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Sveiki, gerbiamieji skaitytojai ir darbuotojai!

„GRIFS AG“ VIZITINĖ KORTELĖ

NAujAS LEIdINyS dARbuOTOjAmS

Jūsų rankose – pirmasis „GRIFS AG“ lai-
kraščio numeris. Šalia gausybės kitų leidinių, 
prisidės dar vienas, tačiau šis bus skirtas tik 

Jums, mūsų bendrovės darbuotojams – būsi-
masis Jūsų gyvenimo ir veiklos metraštininkas, 
džiaugsmų ir godų tribūna. Kol kas laikraštis 

Vytautas KREGŽDĖ, UAB „GRIFS AG“ direktorius

Jus lankys kartą per ketvirtį. Koks bus jo turi-
nys, apie ką svarbaus ir naudingo bus rašoma, 
labai priklausys ir nuo Jūsų pageidavimų bei 
pasiūlymų. Laukiame Jūsų minčių apie Jus 
jaudinančias problemas, pasidalykite kartu su 
visais savo džiaugsmais ir rūpesčiais. Tikiuosi, 
kad viešai svarstydami vieną ar kitą klausimą, 
kuris Jums labai aktualus ir svarbus, rasime 
lanksčią ir naudingą išeitį. Norime, kad tai, 
kas sprendžiama mūsų kompanijos centre, kuo 
greičiau pasiektų mūsų padalinius Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Utenoje, Rokiškyje, Kėdainiuose, Jonavoje, 
Alytuje, Mažeikiuose, Radviliškyje, N. Akme-
nėje, Biržuose, Šilutėje, Elektrėnuose, Kaišia-
doryse, Jurbarke. 

Leidinyje nevengsime ir mums skaudžių, aš-
trių temų, norime būti atviri kartu su Jumis ir 
spręsti visas problemas kartu. Galbūt iš pirmo 
numerio sunku patikėti, bet mes pageidaujame 
viešumo ir noro kalbėti apie visus klausimus 
atvirai. Tai tikrai palengvintų ir administraci-
jos siekį kuo skubiau spręsti iškylančias proble-
mas. Tik kartu dirbdami, bendraudami kad ir 
laikraščio puslapiuose, būsime vieni kitiems 
suprantamesni.

Kompanijos politika paslaugų teikimo sri-
tyje orientuota į abipusį bendradarbiavimą 
su klientu. Mes įgyvendiname savo nustatytus 
apsaugos principus ir priemones, derindami 
kliento poreikius ir klientui reikalingų papil-
domų paslaugų teikimą. Tad stenkimės, kad 
būsimieji užsakovai, matydami mūsų stiprią-
sias veiklos puses, neabejotinai, rinktųsi mus. 
O sėkmingą bendrovės veiklą lemia stabilus ir 
produktyvus bendradarbiavimas su klientais, 

jų skaičiaus augimas, taip pat aktyvi plėtra re-
gionuose. 

2007 m. buvo įsigyta saugos tarnyba UAB 
„Aratonas“, kuri šiandien kartu su visais dar-
buotojais ir klientais jau įsiliejo į mūsų sudėtį. 
Taip pat 2008 m. kovo mėnesį mes perėmėme 
saugos tarnybos UAB „Product security“ vers-
lo dalį, daugelis šios įmonės darbuotojų taip 
pat prisijungė prie mūsų. Šiandien mes esame 
stipriai išaugę – mūsų jau beveik 600! Tai yra 
tikrai daug, 2003 m. buvo tiktai 160 darbuo-
tojų.

Naujoje „GRIFS AG“ grupės penkerių metų 
veiklos strategijoje numatytas tikslas – tap-
ti rinkos lyderiais kiekvienoje Baltijos šalyje. 
Todėl pagal numatytą planą pateiksime rin-
kai naujų paslaugų ir produktų, pristatysime 
naujas klientų lojalumo programas. Taip pat 
numatome įsigyti saugos paslaugas teikiančių 
įmonių. Kaip viena iš svarbiausių kompanijos 
vertybių, šioje strategijoje įvardyti kompanijos 
darbuotojai, todėl numatyta daug priemonių, 
skirtų darbuotojams mokyti, darbo aplinkai 
gerinti, ilgalaikiams santykiams su darbuoto-
jais plėtoti. 

