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1. 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 giem ikviena  darbī bas joma .  

1.1. KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA 

GRIFS AG ir socia li atbildī gs uzn e mums, kam ir svarī gi ne tikai sniegt kvalitatī vus apsardzes pakalpojumus, 

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

Ta pe c GRIFS AG atbalsta darbiniekus un vin u g imenes, ka  arī  izglī to sabiedrī bu par personī ga s un ī pas uma 

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

 

GRIFS AG vietējās kopienas investīciju politikas mērķis: 

• sniegt atbalstu GRIFS AG darbiniekiem un vin u g imene m; 

• izglī tot iedzī vota jus (ī pas i be rnus un jaunies us) personī ga s un 

ī pas uma dros ī bas jauta jumos; 

• izglī tot juridiskas personas par apsardzes nozari.  

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

Atbalsta veidi 

Zina s anas un laiks – uzn e muma darbinieki ir uzkra jus i ve rtī gu pieredzi un 

zina s anas, kura s ve las dalī ties, izglī tojot par dros ī bas jauta jumiem 

priva tpersonas un juridiskas personas.  

Materia la palī dzī ba – uzn e mums sniedz atbalstu GRIFS AG g imene m ar sa kumskolas 

vecuma be rniem, ma cī bu gada 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 programmas (apskatī ts 6. nodal a ). 

 

Sniegt atbalstu GRIFS 
AG darbiniekiem un 

viņu ģimenēm

Izglītot 
iedzīvotājus
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1.2. ĀRĒJĀ KOMUNIKĀCIJA 

GRIFS AG MA JASLAPA 

GRIFS AG ma jaslapas www.grifsag.lv sadal a  „Jaunumi” regula 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 SOCIA LAJOS TI KLOS 

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

sabiedrī bu. 2021.gada  izveidota sle gta Facebook darbinieku grupa. 2021.gada  uzn e muma Facebook socia laja  

kontam – 2439 sekota ji, Twitter kontam – 647 sekota ji, Facebook darbinieku grupai – 141 sekota js. 

 

Skatīt: 

• Facebook – facebook.com/GRIFSAG 

• Facebook darbinieku grupa – facebook.com/groups/grifsagdarbiniekiem 

• Twitter – twitter.com/GRIFSAG 

GRIFS AG MEDIJOS 

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

LETA arhī va monitoringa informa cijai, 2021.gada  atsle gas va rds „GRIFS AG” bija piemine ts 38 reizes, 

2020.gada  - 51 reizes, 2019.gada  - 66 reizes. 

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

informa ciju, balstī tu uz sabiedrī bas ī pas uma aizsardzī bu un sabiedrī bas izglī 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.grifsag.lv un Dros ī bas Nozares Kompa niju Asocia cijas ma jaslapa  – www.dnka.lv  

GODI GA MA RKETINGA KOMUNIKA CIJA 

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

gan Latvijas un ES tiesī bu aktiem un godī gas konkurences standartiem, gan 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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1.3. SABIEDRĪBAS ATBALSTA PROGRAMMA 

ATBALSTS GRIFS AG DARBINIEKIEM UN VIN U G IMENE M 

DARBINIEKU BE RNIEM 1.SEPTEMBRI  – KANCELEJAS PRECES 

Darbinieki ir GRIFS AG liela ka  ve rtī ba. Vin u mums ir 571, 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 g imenes, kur aug be rni vecuma  no 6 lī dz 10 gadiem, sa koties ma cī bu 

gadam, nodros inot vin us ar skolas somai nepiecies amo.  

GRIFS AG 18 darbinieki brī vpra tī gi pieteica s uz darba grupu, lai kopī gi izveidotu sarakstu, kas be rniem 

nepiecies ams visvaira k. Darba grupa  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 

gadu sarakstu pa rskatī t un aktualize t. 2020.gada darbinieku aptauja  s is atbalsta veids nove rte ts visaugsta k, 

ka  l oti vajadzī gs. Skolai nepiecies ama s kancelejas preces san em arī  to darbinieku be rni, kuri darbu GRIFS AG 

uzsa k lī dz septembra beiga m. Jauna  ma cī bu gada uzsa ks anai 2021. gada  GRIFS AG ar visu skolai 

nepiecies amo nokomplekte ja 91 „skolas somas”. 

105

86

91

Skolas somu skaits 

2021 2020 2019
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DROS I BAS STUNDA DARBINIEKU BE RNIEM 

Pirms ma cī bu gada sa kuma GRIFS AG savu darbinieku be rniem 

vecuma  no 6 lī dz 10 gadiem vada uzn e muma organize to 

Dros ī bas stundu. Taja  pe c vasaras brī vlaika be rniem tiek 

atga dina ti dros ī bas pamatprincipi: ka  uzvesties uz ielas, par ko 

padoma t ma ja s, ka  izture ties un sevi pasarga t sabiedrī ba . 

2021.gada  GRIFS AG Dros ī bas stunda notika ties saistes 

platforma  ZOOM, kura  piedalī ja s 7 darbinieku be rni. Visiem, 

kuriem nebija iespe ja piesle gties ties saistei, nodarbī bu vare ja 

noskatī ties ieraksta  (114 ieraksta skatī jumi). 2019.gada  

Dros ī bas stundu apmekle ja 15, 2018.gada  18 darbinieku be rni. 

