atlieka m; tekstils) – SIA “Clean R”; 

• Papī rs (makulatu ra un raksta mpapī rs; iepakojums) – SIA “Lautus”; 

• Baterijas – AS “Latvijas Zal ais punkts”; 

• Akumulatori – SIA “Sanekss meta ls”; 

• GRIFS AG automas ī nu nolietoto riepu utiliza ciju nodros ina SIA "Pirelli Key Point"; 
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• Automas ī nu izlietota s el l as un filtru nomain u veic auto oficia lais pa rsta vis - SIA “Autobrava”, SIA 

“Norde”, SIA “Forum Auto” u.c. 

PAPĪRS 

GRIFS AG savu pakalpojumu nodros ina s anai ieģa da ja s 1070kģ A4 papī ru, kas ir par 7kģ vaira k neka  

2018. ģada .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbības: 

• Gada lī ģumiem, instrukcija m un citiem liela apjoma dokumentiem tiek izmantots 11. rakstzī mju 

izme rs. 

• Arhī va dokumenti pe c uzģlaba s anas termin a beiģa m tiek nodoti otrreize jai pa rstra dei. 

• Vienots e-pasta noforme jums ar 

atģa dina jumu par vides saudze s anu: 

“Pirms izdrukā šo e-pastu uz papīra, 

LŪDZU, PADOMĀ PAR VIDI!” S is 

atģa dina jums ikdiena  liek 

aizdoma ties par to, vai ties a m ir nepiecies ams informa ciju druka t, ta de ja di uzn e mums veicina 

izte re ta  papī ra apjoma samazina jumu un samazina ģaisa piesa rn ojumu, ko rada printeris. E-pasts ir 

atģa dina jums un aicina jums klientiem un sadarbī bas partneriem ru pe ties par apka rte jo vidi un 

doma t zal i. 

• Uzn e muma  aptauju izsu tī s ana, aizpildī s ana un datu apkopos ana notiek elektroniski. 

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

• Tiek uzskaitī ts pasu tī ta  papī ra daudzums. 

• GRIFS AG pirmka rt izve las papī ru ar FSC zī mi, lai bu tu dros s, ka mez s, no kura tas na k, tiek 

apsaimniekots videi draudzī ģi, socia li taisnī ģi un ekonomiski izdevī ģi. 2019. ģada  GRIFS AG Zin as 

darbinieku avī zei tika izmantots 33 kģ FSC papī rs. 
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• GRIFS AG klienti tiek mudina ti pa riet uz elektroniskajiem re k iniem. Rezulta ta  2019. ģada  98% GRIFS 

AG klientu re k inu par pakalpojumu san em elektroniski, 2% klientu re k inu san em papī ra forma ta  pa 

pastu. 2020. ģada  paredze tas aktivita tes ar me rk i ve l vaira k samazina t re k inus papī ra forma ta . 

• Esam pa rģa jus i uz elektronisku informa cijas apriti un datu saģlaba s anu. 

• Dal e ji ir ieviesta CRM siste ma – vienota datuba ze, kura  uzģlaba ta visa informa cija par klientiem, 

notikumiem un darbī ba m ar klientiem. Viens no ta s plusiem ir maza ka papī ra aprite. 

 

Pie klienta apsardzes ieka rtas nona k jau izpakotas. 

Tac u pirms tam s ī s ieka rtas tiek izn emtas no a re jiem 

iepakojumiem – papī ra kaste m. Ta pe c esam radus i 

risina jumu un jau vaira kus ģadus s k irojam 

iepakojumus. Nosle ģts sadarbī bas lī ģums par GRIFS AG 

darbī ba  radus os konfidencia lo dokumentu 

iznī cina s anu, makulatu ras un iepakojuma kastes 

piena cī ģu un dros u apsaimniekos anu. Tas ir veicina jis 

visu darbinieku iesaistī s anos papī ra nodos ana  

otrreize jai pa rstra dei. Uzn e muma teritorija  ir 

pieejamas ģan atkritumu tvertnes, ģan atkritumu 

konteineri dalī tajiem atkritumiem, kas paredze ts 

plastmasai, stiklam un papī ram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodoto papī ru kģ skaits 2019.ģada  ir par 360kģ maza ks neka  iepirkto kģ skaits.   

