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1. Ietekme uz vidi 

GRIFS AG sava  kvalita tes politika  ir deklare jis apņ ems aņos 

ņepa rtraukti pilņveidot klieņtiem sņiegto pakalpojumu 

kvalita ti, uzlabot savu sņiegumu dros ī bas, darba dros ī bas, 

arodveselī bas uņ apka rte ja s vides aizsardzī bas joma .  

GRIFS AG veic virkņi pasa kumu, lai ve rstu darbiņieku 

uzmaņī bu uz vides aizsardzī bas pasa kumiem uņ darbī ba m, kas 

veiciņa vides saglaba s aņu, ņodros iņot tam ņepiecies amos 

fiņaņs u lī dzekl us. 

Lai apziņa tu iespe jamos vides riskus, tos izve rte tu uņ 

uzraudzī tu, ik gadu tiek aktualize ts “Pa rskats par resursu 

izmaņtos aņu SIA GRIFS AG”, kura  atspogul ots uzņ e muma 

sņiegums vides joma .  

1.1. VIDES AIZSARDZĪBA UZŅĒMUMĀ 

GRIFS AG vides politikas darbības pamatprincipi: 

• veiciņa t ņepa rtrauktu vides sņieguma uzlabos aņu 

katra  struktu rvieņī ba  uņ uzņ e muma  kopuma ; 

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

izmaņtos aņu; 

• ideņtifice t uņ maksima li samaziņa t vides riskus; 

• veidot darbiņieku vides apziņ u katra  darba vieta ; 

• ņodros iņa t atbildī go darbiņieku kompeteņci vides 

jauta jumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

1.2. NOZĪMĪGĀKĀS VIDES AIZSARDZĪBAS INICIATĪVAS 

GRIFS AG sava  darbī ba  pieve rs  uzmaņī bu videi uņ ī steņo daz a das iņiciatī vas ietekmes uz vidi maziņa s aņai. 

1.2.1. PAPI RA PATĒ RIŅ S  

Iepirktais papīrs  

GRIFS AG noteicis mērķi samaziņa t izmaņtota  papī ra apjomu ikdieņas darba , pe c iespe jas pa rejot uz 

elektroņisku iņforma cijas apriti uņ datu saglaba s aņu.  

 
 

2021.gada  GRIFS AG savu pakalpojumu ņodros iņa s aņai iega da ja s 825 kg (2020.gada  1005 kg) A4 papī ru, kas 

ir par 180 kg maza k ņeka  2020. gada . 

Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums: 

• Gada lī gumiem, iņstrukcija m uņ citiem liela apjoma dokumeņtiem tiek izmaņtots 11. rakstzī mju 

izme rs. 

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

• Vieņots e-pasta ņoforme jums ar 

atga diņa jumu par vides saudze s aņu: 

“Pirms izdrukā šo e-pastu uz papīra, 

LŪDZU, PADOMĀ PAR VIDI!” S is 

atga diņa jums ikdieņa  liek 

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

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

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

doma t zal i. 

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

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

• Tiek uzskaitī ts pasu tī ta  papī ra daudzums. 

• GRIFS AG pirmka rt izve las papī ru ar FSC zī mi, lai bu tu dros s, ka mez s, ņo kura tas ņa k, tiek 

apsaimņiekots videi draudzī gi, socia li taisņī gi uņ ekoņomiski izdevī gi.  
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• GRIFS AG klieņti tiek mudiņa ti pa riet uz elektroņiskajiem re k iņiem. Pateicoties tam, ka 2021. gada  

99,73% (2020.gada  99%) GRIFS AG klieņtu re k iņu par pakalpojumu saņ em elektroņiska  veida , 

0,27% (2020.gada  1%) klieņtu re k iņu saņ em papī ra forma ta  pa pastu, uzņ e mums ietaupa papī ru uņ 

samaziņa piega des procesa  traņsporta radī tos CO2 izmes us.  

 

99,73% 
GRIFS AG klieņtu saņ em 

re k iņu elektroņiski 

 

0,27% 
GRIFS AG klieņtu saņ em 

re k iņu pa pastu 

• Ēsam pa rga jus i uz elektroņisku iņforma cijas apriti uņ datu saglaba s aņu. 

