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Senųjų ir Naujųjų metų sandūra – tin-
kamiausias laikas įvertinti per metus įvy-
kusius pokyčius, nuveiktus darbus. Jūsų 
rankose ketvirtasis šio laikraščio numeris, 
per šiuos metus mums pavyko išleisti visus 
planuotus numerius – ir tai yra džiugu, 
kad jau turime tradiciją ir ateinančiais 
metais būtinai tęsime šio laikraščio leidi-
mą, kartu sieksime, kad jis būtų įvairesnis 
ir įdomesnis visiems mums!

2008-ieji UAB „GRIFS AG“ buvo už-
tikrinto stiebimosi aukštyn metai. Nuo 
2007-ųjų pabaigos UAB „GRIFS AG“ dar-
buotojų gretos padidėjo nuo penkių šimtų 
iki apytiksliai septynių šimtų darbuoto-
jų. Darbo vietų gausėjimą lėmė ir toliau 
sėkmingai atliekama UAB „GRIFS AG“ 
plėtra visoje šalies teritorijoje. Pagrįstai 
galime teigti, kad šiuo metu esame viena 
iš didžiausių ir sparčiausiai auganti sau-
gos tarnyba Lietuvoje. 2007 m. padidino-
me apyvartą 47 proc. (beveik 1,5 karto), 
2008 m. augimas yra 60 proc. (1,7 karto), 
metinė apyvarta bus apie 17 mln. litų. Ga-
lime kartu pasidžiaugti šiais pasiekimais 
ir palinkėti vieni kitiems ir kitais metais 
visokeriopos sėkmės! 

Kalbant apie kitų metų darbus ir iš-
šūkius negalima pamiršti, kad laukia 
ekonominės krizės metai ir visiems 
tikrai bus sunkiau ir gyventi, ir dirbti, 
todėl noriu iškelti svarbiausią kitų metų 
mūsų tikslą – kokybė. Turėtume kiekvie-
nas suprasti ir įsisąmoninti, kad įmonės 
įvaizdis, jos atliekamų darbų kokybė 
priklauso nuo kiekvieno darbuotojo 
darbo, kiekvieno atliekamo veiksmo ko-
kybės. O nuo įmonės įvaizdžio klientų ir 
visuomenės akyse priklauso ir kiekvieno 
įmonės darbuotojo gerovė.

Tam, kad galėtume teikti kokybiškas 
paslaugas, stengiamės ir stengsimės dar-
buotojams sudaryti kuo palankesnes sąlygas 

dirbti, kelti kvaliikaciją ir tobulėti. Kaip 
tarptautinės saugos kompanijų grupės 
dalis, siekiame taikyti tarptautinius stan-
dartus plėtodami dialogą su darbuotoju, 
t. y. stengiamės išsiaiškinti jo poreikius, 
vykdyti konkrečius veiksmus, kad darbuo-
tojas darbo vietoje jaustųsi patogiai, galė-
tų kuo geriau patenkinti savo asmeninius 
poreikius. Galime tik pasidžiaugti, kad 
darbuotojų kaita „GRIFS AG“ yra kur kas 
mažesnė nei kitose apsaugos kompanijose, 
tikime, kad pasirinkome teisingas dar-
buotojų motyvavimo priemones siekdami 
darbuotojų lojalumo.

Įvertinant šalies ekonominės būklės 
pokyčius per 2008-uosius metus UAB 
„GRIFS AG“ darbuotojams buvo pakelti 
mėnesiniai darbo atlyginimai tris kartus: 
sausį, balandį–gegužę ir rugsėjį–spa-
lį. Noriu pasidžiaugti, kad atlyginimus 
gauname laiku, o kai jie dar ir didėja, 
tai ypač džiugu, nes šiuo metu šalyje kai 
kurios įmonės priverstos atleisti darbuo-
tojus ar mažinti jų atlyginimus. Taip pat 
ėmėmės ir naujos ilgalaikės motyvavimo 
priemonės – visus UAB „GRIFS AG“ ap-
saugos darbuotojus ir apsaugos sistemų 
montuotojus papildomai apdraudėme 
nuo nelaimingų atsitikimų darbo metu. 
Apdrausdami darbuotojus siekėme, 
kad darbuotojas darbo vietoje jaustųsi 
užtikrintas, labiau pasitikėtų savo ge-
bėjimais. Taip pat pradėjome drausti 
darbuotojus papildomu sveikatos drau-
dimu (apie tai skaitykite šiame leidiny-
je). Kitais metais tobulinsime ir plėsime 
šį projektą. Numatėme organizuoti mo-
kymus apsaugos darbuotojams. Taip pat 
bus sudaryta pašalpų teikimo sistema. 
Toliau vertinsime darbuotojus, rinksime 
geriausiuosius, teiksime premijas. Atei-
nančiais metais taip pat numatyti rengi-
niai įmonės darbuotojams.

Gerbiamieji darbuotojai,
Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems metams artėjant norime nuo-

širdžiai visus pasveikinti ir palinkėti stiprybės gyvenimo iššūkiams 
atremti, kantrybės brandiems darbams atlikti ir šviesių vilčių niū-
rioms akimirkoms įveikti.

Išvakarėse 2009-ųjų džiaugiamės mūsų visų kartu atliktais dar-
bais. Labai vertiname Jūsų pastangas ir tikime, kad ateinantys 
metai bus kupini tikrai nemenkų pasiekimų.