Tikimės, kad su Jumis galėsime sėkmin-
gai bendrauti ne tik tiesiogiai, bet ir laikraš-
čio puslapiuose. Jeigu Jums iškyla kokių nors 
rimtų ir svarbių klausimų, kreipkitės į mane, 
į kitus mūsų specialistus, tiesioginius vadovus, 
bandysime kuo greičiau išspręsti visus Jums 
rūpimus klausimus.

Sėkmės ir ramybės Jums ir Jūsų šeimoms vi-
suose mūsų gyvenimo keliuose, gaiviai pūstelė-
jus pavasario vėjui ir pavasarinei saulutei vis 
labiau skleidžiant savo šiltus spindulius.

žiniosžinios UAB „Grifs AG“
leidinys
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PAGRINdINĖS PASLAuGOS: 
1. Rizikos ir grėsmių įvertinimas, 
pasiūlymai, kaip to išvengti:
→ techninės apsaugos priemonės,
→ fizinės apsaugos priemonės,
→ procedūrinės priemonės.
2. Fizinė objektų apsauga:
→ viešoji tvarka,
→ asmenų apsauga,
→ turto apsauga,
→ patruliavimas,
→ specializuota prekybos centrų apsauga,
→ techninių apsaugos priemonių valdymas.
3. Verslo rizikos valdymas, nusikaltimų ir 
netekimų prevencijos programos
Verslo rizikos valdymą suvokiame kaip specifinių prie-
monių taikymą, kurios eliminuoja arba sumažina iki 
minimumo netekimus ir trūkumus prekybos, gamy-
bos, sandėliavimo, logistikos procesuose. Ši sritis yra 
viena iš labiausiai mūsų kompanijos propaguojamų 
ir rezultatyvių priemonių, kurias taikome individualiai 
kiekvienam klientui: 
→ reikalingų procedūrų diegimas, jų laikymosi kon-
trolė,
→ prekių pristatymo kontrolė,
→ personalo kontrolė,
→ specialiosios technikos valdymas,
→ mobiliosios kontrolės grupės,
→ prevenciniai patikrinimai.
4. Mobiliosios kontrolės grupės
Specifinė paslauga objektams, kuriuose finansiškai 
netikslingas nuolatinės fizinės apsaugos naudojimas. 

  2003 m. liepos 23 d. įkurta UAB „GRIFS AG“. Sudaryta pirmoji 
apsaugos paslaugų sutartis su UAB „Rimi Lietuva“. 

   2003 m. teikiamos paslaugos devyniuose Lietuvos miestuose.

   2003 m. apyvarta 1,85 mln. Lt, dirba 160 darbuotojų.

   2004 m. apyvarta 4,31 mln. Lt, dirba 200 darbuotojų.

   2005 m. pradėta teikti nauja paslauga – objektų apsaugos 
sistemų stebėjimas ir reagavimas. 

   2005 m. apyvarta 4,1 mln. Lt, dirba 220 darbuotojų.

   2006 m. pradedama teikti nauja paslauga – apsaugos sistemų 
montavimas ir priežiūra.

   2006 m. apyvarta 7,1 mln. Lt, dirba 350 darbuotojų. 

   2007 m. teikiamos paslaugas 19-oje Lietuvos miestų ir rajonų.

   2007 m. apyvarta 10,4 mln. Lt, dirba 500 darbuotojų. 

Mobilusis ekipažas at-
vyksta į objektą ir vyk-
do nusikaltimų bei 
nuostolių prevenciją 
ir kitas jam nusta-
tytas funkcijas. Ši 
paslauga efektyvi 
kaip papildo-
ma priemonė 
ir stambiems 
objektams. 
5. Techninės 
apsaugos 
priemonės: 
→ apsaugos 
signalizacijos 
sistemos,
→ gaisro signali-
zacijos sistemos,
→ vaizdo stebėjimo 
sistemos,
→ praėjimo kontrolės 
sistemos,
→ projektavimas, įrengimas, 
valdymas, priežiūra, aptar-
navimas.
Sudarant ilgalaikius susitarimus, galima investuoti į technines apsaugos 
priemones. 
6. Konsultacijos, metodinė pagalba organizuojant ar 
tobulinant apsaugą
Visada teikiame nemokamas konsultacijas ir pasiūlymus apsaugos, tech-
niniais klausimais bei sprendžiame kliento problemas.