• Dal e ji ir ieviesta CRM siste ma – vieņota datuba ze, kura  uzglaba ta visa iņforma cija par klieņtiem, 

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

PAPI RA, PLASTMASAS, STIKLA PA RSTRA DĒ1 

Papīrs 

GRIFS AG noteicis mērķi ī steņot biroja  atkritumu s k iros aņu uņ ņodros iņot atkritumu dalī to ņodos aņu 

atbilstos ai pa rstra dei vai utilize s aņai.  

Pie GRIFS AG klieņta apsardzes ieka rtas ņoņa k jau izpakotas. Pirms tam s ī s ieka rtas tiek izņ emtas ņo a re jiem 

iepakojumiem – papī ra kaste m. GRIFS AG radis risiņa jumu uņ jau vaira kus gadus s k irojam iepakojumus. 

Ņosle gts sadarbī bas lī gums ar SIA “Lī gatņes papī rs” par GRIFS AG darbī ba  radus os koņfideņcia lo dokumeņtu 

izņī ciņa s aņu, makulatu ras uņ iepakojuma kastes pieņa cī gu uņ dros u apsaimņiekos aņu. Tas ir veiciņa jis visu 

darbiņieku iesaistī s aņos papī ra ņodos aņa  otrreize jai pa rstra dei. Uzņ e muma e ka  uņ teritorija  

apsaimņiekota js SIA U42G ņodros iņa ar SIA “Cleaņ R” atkritumu tvertņe m, dalī to atkritumu koņteiņeriem, 

kas paredze ti papī ram, plastmasai, stiklam. 

 
1 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.5. 
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2021.gada  otrreize jai pa rstra dei ņodota 1070 kg makulatu ra (2020.gada  1050 kg). 2021.gada  ņodoto papī ru 

kg skaits ir par 245 kg liela ks ņeka  iepirkto papī ra kg skaits.   

Plastmasa 

GRIFS AG noteicis mērķi maziņa t plastmasas izmaņtos aņu, pate re jot dzeramo u deņi uņ traņsporta ve jstikla 

s k idrumu.  

 
Transporta vējstikla šķidrums. 

GRIFS AG traņsportam iega da jas ve jstikla s k idrumu ņo SIA “CrossChem”. Kops  2019.gada tas tiek pirkts lielos 

tilpumos uņ uzglaba ts ņoliktava , lai samaziņa tu plastmasas pate riņ u. 

2021.gada  kope jais ve jstikla s k idruma pate riņ s  1260 (l) (2020.gada  1054 (l)). Salī dziņa juma  ar 2020.gadu, 

tas ir palieliņa jies par 206 (l). 2021.gada  pate riņ s  uz vieņu traņsportlī dzekli 25,71 (l), 2020.gada  22,43 (l). 

Salī dziņa juma  ar 2020.gadu, tas palieliņa jies par 3,28 (l). 

 
Dzeramais ūdens. 

GRIFS AG savus darbiņiekus ņodros iņa ar avota u deņi VĒŅDĒŅ. Vadoties pe c Dabas resursu ņodokl a likuma  

ņoteikta s klasifika cijas, VĒŅDĒŅ Mez avots atbilst augsta ka s ve rtī bas pazemes u deņ iem, pe c visiem 

ra dī ta jiem – u deņs ar l oti zemu cietī bu uņ dzelzs saturu. U deņs pudeles uņ kork i atbilst MK ņoteikumu Ņr.808 

prasī ba m, to aplieciņa akredite tas sertifika cijas iesta des LATSĒRT sertifika ts. 

GRIFS AG u deņi saņ em uzpildī tu 18,9l pudele , kuras tiek 100% atgrieztas atka rtotai uzpildī s aņai. 2021.gada  

GRIFS AG avota u deņ a VĒŅDĒŅ pate riņ s  8542,8 (l), (2020.gada  9393,3 (l)). Atpakal  ņodoti 452 (2020.gada  

497) izlietotie buņdul i. 
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Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums:2 

• GRIFS AG savus darbiņiekus ņodros iņa ar avota u deņi VĒŅDĒŅ. 2021.gada  atpakal  ņodoti 452 

(2020.gada  497) izlietotie buņdul i. 