Nuoširdžiai UAB „Grifs  AG“

SVARBIAUSIAS TIKSLAS – ATLIEKAMŲ 
DARBŲ KOKYBĖ

Kaip ir kiekvienais metais, rinkome 
geriausiuosius mėnesio darbuotojus, nu-
sipelniusius už priimtus efektyvius sprendi-
mus ekstremaliose situacijose. Jiems buvo 
skirtos vienkartinės piniginės premijos. 
Rengėme įvairius renginius (sporto rengi-
niai, mokymai, pasitarimai, „GRIFS AG“ 
gimtadienio šventė ir pan.), skirtus ko-
lektyvui formuoti, komandinei dvasiai 
ugdyti.

Šiais metais buvo pateikta paraiška 
ES paramai kvaliikacijos kėlimo, moky-
mo projektui įgyvendinti. Šiuo projektu 
siekiame „GRIFS AG“ apsaugos darbuo-
toją kilstelti į naują lygmenį – plėsti jau 
dirbančio apsaugos darbuotojo kompe-
tencijos ribas ir profesionaliai parengti 

bei adaptuoti naujuosius apsaugos dar-
buotojus. Taip pat nusprendėme kitais 
metais įdiegti ISO 9001 kokybės vadybos 
standartą įmonėje, diegimo darbus jau 
pradėjome šiais metais. Kokybės vadybos 
standarto įdiegimas tik sustiprins mūsų, 
kaip kokybiškas paslaugas teikiančios 
kompanijos, pozicijas rinkoje. 

Tad ir ateinančiais metais puoselėkime 
šią darnią „GRIFS AG“ bendruomenę, nes 
visi kartu galime atlikti didžius darbus, 
pasiekti kur kas didesnių tikslų, įgyven-
dinti daugiau svajonių. Tad dirbkime, sie-
kime ir svajokime kartu!

Vytautas KREGŽDĖ 
UAB „GRIFS AG“ direktorius
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Šioje jau tradicinėje „GRIFS AG Žinios“ skil-
tyje papasakosiu apie viešnagę pas „GRIFS AG“ 
darbuotojus Alytuje. 

Ankstų penktadienio rytą kelyje skrosdama 
tirštą rūką stengiausi susidėlioti aktualių ir domi-
nančių klausimų planą. Na, kaip liaudies išmin-
tis byloja – tik išpasakok savo planus Aukščiau-
siajam – kaip mat, švelniai tariant, juos pakeis. 
Tačiau esu įsitikinusi, kad į gera, nes pokalbis su 
Alytuje dirbančiais kolegomis vyko tikrai sklan-
džiai ir „gyvai“. 

Kiekvieno „GRIFS AG“ darbuotojo paprašiau 
papasakoti, t. y. pasidalyti patirtimi apie netikė-
čiausius atvejus, įvykusius jų darbo praktikoje. O 
tokių būta tikrai, tačiau apie viską – iš eilės.

Pirmąją „GRIFS AG“ apsaugos darbuotoją 
Sigitą Beruckaitę aplankiau „Hyper Rimi“. Ji dir-
ba šio prekybos centro rampos poste. Apskritai 
„GRIFS AG“ dirba jau dvejus su puse metų. Si-
gitos pasiteiravau, ar nenuobodu dirbti rampoje, 
stebėti prekybos centro darbuotojų darbą, juk 
daugiausia pažeidimų įvykdoma prekybos salė-
je. „Nenuobodu, o ir pačių prekybos centro dar-
buotojų padarytų vagysčių yra pasitaikę. Yra bu-
vęs atvejis, kai prekybos centro mėsos skyriaus 
darbuotoja naudojosi produktų utilizavimo 
procedūra. Pastebėjau, kad utilizacijai išvežamų 
prekių kiekiai buvo daug didesni nei suskaičia-
vau pagal nurašymo akte nurodytus svorius. Dėl 
minėto įvykio ši darbuotoja buvo atleista.“ 

Tame pačiame prekybos centre aplankiau ir 
prie kasų bei vaizdo stebėjimo kambaryje dir-
bančius Joną Soraką, Giedrių Sadauską, Petrą 
Remeiką ir Kristiną Vaišnoraitę.

Jono, kuris „GRIFS AG“ apsaugos darbuoto-
ju dirba jau trejus metus, pasiteiravau, ar būna, 
kad vagį atskiria jam tik įėjus pro duris, ar yra 
jį išduodančių bruožų, o gal elgesys kitoks. Jo-
nas suabejojo – paprastai vagys turi tam tikrų 
bruožų, jie tiesiog išsiskiria. Sunku net pasakyti 
kuo. Žinoma, labiausiai pastebi asocialius, išgerti 
linkusius asmenis. Bet būna ir tokių, kurių nie-
kada negalėtum įtarti. Va, neseniai sulaikė vagi-
liaujančią mokytoja dirbančią moterį. Jaunas ar 
senas, dirbantis ar ne – visokių atvejų pasitaiko. 

Ir visgi, pagalvojau sau tyliai, negi intriguojan-
čių istorijų nesulauksiu? Mano smalsumą paten-
kino vyr. apsaugos darbuotojas Giedrius, kuris 
papasakojo atvejį, kai solidžias pareigas užiman-
tis asmuo „įsisuko“ į prabangių gėrimų lentyną. 

Vagišius buvo pagautas ir perduotas policijai. 
Vėliau paaiškėjo, jog jo namuose buvo rastas itin 
didelis kiekis panašių gėrimų. „Matyt, adrenalino 
tokiam žmogui trūksta,“ – stebisi Giedrius. 