Darbības:5 

• GRIFS AG savus darbiniekus nodros ina ar avota u deni VENDEN. 2019.ģada  visi 543 izlietotie bundul i 

tika atka rtoti uzpildī ti. 

 
5 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 12.5. 
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• Viesiem un darbiniekiem lietos anai tiek nodros ina tas kru zes un stikla ģla zes. 

• GRIFS AG automas ī na m ieģa da jas ve jstikla s k idrumu lielos tilpumos, lai samazina tu plastmasas 

pate rin u. Kops  2019.ģada ieģa da jas tikai ve jstiklu s k idruma koncentra tu. Prieks  GRIFS AG 

automas ī na m 100% no iepirkta  ve jstiklu s k idruma daudzuma ieģa da tas 200 (l) tvertnes. 2019.ģada  

kope jais ve jstikla s k idruma pate rin s  1404 (l). Salī dzina juma  ar 2018.ģadu, tas ir samazina jies par 

730 (l), jeb 20%. 2019.ģada  ve jstiklu s k idruma koncentra ta tvertne (- 200C) iepirkta par 200 (l), jeb 

6% maza k un ve jstiklu s k idruma koncentra ts vasarai par 460 (l), jeb 99% maza k. Ka  arī  ir 

nove rojama pate rin a sezonalita te. 

• 2019.ģada  printeriem uzpildī ti un atjaunina ti 14 ģab ka rtridz i, 8 ģab ieģa da ti jauni. Ka rtridz u uzpildi 

un atjaunos anu veic SIA Biroja Tehnikas Eksperts. Reģula ra oriģ ina lo kases u ieģa de ir l oti kaitī ģa 

apka rte jai videi, ta de l  GRIFS AG tuks a s toneru kasetes uzpilda. GRIFS AG reģula ri veic atjaunos anu 

– process, kura laika  tiek nomainī ta ģalvena  tonera kasetes sasta vdal a - OPC rullis. Ka  arī  iepe rk 

Expert Print toneru kasetes, kuras tiek veidotas tikai no oriģ ina lajiem izejmateria liem.  

BATERIJAS 

2019. ģada  GRIFS AG savu pakalpojumu nodros ina s anai ieģa da ja s 37.65 kģ daz a da veida baterijas, kas ir par 

9.35 kģ maza k neka  2018. ģada . Apsardzes ieka rtu apkopes laika  ta s tiek nomainī tas, un nolietota s baterijas 

tiek uzģlaba tas, lai ve la k nodotu pa rstra dei. 

GRIFS AG biroja  tiek va ktas baterijas no daz a da veida ierī ce m (siģnaliza cijas ieka rta m, bezvadu datorpele m 

utt.). 2019.ģada  nodoti 56 kģ baterijas, tas ir par 18,35kģ liela ks neka  iepirkto bateriju skaits.  6Nolietoto 

bateriju sava ks ana ir paredze ta uzn e mumu darbinieku ieks e jai lietos anai ar me rk i atvieģlot un padarī t 

pieejama ku to utiliza ciju, rosina t cilve kus vaira k un aktī va k iesaistī ties atkritumu s k iros ana . 

LATVIJAS ZAĻAIS PUNKTS APLIECINĀJUMS 

GRIFS AG biroja  tiek va ktas izlietota s baterijas, kas tika sa kts piedaloties Officeday Latvia sadarbī ba  ar 

Latvijas Zal o punktu rī kotaja  projekta  „Iemet bateriju spainī tī  – padari Latviju tī ra ku!”. 

 
6 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 6.3. 
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AS “Latvijas Zal ais punkts” (LZP) apliecina, ka sadarbojas ar SIA “Officeday Latvia” izlietoto bateriju 

sava ks ana , un pe c LZP nora dī juma, nodod LZP meitas uzn e mumam un sadarbī bas partnerim SIA “Eco Baltia 

vide”, kurs  baterijas noģa da  pa rstra dei a rpus Latvijas Republikas teritorijas, jo Latvija  nav bateriju 

pa rstra des uzn e mumu. Projekta ietvaros GRIFS AG nodoto bateriju kope jais daudzums – 401,28 kģ. 