• Viesiem uņ darbiņiekiem lietos aņai tiek ņodros iņa tas kru zes uņ stikla gla zes. 

• GRIFS AG automas ī ņa m iega da jas SIA “CrossChem” ve jstikla s k idrumu. Kops  2019.gada tas tiek 

pirkts lielos tilpumos uņ uzglaba ts ņoliktava , lai samaziņa tu izmaksas uņ plastmasas pate riņ u. 

2021.gada  kope jais ve jstikla s k idruma pate riņ s  1260 (l) (2020.gada  1054 (l)). Salī dziņa juma  ar 

2020.gadu, tas ir palieliņa jies par 206 (l). Ka  arī  ir ņove rojama pate riņ a sezoņalita te. 

1.2.2. BATĒRIJU UŅ AKUMULATORU PATĒ RIŅ S  

Iepirktās baterijas un akumulatori  

GRIFS AG noteicis mērķi ī steņot biroja  atkritumu s k iros aņu uņ ņodros iņot atkritumu dalī to ņodos aņu 

atbilstos ai pa rstra dei vai utilize s aņai.  

2021. gada  GRIFS AG savu pakalpojumu ņodros iņa s aņai iega da ja s 53,47 kg (2020.gada  53,08 kg) daz a da 

veida baterijas, kas ir par 0,39 kg vaira k ņeka  2020. gada . 

 

2021. gada  GRIFS AG savu pakalpojumu ņodros iņa s aņai iega da ja s 1,65 (t) (2020.gada  1,79 (t)) akumulatoru, 

kas ir par 0,14 (t) maza k ņeka  2020. gada .  

 
2 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.5. 
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BATĒRIJU, AKUMULATORU, ĒLĒKTOROŅIKAS PA RSTRA DĒ3 

Baterijas 

GRIFS AG biroja  tiek va ktas baterijas ņo daz a da veida ierī ce m (sigņaliza cijas ieka rta m, bezvadu datorpele m, 

lukturiem, mobilajiem telefoņiem utt.). Apsardzes ieka rtu apkopes laika  ta s tiek ņomaiņī tas, uņ ņolietota s 

baterijas tiek uzglaba tas biroja , lai ve la k ņodotu pa rstra dei, saņ emot aplieciņa jumu. Ņodoto bateriju 

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

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

2021.gada  ņodoti 60,32 kg (2020.gada  58,54 kg) baterijas, tas ir par 1,78 kg vaira k ņeka  2020.gada . 

2021.gada  GRIFS AG ņodoto bateriju skaits ir par 6,85 kg vaira k ņeka  iepirkto bateriju skaits.   

GRIFS AG biroja  tiek va ktas ņolietota s baterijas, piedaloties Officeday Latvia sadarbī ba  ar AS “Latvijas Zal o 

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

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

ietvaros kops  2011.gada GRIFS AG ņodoto bateriju kope jais daudzums – 511,54 kg. 

Akumulatori 

GRIFS AG biroja  tiek va kti izlietotie akumulatori ņo daz a da veida ierī ce m (sigņaliza cijas siste ma s). Apsardzes 

ieka rtu apkopes laika  ta s tiek ņomaiņī tas, uņ ve la k ta s tiek ņodotas otrreize jai pa rstra dei, saņ emot 

aplieciņa jumu, ka tie ņesatur radioaktī vos atkritumus. 

 
3 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.5. uņ 6.3. 
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2018.gada  GRIFS AG piedalī ja s Zal a  puņkta, biroja prec u tirgota ja «Of ceday Latvia» uņ «Fazer Latvija» kopī gi 

rī kota  bateriju va ks aņas kampaņ a . Astoņ os me ņes os vaira k ņeka  100 uzņ e mumu sava ca 1104 kilogramus 

izlietoto bateriju. Visvaira k sava ca Veņtspils ņovada pas valdī bas uņ uzņ e muma «Grifs AG» darbiņieki, ka  arī  

Baloz u Kultu ras ceņtra deju kolektī vs. 

Z urņa ls Vides Ve stis /02/2018 

2020. gada  pa rstra dei SIA “Saņekss meta ls” tika ņodota 1 (t), tas ir par 0,08 (t) vaira k ņeka  2019.gada . 