GRIFS AG GRuPĖS APyVARTA 

   2003 m. 10,6 mln. Lt  – Latvija, Lietuva

   2004 m. 14,36 mln. Lt – Latvija, Lietuva

   2005 m. 20,76 mln. Lt – Latvija, Lietuva, Estija

   2006 m. 29,1 mln. Lt – Latvija, Lietuva, Estija

   2007 m. 35 mln. Lt – Latvija, Lietuva, Estija



 GRIFS AG  2008 m. balandis Nr. 1

AKTUALIJOS

2

Pokalbis su UAB „GRIFS AG“ apsaugos tar-
nybos vadovu Žydrūnu BUKAUSKU.

– Bendrovėje dirba daugiau kaip 600 dar-
buotojų. Turbūt nepaneigsite, kad jiems skiria-
te nuolatinį dėmesį ir rūpestį.

darbuotojai – didžiausias kompanijos turtas 
– Be abejo. Mūsų saugos 

kompanijoje dirba visi kvalifi-
kuoti darbuotojai. Dauguma jų 
apsaugos darbuotojais dirba ne 
vienerius metus. Didžiausią dė-
mesį skiriame psichologiniam 
jų parengimui, darbo kultūrai 
ir teikiamų paslaugų kokybei. 
Nauji darbuotojai išklauso įva-
dinį mokymo kursą. Didelis 
dėmesys skiriamas tolesniam 
darbuotojų tobulinimui, žinių 
ir įgūdžių gilinimui. Tiesiogi-
niai vadovai atlieka nuolatinį 
mokymą. Orientuojamės į 
šiuolaikinį apsaugos darbuoto-
ją – išsilavinusį, komunikabilų, 
žinantį ne tik savo teises, bet ir 
pareigas, pasirengusį suteikti 
visokeriopą pagalbą.

Mūsų kompanija pasirengu-
si teikti aukšto lygio apsaugos 
paslaugas, tai užtikrina profe-
sionalūs apsaugos darbuotojai. 
Objektų apsaugai vadovauja 
regionų apsaugos vadovai, 

kiekviename objekte yra atsakingi vyresnieji 
apsaugos darbuotojai. Kad paslaugos būtų tei-
kiamos kokybiškai, turime specialiai parengtą 
apsaugos darbuotojų kolektyvą bei reikiamas 
technines ir specialiąsias priemones. „GRIFS 
AG“ darbuotojai turi visas socialines garantijas.

– Ar darbuotojai patenkinti uždarbiu? Ar 
didėjant infliacijai šalyje bendrovė stengiasi 
skatinti savo darbuotojus?

– Be jokios abejonės, bendrovė stengiasi, jog 
darbuotojų atlyginimai būtų ne mažesni, o di-
desni nei kitose apsaugos paslaugas teikiančiose 
įmonėse. Atlyginimų dydis priklauso nuo įmo-
nėje dirbtų metų, kvalifikacijos kėlimo, darbo 
kokybės, saugomo objekto specifikos. Esame 
numatę ne mažiau kaip du kartus per metus 
peržiūrėti ir 8–10 proc. didinti darbo užmo-
kestį. 2007 m. balandžio ir rugsėjo mėnesiais 
atlyginimai buvo padidinti visiems apsaugos 
darbuotojams. 2008 m. pirmas atlyginimų kėli-
mas jau buvo nuo sausio 1 d., visi mūsų apsaugos 
darbuotojai tai pajuto. Kitas algų kėlimas numa-
tytas šių metų balandžio–gegužės mėnesiais. 
Prekybinius objektus saugoti sudėtingiausia, ten 
dirbančių apsaugos darbuotojų kvalifikacija yra 
aukščiausia, todėl artimiausiu metu jiems numa-
tomas didžiausias atlyginimų kėlimas.

