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Mieli GRIFS AG darbuotojai,
kaskart ateinantys metai atneša naujus tikslus, idėjas bei viltis. Tegu 2016-ieji Jums bus naujų galimybių
ir reikšmingų pasiekimų, prasmingų darbų ir savitarpio supratimo metai. Džiaugsmo, vilties ir stiprybės!
Telydi Jus geriausia sveikata, asmeninė laimė ir ﬁnansinė sėkmė.
Dėkojame, kad jau 8 metus esate kartu su mumis.
Romualdas Stasiūnas, UAB „Makveža“ apsaugos vadovas

Gerbiami GRIFS AG darbuotojai,
norime Jums ir Jūsų šeimoms palinkėti ramių, jaukių ir
saugių švenčių. Tegu ateinantys metai atneša šiek tiek daugiau sėkmės, šiek tiek daugiau laimės ir geresnių akimirkų
nei šiemet.
Tuo pačiu, norėtume pasinaudoti proga ir padėkoti kiekvienam iš Jūsų už nuveiktus darbus, už ilgalaikę partnerystę
ir už atsidavimą savo klientams. Kasdieniu savo darbu Jūs užtikrinate mūsų saugumą ir suteikiate laisvę sutelkti dėmesį į
savo pačių darbus ir tikslus.
Ačiū ir gražių švenčių!

artėjant gražiausioms metų šventėms, norėčiau
padėkoti visiems GRIFS AG apsaugos darbuotojams,
jų vadovams už darbą ir pastangas. Jau dvylika metų
sėkmingai bendradarbiaujame užtikrindami „Rimi Lietuva“ prekybos
centrų saugumą. Esate kompetentinga apsauga, todėl gera dirbti su
jumis petys petin!
Gražių ir šiltų artėjančių švenčių!

Įmonių grupės „Girteka“ kolektyvas

Gintaras Alekna UAB „Rimi Lietuva“ Saugos tarnybos vadovas

Gerbiami GRIFS AG darbuotojai,

Tere Kolleegi,

GRIFS AG Esti vardu noriu pasveikinti Jus artėjančių švenčių proga. Ramios tarnybos
ir sėkmės Jums, viso ko geriausio Jūsų šeimoms!
Alar Reinvelt, GRIFS AG Estija vadovas

Esu dėkingas visai
GRIFS AG komandai už
nuveiktą darbą per pastaruosius metus. Ypač norėčiau padėkoti visiems
apsaugos darbuotojams, kurie yra mūsų
bendrovės stuburas.
Geriausia dovana, kurią galiu padovanoti
Jums visiems ir sau pačiam – tai augimas ir
vystymasis. Ir todėl, kad tai yra taip svarbu,
dar norėčiau pridėti ir šiek tiek sėkmės.
Asmeniniame gyvenime linkiu visiems
daugiau laiko, kurį galėtumėte praleisti ilsėdamiesi, taip pat skirdami asmeniniam
tobulėjimui!

Nuo 2002 metų pradžios GRIFS AG išaugo
visose Baltijos šalyse.
Lietuvoje GRIFS AG
tapo viena didžiausių
„GRIFS AG International“ įmonių grupės
organizacija. Kaip valdyba, mes didžiuojamės Jūsų visų atliktu darbu. Svarbu, kad
GRIFS AG ir toliau augtų bei klestėtų.
Būdami GRIFS AG šeimos nariais, savo
dėmesį, pirmiausia, telkime į kokybišką
paslaugų teikimą mūsų klientams, nes
taip užtikrinsime geresnę bei saugesnę
ateitį ir savo šeimoms! Sveikinu artėjančių
švenčių proga Jus ir Jūsų šeimas!

Guntis Uzuliņš,
GRIFS AG valdybos pirmininkas

Terje Nilsen,
GRIFS AG valdybos narys

Naujųjų
metų
proga kiekvienam
Jūsų norėčiau palinkėti daugiau bendradarbiavimo tiek
profesinėje veikloje – su kolegomis ir
klientais, tiek ir asmeniniame gyvenime
– su artimaisiais, draugais ir bičiuliais.
Juk bendradarbiavimas – tai varomoji
jėga, tiesiausiu keliu atvedanti į kiekvieno tikslus. Atidžiau vienas kito klausykimės, mažiau kritikuokime, aktyviau
siūlykime išeičių!
Ainars Bundulis,
GRIFS AG valdybos narys

Mielieji,
noriu visiems Jums padėkoti už nuveiktą darbą ir pastangas siekiant bendrų tikslų! Kiekvienais metais tampame vis
stipresni, geresni ir atviresni naujovėms bei pokyčiams – tai ugdo mus kaip organizaciją ir kaip asmenybes.
Ir štai gražiausioms metų šventėms artėjant, noriu pasidalyti su Jumis tuo nuoširdžiu stiprybės ir pilnatvės
jausmu, nes esame vieningi. Jums ir Jūsų šeimoms labiausiai noriu palinkėti to paties – santarvės,
vienybės, gėrio – būkite stiprūs, aukite ir nesustokite tobulėti!
Gražių švenčių, kolegos!
Vytautas Kregždė, GRIFS AG Lietuva vadovas

AKTUALIJOS

2015-ieji BUVO TVARAUS AUGIMO METAI

Vytautas Kregždė,
GRIFS AG direktorius

Metams baigiantis kiekvienam
asmeniškai norėčiau padėkoti
už jūsų darbą ir pastangas šiais
metais. Šiuo laikotarpiu turbūt
svarbiausiu akcentu tampa per
pastaruosius metus nueitas kelias
ir ateinančių metų tikslai, nes tokiu būdu galime pajusti judėjimo
kryptį, per metus pasiektą pažangą ir rasti įkvėpimo ateinančių
metų darbams.
Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad šįmet užtikrinome stabilų
ir nuoseklų GRIFS AG augimą bei
verslo pusiausvyrą. Todėl 2015-uosius metus pavadinčiau tvaraus augimo metais. Tai rodo, kad mes, kaip
organizacija, gebame įžvelgti ir pasinaudoti verslo galimybėmis, valdyti tenkančias grėsmes, tuo pačiu
augti darbuotojų skaičiumi, klientų
būriu, geografiniu atžvilgiu ir verslo
sprendimais.
Jau keletą metų mes visą organizacijos veiklą matome keturiose
perspektyvose, toks veiklos modelis padeda subalansuoti bendrovės veiksmus, todėl metų sandūroje ir norėčiau, per šias perspektyvas, apžvelgti 2015 veiklos
rezultatus, bei projektuojamus
bendrovės tikslus.
Finansinis pjūvis rodo kiek bendrovė sukuria ekonominės naudos. Prognozuojame, kad 2015
metais pasieksime 7 mln. Eurų
apyvartą arba 6% apyvartos augimą, lyginant su 2014 metais. Šiais
metais GRIFS AG plėtrą užtikrinome išaugusiu fizinės apsaugos
paslaugų portfeliu Vilniaus, Kauno
ir Žemaitijos regione, taip pat į
veiklą įjungdami vienos seniausių
Lietuvoje saugos tarnybos „Vilniaus Skydas“ techninės apsaugos
portfelį. Kalbant apie 2016 metų
finansinius tikslus, planuojame,
kad apyvarta augs dar apie 7,5%,
lyginant su šiais, 2015 metais. Tokį
apyvartos rodiklį planuojame pasiekti vykdant visų GRIFS AG paslaugų, fizinės apsaugos, techninės
apsaugos bei apsaugos sistemų
montavimo ir techninės priežiūros
paslaugų plėtrą.
Klientams, kurie yra GRIFS AG
augimo galia, siekėme pasiūlyti
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dar aukštesnės kokybės paslaugas. Juk GRIFS AG išskirtinumas
yra nuolatinė kokybės priežiūra ir
jos didinimas bei gebėjimas nuolat
auginti visos organizacijos kompetenciją. Būtent už tai esame vertinami klientų ir rekomenduojami
kaip saugos srities profesionalai.
Šiemet didžiausią dėmesį skyrėme paslaugų operatyvumui ir
tikslumui gerinti. Išplėtėme elektroninę klientų valdymo sistemą
tobulindami klientų istorijos kaupimo funkciją, leidžiančią valdyti
išsamią informaciją apie klientams
suteiktas paslaugas, klientų atsiliepimus ir poreikius. Taip pat užtikrinome, kad bendrovės klientai
gautų kaip įmanoma labiau individualius poreikius atitinkančias
paslaugas. Džiugu, kad bendrovės
pastangas, gerinti paslaugų kokybę, klientai įvertino teigiamai.
Šiais metais vykdytų klientų nuomonės apklausos duomenimis
buvo fiksuojamas vis augantis klientų pasitenkinimas teikiamomis
GRIFS AG paslaugomis.
Procesų perspektyvoje svarios
grąžos šiais metais davė efektyvumo ir kokybės veikloje paieškos. Dar 2012 metais pradėjome
analizuoti bendrovėje vykstančius procesus, stebėjome klientų
pasitenkinimo rodiklio pokytį,
klausėme klientų nuomonės apie

atskirų GRIFS AG padalinių, pulto,
greitojo reagavimo grupės, techninio aptarnavimo, klientų aptarnavimo skyriaus, vadybininkų,
veiklos kokybę. Tai mums padėjo
įžvelgti neefektyvias veiklos sritis.
Pasitelkėme informacinių technologijų sprendimus daliai procesų
automatizuoti – įdiegėme išmaniąją darbuotojų užduočių valdymo sistemą techninių sprendimų
padalinyje, kuriam tenka ypač didelės klientų aptarnavimo apkrovos. Dar vienas svarbus paslaugų
kokybės aspektas yra sumažintas
greitojo reagavimo grupių darbuotojų laikas, reaguojant į aliarmo pranešimus. Dar 2014 metų
pabaigoje buvo automatizuotas
ekipažų valdymas, šiais metais leido sumažinti vidutinį darbuotojų
reagavimo nuo pranešimo gavimo iki atvykimo į objektą laiką
kiek daugiau nei 10%.
Žvelgiant į netolimą ateitį, manome, kad pažangios technologijos turės vis didesnės įtakos vartojimo įpročių, tuo pačiu – ir vartotojų
poreikių, pokyčiui. Todėl GRIFS AG
siekis taikyti pažangius technologinius sprendimus ateityje apims ne
tik bendrovės vidaus procesus didinat veiklos efektyvumą. Ateityje
planuojame pasiūlyti inovatyvius
paslaugų valdymo bei naudojimosi instrumentus ir mūsų klientams.