Ņa kama  bī stamo atkritumu utiliza cija paredze ta 2022.gada . 

GRIFS AG sadarbī ba  ar SIA “T-Meta ls” veic elektroņisko, datortehņikas uņ elektrisko atkritumu sava ks aņu, 

pa rvada s aņu, uzglaba s aņu, s k iros aņu, utiliza ciju uņ dal e ju pa rstra di. 2021.gada  ņodotas 100 kg daz a da veida 

ierī ces (priņteri/faksi/skaņeri, sadzī ves tehņikas/stacioņa rie telefoņi, radio, skaņ as siste mas, tastatu ras, 

peles u.c. tehņika). 

LATVIJAS ZAL AIS PUŅKTS APLIĒCIŅA JUMS 

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

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

AS “Latvijas Zal ais puņkts” (LZP) aplieciņa, ka sadarbojas ar SIA “Officeday Latvia” izlietoto bateriju 

sava ks aņa , uņ pe c LZP ņora dī juma, ņodod LZP meitas uzņ e mumam uņ sadarbī bas partņerim SIA “Ēco Baltia 

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

pa rstra des uzņ e mumu. Projekta ietvaros kops  2011.gada GRIFS AG ņodoto bateriju kope jais daudzums – 

511,54 kg. 

 

 

 

 

1.2.3. TĒKSTILA PATĒ RIŅ S  

Iepirktais tekstils 

GRIFS AG noteicis mērķi pagariņa t apg e rbu izmaņtos aņas laiku – formas te rpu valka t atka rtoti. 4 

 
4 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.5. 
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Darbiņieki, pildot savus darba pieņa kumus, lieto formas te rpu. 2021.gada iepirktas 2236 (2020.gada  1695) 

formas te rpa sasta vdal as. Salī dziņa juma  ar 2020.gadu, tas ir par 541 pozī cija m vaira k.  

Formas te rpa ņe sa s aņas ņoteikumi paredz, ka uzsa kot darba tiesiska s attiecī bas GRIFS AG, darbiņiekiem 

sa kuma  (uz pa rbaudes laiku) var tikt izsņiegtas mazlietotas uņ k ī miski iztī rī tas formas te rpa sasta vdal as. 

Nodotais tekstils 

GRIFS AG formas te rpu k ī misko tī rī s aņu 

ņodros iņa SIA “Ņereta”. 2021.gada  k ī miski 

iztī rī tas 1361 gab. (2020.gada  1139 gab) 

formas te rpa sasta vdal as, kas l auj ta s lietot 

atka rtoti. 2021.gada  60,87% (2020.gada  

67,20%) ņo iepirkta  tekstila ņodots 

k ī miskaja  tī rī s aņa .  

1.2.4. TRAŅSPORTA DĒGVIĒLAS PATĒ RIŅ S   

Iepirktā transporta degviela 

 

GRIFS AG noteicis mērķi veikt dabai draudzī gu automas ī ņu iepirkumu - ņodros iņa t regula ru autoparka 

radī to emisiju uņ degvielas pate riņ a moņitoriņgu GRIFS AG ī pas uma  esos ajam autoparkam uņ veikt 

paka peņisku autoparka ņomaiņ u uz hibrī dauto uņ elektroauto.  

GRIFS AG tehņiska s apsardzes pakalpojuma ņodros iņa s aņai izmaņto traņsportu. Ta s l auj veikt uzņ e muma 

pamatdarbī bu – mobila s grupas, tehņik u uņ apsardzes operatī vo vadī ta ju darbu. GRIFS AG autoparka  

2021.gada  atrodas 49 (2020.gada  47, 2019.gada  48) traņsporti. Kops  2021.gada iega da ts 1 elektroauto. 