Reguliariai vertinami darbuotojų poreikiai, 
suteikiama galimybė sportuoti sporto klubuo-
se, gerai atliekantiems darbo funkcijas darbuo-
tojams kompensuojami privalomieji apsaugos 
darbuotojo kursai, renkami geriausieji mėnesio 
darbuotojai, peržiūrimi darbuotojų atlyginimai.  

– Žinau, kad nei Jūsų, nei kitose saugos tar-
nybose negali dirbti darbuotojai be licencijos. 
Trumpai papasakokite, kaip jie licencijuoja-
mi? Ar nesusiduriate su tam tikromis proble-
momis?

PERSONALO VADOVĖ
Veronika jaskelevičienė

Personalo skyriaus vadybininkai
Svetlana macevič

marius Sakalauskas

VYR. FINANSININKĖ
Asta Rumbutytė

Buhalterė (DU)
Natalja Klevienė

KOMERCIJOS DIREKTORIUS
darius Obolevičius  

Vilniaus regiono 
pardavimų vadovas (1)

Vadybininkas–Vilnius (5)

Vadybininkas–Kaunas (1)

Vadybininkas–Klaipėda (1)

Vadybininkas–Šiauliai (1)

Marketingo vadybininkas (1)

UAB „GRIFS AG“ struktūra

Biuro administratorė
Auksė Radziulytė

ŪKIO SKYRIAUS VADOVAS
Arvydas Grikis

TECHNIKOS DIREKTORIUS
Gintautas matačiūnas

Technikos direktoriaus pavaduotojas (1)

Tech. priežiūros inžinierius

Tech. priežiūros technikas

CSP vadovas (1)

CSP operatoriai (4)

GS aptarnavimo tech. vadyb. (1)

Projektų vadovas (1)

Tech. sk. vadybininkas (1)

Vyr. inžinierius (1)

AGS-VSS montuotojai (10)

Projektuotojas (1)

DIREKTORIUS
Vytautas Kregždė

AKCININKAI

APSAUGOS TARNYBOS VADOVAS
Žydrūnas bukauskas

Apsaugos vadovai–Vilnius

Kauno regiono vadovas (1)

Klaipėdos regiono vadovas (1)

Šiaulių regiono vadovas (1)

Panevėžio regiono vadovas (1)

Alytaus–Marijampolės 
regiono vadovas (1)

Kandidatas į apsaugos darb.Apsaugos darbuotojas (397)Vyr. apsaugos darbuotojas (37)Objekto vadovas (10)Padalinio vadovas (1)

Informacijos darbuotojas (2)

GRG padalinys (14)

Apsaugos tarnybos vadovo 
pavaduotojas (1)

– Visi bendrovės darbuotojai turi būti licen-
cijuoti, t. y. išklausyti apsaugos darbuotojo mo-
kymo programą ir išlaikyti egzaminą teritorinėje 
policijos įstaigoje, pateikti visus reikalingus do-
kumentus savo tiesioginiam vadovui, kad gau-
tų apsaugos darbuotojo darbo pažymėjimą. Ši 
darbuotojams keliama sąlyga numatyta darbo 
sutartyje: įsidarbinus įmonėje, per tris mėnesius 
privalu gauti apsaugos darbuotojo pažymėjimą. 
Jeigu darbuotojas, dirbantis daugiau kaip tris 
mėnesius, neturi apsaugos darbuotojo darbo pa-
žymėjimo, policijos licencijavimo skyriaus parei-
gūnai surašo protokolą ir turi teisę skirti baudą.  
Darbuotojas, norintis gauti pažymėjimą, privalo 
lankyti specialius kursus, išlaikyti egzaminus, 
pateikti visus reikalingus dokumentus policijos 
įstaigai, kuri tik po 40 dienų išduoda pažymėji-
mą. Asmens ir turto saugos įstatyme nenumaty-
ta jokių pereinamųjų etapų apsaugos darbuotojo 
pažymėjimui gauti, todėl policijos įstaiga reika-
lauja, kad darbuotojas jau nuo pirmos darbo die-
nos turėtų darbo pažymėjimą. Tai realiai neįma-
noma padaryti, nes bylos medžiagos surinkimas 
iš darbuotojų, bylos atidavimas ir darbuotojų 
anketų patikrinimai policijoje užtrunka daugiau 
kaip 40 dienų, pažymėjimų išdavimas nuo 5 iki 
10 dienų ir t. t. Tai rimta problema, kurią labai 
sudėtinga spręsti.