„Visko šiame darbe pasitaiko. Būna tikrai ne-
įtikėtinų situacijų,“ – sako vyr. apsaugos vadovas 
Petras Remeika. „Kartą sulaikėme mergaitę, ku-
rios striukės gobtuve aptikome apatinio trikotažo. 
Ji suglumusi aiškino, kad prekės tikrai neėmė ir 
apskritai nesuprantanti, kaip ji atsirado gobtuve. 
Peržiūrėję vaizdo įrašą pamatėme, kad prekė įkrito 
savaime, mat toji mergina prekę kliudė tuo nelem-
tu gobtuvu. Mergaitės, žinoma, atsiprašėme.“ 

Kristinos, kuri pro vaizdo ekranus įdėmiai 
stebėjo prekybos salę, paklausiau, ar patinka šis 
darbas. Mergina nesuabejojo: „Taip, patinka. 
„GRIFS AG“ apsaugos darbuotoja atėjau dirbti 
laikinai – vasaros sezonu, o štai jau dirbu pusan-
trų metų,“ – šypsosi. „Dirbdama net studijuoju 
dieninėse studijose (Lietuvos kūno kultūros 
akademijoje – aut. past.)“. Pasiteiravau, ar Kris-
tina nepavargsta, nepatiria streso. „Na, dabar jau 
nebe, pirmuosiuose kursuose buvo sunkiau, bet 
ir tada suderindavau studijas su darbu, pavyksta 
susiplanuoti“. Sužinojau, kad ir Rūta Mockevi-
čiūtė (tame pačiame prekybos centre dirbanti 
apsaugos darbuotoja, tačiau tądien turėjusi lais-
vadienį) studijuoja dieninėse studijose Vytauto 
Didžiojo universitete. Ši mergina į „GRIFS AG“ 
atėjo padirbėti taip pat tik vasaros sezonu. Džiu-
gu, kad toji vasara tęsiasi iki šiol.

Išgėrusi kavos ir atsisveikinusi su „GRIFS AG“ 
darbuotojais „Hyper Rimi“ patraukiau į „Moki 
veži“ prekybos centrą. Jame mane pasitiko Dai-
va Gircienė, viena seniausiai dirbančių „GRIFS 
AG“ darbuotojų Alytuje. Daivos pasiteiravau, 

kaip sekasi dirbti šiame prekybos centre, ar daž-
nai pasitaiko vagysčių. „Esame taikūs, ramūs 
žmonės – „dzūkeliai“, todėl incidentų čia pasitai-
ko nedaug, o ir pirkėjų kontingentas kitoks nei 
didžiuosiuose prekybos centruose. Ten „visokio 
plauko“ žmonės apsilanko“. Mandagiai ir santū-
riai atsakinėjusi į klausimus Daiva pagyvėjo pa-
klausta apie kolektyvą Alytuje. „Kolektyvu tikrai 
nesiskundžiu. Organizuojame įvairias atrakcijas 
kartu, bendraujame. Taip pat puikiai sutariame 
su kolegomis iš Marijampolės, susitinkame, kar-
tu išvažiuojame pabūti gamtoje ir pan.“ Smagu, 
kai šios nedidelės bendruomenės nariai stengiasi 
vieni kitus pažinti ir sutarti. 

Viešnagę baigiau „Supernetto“ prekybos 
centre. Čia mano pašnekovė Eglė Margevičiūtė 
maloniai nustebino netikėtu atsakymu į banalų 
klausimą, ar jai patinka šis darbas, juk daugiau 
apsaugos darbuotojais dirba vyrai. „Labai patin-
ka. Norėjau netgi dirbti vadinamojoje „zonoje“, 
stoti į Policijos akademiją“. „Kodėl?“ – negalėjau 
atsistebėti, kiek žinau, tokioms profesijoms rei-
kia specialios ir tikrai nelengvai įgyjamos pa-
rengties. „Man patinka tokie „stiprūs“ darbai. 
Matyt, todėl, kad mano šeimoje tėtis dirba po-
licijos pareigūnu, brolis taip pat dirba apsaugoje, 
o ir kolektyvas čia labai draugiškas, daug ben-
draujame“. Pokalbis su Egle suteikė peno mano 

mintims – juk svarbiausia žinoti, ko nori. Tada 
atrasi ir būdą, kaip pasiekti savo tikslą, ar bent 
jau žinodamas, ko nori, jausis gerai čia ir dabar. 

Straipsnį apibendrinsiu trumpu, tačiau išsa-
miu interviu su Alytaus ir Marijampolės miestų 
apsaugos vadovu Eduardu KuzMINu, kuris 
eskortavo mane į „GRIFS AG“ saugomus objek-
tus Alytuje. 

– Eduardai, kiek iš viso dirba apsaugos dar-
buotojų Alytuje? Kaip Jums sekasi kartu dirbti, 
sutarti?

– Iš viso Alytuje darbuojasi septyniolika ap-
saugos darbuotojų. Dirbti ir sutarti mums seka-
si tikrai neblogai. Būna visko – ir gerų, ir blogų 
dienų. Tačiau kartu bendraujame ir po darbo 
valandų – lankomės sporto klube, kartu su Ma-
rijampolės kolektyvu rengiame bendras išvykas 
į gamtą, ledo rūmus ir pan. Manau, pagrindi-
niai darnių santykių veiksniai – tai kolektyvas, 
nedidelė kaita. Atėjęs naujas darbuotojas priva-
lo įsilieti į kolektyvą (tikrai draugišką). Tokiam 
darbuotojui adaptuotis padeda vyr. apsaugos 
darbuotojai Petras Remeika ir Giedrius Sadaus-
kas, be jų ir aš turbūt būčiau ne aš. Jie atlieka mil-
žinišką darbą, tuo palengvindami manąjį.