Traņsporta degviela pamata  pate re ta traņsportam atrodoties stacioņa ra  sta voklī . 
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Ņo 10,5 mobila s grupas 7 traņsportlī dzekl a vadī ta jiem (darbiņiekiem) disloka cijas vieta s ir pieejamas uņ 

tiek lietotas disloka cijas ma jas jeb telpas. Disloka cijas telpa  ņodros iņa m loka lu elektroeņerg ijas padevi uņ 

elektrisko sildī ta ju izmaņtos aņu. Ņove rojama degvielas pate riņ a sezoņalita te – gaņ karstajos, gaņ ve sajos 

me ņes os auto tiek darbiņa ts, lai ņodros iņa tu same rī gu klimatu automas ī ņas saloņa . Traņsporta degvielas 

pate riņ a ī patņe jo eņerg ijas pate riņ u ņoteikt uņ salī dziņa t ņav lietderī gi, ta  ka  pamata  degviela tiek pate re ta 

traņsportlī dzeklim atrodoties stacioņa ra  sta voklī . 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

2021.gada  vide jais degvielas pate riņ s  10128 (l) (2020.gada  9931 (l)) me ņesī . Salī dziņa juma  ar 2020.gadu, 

tas palieliņa jies par 197 (l). 2021.gada  degvielas pate riņ s  uz vieņu traņsportlī dzekli 206,69 (l), 2020.gada  

211,30 (l). Salī dziņa juma  ar 2020.gadu, tas samaziņa jies par 4,61 (l). 

2021.gada  galveņo traņsporta eņerg ijas pate riņ u veido dī zel degvielas pate riņ s  75% (2020.gada  86%, 

2019.gada  91%), beņzī ņs ir tikai 25% (2020.gada  14%, 2019.gada  9%). Kops  2018.gada uzņ e muma  vairs 

ņetiek pate re ta sas k idriņa ta  ņaftas ga ze.  

Transporta radītās CO2 emisijas 

GRIFS AG noteicis mērķi CO2 izmes u daudzuma samaziņa s aņu, ņolietota s mas ī ņas ņomaiņot pret auto ar 

zema kiem CO2 izmes u daudzuma ra dī ta jiem. 
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Veicot automas ī ņu iepirkumus, uzmaņī ba tiek pieve rsta samaziņa tam CO2 izmes u daudzumam. GRIFS AG 

izmaņto 96% (2020.gada  83%, bet 2019.gada  69%) mas ī ņas, kas ir aprī kotas ar automa tisko start/stop 

fuņkciju. 2021. gada  uzņ e muma  bija 49 (2020.gada  47, 2019.gada  48) s a das automas ī ņas. Arī  turpma k jauņu 

automas ī ņu iepirkumos s is bu s vieņs ņo svarī ga kajiem ņosacī jumiem. 

2021.gada  GRIFS AG izmaņtoto traņsporta CO2 apjoms vide ji uz vieņu automobili bija 260,25 g/km 

(2020.gada  268,47g/km). Salī dziņa juma  ar 2020.gadu CO2 apjoms vide ji uz vieņu automobili samaziņa jies 

par 8,22g/km.  

GRIFS AG darbiņiekiem iega da tas 69 gab. sabiedriska  traņsporta brauks aņas kartes, 2020.gada  80 gab., 

2019.gada  104 gab. Pie GRIFS AG biroja darbiņiekiem ir iespe ja bezmaksas sta vvieta , kameru redzamī bas 

zoņa , ņovietot velosipe du, ka  arī  pirms darba uzsa ks aņas izmaņtot dus u. 

Nodotie transporta atkritumi 

GRIFS AG traņsportu ņolietoto riepu utiliza ciju ņodros iņa SIA "Pirelli Key Point" riepu ceņtrs atbilstos i 

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

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

1.2.5. ATBILDI GA APSARDZĒS SISTĒ MU LIĒTOS AŅA 

Lai veiciņa tu lietotu apsardzes siste mu ieka rtu atka rtotu iekl aus aņu tirgu , GRIFS AG pieda va  piesle gties 

uzņ e muma tī klam ar sava m jau esos a m ieka rta m vai ta s ņoma jot.5 GRIFS AG saviem klieņtiem pieda va  

iņdividua li piela gotu apsardzes siste mas risiņa jumu. Apsardzes siste mas komplektam pe c ņepiecies amī bas 

ir iespe jams pievieņot papildu ieka rtas, pieme ram, kustī bu detektorus, du mu detektorus uņ citus bu tiskus 

apsardzes siste mas elemeņtus, kas sņiegs papildu dros ī bu. 2021.gada  68,61% (2020.gada  70,74%) klieņtu 

piesle dza s ar sava m ieka rta m, 1,54% (2020.gada  2,66%) ieka rtas ņoma ja uņ 29,85% (2020.gada  26,60%) 

klieņtu uzsta dī ja jauņas ieka rtas. 