Metų apžvalgą norėčiau baigti
viena svarbiausių veiklos dalimi –
GRIFS AG darbuotojais. Kokie
buvo 2015 – ji metai mūsų darbuotojams? Per metus GRIFS AG
branduolys augo, metų pabaigoje kompanijoje dirba 6% daugiau
žmonių, nei 2014 metais. Šiandien GRIFS AG darbuotojų yra
per 800 visoje Lietuvoje. Darbo
užmokestis darbuotojams 2015
metais taip pat augo. Šį augimą
lėmė bendrovės sprendimai didinti darbuotojų atlyginimus bei
Vyriausybės nutarimas didinti
minimalų darbo užmokestį. Prognozuojame, kad 2016 metais
darbuotojų atlyginimai, kartu su
kompetencija, bei kompanijos
efektyvumu taip pat kils.
Darbuotojams, siekiame būti
patikimu ir geidžiamu darbdaviu, leidžiančiu realizuoti turimas
žinias, ugdyti profesinę patirtį.
Kaip darbdavys esame įsipareigoję gerbti kiekvieną bendrovėje
dirbantį žmogų, užtikrinti saugią
ir patogią darbo vietą, užtikrinti
lanksčias darbo sąlygas, sudaryti
sąlygas nuolat mokytis ir tobulėti.
Todėl 2016 metais svarbiausiais
uždaviniais personalo srityje išliks darbuotojų kaitos mažinimas,
strateginio valdymo įrankių tobulinimas, darbuotojų tęstinių mokymų programos vykdymas.

GRIFS AG apyvarta, mln. eurų 2003 - 2015

GRIFS AG darbuotojų skačius 2003 - 2015

ŽINIŲ SRAUTAS

ŽydRūnAS BuKAuSKAS, GRIFS AG APSAuGOS dEPARTAMEnTO dIREKTORIuS:

SU KLIENTU SĖDIME VIENOJE VALTYJE IR IRIAMĖS
TA PAČIA KRYPTIMI
Žydrūnas Bukauskas,
GRIFS AG Apsaugos departamento
direktorius

Žydrūnai, kas lemia požiūrį į
apsaugos paslaugas? Kada jos
būna investicija, o kada jos laikomos bereikalingomis išlaidomis?
Iš pažiūros viskas gana paprasta, jeigu apsaugos paslaugos
efektyvios, jos bus traktuojamos
kaip investicija, priešingu atveju – nereikalingomis sąnaudomis.
Sudėtingiau yra atsakyti, kas lemia apsaugos efektyvumą. Ar jos
bus efektyvios, jeigu saugomame
objekte būriuosis daug apsaugos
darbuotojo uniforma vilkinčių
žmonių? Ar tai išspręs kliento bėdas jo veikloje? Ar jos bus labiau
efektyvios tada, kai apsaugos darbuotojai žinos saugomo objekto
problematiką ir grėsmes, turės
aiškų veiksmų ir operacijų planą
ir žinos, kokius tikslus, kliento problemoms išspręsti, turi pasiekti?
Apsaugos paslaugos yra efektyvios tik tuomet, kai duoda apčiuopiamą ir išmatuojamą naudą
klientui, o nauda ir yra kliento
investicijų į apsaugos paslaugas
grąža. Tokios apsaugos paslaugos
gali būti vadinamos investicija,
jos klientui kuria aiškaus dydžio
vertę, todėl jos nebus vadinamos
bereikalingomis sąnaudomis.
O kaip išmatuoti ir įrodyti
klientui apsaugos paslaugomis
kuriamą vertę?

„Apsauga turi būti investicija, kuri atsiperka, o ne papildoma eilute klientų išlaidų
suvestinėje“, – įsitikinęs GRIFS AG apsaugos departamento direktorius Žydrūnas Bukauskas. Vadovas taip pat mano, kad bendradarbiavimas su klientu turi nuolat vykti
visuose lygmenyse, t. y. tiek užsakovo, tiek GRIFS AG vadovybės, tiek ir objekte dirbančio personalo.
Apsaugos paslaugų efektyvumui išmatuoti turime vertinimo
metodiką. Beje, metodas yra išskirtinis, parengtas mūsų, GRIFS
AG darbuotojų, sukaupusių ilgametę patirtį ir žinių apsaugos srityje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Apsaugos veiklos ir jos efektyvumo nustatymo modelis remiasi keletu, logine seka vienas po
kito einančių žingsnių. Pirmiausia, įvertinamos galimos objekto grėsmės, tuomet parengiami
veiksmų planai jų išvengti ar net
eliminuoti. Turint aiškų veiksmų
planą nustatomi apsaugos veiklos saugomame objekte efektyvumo / rezultatyvumo rodikliai,
kurie ir yra klientui kuriama vertė.
Pavyzdžiui, labai aiškiai galime
išmatuoti sumažintą dalį kliento
patiriamų nuostolių saugomame
objekte. Sumažinus nuostolius labai aiškiu rodikliu, klientui nebesunku įvertinti, kaip tai daro įtaką
jo veiklos finansiniams rodikliams,
pavyzdžiui, pajamoms ar net pelnui. Klientas žinodamas, kiek jis
investuoja į apsaugos paslaugas
ir kiek auga jo finansiniai rodikliai
dėl, pavyzdžiui, nuostolių sumažinimo, gali aiškiai pasverti gaunamą naudą samdant apsaugą.
Šioje vietoje nebegali būti
aiškiau – saugomame objekte tu-

rime tuos pačius vieningus siekius
kaip ir užsakovas. Kitaip tariant, su
klientu sėdime vienoje valtyje ir
iriamės ta pačia kryptimi. Todėl labai svarbus momentas apsaugos
paslaugų efektyvumui yra nuolatinis bendradarbiavimas su klientu. Jis privalo vykti tarp užsakovo
ir GRIFS AG visuose lygmenyse,
pradedant vadovybe ir baigiant
bene svarbiausia dalimi – tai
objekte dirbančiu personalu.
Kuo svarbus GRIFS AG darbuotojų bendradarbiavimas su
saugomame objekte dirbančiu
kliento personalu?
Kaip ir minėjau, saugomame
objekte kartu su užsakovu siekiame tų pačių tikslų. Žinoma,
veiksmai tikslams pasiekti skiriasi – mes užtikriname, kad klientas
neprarastų turto, o, pavyzdžiui,
kliento personalas galėtų jį parduoti ir užtikrinti pajamas.
Nuostolių prevencija yra pirmoji apsaugos užduotis ir atsakomybė saugomame objekte, tačiau
ypač svarbu, kad šio uždavinio
įgyvendinime dalyvautų ir kliento
darbuotojai. Sutinku, jog jie nėra
apsauga, bet užsakovo darbuotojai yra lygiai taip pat atsakingi
už saugomo objekto turtą kaip ir
mes. Todėl jie turi žinoti galimas
grėsmes objekte, o jas pastebė-

jus – prašyti mūsų pagalbos ir tokiu būdu neleisti joms ištikti.
Vagystės saugomuose objektuose yra didelė ir platų mastą
turinti grėsmė. Daug nesiplėsiu
apie tai, kaip įvairiai vagystės gali
būti kvalifikuojamos ir grupuojamos, tačiau pamatinė informacija apie šią grėsmę užsakovo darbuotojams turi būti suteikta, nes
nuo jų veiksmų taip pat daug kas
priklauso.
Būdami saugos srities profesionalais, mes nuolat siekiame
tobulinti, įvairinti bendradarbiavimo su klientu formas. Šių metų
rudenį įgavo pagreitį mūsų specialūs mokymai užsakovo darbuotojams, kuriais siekiame suteikti
žinių šiems darbuotojams apie tai,
kaip pastebėti potencialų vagį pagal jo elgseną, išvaizdą. Kaip jau
minėjau, kliento darbuotojams
taip pat svarbu žinoti, kokiu būdu
vagys gali veikti ir kokie veiksmai
yra svarbūs pastebėjus galimą vagystę. Toks bendradarbiavimas su
objekto personalu leidžia pasiekti
akivaizdžių rezultatų užtikrinant
vagysčių prevenciją.
Tokią mokymų programą ateityje planuojame labiau išplėsti,
paliečiant skirtingas grėsmes, jų
požymius ir būtinus darbuotojų
veiksmus joms pastebėjus.