Iš tiesų daug dėmesio skiriame bendravimui, 
jį grindžiame draugišku pasitikėjimu. Toks ben-
dravimas labiau įpareigoja nei dalykiški darbi-
niai santykiai – juk draugo nepavesi.

– Kaip manai, ko trūksta organizuojant dar-
bą Alytuje ir, atvirkščiai, ką galima išnaudoti?

– Man asmeniškai trūksta laiko. Galėtų būti 
24 valandos darbui ir 24 valandos poilsiui ir jokių 
miego pertraukų. O kalbant apie išnaudojimą, 
tai stengiuosi atrasti kiekvieno žmogaus gerąsias 
savybes ir tai, ką jis galėtų atlikti labai gerai. 

– Koks turėtų būti apsaugos darbuotojas?
– Apsaugos darbuotojas, ypač prekybos cen-

truose, turėtų būti intelektualus, kultūringas... ir 
kartais kurčias.

Rūta PULOKAITĖ

„GRIFS AG“ PIETŲ LIETUVOJE: ALYTUS

KLAUSIATE – ATSAKOME

 Valandinį darbo užmokestį rasite darbo sutarties 3 punkte. Šiame atsiskaitymo lapelio pavyzdy-
je valandinis atlygis sudaro 5,30 Lt.
1 – dirbta valandų;
2 – nustatytas mėnesio darbo valandų skaičius;
3 – neapmokestinamas pajamų dydis;
4 – papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (jeigu turite vaikų iki 18 metų ir pan.);
5 – dirbtos valandos x valandinis atlygis (pavyzdyje: 161 x 5,30 = 853,3 Lt);
6 – priedas už darbą naktį. Valandinis atlygis : 2 x valandų skaičius, kiek dirbta naktį (pavyzdyje: 
5,30 : 2 x 56 = 148,4 Lt);
7 – priedas už viršvalandžius. Valandinis atlygis : 2 x viršvalandžių skaičius (pavyzdyje: 5,30 : 2 
x 9 = 23,85 Lt);
8 – priedas už darbą švenčių metu. Valandinis atlygis x valandų skaičius, kurį dirbote švenčių 
metu (pavyzdyje: 5,30 x 15 = 79,50 Lt);
9 – visas apskaičiuotas darbo užmokestis;
10 – pervesta avanso suma;
11 – pajamų mokestis lygus: visas apskaičiuotas darbo užmokestis – (NPD + PNPD) x 24% 
(pavyzdyje: (1105,05 – (320 + 32)) x 24% = 180,73 Lt);
12 – darbuotojo „Sodros“ įmoka lygi: visas apskaičiuotas darbo užmokestis x 3% (pavyzdyje: 
1105,05 x 3% = 33,15 Lt);
13 – mokestis, kurį sumoka darbdavys „Sodrai“. Visas apskaičiuotas darbo užmokestis x 30,98% 
(pavyzdyje: 1105,05 x 30,98% = 342,34 Lt);
14 – liko sumokėti darbo užmokesčio: visi priskaitymai – visi atskaitymai (pavyzdyje: 853,30 + 
148,40 + 23,83 + 79,50 – 200,00 – 180,73 – 33,15 = 691,17 Lt).

Parengė „GRIFS AG“ buhalterė Natalija KlevIeNė

Vilnius

Atsiskaitymo lapelis

2008 m. lapkričio mėn.

Priskaitymų pavadinimai Dydis (Lt) Atskaitymų pavadinimai Dydis (Lt)

Vardas Pavardenis (Apsaugos darbuotojas)

14 iš 29 d.
161 iš 152 val. NPD = PNPD = 320,00 32,00

853,30 200,00Pagr. atlyginimas Avanso pervedimas

148,40 180,73Priedas už darbą naktį (0,5) (56.00 val.) Pajamų mokestis

23,85 33,15Priedas už viršvalandžius (0,5) (9.00 val.) Sodra darbuot.

79,50Priedas už darbą švenčių metu (1) (15.00 

691,17 LtIšmokėti:

Iš viso priskaityta: 1105,05 Lt Iš viso atskaityta: 413,88 Lt

Sodrai įm.: 342,34 Lt
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Petras REmEika

kristina VaiŠnoRaitĖ

Eglė maRGEViČiŪtĖ

Jonas SoRaka

Giedrius SadauSkaS

Sigita BERuckaitĖ
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Automobilių sporto populiarumas Lietuvo-
je sparčiai auga. Manau, daugelis mūsų esame 
stebėję bent vienerias lenktynes, patyrę gerų, 
adrenalino kupinų akimirkų. Na, o yra ir tokių, 
kuriems ralis (viena populiariausių ir mėgstamų 
automobilių sporto šakų Lietuvoje) yra tai, ką 
galime pavadinti gyvenimo būdu. Ir štai tokių 
iniciatorių dėka gimė „ACME-GRIFS AG“ ko-
manda, kuriai atstovauja net keli ekipažai, o jų 
priešakyje vieni žinomiausių Lietuvos lenktyni-
ninkų: Saulius Girdauskas su šturmanu Pauliu-
mi urbonu, Audrius Gimžauskas su šturmanu 
Kęstučiu Girštautu, Henrikas Kazlauskas, Arū-
nas Vaičiūnas, Irmantas Žukauskas.

Šių metų Lietuvos automobilių ralio čempio-
natas (LARČ) „ACME-GRIFS AG“ ekipažams 
buvo labai permainingas – teko pajusti saldų 
pergalių skonį ir išgyventi nusivylimo kartėlį. 
Daug įvairių jausmų, emocijų, minčių – tuo sku-
bame pasidalyti su Jumis, didelio „GRIFS AG“ 
ekipažo nariais.