 

 

 
5 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.5. 
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1.2.6. ĒLĒKTROĒŅĒRG IJAS UŅ SILTUMĒŅĒRG IJAS TAUPI S AŅA 

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

pamatdarbī bas ī steņos aņu biroja telpa s.  

 

Potenciālā ietekme/ietekmes samazināšanas pasākums:6 

• Paka peņiski tiek veikta apgaismojuma ņomaiņ a uz LĒD apgaismojumu.  

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

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

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

arī  ma ja s: www.efektivi.lv. 

• Visi radiatori ir aprī koti ar siltumeņerg ijas regule s aņas ierī ce m. 

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

samaziņa s aņa . 

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

izsle gs aņa s siste ma. 

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

• Lai pa rlieciņa tos par darba vietu apgaismojuma uņ mikroklimata atbilstī bu prasī ba m, darba 

aizsardzī bas specia lists veic iņdikatī vos me rī jumus apgaismojumam uņ mikroklimatam (gaisa 

temperatu rai, gaisa relatī vajam mitrumam, gaisa kustī bas a trumam). S ie me rī jumi tiek veikti vieta s, 

kur darbs ņotiek ar datoru vai dokumeņtiem vai arī , kur tiek veikta videoņove ros aņa. 2021. gada  

me rī jumi tika veikti 23 objektos (2020.gada  19), skatī t sadal a  “Darba vide”. 

 

 
6 AŅO Ilgtspe jī gas attī stī bas me rk is 12.2. 

• 72,35 MWh (2021.gads)
• 68,31 MWh (2020.gads)
• 70,16 MWh (2019.gads)

ĒLĒKTRĪBAS PATĒRIŅŠ 

- 2,64%

• 6089,34 eiro (2021.gads)
• 2239,90 eiro (2020.gads)
• 3249,55 eiro (2019.gads)

SILTUMS

- 31,07%

• 331,17 m3 (2021.gads)
• 339,80 m3 (2020.gads)
• 353,19 m3 (2019.gads)

ŪDĒŅS PATĒRIŅŠ

- 3,79%

http://www.efektivi.lv/
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1.2.7. VIDĒI DRAUDZI GU PRODUKTU IĒGA DĒ 

GRIFS AG veic videi draudzī gu produktu vai pakalpojumu iega di. Veicot iepirkumus, par pieņa kumu atbildī ga  

darbiņieka pieņa kums ir: 

• izve rte t iespe ju iega da ties videi draudzī gus resursus, produktus, materia lus uņ izejvielas; 

• ja ņ em ve ra , ka videi draudzī gu produktu iega de ilgtermiņ a  ņozī me  vides saglaba s aņu; 

• pirms iega da ties ka du produktu ja izve rte , vai ties a m s is produkts ir ņepiecies ams, vai tas ņete re  

pa ra k daudz eņerg ijas, vai tas ņepiesa rņ o vidi uņ vai tas ir otrreiz pa rstra da jams; 

• ja izve las preces ar maza ko vai videi draudzī ga ko iepirkumu. 

• veicot iepirkumu, ņepiecies ams ņodros iņa t “zal a  iepirkuma” pamatpriņcipu ieve ros aņu uņ 

iekl aus aņu iepirkumu procedu ra s. 

 

1.2.8. SADARBI BAS PARTŅĒRU UŅ PIĒGA DA TA JU VĒ RTĒ S AŅA 

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

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

preces. 

1.2.9. KAŅCĒLĒJAS PRĒCĒS 

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

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

kaņcelejas preces. 

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

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

1.2.10. BIROJA TĒLPU APZAL UMOS AŅA 

GRIFS AG biroja telpas ir 

apzal umotas. Visos kabiņetos ir 

izvietoti telpaugi, kas uzlabo 

gaisa kvalita ti, ta pat tiek audze ti 

jauņi augi, kas ir GRIFS AG ka  

zal i doma jos a uzņ e muma 

vizī tkarte. Uzņ e mums 

ņodros iņa vide ji 3 telpaugus uz 

vieņu cilve ku. 

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

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

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

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