IDĖJŲ BANKAS –
DARBUOTOJŲ MINTIMS
IR PASIŪLYMAMS
GRIFS AG interneto svetainėje www.grifsag.lt
skyrelyje DARBUOTOJAI veikia darbuotojų IDĖJŲ
BANKAS. Idėjų bankas tai erdvė, kurioje Jūsų idėjos, mintys ir pastabos yra laukiamos ir vertinamos!
Turite patarimų arba pasiūlymų GRIFS AG vadovybei? Norite inicijuoti pokyčius? Reikia nuleisti
garą J? IDĖJŲ BANKAS galėtų būti pirmasis Jūsų
žingsnis galimybių link!
Kiekvieno nuomonė yra svarbi! Kiekviena nuomonė yra galimybė!
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mANO pROfeSIJA

PARENGTI MOKYMAI „GRIFS AG“ SAUGOMŲ PARDUOTUVIŲ PERSONALUI

Airidas dapkus,
GRIFS AG apsaugos vadovas

Airidai, kodėl nusprendėte
kviesti į mokymus vagysčių prevencijos tema GRIFS AG saugomų
parduotuvių darbuotojus?
Vis klausėme savęs, ką mes,
dirbdami apsaugoje, galime padaryti, kad saugomuose objektuose
sudarytume dar sunkiau įveikiamą
barjerą vagystėms. Tokia diskusija
vyko ir su Latvijoje apsaugos padalinyje dirbančiais GRIFS AG darbuotojais. Jie pasidalijo gerąja praktika,
kai apsaugos darbuotojai profesinėmis žiniomis ir patirtimi dalijasi
su saugomo objekto personalu. Todėl nusprendėme parengti tokius
mokymus ir Lietuvoje. Mokymų
turinys yra apie tai, ką turėtų žinoti
prekybinių objektų personalas, kad
galėtų prisidėti stiprinant vagysčių
prevenciją.
Ko mokote saugomų objektų
personalą?
Mokymuose kalbamės apie tai,
kad vagystes vykdantys asmenys
nepriklauso konkrečioms socialinėms grupėms, jų negalime suskirstyti pagal socialines klases,
amžių, lytį ir panašiai. Taip, egzistuoja tam tikroms rizikos grupėms
priklausančių asmenų, kurie yra
labiau linkę į nusikalstamą veiką,
pavyzdžiui, priklausomybių turintys asmenys. Tačiau aiškių taisyklių
nėra, vagystes vykdo tiek išsilavinę,
aukštą socialinę padėtį užimantys
asmenys, tiek ir nepriteklių kenčiantys asmenys ir panašiai. Todėl
labai svarbu stebėti ir analizuoti
visus parduotuvės lankytojus.
Parduotuvės personalui taip
pat pasakojame, kad vagis galime
suskirstyti pagal tai, kaip jie veikia:
profesionalūs vagys, impulsyvūs
vagys ir kleptomanai. Profesionalūs
vagys veikia ne iš karto, jie stebi,
renka informaciją ir rengia vagystės
planą. Pavyzdžiui, stebi, kuriuo laiku
parduotuvės personalas pietauja,
kada personalo salėje būna mažiausi, kada didžiausi lankytojų srautai ir
pan. Impulsyvūs vagys yra asmenys,
kurie dažniausiai pasiduoda akimirkos silpnumui, jie vagysčių iš anksto neplanuoja, gali veikti žaibiškai.
Kleptomanai yra asmenys, turintys
liguistą potraukį vogti, jie gali būti
impulsyvūs, gali vagystes kruopščiai planuoti kaip profesionalai.
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Vagystės mažmeninės prekybos parduotuvėse vykdomos itin dažnai. Vagis traukte traukia jose prekiaujama
produkcija dėl galimybės greitai ją realizuoti. Todėl daugelis parduotuvių turi aiškų poreikį naudotis apsaugos
paslaugomis. Apie naujai parengtą mokymo parduotuvių darbuotojams turinį kalbame su GRIFS AG apsaugos
vadovu Airidu Dapkumi.
Parduotuvės darbuotojai taip
pat sužino, kad vagys gali veikti
pavieniui, tuomet vagystes vykdo
vienas asmuo, arba grupėmis. Pavieniui vagystes vykdantys asmenys gali veikti žaibiškai, jie čiumpa
prekes ir bėga. Neretai tokiu būdu
veikiantys siekia sukelti šoką parduotuvės darbuotojui, o tai prailgina pardavėjo reakciją į įvykį,
siekdami kuo greičiau pasišalinti.
Vagys „vienišiai“ taip pat gali veikti
ir nuosekliai planuodami vagystę.
Grupėmis veikiantys vagys taip pat
gali veikti tiek akimirksniu, tiek ir
suplanuotai. Svarbu atkreipti dėmesį, kai parduotuvės prieigose
grupė asmenų tarpusavyje kalba,
bendrauja, o į parduotuvę ateina,
tarsi, nepažįstami, po vieną, išsisklaido. Deja, vagytės vis dažniau
vykdomos atvirai ir įžūliai.
O ką parduotuvės personalas
stebėdamas lankytojus turėtų pastebėti? Kaip atskirti blogų ketinimų turinčius žmones?
Egzistuoja tam tikri požymiai,
kad asmuo gali įvykdyti vagystę.
Apsaugos darbuotojai juos puikiai
žino, tačiau labai pravartu požymius žinoti ir parduotuvių salės
darbuotojams, nes įtardami galimą
nusikaltimą, jie gali pačiu laiku paprašyti apsaugos darbuotojo pagalbos.
Saugomų objektų parduotuvės
personalą mokome, kad potencialų vagį atskirti galima vadovaujantis elementariomis emocijomis.
Tai vadinama signalų metodu. Šį
metodą iliustruoju pavyzdžiu, siūlau parduotuvės personalui įsivaizduoti kaip jie reaguotų, kaip jaustųsi, jeigu sutiktų gatvėje nedidelį
pūkuotą šuniuką? Ir kokia būtų jų
reakcija, sutikus dantis iššiepusį ir
negeranoriškai nusiteikusį šunį?
Šituo pavyzdžiu siekiu parodyti,
koks svarbus yra pirmasis įspūdis,
kurį susidarome, pirmosios emocijos, kurias pajuntame pamatę parduotuvės lankytoją. Jeigu jaučiame
tam tikras nemalonias emocijas, tai
gali būti signalas, kad šį žmogų reikia parduotuvėje stebėti.
Žinoma, mes negalime būti 100
% tikri, ar parduotuvės lankytojas
turi blogų ketinimų, tačiau tokia tikimybė visuomet išlieka. Tad, pirmiausia, svarbu vadovautis signalo metodu – reaguoti ir elgtis vadovaujantis
tuo, ką pajuntame pamatę žmogų.

Tačiau kiekvienas galime reaguoti skirtingai?
Taip, todėl mokymų metu taip
pat patariu vadovautis ir egzistuojančiu standartu, kuris būna
akivaizdžiai pastebimas lankytojo
išvaizdoje, jo elgesyje. Šie matomi
požymiai išduoda, kad lankytojas
gali turėti blogų ketinimų parduotuvėje.

Jeigu į sporto prekių parduotuvę užeina asmuo, dėvintis iškraipytų – nukopijuotų „prekės
ženklų“ aprangą, veikiausiai, toks
lankytojas nėra tos parduotuvės
kontingentas ir kažkas yra ne taip.
Todėl tokį lankytoją visuomet rekomenduoju parduotuvės personalui
stebėti.
Mokymų metu pabrėžiu, kad
labai svarbu stebėti lankytoją, jeigu jis apsirengęs ne pagal sezoną,
ypač jeigu dėvi didesne viršutine
apranga – po ja lengva paslėpti ir
išsinešti prekes. Taip pat svarbu
reaguoti darbuotojams pastebėjus, kad lankytojų atsineštuose
krepšiuose, rankinėse kažkas blizga (pamušale, pro rankinės išorėje esančias skyles), tuomet reikia
prašyti lankytojo parodyti krepšį /
rankinę arba kuo skubiau perspėti
parduotuvėje dirbantį apsaugos
darbuotoją.
Minėjote, kad vagį galima atskirti ir pagal jo elgesį?
Lankytojo elgsena neretai būna
iškalbingesnė nei išvaizda ir signalizuoja galimą grėsmę. Mokymų
metu diskutuojame apie tai, kaip
svarbu yra atkreipti dėmesį į lan-

kytojų žvilgsnį. Parduotuvės personalui rekomenduojame užmegzti
su lankytoju akių kontaktą – pasisveikinti ir stebėti. Jeigu lankytojas
ima vengti akių kontakto arba jo
žvilgsnis neramiai bėgioja, svarbu
būti atidiems tokiam lankytojui.
Tiesa, būna atvejų, kuomet žmogus nemėgsta žiūrėti į akis, tačiau
itin dažnu atveju, tai rodo blogus
asmens ketinimus.
Aptariame ir dar vieną signalą,
kurį salės darbuotojams yra svarbu
žinoti ir tinkamai sureaguoti. Jeigu
pastebima, kad žmogus jaudinasi,
išrausta, trina sukaitusias rankas, išrasoja kakta – tai labai aiškus signalas. Parduotuvės personalui asmenį
patariame stebėti dėl dviejų priežasčių – arba todėl, kad jis kėsinsis
ką nors nugvelbti, arba jam gali
būti bloga, silpna. Neretai būna
atvejų, kai prekybos centruose
lankytojai pasijunta blogai. Todėl
svarbu stebėti, arba lankytojui gali
prireikti pagalbos sutrikus sveikatai, arba jis yra potencialus vagis.
Parduotuvės personalui pabrėžiame, kad svarbu stebėti rankose
laikomas rankines / krepšius. Įprasta, jog viešose vietose mes rankines užsegame, laikome arti savęs – saugome rankinėse esančius
daiktus: pinigines, mobiliuosius
telefonus, raktelius, kita. Aiškus signalas parduotuvės personalui, jeigu rankinės lankytojų rankose yra
atvertos / atviros, tai gali reikšti, jog
lankytojas gali mėginti į jas greitai
ir nepastebimai įsidėti prekių.
Jeigu parduotuvės personalas
pastebi, kad pirkėjas ima viską iš eilės, nesirenka, pavyzdžiui, drabužių
parduotuvėje vyras ima moteriškus
drabužius, chaotiškai ima prekes,
ima akivaizdžiai ne savo dydžio
aprangą svarbu stebėti, nes tai dar
vienas signalas. Parduotuvės personalas tokiu atveju gali pasiūlyti
pagalbą renkantis tinkamą dydį –
tuomet svarbu stebėti žvilgsnį ir
judesius, ar šie nėra nervingi.
Mokymuose taip pat aptariame,
ką daryti, jeigu parduotuvės darbuotojas sulaukia daug nelogiškų
klausimų, prašymų, reikalavimų.
Tokiais atvejais rekomenduojame
būti dėmesingais, nes tai gali reikšti, jog norima nukreipti parduotuvės darbuotojo dėmesį. Svarbiausia stebėti, kas vyksta parduotuvės
salėje, nes tas, kuris klausinėja neretai siekia nukreipti dėmesį nuo
kitų asmenų, kurie ir vykdo vagys-
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tę. Taip elgiamasi vagystes vykdant
grupėse.
Ar mokymų metu gauta informacija domina personalą?
Tikrai domina, nes aptariame
kone kasdien vykstančius atvejus.
Mokymuose gan daug diskutuojame kaip elgtis vienu ar kitu atveju.
Pavyzdžiui, kokie veiksmai svarbūs
suveikus elektroniniams parduotuvės varteliams. Patariame parduotuvės darbuotojui padėti atrasti pre-

kę su žymekliu ir pabrėžiame, kad
svarbu patikrinti viską, kas sukelia
vartelių suveikimą. Neretai pasitaiko atvejų, kai į parduotuvę specialiai atsinešama pašalinė prekė, kuria
siekiama „pridengti“ pasisavinamas
prekes iš pastarosios parduotuvės.
Svarbu parduotuvės personalui išlikti mandagiems, tačiau atkakliems.
Mokymai taip pat svarbūs, nes
jų metu primename, kad pirmiausia, parduotuvės personalas turi
saugoti save. Jeigu pastebima, kad
asmuo elgiasi agresyviai, neadekva-