Taigi 2008 m. LARČ sezonas prasidėjo ne 
tradiciškai žiemos raliu, o gegužę, mat žiema 
šiais metais, deja, buvo lyg besitęsiantis ru-
duo – be sniego ir šalčio. Dėl netinkamų oro 
sąlygų žiemos ralis prarastų savo unikalų žavesį. 
Ir štai pirmajame LARČ etape – Vilniaus ralyje 
„ACME-GRIFS AG“ komandos S. Girdaus-
ko ir P. urbono ekipažas startavo su naująja 
„Škoda Fabia WRC“. Reikia pastebėti, kad toks 
automobilis Lietuvos ralio lenktynėse yra nau-
jiena, gerokai pranašesnis už kitus ralio dalyvių 
ekipažus. Vilniaus ralyje „Mitsubishi Evolution 
IX“ automobiliu taip pat startavo dar vienas 
„ACME-GRIFS AG“ ekipažas – A. Gimžauskas 
su K. Girštautu. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, Vilniaus ra-
lyje triumfavo S. Girdauskas su P. urbonu, o 
A. Gimžauskas su K. Girštautu užėmė penktąją 
vietą bendrojoje įskaitoje ir trečiąją savoje N4 
klasėje. Tokiomis optimistinėmis nuotaikomis 
sportininkai baigė pirmąjį etapą.

Antrasis šių metų LARČ etapas „ERGO Ral-
ly Cesis 2008“ vyko birželį Latvijoje, Cesio mies-
te. S. Girdauskas su savąja „Škoda Fabia WRC“ 
iškovojo trečiąją prizinę vietą bendrojoje įskai-
toje ir antrąją vietą A+ klasėje. A. Gimžausko 
ekipažui Cesyje nesisekė, inišo linijos kirsti šia-
me etape jiems neteko dėl patirtos avarijos. Tą 
patį, birželio, mėnesį įvyko ir trečiasis 2008 m. 
LARČ etapas – „Saulė 2008“. Šiame ralyje lenk-
tynininkas S. Girdauskas atsirevanšavo už antrą-
jį etapą Cesyje laimėdamas pirmąją vietą. Tačiau 
A. Gimžauskui, važiavusiam su „Mitsubishi Evo 
Lancer IX“, ir šis etapas, deja, nebuvo sėkmin-
gas – dėl rimto automobilio gedimo tęsti kovos šis 
„ACME-GRIFS AG“ ekipažas jau nebegalėjo.

2008 m. rugpjūtį vykęs ketvirtasis LARČ 
etapas „Aukštaitija 2008“ pakišo koją favoritui 
S. Girdauskui ir jo „Škoda Fabia WRC“. Iš lenk-
tynių jis pasitraukė dėl patirtos avarijos slidžioje 
trasoje. O štai A. Gimžauskas su „Mitsubishi Evo 
Lancer IX“ užėmė garbingą devintąją vietą ben-
drojoje įskaitoje ir aštuntąją savoje N4 klasėje.   

Penktasis ir paskutinis 2008 m. LARČ etapas 
įvyko spalio mėnesį. Ralis „Aplink Lietuvą“ yra 
seniausias ralis Lietuvoje, pirmosios šio ralio 
varžybos įvyko 1931 m. Šis ralis buvo sėkmin-
gas A. Gimžausko ekipažui, jis užėmė ketvirtąją 
vietą bendroje įskaitoje ir trečiąją vietą savoje N4 
klasėje. Tačiau šis paskutinysis LARČ etapas su-
maišė kortas S. Girdausko vairuojamam ekipa-
žui. Atsiradęs nemenkas ralio trasos nelygumas 
pakeitė jų „Škoda Fabia WRC“ važiavimo tra-
jektoriją, deja, teko sportininkams inišuoti krū-
mynuose, rimtai apgadinus savąjį automobilį. 

Tačiau susumavę sportininkų rezultatus ga-
lime tik pasidžiaugti jų pastangomis, nes pagal 
2008 m. LARČ komandinių rezultatų suvestinę 
„ACME-GRIFS AG“ komanda užima trečiąją 
vietą iš šiais metais dalyvavusių 16 komandų! 
Valio valio valio!

Kad jau šis LARČ sezonas baigėsi ir ruo-
šiamasi kitų metų startams, nusprendžiau 
pakalbinti „ACME-GRIFS AG“ komandos 
krikštatėvius – „GRIFS AG“ direktorių Vytautą 
KREGŽDę ir sportininką Saulių GIRDAuSKą.

PRADėKIMe NUO SAvĘS 
– Vytautai, greiti ir galingi sportiniai au-

tomobiliai Lietuvoje tampa vis populiaresni. 
Ralis, slalomas, ralio krosas, žiedinės lenk-
tynės, 4 x 4, DRAG, kitokios automobilių 
rungtynės – Lietuvoje vyksta daug ir įvairių 
čempionatų, kurie sulaukia vis didesnės audi-
torijos susidomėjimo. Ar pats esate kurios nors 
šio sporto šakos gerbėjas? 

– Labiausiai domiuosi ralio varžybomis, esu 
prisiekęs šios sporto šakos gerbėjas. Kitomis au-
tomobilių sporto šakomis domiuosi daug ma-
žiau, tačiau bendrą situaciją žinau, visada įdomu 
žiūrėti Dakaro lenktynes, kartais F-1 varžybas.

– Ar seniai domitės automobilių sportu? Ko-
dėl Jums tai įdomu? 