– Ačiū už pokalbį ir sėkmės Jums, o Jūsų ko-
lektyvui – sėkmingai darbuotis.

Kalbėjosi Stanislovas mATAITIS
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Šiuo metu UAB „GRIFS AG“ dirba dau-
giau nei 600 žmonių. Dažnam jų prireikia 
konsultacijų įvairiais klausimais, neretai fi-
nansiniais. Ko dažniausiai klausiama? Apie 
tai kalbamės su bendrovės vyriausiąja fi-
nansininke Asta RUMBUTYTE ir buhaltere 
Natalija KLEVIENE.

Asta Rumbutytė:
Dažniausias klausimas labai paprastas – 

kada bus mokamas atlyginimas? Priminsiu, 
kad konkreti atlyginimo mokėjimo data 
yra nurodyta darbo sutartyje, bet dažnas to 
neprisimena. Tad pakartosiu, jog darbo už-
mokestis bendrovėje mokamas kiekvieno 
mėnesio 10–14 dienomis, avansas – 24–28 
dienomis. Žinoma, įvairios šventės bei darbo 
dienų perkėlimai situaciją koreguoja: jeigu 
atlyginimą reikia mokėti sekmadienį, tai teks 
palūkėti pirmadienio, jeigu šeštadienį – gaus 
diena anksčiau. Atrodytų, anokia čia proble-
ma paaiškinti, bet kartais pradedama skam-
binti iš visos Lietuvos jau nuo savaitės vidu-
rio – laiko dirbti lieka gerokai mažiau.

Žurnalistas:
Gal derėtų nustatyti specialų laiką klau-

simams?

Natalija Klevienė:
Būtų idealu, jei darbuotojai dėl atlyginimo 

iš viso nesielvartautų – jį visada mūsų ben-
drovė išmoka laiku. Kitas dažnai pasitaikantis 
klausimas – darbo valandos. Mes nuolat aiš-
kiname, jog darbo valandų apskaita buhalte-

rija neužsiima, tai padalinio vadovo pareiga. 
Kiek kas faktiškai dirbo viršvalandžių – mes 
nežinome, nes gauname tuos duomenis iš va-
dovų, todėl ir aiškintis darbuotojai privalo ne 
su mumis, o su jais.

Žurnalistas:
Kokių kitų klausimų sulaukiate?

Natalija Klevienė:
Dažniausiai darbuotojams prireikia įvai-

rių pažymų. Pvz., apie darbo užmokestį – sa-
vivaldybei, socialinės rūpybos skyriui. Nema-
žai darbuotojų gauna įvairias kompensacijas 
ar pašalpas – už mažamečius vaikus, ne vieną 
turime vienišą mamą. Pažymas stengiamės 
parengti kuo skubiau. Bet turime vieną prašy-
mą – būtų greičiau, jeigu parašytumėte pra-
šymą ir atsiųstumėte jį faksu (8~5) 244 9913 
arba, jei neturite galimybių, perduotumėte jį 
per padalinio vadovą. Nereikėtų ilgai aiškinti 
telefonu.

Asta Rumbutytė:
Esame parengę net specialią formą – pa-

kanka įrašyti savo vardą, pavardę ir nurodyti, 
už kokį laikotarpį ir kam turi būti pristatyta 
ši pažyma. Šitaip daug operatyviau. Ir dar – 
dažnas darbuotojas lygina savo uždarbį su 
kolegos atlyginimu ir teiraujasi, kodėl pasta-
rasis gauna daugiau...

Žurnalistas:
Labai lietuviškas klausimas. Kaip atsa-

kote?