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

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

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

ZIEMASSVE TKOS DARBINIEKU BE RNIEM SALDUMU PACIN AS 

Turpinot tradī ciju, kas sa kta lī dz ar uzn e muma nodibina s anu, arī  2021. gada nogale  215 GRIFS AG 

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

 

2020.gada darbinieku aptauja  Ziemassve tku saldumu pacin a nora dī ta ka  otrs l oti vajadzī gs atbalsta veids.  

Saldumu pacin as san em arī  to darbinieku be rni, kuri darbu GRIFS AG uzsa k lī dz decembra beiga m. 

224

220

215

Ziemassvētku saldumu paciņas

2021 2020 2019
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GRIFS AG FUTBOLA KOMANDA  

GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto ieks telpu 

futbola komandu. 

Futbola komandas aktivita te m var sekot lī dzi: 

• www.fta.lv 

 

 

 

GRIFS AG PLUDMALES FUTBOLA KOMANDA   

GRIFS AG atbalsta darbinieku izveidoto pludmales futbola komandu.  

Komandas aktualita te m var sekot lī dzi: 

• http://www.beachsoccer.lv/ 

• http://turniri.lv/lvcempionats2018/komanda/grifs-agrobezsardze 

 

GRIFS AG DARBINIEKU JAUNDZIMUS IE BE RNI SAN EM DA VANU 

2021.gadā 13 GRIFS AG darbinieku ģimeņu jaundzimušie bērniņi no 
uzņēmuma saņēma dāvanā siltu pledu. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.fta.lv/
http://www.beachsoccer.lv/
http://turniri.lv/lvcempionats2018/komanda/grifs-agrobezsardze
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GRIFS AG DARBINIEKI IESAISTA S LABDARI BAS PROJEKTOS 

 

2020. gada  pe c GRIFS AG darbinieku iniciatī vas tika sveiktas g imenes ar be rna 

piedzims anu, sava cot pu rin a naudu 6 be rniem. 2019.gada  – 1 be rnam un 2018.gada  - 2 

be rniem. 

 

IZGLI TOS ANA PERSONI GA S UN I PAS UMA DROS I BAS JAUTA JUMOS 

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

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

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

Kops  2010. gada 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.gada  be rnu izglī tos anai dros ī bas jauta jumos veltī tas 

2 stundas. 2018.gada  - 6 stundas. 

 

Kops  2020.gada  informatī vais materia ls ar atbilde m uz daz a dajiem “Ko_darit_ja..” jauta jumiem pieejams 

GRIFS AG ma jaslapas sadal a  “Be rnu dros ī ba”. Tas ir uzzin as avots, ko apspriest ar be rniem ma ja s. S aja  

materia la  ir atbildes un ī si padomi uz biez a k uzdotajiem skole nu jauta jumiem: “Ko darī t, ja…”. 

 

 

 

http://www.grifsag.lv/upload/ko_darit_ja.pdf
https://www.grifsag.lv/wp-content/uploads/2019/02/ko_darit_ja.pdf
http://www.grifsag.lv/upload/ko_darit_ja.pdf
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DROS I BAS STUNDAS APMEKLE JUMS  
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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. gada  Dros ī bas stunda novadī ta be rnu pieskatī s anas vieta  “Stundu darbnī ca” un GRIFS AG darbinieku 

be rniem, kopa  izglī toti 27 be rni. 

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

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

DROS I BAS STUNDAS NOVE RTE JUMS  

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 gan Dros ī bas stundu, gan pasniedze ja zina s anas un profesionalita ti. 

 

Vaira kums (4) respondenti „pilnī gi piekrī t”, ka Dros ī bas stundas saturs ir atbilstos s un noderī gs be rniem. 

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

2
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drīzāk
nepiekrītu

drīzāk
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pilnīgi
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Drošības stundas saturs ir atbilstošs un noderīgs bērniem

2018 2019
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Visvaira k respondentu (4) uzskata, ka Dros ī bas stunda tiek pasniegta be rniem viegli 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 gi piekrī tu”. 

 

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

nove rte jis “drī za k piekrī tu”. 
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AKCIJA “KO DARI T, JA …” 

Akciju „Ko darī t, ja...” 2012. gada  Dros ī bas nede l as laika  rī koja Valsts izglī 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 .  

GRIFS AG DALI BA E NU DIENA  

2020. gada  devī to gadu pe c ka rtas GRIFS AG piedalī ja s E nu diena . Tehniska  departamenta direktoru pieteica s 

E not 3 skole ni no J.G. Herdera Rī gas Grī zin kalna vidusskolas.  

Aizpildot E nu dienas nove rte juma anketu, visi nora dī ja, ka rekomende tu E not GRIFS AG savam draugam 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 RI GAS TEHNISKAJAI UNIVERSITA TEI (RTU) 

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

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

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

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

SADARBI BA AR VALSTS IZGLI TI BAS ATTI STI BAS AG ENTU RAS INFORMA CIJAS 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 izglī tī bas attī stī bas ag entu ras Informa cijas un karjeras atbalsta departaments (IKAD), kura 

paspa rne  darbojas arī  naciona la  izglī tī bas iespe ju datuba ze niid.lv. IKAD galvenais darbī bas virziens ir 

sekme t karjeras atbalsta pakalpojumu attī stī bu Latvija , izstra da jot metodiskos materia lus karjeras 

konsultantiem, pedagogiem, 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. 