čiai – nereikia stengtis jo sulaikyti.
Parduotuvės darbuotojai turi prašyti apsaugos darbuotojų pagalbos
arba spausti pavojaus mygtuką. Jeigu parduotuvėje yra įrengtas pavojaus mygtukas – kiekvienas parduotuvės darbuotojas turi žinoti, kur jis
yra ir mokėti juo naudotis.
Dar viena svarbi detalė, kurią aptariame, – nepalikti vieno kolegos
salėje. Parduotuvės personalui patariame pietauti nedidelėmis grupėmis, nepalikti kolegos vieno be
pagalbos. Planuojantys vagystę as-

menys greitai pastebi, kuriuo metu
salės lieka beveik tuščios, tuo metu
jie labiau linkę veikti.
Ir galiausiai mokymuose siekiu
pabrėžti, kad vagimi asmenį gali
pripažinti tik teismas. Todėl nevalia
asmens, nesant būtinybės, išvadinti vagimi, tai gali užtraukti atsakomybę už orumo ir garbės įžeidimą.
Kilus įtarimui, kad buvo galimai
įvykdyta vagystė, ypač įtariamam
asmeniui pradėjus bėgti, parduotuvės personalui svarbiausia yra kviesti apsaugos darbuotojo pagalbą!

GRG DARBUOTOJŲ RESPUBLIKINIAI MOKYMAI NAGRINĖJO OPIAUSIAS TEMAS
buvo įtrauktas kursas darbuotojams apie taikytinus psichologinius
elgsenos modelius su pažeidėjais,
siekiant, kad pažeidėjas paklustų
apsaugos darbuotojo valiai, nesipriešintų.
Respublikiniai GRG mokymai
buvo surengti Šiaulių, Mažeikių,
Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regionuose, juose dalyvavo 120 apsaugos darbuotojų. Mokymus organizavo profesionalus instruktorius
Sergejus Zaicevas ir GRIFS AG Šiaulių regiono projektų vadovas Artūras Kazlauskas.
Šiais metais respublikiniai GRIFS
AG greitojo reagavimo grupių – GRG
darbuotojų kovinių veiksmų ir šaudymo pratybų mokymai buvo skirti
opiausioms techninės apsaugos paslaugos sritims. Pasak GRIFS AG apsaugos departamento direktoriaus
pavaduotojo Vytauto Joniko, 2015
metų mokymų turinys buvo sieja-

mas su tinkama objektų apžiūra gavus aliarmo suveikimą bei korektišku
pulto ir klientų atsakingų asmenų informavimu po objekto apžiūros. Taip
pat siekta atnaujinti GRG darbuotojų žinias apie tarnybinio pranešimo
rengimą po įvykio.
Vytautas Jonikas teigė, kad į šių
metų mokymų temą papildomai

Instruktorius S. Zaicev (kairėje) ir GRIFS AG projektų vadovas A. Kazlauskas

Pasak apsaugos departamento
direktoriaus pavaduotojo, mokymų kokybę ypač teigiamai įvertino bendrovės centrinio stebėjimo
pulto darbuotojai. Vytautas Jonikas
pabrėžė, kad, būtent, pulto darbuotojai gali būti vienas iš svarbiausių
indikatorių, vertinant GRG darbuotojų veiklos kokybę. Po šiais metais
surengtų GRG darbuotojų mokymų
ciklo, pulto operatoriai teigia pastebintys pagerėjusią GRG darbuotojų
komunikacijos kokybę.

KARJEROS GALIMYBIŲ MATO KITAME „GRIFS AG“ DEPARTAMENTE
Pusantrų metų apsaugos darbuotoju GRIFS AG dirbęs Vilius Zabulionis sakosi norėjęs susieti savo profesinę veiklą su tuo, ko mokosi, todėl tolimesnes karjeros
galimybes sieja su GRIFS AG techninių sprendimų departamentu.

Vilius Zabulionis,
GRIFS AG apsaugos sistemų montuotojas

Viliau, kodėl nusprendei iškeisti apsaugos darbuotojo uniformą į apsaugos sistemų montuotojo aprangą?
GRIFS AG dirbu jau beveik 2
metai, tuo pačiu mokausi ir patalpų apsaugos sistemų įrengimo
specialybės. Kadangi mokymo
įstaiga reikalavo, jog atlikčiau su

specialybe susijusią praktiką, pamaniau, kad galiu praktikos vietą
rasti ir šioje įmonėje. Juo labiau,
kad GRIFS AG yra atskiras departamentas atsakingas už įvairių apsaugos techninių sprendimų įgyvendinimą. Turėjau tikslą dirbti su
apsaugos sistemomis, nes ši sritis
man yra įdomi, todėl po praktikos
man pasiūlė inžinieriaus montuotojo poziciją departamente.
Kaip tu vertini dabartinę savo
veiklą? Ar užduotys, kurias gauni
pateisino tavo lūkesčius? Ar tokio darbo ir tikėjaisi?
Kol kas užtikrintai vertinti ne-

galėčiau, nes šį darbą dirbu vos
mėnesį. Tačiau jau dabar galiu
pasakyti, kad darbas man įdomus, po truputį gaunu vis sudėtingesnių užduočių. Dar noriu
pastebėti, kad čia dirba geri kolegos, kurie dalijasi tuo, ką patys
žino ir pataria. Visai neseniai buvo
situacija, kai reikėjo sutaisyti įėjimo / išėjimo kontrolės įrenginį.
Kažkodėl vis nesisekė to padaryti,
jau pradėjau mąstyti, kad gal per
mažai žinių turiu. Tuomet man į
pagalbą atėjo patyręs projektų
vadovas, tačiau ir jis gerokai užtruko tą gedimą pašalinti. Gal ir

keistai skambės, bet tada mane
situacija šiek tiek pradžiugino,
nebesijaučiau taip prastai. Pasirodo, būna tikrai sudėtingai pašalinamų techninių gedimų.
Kokia buvo tavo pirmoji darbo diena?
Kadangi keletą mėnesių atlikau
praktiką, buvau įgijęs pakankamai
žinių mokymo įstaigoje, tai pirmąją darbo dieną ėmiausi darbo. Jau
pirmosiomis dienomis atlikau apsaugos sistemų montavimą, techninę priežiūrą. Tiesa, iki šiol turiu
vieną labai vertingą konspektą,
kurį prireikus vis pavartau.
Kokie tavo ateities planai
naujosiose pareigose?
Noriu gilintis į apsaugos sistemų diegimą, kuriame netrūksta
naujovių. Taip pat siekiu įgyti daugiau praktinių šios srities žinių, gerinti profesinius sugebėjimus.

5

GRIfS AG ReGIONAI

GRIFS AG darbuotojų dalis
ŠIAULIŲ-MAŽEIKIŲ regione
2015

Lyginant
su 2014

Techninės apsaugos objektų
dalis Mažeikių - Šiaulių regione

21%

 6%

Fizinės apsaugos postų dalis
Mažeikių - Šiaulių regione

17%

 3%

Fizinės apsaugos valadų dalis
Mažeikių - Šiaulių regione

20%

 1%

MAŽEIKIŲ - ŠIAuLIŲ REGIOnAS

Karjeros laipteliais 2015 metais
Apsaugos darbuotojas Vladas Gustys tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotoja Aušra Rusienė tapo vyr. apsaugos darbuotoja.
Apsaugos darbuotojas Raimondas Kajutis tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotojas Saulius Paškevičius tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotojas Konstantinas Kryžius tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Vyr. apsaugos darbuotojas Stasys dargis tapo apsaugos administratoriumi.
Apsaugos darbuotoja Ingrida Lukošienė tapo objekto vadove.
Vyr. apsaugos darbuotojas Sergejus Fariliukas tapo objekto vadovu.