Asta Rumbutytė:
Priežastys gali būti įvairios. Labai pri-

klauso nuo konkretaus darbuotojo ir kon-
krečios situacijos. Vieno darbuotojo šeima 
didelė, kitam mokesčiai sumažinti. Trečiam 
alimentai ar antstolis turi pretenzijų... Tad 
terminas „į rankas“ labiau tinka tiems, ku-
rie moka atlyginimus vokeliuose, o mes tuo 
neužsiimame. 

Natalija Klevienė:
Beje, dėl antstolių. Kartais darbuotojai 

bijo pasakyti savo banko sąskaitos numerį. 

Ypač jeigu sąskaita areštuota. Girdi, pervesit 
atlyginimą ir jis jo negaus. Tokiu atveju mes 
išduosime antstoliui pažymą ir areštas bus 
nuimtas.

Žurnalistas:
Ačiū už pokalbį. O gerbiamiems skaityto-

jams noriu priminti, jog nuo šiol atsakymus 
bei konsultacijas Jums rūpimais klausimais 
galėsite rasti ir kituose laikraščio numeriuo-
se. Žinoma, jeigu pateiksite klausimų.

Kalbėjosi Kazys bAGdONAVIČIuS

Apie atlyginimus ir ne tik…

Bendrovės vyriausioji finansininkė Asta Rumbutytė (dešinėje) ir buhalterė Natalija Klevienė 
pasirengusios atsakyti į visus darbuotojų pateikiamus klausimus.

NAujIENOS TRumPAI

Remiame autoralio 
komandą „ACmE-GRIFS AG“

APSKAITININKĖ (-AS)
Vieta: 
Vilnius.
Padalinys: 
finansų, apskaitos.
Siūlomo darbo pobūdis: 
■ medžiagų apskaita; 
■ PVM sąskaitų faktūrų išrašymas; 
■ pagalba buhalterei ir vyr. finansininkei.
Reikalavimai: 
■ geri darbo kompiuteriu įgūdžiai; 
■ buhalterinio darbo patirtis; 
■ gebėjimas greitai mokytis; 
■ savarankiškumas; 
■ kruopštumas; 
■ atsakingumas; 
■ mokėjimas vesti medžiagų apskaitą.
Privalumai: 
■ darbas programa „Profit“. 
Įmonė siūlo: 
■ karjeros galimybes; 
■ įdomią patirtį tarptautinėje kompanijoje; 
■ draugišką kolektyvą; 
■ visas socialines garantijas.
Siūlomas atlyginimas: 
sutartinis.

APSAuGOS dARbuOTOjAS (-A)
Vieta: 
visi miestai.
Siūlomo darbo pobūdis: 
■ pastatų apsauga;  
■ administracinių pastatų, įmonių 
    teritorijų apsauga;  
■ darbas prekybos centruose; 
■ viešųjų renginių apsauga.
Reikalavimai: 
■ ne žemesnis kaip pagrindinis išsilavinimas;  
■ geras fizinis ir psichologinis pasirengimas; 
■ atsakingumas, sąžiningumas, 
    punktualumas.
Privalumai: 
■ panašaus darbo patirtis; 
■ vairuotojo pažymėjimas; 
■ leidimas tarnybiniam šaunamajam ginklui. 
Įmonė siūlo: 
■ patrauklų atlyginimą;  
■ visas socialines garantijas; 
■ lankstų darbo grafiką 
    (dienomis, paromis, naktimis); 
■ nemokamus šaunamojo ginklo kursus. 
Siūlomas atlyginimas: 
sutartinis.

ObjEKTO APSAuGOS VAdOVAS
Vieta: 
Kaunas.
Siūlomo darbo pobūdis: 
■ bendravimas su klientais; 
■ personalo klausimai; 
■ darbo organizavimas, kontrolė, darbuotojų 
    mokymai; 
■ darbo grafikų sudarymas; 
■ iškilusių problemų sprendimas; 
■ objekto apsaugos darbo planavimas ir tobulinimas.