– Pirmosios automobilių sporto varžybos, 
kurias atsimenu, buvo ralio krosas „Viktori-
ja“ Kaune, Kačerginės ralio kroso trasoje. Tėtis 
mane nusivežė, tai buvo apie 1986–1987 metus. 
Taip pat prisimenu motokroso varžybas, kurios 
vykdavo Vilniuje, ant Mėnulio kalno tarp Vir-
šuliškių ir Žvėryno. Rimčiau raliu susidomėjau 
maždaug prieš 15 metų, pradėjau stebėti varžy-
bas, sekti rezultatus. Ralis mane sužavėjo neįti-
kėtinomis automobilių judėjimo trajektorijomis, 
kartais atrodo, kad taip vairuoti automobilį iš 
viso neįmanoma. Ypač įdomu ralį stebėti žvyro 
dangos trasose, žiemą ant ledo, sniego.   

– tik gaila, kad tos tikrosios žiemos nesulau-
kėme... Ar teisinga būtų pavadinti „GRIFS AG“ 
saugos kompaniją visuomeniškai aktyvia? Juk 
remiate ralio komandą „ACmE-GRIFS AG“, 
kuriai priklauso net keletas ekipažų? taip pat 
rėmėte ir jubiliejinį „Kauno ruduo 2008“ ralį. 
Kodėl tai yra svarbu? Kaip atsirado „ACmE-
GRIFS AG“ komanda? 

– „GRIFS AG“ stengiasi būti visuomeniškai 
aktyvi ir dalyvauti visuomenei svarbiose srityse, 
tai yra sportas, menas, kultūrinis paveldas. Mes 

remiame ne tik sportą, bet jau trejus 
metus  ir M. K. Čiurlionio fondą, jau 
ketvirtus metus remiame Valstybinio 
Kernavės kultūrinio rezervato rengia-
mas Gyvosios archeologijos dienas. 
Taip pat esame prisidėję ir prie kitų 
visuomeninių renginių. Manome, 
kad visos teigiamos visuomenės ini-
ciatyvos yra svarbios ir gali prisidėti 
prie mūsų visų gerovės, todėl pagal 
galimybes stengiamės dalyvauti ir pa-
dėti aktyviems žmonėms.

„ACME-GRIFS AG“ gimė kiek 
spontaniškai, šių metų pradžioje nu-
tarėme prisijungti prie Audriaus Gimžausko ir 
Sauliaus Girdausko iniciatyvos ir pabandyti su-
dalyvauti. 

– Ar nekyla pagunda gatvėje smagiau spus-
telti greičio pedalą, ypač jeigu eismo sąlygos 
būna tam palankios? 

– Aišku, kad kyla... Negaliu meluoti ir savęs 
vadinti visiškai stropiu eismo dalyviu, bet nesu ir 
kelių chuliganas. Turiu savo nuomonę dėl saugių 
eismo sąlygų, kuri ne visada sutampa su Kelių 
eismo taisyklėmis. Labai daug kas priklauso nuo 
konkrečios situacijos ir eismo dalyvių gebėjimų. 
Čia kaip ir ralyje: vienam vairuotojui ir 70 km/val. 
greitis vienoje situacijoje atrodo kritinis, kitam ir 
130 km/val. yra saugus... 

– Vairuojate bene kiekvieną dieną, tad ką 
manote apie eismo dalyvių santykius?

– Labiausiai, aišku, liūdina statistika Lietuvos 
keliuose, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius turėtų 
būti gerokai mažesnis. Šios situacijos priežasčių 
yra ne viena, išnagrinėti jas visas šiame trum-
pame interviu neturime galimybių. Manau, kad 
kiekvienas eismo dalyvis turėtų pradėti nuo sa-
vęs ir apgalvoti savo elgesį keliuose. Taip pat ma-
žai dėmesio skiriame vaikams ugdyti ir mokyti, 
kaip elgtis kelyje.

Bendrai apžvelgdamas situaciją ir santykius 
keliuose manau, kad vairavimo kultūra Lietu-
voje nuosekliai mažais žingsneliais gerėja, tačiau 
tobulėti dar yra kur. Asmeniškai mane labiau-
siai keliuose erzina „antraeilininkai“, manau, 
visi žino, kas tai yra. Kiekvieną dieną važinėju ir 
mieste, ir autostradoje, taigi nuolatos su tuo ko-
voju. Teko nemažai pasivažinėti Europos keliais, 
ten irgi visko pasitaiko, kaip gerą pavyzdį galė-
čiau paminėti Vokietijos vairuotojų kultūrą.  

– „GRIFS AG“ veikloje taip pat yra sritis, 
kuri neapsieina be greičio gatvėse. tai – GRG 
ekipažai. Juk reaguodami į pavojaus signa-
lą jie važiuoja gatvėmis ekstremaliau nei kiti 
vairuotojai. Kaip GRG vairuotojai išsprendžia 
užduotį nesudaryti avarinės situacijos lėkdami 
dideliu greičiu?   