Gelbėjo dūmais apsinuodijusius žmones
Šių metų lapkričio 29 dieną pusė trijų nakties greitojo reagavimo grupės darbuotojas Vladimiras Udovenkovas gavo aliarmo
pranešimą. Telšių GRG dirbantis darbuotojas nuvyko prie saugomo objekto, apėjęa namą nedideliame lange darbuotojas
pastebėjo ugnies liepsną. Jis tuoj pat susisiekė su pulto darbuotojais ir iškvietė gaisrinę tarnybą. Darbuotojo įtarimas, kad
namo viduje yra pastato šeimininkai, pasitvirtino, pastebėjęs
lange judesį darbuotojas šaukė, kad žmonės tuoj pat bėgtų
lauk. Liepsna plito, Vladimiras nedvejodamas bandė patekti į
namą, atvėrus duris rado garbaus amžiaus moterį, kurią išnešė
į lauką. Moteris sakė, kad name liko jos sutuoktinis, todėl darbuotojas iš pastato išvedė ir jį. Abu žmonės buvo apsinuodiję dūmais.
Atvykus gaisrinei tarnybai liepsna buvo užgesinta, o apsaugos
darbuotojas padėjo šoko ištiktiems žmonėms šiek tiek susitvarkyti namuose ir nurimti.
Šiauliuose siautė kavą besisavinantys vagys
Šiauliuose įsikūrusiame prekybos centre dirbantys GRIFS AG
apsaugos darbuotojai tarpinių inventorizacijų metu pastebėjo
didelį kavos pakuočių trūkumą. Darbuotojams kilo įtarimų,
kad kavos produkcija yra atvežama mažesniais kiekiais, nei nurodyta važtaraščiuose, taip pat buvo

pradėta analizuoti ir vaizdo įrašų medžiaga. Darbuotojams pavyko nustatyti, kad prekes savinasi itin profesionaliai veikianti
3 asmenų grupė, taip pat nustatyta, kad grupė tendencingai
lankosi prekybos centre konkrečią savaitės dieną. Į pasalos rengimą buvo įtraukti ne tik visi tame objekte dirbantys apsaugos
darbuotojai, bet ir darbuotojai dirbantys kituose GRIFS AG saugomuose objektuose.
Kaip ir buvo tikėtasi vagys buvo pastebėti šalia vieno iš prekybos centrų. Apsaugos darbuotojai perspėjo vieni kitus, kad
tikėtina dar viena vagystė. Netrukus trijulė atvyko suplanuotai
„operacijai“, užėję į prekybos centrą jie pastebėjo, kad apsaugos
darbuotojai jų jau laukia, todėl asmenys išsisklaidė ir leidosi
bėgti. Visi trys nusikaltėliai buvo sulaikyti apsaugos darbuotojų
ir perduoti policijai. Profesionalių apsaugos darbuotojų veiksmų dėka buvo užkardytas nuostolis, kurio bendra vertė 1 000 €.
nauji objektai 2015 metais patikėti GRIFS AG apsaugos
darbuotojams
UAB „Baltik vairas“ – didžiausia dviračių ir elektroninių dviračių
gamintoja Šiaurės Europoje.

GRIFS AG darbuotojų dalis
KLAIPĖDOS regione
2015

Lyginant
su 2014

Techninės apsaugos objektų
dalis Klaipėdos regione

4%

 3%

Fizinės apsaugos postų dalis
Klaipėdos regione

9%

 1%

Fizinės apsaugos valadų dalis
Klaipėdos regione

11%

 1%

KLAIPĖdOS REGIOnAS

Karjeros laipteliais 2015 metais
Apsaugos darbuotojas Virginijus Juškys
tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Prie Baltijos jūros kopų veikiantis
GRIFS AG apsaugos postas
Šiais metais GRIFS AG veiklą išplėtė į Neringos juostą. GRIFS AG apsaugos postas
pradėjo veikti Juodkrantėje, kur visą parą,
septynias dienas per savaitę GRIFS AG
darbuotojai užtikrina statomų prestižinių
kotedžų apsaugą.

GRIFS AG darbuotojų dalis
KAUNO regione
Karjeros laipteliais 2015 metais
Apsaugos darbuotoja Rasa Ripinskienė tapo Vyr. apsaugos darbuotoja.
Apsaugos darbuotojas Paulius Kalusevičius tapo Vyr. apsaugos darbuotoju.
nauji objektai 2015 metais patikėti GRIFS AG apsaugos darbuotojams:
UAB „Makveža“ prekybos centrai Kaune, Alytuje, Marijampolėje.
UAB „Rimi Lietuva“ prekybos centras Kaune.
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2015

Lyginant
su 2014

Techninės apsaugos objektų
dalis Kauno regione

18%

 1%

Fizinės apsaugos postų dalis
Kauno regione

19%

 2%

Fizinės apsaugos valadų dalis
Kauno regione

17%

 2%

KAunO REGIOnAS

GRIfS AG ReGIONAI

GRIFS AG darbuotojų dalis
PANEVĖŽIO regione
PAnEVĖŽIO REGIOnAS

2015

Lyginant
su 2014

Techninės apsaugos objektų
dalis Panevėžio regione

13%

 2%

Fizinės apsaugos postų dalis
Panevėžio regione

8%

Nekito

Fizinės apsaugos valadų dalis
Panevėžio regione

7%

Nekito

Karjeros laipteliais 2015 metais
Apsaugos darbuotojas darius Žukas tapo
vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotoja Jolanta Obeliūnienė
tapo vyr. apsaugos darbuotoja.
GRIFS AG padalinys Rokiškyje įsikūrė
pačiame miesto centre
Vienas didžiausių bendrovės padalinių Panevėžio regione GRIFS AG padalinys Rokiškyje
nuo šių metų lapkričio mėnesio įsikūrė pačiame miesto centre, Nepriklausomybės aikštėje. Pasak Rokiškio padalinio vadovo Vido
Bižio, ši vieta yra kur kas patogesnė mūsų klientams ir patiems darbuotojams. „Naujojoje
vietoje mūsų klientams mus pasiekti yra kur
kas patogiau, dabar mūsų biuro durys atviros miesto gyventojams ir verslininkams pačiame centre. Dar vienas patogumas yra tas,
kad reagavimas iš netoliese biuro esančios
alokacijos tapo dar efektyvesnis“, – džiaugėsi
Vidas Bižys.
nauji objektai 2015 metais patikėti GRIFS
AG apsaugos darbuotojams
UAB „Makveža“ prekybos centras Visagine.

GRIFS AG darbuotojų dalis
VILNIAUS regione
2015

Lyginant
su 2014

Techninės apsaugos objektų
dalis Vilniaus regione

44%

Nekito

Fizinės apsaugos postų dalis
Vilniaus regione

47%

 4%

Fizinės apsaugos valadų dalis
Vilniaus regione

45%

 2%

VILnIAuS REGIOnAS

Karjeros laipteliais 2015 metais
Apsaugos darbuotojas Ričardas Sabaitis tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotoja Gražina Semaško tapo vyr. apsaugos darbuotoja.
Apsaugos darbuotojas Albinas Grincevičius tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotojas Aivaras Margis tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Apsaugos darbuotojas Linas Semėnas tapo vyr. apsaugos darbuotoju.
Vyr. apsaugos darbuotojas Andrejus Korolis tapo objekto vadovu.
Vyr. apsaugos darbuotojas Rytis Kliševičius tapo objekto vadovu.
Vyr. apsaugos darbuotojas Gintautas Viršila tapo objekto vadovu.
Įžūlios vagystės buvo pažabotos GRIFS AG apsaugos darbuotojų atkaklumo dėka
Šių metų lapkričio mėnesį buvo sulaikytas vagystę viename iš GRIFS AG saugomų prekybos centrų mėginęs
įvykdyti asmuo. Įžūlios vagystės laimikis būtų vertas 420 €. Alkoholinių gėrimų ir brangių maisto produktų pilną
krepšelį prisikrovęs pilietis, tiesiog, prasiveržė pro kasas ir leidosi bėgti. Apsaugos darbuotojas sureagavo žaibiškai, tuoj pat, pasivijęs vagystę įvykdžiusį asmenį, jį sulaikė. Stipriai besipriešinantis pilietis buvo perduotas
policijos pareigūnams.
Iniciatyvus GRIFS AG apsaugos darbuotojas surengė pasalą nedoram vairuotojui
Viename iš GRIFS AG saugomų prekybos centrų centriniame sandėlyje dirbantis apsaugos darbuotojas nedoram sandėlio vairuotojui surengė
pasalą, įtardamas, kad šis savinasi sandėlio prekes. Iniciatyvus darbuotojas, nusprendęs išanalizuoti vairuotojo krovininio automobilio GPS
duomenis, pastebėjo, kad šis darbo metu vis sustoja toje pačioje vietoje. Toje vietoje apsaugos darbuotojas ir laukė pasaloje. Paaiškėjo, kad įtariamasis sustodavo ten paslėpti pasisavintų prekių, o po darbo atvažiuodavo jų pasiimti. Pasalos metu surinkti įkalčiai ir nusikaltimą įrodančios
nuotraukos buvo perduoti saugomo objekto vadovybei.
nauji objektai 2015 metais patikėti GRIFS AG apsaugos darbuotojams
UAB „Rimi Lietuva“ prekybos centras „Rimi Hyper Market“, įsikūręs prekybos slėnyje „Nordika“.
Įmonių grupė „Girteka Logistics“ viena pirmaujančių Rytų Europos transporto kompanijų pilnų krovinių pervežimo srityje.
UAB „Palink“ prekybos centras IKI Vilniuje.
UAB „VSA Vilnius“ viena didžiausių atliekų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje.
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GRIfS AG ŽmONĖS