PERIODISKA BI STAMO ATKRITUMU UTILIZA CIJA 

GRIFS AG biroja  tiek va kti veci akumulatori/baterijas no daz a da veida ierī ce m (siģnaliza cijas siste ma s 

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

nodotas otrreize jai pa rstra dei. 2019. ģada  pa rstra dei tika nodotas 0,92t, bet 2017.ģada  - 0,53 t ar 

apliecina jumu, ka tie nesatur radioaktī vos atkritumus. 7Nodoto bī stamo atkritumu daudzums palielina ja s, jo 

tie tika va kti divus ģadus. 

 

GRIFS AG automas ī nu nolietoto riepu utiliza ciju nodros ina SIA "Pirelli Key Point" riepu centrs atbilstos i 

vides aizsardzī bas prasī ba m. Automas ī nu izlietota s el l as un filtru nomain u veic auto oficia lais pa rsta vis - SIA 

“Autobrava”, SIA “Norde”, SIA “Forum Auto” u.c.  

 
7 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 6.3. 

2018.ģada  GRIFS AG piedalī ja s Zal a  punkta, biroja prec u tirģota ja «Of ceday Latvia» un «Fazer 

Latvija» kopī ģi rī kota  bateriju va ks anas kampan a . Aston os me nes os vaira k neka  100 uzn e mumu 

sava ca 1104 kiloģramus izlietoto bateriju. Visvaira k sava ca Ventspils novada pas valdī bas un 

uzn e muma «Grifs AG» darbinieki, ka  arī  Baloz u Kultu ras centra deju kolektī vs. 

Z urna ls Vides Ve stis /02/2018 
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IZMEŠU APJOMA SAMAZINĀŠANA 

Dabai draudzīgu automašīnu iepirkums 

GRIFS AG pakalpojumu nodros ina s anai izmanto automas ī nas. Ta s l auj veikt uzn e muma pamatdarbī bu – 

mobila s ģrupas, tehnik u un apsardzes operatī vo vadī ta ju darbu. Uzn e mums ka  me rk i ir izvirzī jis CO2 izmes u 

daudzuma samazina s anu, nolietota s mas ī nas nomainot pret auto ar zema kiem CO2 izmes u daudzuma 

ra dī ta jiem. 

Veicot automas ī nu iepirkumus, uzmanī ba tiek pieve rsta samazina tam CO2 izmes u daudzumam. GRIFS AG 

izmanto 69% mas ī nas, kas ir aprī kotas ar automa tisko start/stop funkciju. 2019. ģada  uzn e muma  bija 

34 s a da automas ī na, bet 2018.ģada  35. Arī  turpma k jaunu automas ī nu iepirkumos s is bu s viens no 

svarī ģa kajiem nosacī jumiem. 

2019. ģada  GRIFS AG izmantoto auto ru pnieciski noteiktais CO2 apjoms vide ji uz vienu automobili bija 

123,18ģ/km. Salī dzina juma  ar 2018. ģadu CO2 apjoms vide ji uz vienu automobili samazina jies par 0,32%. 

 

Liela ka  dal a no uzn e muma deģvielas tiek pate re ta transportlī dzekl iem, atrodoties staciona ra  sta voklī . No 11 

vieta m 5 vieta s un 1 vieta  nakts laika , nodros ina m loka lu elektroenerģ ijas padevi un elektrisko sildī ta ju 

izmantos anu.  

Uzn e muma  automas ī nas tiek lietotas 3–5 ģadus vai lī dz 100–150 tu kstos u kilometru nobraukumam. 

Attiecī ģi uzn e muma autoparks ir salī dzinos i jauns un tas nodros ina pilnve rtī ģu visu automas ī nu siste mu 

darbī bu, ka  rezulta ta  tiek nodros ina ta atbilstos o normu ieve ros ana. 

ELEKTROENERĢIJAS UN SILTUMENERĢIJAS TAUPĪŠANA 

Lai vare tu snieģt savus pakalpojumus, GRIFS AG izmanto elektroenerģ iju un u deni, kas nodros ina uzn e muma 

pamatdarbī bas ī stenos anu biroja telpa s.  



  

70 

 

 

Darbības:8 

• Paka peniski tiek veikta apģaismojuma nomain a uz LED apģaismojumu.  