Reikalavimai: 
■ ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas; 
■ komunikabilumas ir mokėjimas dirbti komandoje; 
■ strateginis mąstymas, atsakingumas, 
    organizuotumas; 
■ lyderio savybės.
Privalumai: 
■ vadovaujančio darbo patirtis apsaugos srityje. 
Siūlomas atlyginimas:
sutartinis.

SKELBIMAI

UAB „Grifs AG“ kartu su UAB „Acme Kompiuterių Komponentai“ remia 
autoralio komandą „ACME-GRIFS AG“. Ji dalyvauja Lietuvos autoralio čem-
pionatuose ir pasiekia neblogų sportinių rezultatų. Autoralio komanda neabe-
jotinai reklamuoja ir garsina įmonės vardą. Pergalių siekimas, adrenalinas, sun-
kus darbas ir išbandymai – tai savybės, kurios sieja automobilių sportą su verslu. 
Lyderių vietas užimanti „ACME-GRIFS AG“ komanda pasižymi visomis šiam 
sportui reikalingomis savybėmis. Patyrę „ACME-GRIFS AG“ vairuotojai, konku-
rencingi automobiliai, kompetencija ir stipri komanda – tai azartiškos, įdomios 
ir žiūrovams gražios kovos garantija. Remdama šią komandą UAB „Grifs AG“ 
palaiko ir automobilių sporto plėtrą.

      mūsų inform.

UAB „GRIFS AG“ reikalingi:
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• ☺ •
– Kur buvo mano galva, kai 

aš nutariau tave vesti? – dūsavo 
žmonai apsauginis.

– Ant mano krūtinės, bran-
gusis, – patikslino žmona.

• ☺ •
Pavargęs apsauginis grįžta 

iš darbo namo, o žmona jo 
klausia:

– Duonos nupirkai? Juk pra-
šiau...

– Ne vyrų reikalas.
Tada eime, užsiimsime vyrų 

reikalu.

– Negalima pajuokauti? Ko-
kios duonos atnešti?              

• ☺ •
– Jūs tvirtinate, jog patekote į 

kaltinamųjų suolą per sklerozę?
– Taip, pone teisėjau. Aš pamir-

šau apie signalizaciją...

• ☺ •
– O dabar papasakokite, kaip jūs 

atidarėte seifą.
– Negaliu, pone teisėjau. Salėje 

pilna konkurentų...

UAB „GRIFS AG“
Lazdynų g. 21, Vilnius 
Tel. +370 5 244 5755 
Faks. +370 5 244 9913 
El. p. info@grifsag.lt

BUhALTERIJA
Tel. +370 5 244 1437 
KOMERcIJOS SKyRIUS
Tel. +370 5 244 9665 
El. p. komercija@grifsag.lt

PERSONALO SKyRIUS
Tel. +370 5 244 5755 
El. p. personalas@grifsag.lt
TEchNINIS SKyRIUS
Tel. +370 5 270 6514 

KAUNO REGIONAS
Tel. +370 37 71 13 35 
Mob. tel. +370 616 36 092 
KLAIPĖDOS REGIONAS
Mob. tel. +370 618 08 006 

PANEVĖŽIO REGIONAS
Mob. tel. +370 618 08 003 
ŠIAULIų REGIONAS
Mob. tel. +370 618 72 708 
ALyTAUS, MARIJAMPOLĖS REGIONAI
Mob. tel. +370 618 07 752