APSAUGOS PATIRTIS DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
Pradžia nebuvo lengva, tačiau
nebuvo ir neįveikiama
Ingrida pasakoja, jog į Angliją
išvyko dviese – ji kartu su dukterimi. Moteris prisimena, jog pirmieji
metai Didžiojoje Britanijoje buvo
sunkūs, ypač varžė kalbos barjeras,
buvo sudėtinga sklandžiai reikšti
mintis. „Esu labai komunikabili, o
britai yra smalsūs ir bendraujantys,
daug ko klausiantys. Bendravimas
šypsena, vos keliais sakiniais ir gestais mane gerokai stabdė ir trikdė“,–
juokiasi pašnekovė.
Ingridos pirmoji darbo patirtis
Anglijoje nebuvo susijusi su apsaugos veikla, moteriai pirmaisiais
metais teko dirbti operatore vieno
pasaulyje garsaus gamintojo kompiuterių ir televizorių gamykloje.
„Neilgai trukus persikėliau į Londoną, palikau darbą šioje gamykloje.
Tuomet neabejojau ir nebijojau dėl
priimto sprendimo“, – užtikrintai
apie iššūkius kalba Ingrida. Pašnekovė pasakojo, jog Londone viena
įdomesnių darbo patirčių buvo
dirbti Anglijos kariniame dalinyje,
karininkų valgykloje. Tai buvo Anglijos karalienės batalionas, kuris dalyvaudavo šventėse ir pobūviuose.
„Prisižiūrėjome karališkosios apsaugos pareigūnų – jų uniformos nepaprastai puošnios“, – šypsosi Ingrida.
Moterys apsaugos darbe ypač
reikalingos
„Dirbdama karininkų valgykloje,
2007 metais sužinojau, jog Londone
yra labai paklausi apsaugos darbuotojų profesija, ypač šiam darbui reikalingos moterys. Kaip ir Lietuvoje,
tik moterys gali atlikti asmenų apžiūrą, tiek moterų, tiek ir vyrų. Tuo
tarpu vyrai, gali tikrinti tik vyrus“, –
kalba Ingrida. Pašnekovė pasakojo,
kad megapoliu vadinamame mieste veikia galybė naktinių klubų,
vien juose pasitelkiamos nemenkos
apsaugos darbuotojų pajėgos. „Pradėjau rimtai mąstyti apie galimybę
dirbti apsaugos darbuotoja. Tariausi
su draugais, klausiau jų nuomonės, pati dėliojau argumentus „už“
ir „prieš“. Toje šalyje nėra taip, kad
sumąstei dirbti apsaugoje – ir dirbi.
Visų pirma, reikalinga išklausyti specialius kursus ir įgyti apsaugos darbuotojo pažymėjimą, kurių kaina
tuomet siekė 600 svarų. Nors šiandien kainos gali būti ir pakitusios,
vis dėlto pavadinčiau tai investicija,
kurią tada turėjau gerai apsvarstyti“, – pasakoja moteris. Ingrida teigė,
jog Britanijoje apsaugos darbuotojomis dirbančios moterys nėra
nei kažkokiu būdu ar sąlygomis
diskriminuojamos, lygiai taip pat
nėra moterims ir nuolaidžiaujama.
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„Filmuose neretai galime pamatyti apsaugos darbuotojus,
atliekančius kovinius puolimo ar sulaikymo veiksmus. Tokie
veiksmai yra toli gražu nuo realaus apsaugos darbo Didžiojoje Britanijoje“, – atskleidžia Šiauliuose dirbanti GRIFS AG
objekto vadovė Ingrida Lukošienė. Prieš beveik dvejus metus
į Lietuvą grįžusi Ingrida pasakojo, jog didžiausią skirtumą
įžvelgia būtent visuomenės požiūryje į apsaugos darbuotojo
profesiją Lietuvoje ir Anglijoje.
„Anglijoje apsaugos darbuotojoms
pirmenybė dėl lyties nesuteikiama, dirbama lygiomis teisėmis ir
lygiomis apkrovomis su vyrais. Kitą
vertus, nereikėtų įsivaizduoti, kad
apsaugos darbas Anglijoje yra toks,
kokį dažniausiai rodo filmuose, pavyzdžiui, kai neblaivus, neklusnus
lankytojas apsaugos darbuotojo
brutaliai išmetamas iš naktinio klubo. To apsaugos darbuotojas Anglijoje daryti negali, tai būtų neteisėta.
Konflikto metu apsaugos darbuotojui draudžiama pažeidėją net pirštu
paliesti. Tokiu atveju iš karto kviečiama policija. Apsaugos funkcijos
toje šalyje daugiausia susijusios su
įleidžiamų asmenų į masinius renginius kontrole ir viešosios tvarkos
priežiūra. Priežiūra, bet ne užtikrinimu realiais veiksmais, mat tai jau
Anglijos policijos prerogatyva“, –
pabrėžia Ingrida.
Požiūris į apsaugos darbuotojo
profesiją skiriasi
Pašnekovė pastebėjo, kad Didžiojoje Britanijoje tiek policijos pareigūnai, tiek privačių apsaugos struktūrų
darbuotojai yra labai gerbiami ir
vertinami už tai, kad šie darbuotojai
rūpinasi gyventojų saugumu. „Įžvelgiu akivaizdų skirtumą, Lietuvoje apsaugos darbuotojo profesijai, mano
akimis, trūksta pagarbos. Grįžusi į
Lietuvą pajutau, kad egzistuoja stereotipinis požiūris į apsaugos darbą.
Ir man labai įdomu, kodėl? Galbūt
mums, apskritai, būdingas bambėjimas ir atvirai reiškiamas nepasitikė-

jimas ir gydytojais, ir politikais, ir ta
pačia policija. Tarsi koks sovietinių
laikų palikimas mūsų mentalitetui.
Suprantama, vieno atsakymo, kodėl
šitaip skiriasi požiūris į tą pačią profesiją skirtingose Europos šalyse, nėra.
Tačiau, tikiu, kad anksčiau ar vėliau
jis turėtų keistis“, – šypsosi Ingrida.
Pašnekovė mano, jog viena iš
priežasčių, kodėl apsaugos darbuotojo profesija Anglijoje yra stipriau vertinama, slypi kvalifikacijos
įgijimo kursuose. „Tai tikrai nepigiai
kainuojantys kursai ir ne kiekvienas gali sau leisti tokius mokymus,
juolab, jeigu nėra tikras, ar norėtų
dirbti apsaugos darbą. Mano manymu, tai lemia tam tikrą atranką,
nes mokytis ateina pakankamą motyvaciją tapti apsaugos darbuotoju
turintys žmonės“, – svarstė moteris.
Pasak jos, apsaugos darbuotojo
kursai Anglijoje buvo labai įdomūs.
„Kursuose labai daug dėmesio buvo
skiriama psichologinei darbo pusei,
mokomasi, kaip reikia bendrauti su
klientais, kokie gali būti apsaugos
darbuotojo elgesio modeliai su pažeidėjais, kaip nepažeisti asmens
teisių ir panašiai. Teko susipažinti ir
su daugybe vietinės teisės nuostatų“, – vardija Ingrida.
Dar daugiau skirtumų, pasak
Ingridos, galima pastebėti Anglijos
naktinių klubų lankytojų elgesyje,
o tai labai palengvindavo apsaugos
darbą. „Apsaugos darbas naktiniuose klubuose Londone yra geriausiai
apmokamas. Teko dirbti ir tik lietuvių
bei rusų auditorijai skirtuose klubuo-

se, ir tuose, kur daugiausia rinkdavosi anglai. Skirtingų tautų lankytojų
elgesys klube yra, tarsi, diena ir naktis. Lietuviai ir rusai vakarėliuose yra
linkę greitai įžiebti konfliktą, kiek mažiau kantrūs ar tolerantiški apsaugos
darbui net ir Anglijoje. Pačių britų elgesys vakarėliuose yra visiškai kitoks.
Įsivaizduokite, klubas vienu metu
talpina pusantro tūkstančio žmonių.
Kiekvieną jų apsauga turi patikrinti:
paimti iš kiekvieno lankytojo asmens
tapatybės kortelę, specialiu skaitytuvu patikrinti, ar asmuo nėra įskaitoje,
patikrinti rankines, asmeninius daiktus. Ir taip pusantro tūkstančio žmonių ar net daugiau. Atrodo turėtų
kilti nepasitenkinimas bei chaosas.
Tačiau yra atvirkščiai, visi lankytojai
kantriai eilėje laukia savo patikrinimo. Antra, anglai linksminasi kiek
kitaip – daug ir garsiai bendrauja,
tačiau nekonfliktuoja, nesusidūriau
ir su demonstruojama agresija“, – pasakoja Ingrida.
Išmoko į daugelį dalykų žvelgti
pozityviau
Dirbant Didžiojoje Britanijoje pašnekovei buvo įdomiausia bendrauti
su klientais, kolegomis. Ingrida dirbo
prestižiniame klube, kuriame teko
galimybė pasižiūrėti įvairių renginių.
„Labiausiai apsaugos darbe patiko
tai, jog netrūko pozityvių akimirkų.
Kai atėjau į naują kolektyvą buvo
nedrąsu, tačiau labai greitai pritapau, kolegos bendraujantys, visiems
buvau labai įdomi. Apskritai, išmokau džiaugtis net menkais dalykais.
Išmokau įžvelgti pozityviąją pusę“, –
juokiasi Ingrida.
Pasiteiravus Ingridos, kodėl ji
sugrįžo į Lietuvą, moteris neslėpė:
„Beprotiškai pasiilgau Lietuvos – čia
mano namai, mano žmonės. Tiesa
pasakius, visada žinojau, kad sugrįšiu, o sugrįžus jausmas buvo labai
geras. Atrodė, kad čia net žmonės
gražesni. Anglijoje septynerius metus iš eilės dirbau be laisvadienių.
Natūralu, kad dirbant tokiu tempu
pavargau, buvo akimirkų, kai nieko
nebesinorėjo. Nusipirkau bilietą į
Lietuvą, o grįžusi galvojau, ką norėčiau čia veikti. Kadangi turėjau tikrai
didelės patirties apsaugoje, turėjau
ir tarptautinį apsaugos darbuotojo pažymėjimą, nusprendžiau, kad
galiu kaupti savo profesinę patirtį
Lietuvoje. Atėjus į GRIFS AG mane
labai nudžiugino paslaugūs ir malonūs kolegos. Visgi labiausiai norėtųsi, jog keistųsi ir pačios visuomenės
požiūris į apsaugos darbą, juk tam
pagrindo yra išties labai daug. Galiausiai, norėtųsi sau ir kitiems palinkėti daugiau teigiamų emocijų ir
pasitikėjimo vieni kitais“, – šypsosi
Ingrida.