– GRG darbuotojai yra aukščiausios kvalii-
kacijos apsaugos darbuotojai, priimdami juos į 
darbą vertiname ir jų patirtį bei gebėjimus vai-
ruoti. Aišku, elgesys keliuose priklauso ir nuo 
žmogaus supratimo, sąmoningumo. Tačiau ir 

GRG vairuotojams visko pasitaiko: ir taisyklių 
pažeidimų, ir avarijų, jų automobiliai genda daž-
niau nei kitų mūsų vairuotojų. Tikiu mūsų vyrais 
ir žinau, kad dalis šių problemų kyla iš noro gerai 
atlikti savo darbą ir visur suspėti, reaguoti, nuva-
žiuoti ir t. t. Tačiau žinau, kad ir piktnaudžiavimo 
bei neatsakingo elgesio taip pat pasitaiko, todėl ta 
pačia proga noriu GRG vairuotojams priminti, 
kad privalo elgtis atsakingai, apgalvotai ir tausoti 
jiems patikėtą įmonės turtą. Kad GRG vairuoto-
jams būtų lengviau spręsti sudėtingas situacijas, 
planuojame jiems organizuoti automobilių vai-
ravimo įgūdžių tobulinimo mokymus, kuriuos, 
tikimės, sutiks vesti įgudę ralio meistrai. 

RAlIS – TAI GYveNIMAS
– Esate jau antroji automobilių sporto at-

stovų karta. Jūsų tėvas Kastytis Girdauskas ir 
dėdė Arvydas Girdauskas yra svarbi Lietuvos 
automobilių sporto istorijos dalis. Ir ne tik Lie-
tuvos. Jūsų paties laimėjimai ir indėlis į Lietu-
vos sportą yra tikrai didelis ir tarsi savaime su-
prantamas, lyg paveldėtas giminės bruožas. 

Valdyti dideliu greičiu skriejantį automobilį 
sugeba tikrai ne kiekvienas norintis. Kokių sa-
vybių reikia turėti ar įgyti, norint rungtis lenk-
tynių trasoje?

– Visų pirma reikalinga svajonė ar noras, ne-
svarbu, kaip tai pavadinsi. Savybės atsiranda, o 
įgūdžiai išlavinami praktikuojantis. Labai dažnas 
atvejis, kai lenktynininkai padeda pamatus savo 
įgūdžiams dar vaikystėje, pavyzdžiui, važinėda-
mi kartingais ir pan. Tarkim, „Girdauskas Rally 
School“ vaikai, na, paaugliai ateina mokytis pro-
fesionalaus sportinio vairavimo dar neturėdami 
teisės vairuoti, apskritai nemokėdami vairuoti. 
Jie išmoksta teisingai vairuoti, lavinamos reika-
lingos savybės, formuojami įgūdžiai, reikalingi 
sportiniam vairavimui, žinoma, tai daroma už-
darose trasose. 

Aišku, būna ir išimčių. Štai lenktynininkas 
Aurelijus Simaška pradėjo būdamas trisdešim-
ties ir jam pavyko. 

O reikalingos savybės – tai, be abejo, reak-
cija, orientacija, gebėjimas numatyti judėjimo 
trajektoriją. Taip pat labai svarbu už vairo 
jaustis laisvai, nes įsitempus labai sudėtinga 
vairuoti. 

„ACME-GRIFS AG“: adrenalinas, taurės ir azartas
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Naudojatės sveikatos priežiūros paslaugomis: ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos, odontologų, dantų 

protezavimo, diagnostikos paslaugos, medikamentai, papildomos gydomosios įrangos, priemonių ir optikos prekių 

įsigijimas, taip pat sanatorinio gydymo, sveikatingumo, sporto klubų ir visos kitos sveikatos priežiūros paslaugos.

Už suteiktas paslaugas gaunate sąskaitą faktūrą, kuri turi būti išrašyta Jūsų vardu (sąskaitoje turi būti Jūsų 

vardas, pavardė, asmens kodas, paslaugų / prekių pavadinimas ir suma).

Sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas pristatote į UAB „GrifS AG“ Personalo ir administracijos departamentą.

Parašote prašymą (formą turi personalo vadybininkas) dėl kompensacijos. Darbuotojui gali būti kompensuo-

jama nuo 10 proc. iki 100 proc. išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 700 Lt per vienerius metus.

Direktoriaus patvirtinimas.

Per 30 dienų reikiama pinigų suma bus pervesta į Jūsų sąskaitą.
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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
tEChNIKOS SKYRIuS
Tel. +370 5 270 6514
El. p. apsaugossistemos@grifsag.lt

 KAuNO REGIONAS
Tel. +370 37 26 55 50 
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

KASDIENYBĖS AKORDAI

20
Ilona ŠaveIko

Liudas Trukanas
Giedrė Lekevičiūtė
svetlana taLerčik

Laura kaziukonytė
Justina GužeLytė

ruslanas StankevičiuS
Zbignev GavLas

Gintautas GeLžiniS

25
vidmantas tomkevičiuS

asta kurtinaitytė
Gintaras BieLevičiuS

30
viktor radzevičiuS

olga odIncova
andžej draGunovič

35
edmundas skorupskas

40
Jolanta LarIonova
valerijan LevIckIJ
aleksandr GrIcov

Parengė spaudai LĮ „Kriventa“, V. Pietario g. 5–3, LT-03122 Vilnius
Tel./faks. (8 ~ 5) 265 0629, kriventa@takas.lt 
Dizaineris V. zaleckis

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

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

GANDRAS APLANKĖ
Snežana BAKANIENĖ  – 

lapkričio 8 d. gimė sūnus tAutVYDAS

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 2008 m. rugsėjo, spalio, lapkričio  mėn. geriausius 
darbuotojus. 

Geriausieji  mėnesio  darbuotojai

ilona ŠAveiko 

svetlana TALerčik 

vita BUNiūTė 

45
vilmantas MockaITIs

stepanas Paškevič
Ingrida StePonkutė
Stefanija PreiBienė

50
algimantas MonsTvILas

55
stasys andreikėnaS

eduardas 
koNdrATAvičiUs

Kaip jau sakiau, tam reikalinga 
praktika. Mano tėvas sakydavo, 
kad lenktynininkas turi pamatyti 
viską, kas dedasi šalia kelio. Svarbu 
matyti visumą, kad galėtum pama-
tyti daugiau galimybių ir išsirinkti 
palankiausią.  