• Katram darbiniekam ikdiena  tiek atģa dina ts par nepiecies amī bu izsle ģt ģaismu, izejot no kabineta, 

un par siltuma zudumiem, ko rada pa rme rī ģa sildierī c u izmantos ana. Visi darbinieki ir iepazī stina ti 

ar Latvenerģo izstra da to proģrammu elektroenerģ ijas taupī s anai, ko var izmantot ne tikai darba , bet 

arī  ma ja s: www.efektivi.lv. 

• Visi radiatori ir aprī koti ar siltumenerģ ijas reģule s anas ierī ce m. 

• Pie uzn e muma biroja ģalvena s ieejas ir izveidots ve jtveris, kam ir liela nozī me siltuma zudumu 

samazina s ana . 

• GRIFS AG biroja vieta s, kur tas iespe jams, tika ierī kota automa tiska  ģaismas iesle ģs ana s un 

izsle ģs ana s siste ma. 

• GRIFS AG koplietos anas telpa s siltumenerģ ijas reģule s anas ierī ces ir noģrieztas lī dz normas robez ai. 

• Lai pa rliecina tos par darba vietu apģaismojuma un mikroklimata atbilstī bu prasī ba m, darba 

aizsardzī bas specia lists veic indikatī vos me rī jumus apģaismojumam un mikroklimatam (ģaisa 

temperatu rai, ģaisa relatī vajam mitrumam, ģaisa kustī bas a trumam). S ie me rī jumi tiek veikti vieta s, 

kur darbs notiek ar datoru vai dokumentiem vai arī , kur tiek veikta videonove ros ana. 2019. ģada  

me rī jumi tika veikti 23 objektos, skatī t sadal a  “Darba vide”. 

VIDEI DRAUDZĪGU PRODUKTU IEGĀDE 

GRIFS AG veic videi draudzī ģu produktu vai pakalpojumu ieģa di. Veicot iepirkumus, par piena kumu atbildī ģa  

darbinieka piena kums ir: 

• izve rte t iespe ju ieģa da ties videi draudzī ģus resursus, produktus, materia lus un izejvielas; 

• ja n em ve ra , ka videi draudzī ģu produktu ieģa de ilģtermin a  nozī me  vides saģlaba s anu; 

• pirms ieģa da ties ka du produktu ja izve rte , vai ties a m s is produkts ir nepiecies ams, vai tas nete re  

pa ra k daudz enerģ ijas, vai tas nepiesa rn o vidi un vai tas ir otrreiz pa rstra da jam; 

• ja izve las preces ar maza ko vai videi draudzī ģa ko iepirkumu. 

 
8 ANO Ilģtspe jī ģas attī stī bas me rk is 12.2. 

• 70,16 MWh (2019.gads)
• 74,57 MWh (2018.gads)

ELEKTRĪBAS PATĒRIŅŠ 

- 5,91%

• 3249,55 eiro (2019.gads)
• 3762,84 eiro (2018.gads)

SILTUMS

- 13,64%

• 353,19 m3 (2019.gads)
• 387,79 m3 (2018.gads)

ŪDENS PATĒRIŅŠ

- 8,92%

http://www.efektivi.lv/
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SADARBĪBAS PARTNERU UN PIEGĀDĀTĀJU VĒRTĒŠANA 

Ik ģadu GRIFS AG veic savu pieģa da ta ju nove rte jumu attiecī ba  uz vides saģlaba s anu un videi draudzī ģu 

saimniekos anu, ka  arī  lu dz no pieģa da ta jiem apliecina jumu, ka GRIFS AG izve las tikai videi draudzī ģas 

preces. 

KANCELEJAS PRECES 

GRIFS AG administratī vo un atbalsta funkciju ī stenos anai izmanto kancelejas preces, un uzn e mums ir 

noteicis me rk i – veikt videi draudzī ģus iepirkumus, pe c iespe jas vaira k ieģa da joties videi draudzī ģas 

kancelejas preces. 

GRIFS AG darbinieki rī ko reģula ras „tī rī bas dienas”, kad atbrī vojas no nevajadzī ģiem papī ra kra jumiem un 

uzn e muma biroja vadī ta jai nodod uzkra ta s kancelejas preces, kuras vairs nav nepiecies amas.  

 

 

 