ĮVAIReNYBĖS

„MANO KONTAKTAS“ PROGRAMA KVIEČIA „GRIFS AG“
DARBUOTOJUS UŽDIRBTI SAVO NORAMS BONUSĄ
Jau penkerius metus GRIFS AG sėkmingai įgyvendina darbuotojų premijavimo programą MANO KONTAKTAS, kurioje kasmet dalyvauja vis platesnis GRIFS AG darbuotojų ratas.
Šių metų kovo mėnesį programa buvo atnaujinta – patobulinta darbuotojų premijavimo sistema, skatinanti dar
aktyviau dalintis potencialių klientų kontaktais.
Kaip MAnO KOnTAKTAS veikia?
MANO KONTAKTAS programa kviečia dalyvauti
visus GRIFS AG darbuotojus (išimtis taikoma pardavimo skyriaus darbuotojams ir regionų vadovams) visoje Lietuvos teritorijoje. Programos tikslas – suteikti galimybę papildomai užsidirbti pajamų už potencialių klientų kontaktų perdavimą.

Kas yra potencialus klientas? Tai Jūsų draugas,
giminaitis, kaimynas, galbūt automobilio meistras, odontologas ar bet kuris kitas asmuo, kuriam svarbu apsaugoti savo turtą ir save. Jums tereikia persiųsti tokio asmens kontaktinį telefono
numerį elektroniniu paštu kontaktas@grifsag.lt.
Su kiekvienu Jūsų suteiktu potencialiu klientu
susisiekia pardavimo departamento darbuotojai,

kurie atlieka visus veiksmus, kad potencialus klientas taptu GRIFS AG klientu: papasakoja apie paslaugas, sutaria dėl paslaugų kainų, sudaro paslaugų sutartį, užtikrina paslaugų teikimą ir taip toliau.
Pasirašius paslaugų teikimo sutartį, t. y. potencialiam klientui tapus GRIFS AG klientu – Jūs
gaunate premiją (apie tai Jus informuojame elektroniniu laišku, kuriuo iš Jūsų gavome kontaktą).

Kokios Jums priklauso MAnO KOnTAKTAS premijos?
Paslauga

Premija (į rankas, t. y. atskaičius mokesčius)

Pastabos

Techninė apsauga*

11,50 Eur už kiekvieną objektą

Jeigu vieno mėnesio laikotarpyje atvedama iki 2 objektų.

*Atkreipkite dėmesį, kaip kinta premijos dydis, jeigu 1
mėnesio laikotarpyje atvedama 3 ir daugiau objektų!

21,00 Eur už kiekvieną objektą

Jeigu vieno mėnesio laikotarpyje atvedama 3 ir daugiau
objektų.

Periodinis techninis apsaugos sistemų
aptarnavimas

1 mėnesio paslaugos mokesčio dydis už
kiekvieną objektą

Apsaugos sistemų montavimas
Fizinė apsauga

Min. 0,3 nuo 10 % antkainio sumos

Minimalus premijos dydis 0,3 nuo 10 % antkainio sumos,
įprastai sutariama individualiai nuo paslaugos apimties.

Min. 5 % nuo 1 mėnesio paslaugos mokesčio

Minimalus premijos dydis 5 %, įprastai sutariama
individualiai, priklausomai nuo paslaugos apimties.

MAnO KOnTAKTAS nauda darbuotojams skaičiais!

KEIČIASI ĮMOKŲ Į PENSIJŲ
FONDUS SISTEMA
Nuo 2016 metų sausio mėnesio šiek
tiek keičiasi įmokų į pensijų fondus sistema. Iki tol, visi asmenys, pasirašę su pensijų fondais sutartis dėl II pakopos pensijos,
nuo priskaityto atlyginimo mokėjo 1 % į
savuosius pensijų fondus. Nuo 2016 metų
LR Vyriausybės nutarimu šios įmokos dydis jau sieks 2 % nuo priskaityto darbo
užmokesčio.
2016 metais pradės veikti vadinamoji kaupimo II pakopos pensijų fonduose
schema 2 + 2 + 2. Tai reiškia, kad kas mėnesį 2 % priskaičiuoto („popierinio“) darbo
užmokesčio į pensijų kaupimo fondą perves SODRA, dar 2 % priskaičiuoto atlyginimo fondui skiria darbuotojas ir dar 2 % bus
vedami iš valstybės biudžeto, kurie atitinka
2 % ankstesnių metų pabaigoje buvusio
(šiuo atveju 2015 metų) vidutinio šalies atlyginimo.
Iki tol galiojo II pakopos pensijų kaupimo schema 2 + 1 + 2, kai darbuotojas savo

pensijų fondui skyrė ne 2 %, o 1 % savo priskaičiuoto atlyginimo.
Kaip pavyzdį, paimkime minimalų asmens darbo užmokestį. Taigi žmogaus
bruto (popierinis) atlyginimas 325 € per
mėnesį. Nuo 2016 metų sausio, šio žmogus
kas mėnesinis II pakopos pensijų fondo
kaupimas atrodys taip: į fondą keliaus darbuotojo skiriamas 6,5 € nuo jo priskaičiuoto
atlyginimo, kurį atskaito ir perveda darbdavys. SODRA skiria 6,5 € nuo priskaičiuoto atlyginimo. Valstybė skiria 14 € nuo statistinio
šalies darbo užmokesčio vidurkio. Rezultate į II pakopos pensijų fondą keliauja 27 €.

DĖMESIO! „GRIFS AG“ DARBUOTOJAI GAUS PREMIJĄ UŽ KIEKVIENĄ JŲ REKOMENDUOTĄ
IR ĮDARBINTĄ DARBUOTOJĄ!

GRIFS AG plečia savo veiklą ir aktyviai ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Jeigu Jūsų draugai ir bičiuliai šiuose miestuose ieško stabilios ir atsakingos darbovietės bei norėtų
įgyti patirties apsaugos veikloje – nepraleisk galimybės ir rekomenduok GRIFS AG!
GRIFS AG siūlo visas socialines garantijas, lankstų darbo grafiką, laiku mokamą atlyginimą, galimybes
įgyti patirties ir tobulėti!
Už kiekvieną Jūsų rekomenduotą GRIFS AG įdarbintą darbuotoją Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje bus skiriama 30 € premija
jau atskaičius mokesčius!
Daugiau informacijos apie naują rekomendacijų skatinimo programą galite gauti paskambinus į centrinį GRIFS AG
biurą – (8 5) 244 5755.
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KOKYBĖ IR INOVACIJOS

„GRIFS AG“ ATSTOVAI DALIJOSI
PATIRTIMI KONFERENCIJOJE
„TECHNOPELNAS 2015“
Šių metų lapkričio 26 dieną vykusioje praktinėje konferencijoje
„Technopelnas 2015“, skirtoje įmonių
vadovams ir savininkams, dalyvavo
ir GRIFS AG vadovas Vytautas Kregždė bei įmonės Techninių sprendimų
departamento vadovas Ramūnas
Saulevičius. GRIFS AG atstovai su
konferencijos svečiais dalijosi patirtimi taikant inovacinius sprendimus,
siekiant veiklos efektyvumo.
„Norėjome pasidalyti praktiniu
GRIFS AG pavyzdžiu, kuris parodo,
kad informacinės technologijos kuria realią vertę verslui. Papasakodami
apie savo patirtį, kartu siekėme paskatinti kitas organizacijas būti atviresnėms inovacijoms, pažangiems
sprendimams, leidžiantiems verslui
efektyviai naudoti turimus resursus,
pagerinti paslaugų kokybę, veiklos
produktyvumą“, – po konferencijos
sesijos kalbėjo Vytautas Kregždė.
Konferencijoje vadovas įvardijo
techninių sprendimų padalinio veiklos problematiką: „Šis padalinys per
mėnesį sulaukia apie 700 užduočių,
susijusių su techniniu įvairių apsaugos sistemų aptarnavimu. Augant
klientų skaičiui, užduočių kiekis tik

didės. Taip pat pajutome ir augantį
mūsų klientų nepasitenkinimą aptarnavimo operatyvumu ir savalaikiškumu, išaugo ir žmogiškųjų klaidų kiekis. Įvertinome, kad dėl efektyvumo
stokos mes prarandame 300 darbo
valandų per mėnesį. Toks laikas yra
sugaištamas departamento darbuotojų kelionei rytais į biurą ir iš biuro,
vykstant pas klientus, taip pat neoptimaliai suplanuotam dienos darbų
grafikui įvykdyti bei nebeefektyvioms darbo priemonėms, apsunkinančioms užduočių atlikimą.“

Pasak Vytauto Kregždės, bendrovė turėjo dvi galimybes šiai problematikai spręsti: arba didinti padalinio
resursų apimtį, o tai reikštų išaugusias padalinio veiklos sąnaudas, arba
ieškoti efektyvesnių sprendimų, leidžiančių maksimaliai pasitelkti turimus departamento resursus, tačiau
išlaikyti ar net padidinti klientų aptarnavimo kokybę. „Pirmasis sprendimas atrodė paprasčiausiai įgyvendinamas ir mažiausiai rizikingas. Tačiau
GRIFS AG orientuojasi į ilgalaikę veiklos sėkmę, todėl nusprendėme rinkti sudėtingesnį ir rizikingesnį būdą,
kuris, tikime, ateityje duos daugiau
svarios grąžos – leis sumažinti veiklos
sąnaudas, užtikrinti paslaugų kokybę
mūsų klientams, įgyti tam tikrą pranašumą rinkoje“, – vardijo vadovas.
Antrojoje konferencijos „Technopelnas 2015“ sesijos dalyje Techninių sprendimų departamento
vadovas Ramūnas Saulevičius pasakojo apie informacinių technologijų
pagalba įgyvendintą sprendimą
augančioms padalinio užduotims
valdyti ir šiuo sprendimu pasiektą
rezultatą. „Siekėme praktiškai parodyti, kokį technologinį sprendimą
įgyvendinome, kas mūsų veikloje
pakito ir kokios apčiuopiamos naudos pasiekėme“, – sakė Ramūnas
Saulevičius. Pasak jo, konferencijos
svečiams pademonstravome, kaip
mums pavyko automatizuoti padaliniui tenkančių užduočių valdymą
ir kokią naudą davė mobiliojo biuro
sprendimas, kai padalinio darbuo-