juOKAS PRO duRų SKyLuTę

LINKSMOJI DALIS

LINKSmASIS EKIPAŽAS

18
Ronaldą POPLAVSKĮ

20
Šarūną ŠVYTORAITĮ

Renaldą RIMKŲ
Kirilą GOLOVIUKĄ
Veroniką BEZMEN

Paulių TYLĄ
Vaidą SVIRSKĮ

Pavelą ROŽEVIČ
Romą GARBŠTAITĘ

Šarūną STOROŽENKO
Pavelą LAVRECKĮ

Deimantę TENDZEGOLSKYTĘ
Martyną TAMUTĮ

25
Joną RAMANAUSKĄ

Natalją VACHMIANINĄ
Jekateriną PTAŠNIKIENĘ

30
Mindaugą LINKŲ

Ingą BELECKIENĘ
Žydrūnę STONČIŪTĘ

Ingą AUKŠTINAITIENĘ

35
Andrėjų DEDIULEVĄ

Oną ŽIOBIENĘ
Jolitą PAURIENĘ

Dianą OLIŠAUSKIENĘ
Laimą MITKIENĘ

40
Ritą RADZVILIENĘ

Sergejų ŠANCEVĄ
Aną BEZMEN

45
Romualdą PILIPAVIČIŲ

50
Zitą KUBERTAVIČIENĘ

Raimundą DEKERĮ

55
Mečislovą AURYLĄ

SVEIKINAME 
JUBILIEJAUS 

PROGA

Parengė spaudai LĮ „Kriventa“, V. Pietario g. 5–3, LT-03122 Vilnius
Tel./faks. (8 ~ 5) 265 0629, kriventa@takas.lt 
Redaktorius K. Matačiūnas, dizaineris V. Zaleckis, dailininkas R. Grabauskas

Laiškus, pasiūlymus, pageidavimus prašome siųsti 
Auksei Radziulytei info@grifsag.lt 

Lazdynų g. 21, LT-04129 Vilnius, tel. (8 ~ 5)  244 5755

GANDRAS APLANKĖ
Ramūną PALUBAITĮ – sausio 23 d. gimė sūnus DEIMANTAS

Elmirą GUSEINOVĄ – kovo 16 d. gimė sūnus EDVINAS

Jau tradicija tapo geriausių mėnesio darbuotojų rinkimai, kurie vyksta 
kiekvieną mėnesį apsaugos vadovų susirinkimo metu. Regionų apsaugos 
vadovai pristato vieną ar kelis kiekvieną mėnesį pasižymėjusius darbuotojus. 
Renkant geriausią darbuotoją atsižvelgiama į gerus darbo rezultatus, 
iniciatyvumą, ekstremalių situacijų sprendimą, pavyzdinį elgesį ir t. t. Mėnesio 
geriausiems darbuotojams skiriamos piniginės premijos. Norime pasveikinti 
2007 m. gruodžio bei 2008 m. sausio ir vasario mėn. geriausius darbuotojus. 

• ☺ •                                                                                                   
Žmona klausia apsauginio:
– Įdomu, kodėl tu niekada ne-

mūvi vestuvinio žiedo?
– Per tokius karščius?! – stebisi 

apsauginis.
 

• ☺ •
– Daktare, kiekvieną naktį sapnuo-

ju tą patį sapną: prieš mane sunkios 
durys su užrašu. Aš jas stumiu, stu-
miu, bet niekaip negaliu atidaryti.

– O kas ant durų parašyta?
– „Traukti“...

• ☺ •
Kalbasi du vagys:
– Kad tu žinotum, koks kalėjimo 

direktoriaus laikrodis! Fantastika!
– Netikiu. Parodyk...

• ☺ •
– Sakykite, panele, kur jūs slėpė-

te savo pinigus?
– Liemenėlėje.
– Tai kodėl jūs nerėkėte, kai 

plėšikas įkišo ten savo ranką?
– Aš maniau, kad jis turi gerų 

ketinimų...

• ☺ •
Dama – detektyvui:
– Noriu, kad jūs sektumėt 

mano vyrą ir šitą damą rytą 
ir vakarą, rytą ir vakarą. No-
riu, kad išsiaiškintumėte, ką ji 
jame rado...

• ☺ •
– Ar žinote, kas yra melo de-

tektorius?
– Ne tik žinau... Esu jį vedęs...

Parinko 
Stasys ARLAuSKAS

Vilma BEINORIENĖ 
Giedrius SADAUSKAS

Antanas DZIDZINAVIČIUS
Mantas RAKAUSKAS

Dominykas LAGUNAVIČIUS 
Roman DEMIDENKO

Geriausieji 
mėnesio  

darbuotojai
Larisa LAIKINA 

Andrius VYŠNIAUSKAS
Jolanta DRANŽILAUSKIENĖ

Sigita BERUČKAITĖ