– Kita vertus, gatvė – ne trasa, 
tų įgūdžių nepanaudosi... O gal? 
Kuo grindžiate santykius su kitais 
eismo dalyviais gatvėse?

– Kodėl? Panaudosi ir aš panau-
doju savuosius sportinius įgūdžius, 
kartais tai net padeda išvengti ne-
pageidaujamos avarinės situacijos 
keliuose. Bet greitas važiavimas 
yra ne viskas, juk esame ne vieni 
gatvėje. Žaviuosi vairavimo kul-
tūra Vokietijoje. Ten autostrados 
plačios, pritaikytos dideliems 
srautams, skubantiems žmonėms. 
Kad ir kaip greitai ten žmonės va-
žinėtų, jie tai daro sklandžiai, ne-
sudarydami sąlygų avarijoms. Aš 
taip pat stengiuosi subalansuoti 
greitį, pritaikyti vokišką praktiką 
Lietuvos keliuose. Žinoma, mano 
pavardė, Seimo nario statusas man 
neleidžia nepagarbiai elgtis su ki-
tais vairuotojais. 

 – Kaip vertinate šį jau pasibai-
gusį LARČ sezoną? Paskutinysis 
LARČ etapas „Aplink Lietuvą“ ne-
buvo sėkmingas.

– Na, ne viską galima numa-
tyti. Paskutiniajame etape buvo 
išrausta tokia duobė, kurios tikrai 
negalėjau nuspėti. O ramiai va-
žiuoti negalėjau, nes prisirinkau 
sekundžių.

– Ar „Škoda Fabia WRC“ dar 
gyva?

– Tai jau nauja visa! Su nauju va-
rikliu ir laukia kito sezono.    

– Kaip ir praeitais metais, šiose 
„Omnitel“ lenktynėse Palangoje 
dalyvavote su įspūdingų parame-
trų „Renault megane trophy“, ku-
ria užėmėte ketvirtąją vietą abso-
liučioje įskaitoje. Ir vis dėlto ralio 
ar žiedinių lenktynių trasa Jums 
yra mielesnė? Kodėl?

– Tai nesulyginama! Žinoma, 
ralis! Žiedo nenuvertinu, bet aš 
jį laikau sportišku laisvalaikio lei-
dimo būdu. Tai įdomus renginys, 
kaip iškyla, linksmos akimirkos. 
Tačiau ralis – tai atskiras gyve-
nimas, juo gyvenu, nuo ralio iki 
ralio.

Kalbėjosi Rūta PULOKAITĖ      
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Arnas domiNAiTis

Jadvyga ŽALNerovič

Julija mAkArevič

Pati didžiausia „GRIFS AG“ vertybė – darbuotojai, todėl mūsų pagrin-
dinis tikslas yra laimingi ir savo darbą mylintys žmonės. Siekdami šio tikslo 
didžiausią dėmesį skyrėme darbuotojams motyvuoti ir lojalumui ugdyti. 

Mūsų įmonėje dirbantys žmonės yra draudžiami nuo nelaimingų atsi-
tikimų, o nuo 2008 m. gruodžio mėn. lojaliems darbuotojams bus taikoma 
lojalumo programa. 

Šiuo metu yra patvirtinta, kad šia programa galės naudotis darbuotojai, 
išdirbę „GRIFS AG“ ne mažiau kaip ketverius metus, tačiau tai tik pradžia ir 
artimiausiu metu planuojama išplėsti šioje programoje dalyvaujančių dar-
buotojų sąrašą. Pagal šią programą darbuotojai bus draudžiami papildomai 
sveikatos draudimu, taigi lojaliems darbuotojams įmonė kompensuos dalį 
ar visas medicinines ir sveikatos priežiūros išlaidas. Apdraustajam asmeniui 
gali būti kompensuojama nuo 10 proc. iki 100 proc. išlaidų sumos, bet ne 
didesnė suma nei 700 Lt (septyni šimtai litų) per vienerius metus.

Draudžiami darbuotojai, kurie nori gauti kompensaciją už medicinines 
ir sveikatos priežiūros išlaidas, turi pristatyti UAB „GRIFS AG“ atsakinga-
jam asmeniui (Personalo ir administracijos departamentui) visus su šiomis 
išlaidomis susijusius dokumentus, t. y.:  

sąskaitas faktūras, kuriose turėtų būti darbuotojo vardas, pavardė, as-
mens kodas;

paslaugos pavadinimas ir suma už šias paslaugas ar prekes; 
apdrausti asmenys, pirkdami receptinius vaistus ir norėdami gauti kom-

pensaciją už šiuos produktus, privalės pateikti įmonei vaistų receptus. 

Pateikiama schema, kaip visa tai atrodo iš eilės.

„ACME-GRIFS AG“: adrenalinas, 
taurės ir azartas

Nors ir vėluojame, tačiau geriau vė-
liau nei niekada – sveikiname „GRIFS 
AG“ kolektyvo narį Antoną Zajanč-
kovskį, iškovojusį pergalę šių metų 
„Panevėžys Grand Prix International“ 
tarptautiniame itneso ir kultūrizmo 
renginyje.

Linkime ir toliau gerinti asmeninius 
rezultatus, sėkmingai skinti pergales!  

Sveikiname Antoną 
Zajančkovskį 