KLIENTŲ NUOMONĖS APKLAUSA LEIDŽIA
IŠSAMIAU ĮVERTINTI BENDROVĖS PAŽANGĄ
Sakoma, jog nėra nieko pastovesnio už laikinumą, tai ypač aktualu
šiandieninėms verslo organizacijoms. Dabartiniam laikmečiui būdingi spartūs ir nuolatiniai socialiniai,
moksliniai, technologiniai ir ekonominiai pokyčiai skatina nuolatinius
verslo aplinkos pokyčius. Organizacijos susiduria su iššūkiu prisitaikyti
prie besikeičiančių rinkos sąlygų, o
kartu veikti efektyviai, išlikti lanksčiai
ir būti konkurencingai. Sėkmingai
dirbančios verslo organizacijos privalo gebėti kurti naujas ir įvairias
verslo galimybes, užtikrinti verslo
ateities perspektyvą organizacijai,
nuolat tobulėti besikeičiančiomis
rinkos sąlygomis.
GRIFS AG taip pat susiduria su
būtinybe nuolat ieškoti veiklos efektyvumo didinimo, paslaugų kokybės
gerinimo ir verslo plėtros galimybių.
Pasitelkiame naujausius technologinius resursus, diegiame modernius
verslo valdymo sprendimus, kad
užtikrintume dar operatyvesnius
procesus, sumažintume žmogiškojo
faktoriaus klaidų grėsmę paslaugų
teikimui, padidintume darbuotojų
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produktyvumą, suteiktume darbuotojams kuo patogesnius darbo instrumentus ir pan.
Tokių veiksmų ir priemonių tikslas
yra užtikrinti aukštos kokybės paslaugas klientams, įrodyti, jog turime
išskirtinę kompetenciją apsaugos
srityje ir siekti ilgalaikio bendradarbiavimo. Todėl, visuomet turime
paklausti klientų, ar jie jaučia mūsų
pastangas, kaip klientai vertina mūsų

pažangą ir ar yra patenkinti tomis
paslaugomis, kurias gauna, ar sutiktų
mus rekomenduoti savo draugams
bei verslo partneriams?
Kiekvienais metais GRIFS AG klientai yra kviečiami įvertinti jiems teikiamas paslaugas ir pasidalinti savo
nuomone, kas juos tenkina, ką reikėtų tobulinti arba iš esmės keisti. Šiais
metais apklausoje, kuri vyko sausio
ir birželio mėnesį dalyvavo beveik

tojams nebereikia vykti į biurą gauti
užduočių, nes užduotis jie gauna išmaniajame įrenginyje ir gali iš karto
vykti į klientų objektus. Sesijoje techninių sprendimų padalinio vadovas
pasidžiaugė, kad mobiliojo biuro
sprendimu bendrovei pavyko atsisakyti kone 100 % popieriaus užduočių
paraiškoms pildyti. Atsisakant popierinių paraiškų taip pat ženkliai sumažėjo žmogiškųjų klaidų kiekis – jos
nebėra pametamos, nekorektiškai
užpildomos ir panašiai. „Turbūt svarbiausia, kuo norėjau pasidalyti su kitų
organizacijų vadovais, tai rezultatas,
kurį GRIFS AG pavyko pasiekti, nes
mums pavyko „įdarbinti“ tas 300 neefektyviai naudojamų darbo valandų,
kurios bendrovei per mėnesį kainavo
apie 2 500 eurų bei 9 procentais padidinti klientų pasitenkinimą techninio
aptarnavimo kokybe“, – po sesijos
kalbėjo Ramūnas Saulevičius.
800 klientų visoje Lietuvoje. Klientai
buvo prašomi įvertinti jiems teikiamas techninės apsaugos bei apsaugos sistemų montavimo ir techninės
priežiūros paslaugas.
Apibendrinant apklausos duomenis, bendrasis klientų lojalumo rodiklis vertinamas kaip labai aukštas.
Lyginant su praeitų metų apklausos
rezultatu, pastebimas net ir šiek tiek
augantis klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis.
Apklausa parodė, kad klientai
GRIFS AG puikiai vertina dėl aukštos
klientų aptarnavimo kokybės bendrąja prasme, t. y. neįvardindami konkrečių bendrovės padalinių. Taip pat
didelė dalis puikiai paslaugų kokybę
vertinusių klientų įvardijo, jog jie yra
patenkinti operatyvių centrinio stebėjimo pulto ir greitojo reagavimo
grupių darbuotojų operatyvumu ir
profesionalumu.
Apklausos duomenys taip pat
leido atrasti tobulintinas veiklos
sritis, apklausoje klientai mielai pasidalino savo nuomone, ką galėtume daryti geriau. Klientų pastabos
daugiausia susijusios su reakcijos į
apsaugos sistemos gedimus laikas,
kuris, jų nuomone, yra per ilgas, taip
pat klientai pageidautų daugiau dėmesio iš juos aptarnaujančio administracijos personalo.

SUSITIKImAI IR ReNGINIAI

KONFERENCIJOJE „KOKYBĖS DIENOS 2015“
„GRIFS AG“ PATIRTIMI DALIJOSI MARIS SIMSON

„Kokybės vadyba turi būti nuolatinė veikla, kuri pasiekia kiekvieną organizacijos padalinį. Kokybės
vadybos veikla neturi nugulti į
popierinius standartus, dūlančius
stalčiuose, o padėti organizacijai
pirmauti rinkoje ir uždirbti pinigus“, – įsitikinęs Maris Simson,
GRIFS AG Strateginio vystymo departamento direktorius.
Šių metų lapkričio 5 dieną vykusioje konferencijoje „Kokybės
dienos 2015“ Maris Simson dalijosi
GRIFS AG kokybės valdymo patirtimi, nuo ISO 9001:2008 kokybės
vadybos sistemos įdiegimo bendrovėje iki organizacijos procesų
automatizavimo ir perkėlimo į
elektroninę erdvę bei išmaniuosius
įrenginius. Pranešime Maris Simson pabrėžė, kad automatizavus
procesus, t. y. perkėlus dalį ben-

drovėje vykstančių procesų į elektroninę erdvę GRIFS AG pavyko padidinti vykstančių procesų greitį,
pagerinti darbo kokybę, užtikrinti
greitesnį sprendimų priėmimą, didinti klientų pasitenkinimą paslaugomis, taupyti bendrovės resursus.
Pasak Mario Simson, automatizavimas vyko tiek tiesioginiuose
paslaugų procesuose, pavyzdžiui,
centrinio stebėjimo pulto, greitojo reagavimo grupių veikloje,
apsaugos sistemų techninio aptarnavimo veikloje, tiek ir vidiniuose
procesuose, pavyzdžiui, visų bendrovės departamentų užduočių
planavimo ir paskirstymo procesuose ir panašiai.
„Kokybės dienos 2015“ yra kasmetinė konferencija, sutraukianti
gausų būrį įvairių organizacijų kokybės vadovus ir specialistus.

„GRIFS AG“ APDOVANOTA KONKURSE
„METŲ INOVACIJA 2015“
IX asmens ir turto saugos specialistų konferencijos metu asociacija AVG paskelbė ir apdovanojo konkurso „METŲ INOVACIJA
2015“ įmones – nugalėtojas. Šis
konkursas organizuojamas tarp
asociacijos narių ir kitų įmonių,
dirbančių apsaugos srityje.
GRIFS AG buvo apdovanota
už bendrovės sukurtą automatizuotą užduočių valdymo sistemą GRIFS AG PVS. GRIFS AG šiuo
gaminiu nugalėjo kategorijoje
„Programinė įranga, skirta saugos
sistemoms valdyti ar aptarnauti“.
Produktas GRIFS AG PVS skirtas apsaugos sistemų techninio

aptarnavimo ir montavimo veiklai. Tai vieninga automatizuota
užduočių užfiksavimo, paskirstymo sistema, apjungta su išmaniaisiais įrenginiais. Ši darbų valdymo
ir navigacijos sistema leidžia optimizuoti kiekvieno darbuotojo užduočių atlikimo grafiką, pasirinkti
optimaliausią kelionės maršrutą
tarp visų dienos užduočių atlikimo alokacijų, skaičiuoti užduoties vykdymo laiką, fiksuoti tiek
vaizdinę, tiek ir tekstinę informaciją, formuoti atliktų darbų aktą ir
kitus dokumentus, rinkti klientų
atsiliepimus apie suteiktas techninio aptarnavimo paslaugas.

Veiklos sukaktį AVG nariai minėjo
IX Lietuvos asmens ir turto
saugos specialistų konferencijoje

gos paslaugų kokybiniai rodikliai,
saugos srityje dirbančių specialistų
patirties ir žinių pasidalijimas.
Konferencijoje pranešimus skaitė: Estijos saugos asociacijos prezidentas, Latvijos saugos asociacijos
atstovai, specialistai iš Policijos departamento, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, Valstybinės darbo inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento, taip pat
dr. Arūnas Kazlauskas.

APSAUGOS VERSLO GRUPĖ ŠIEMET
MINI 20-ĄJĮ VEIKLOS JUBILIEJŲ
Šiais metais asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) veiklai jau
20 metų. Asociacija vienija Lietuvoje
veikiančias saugos tarnybas bei patalpų ir automobilių sistemų tiekimo
ir montavimo įmones. Iš viso AVG
sudaro 40 įmonių narių.
Šiek tiek AVG istorijos
Asociacija AVG įkurta 1995 metų
rugsėjo 8 dieną Kaune. Tuomet
AVG sudarė 20 narių, asociacijos
prezidentu buvo išrinktas saugos
tarnybos „Jungtis“ vadovas Andrius
Ališauskas. Pagrindinės veiklos
kryptys apėmė asociacijos narių
interesų gynimą, lėšų kooperavimą
bendrų socialinių ir ekonominių
programų įgyvendinimui, paramos
asociacijos nariams teikimą.
Nuo 1997 metų asociacijos iniciatyva buvo pradėtas leisti vienintelis specializuotas saugos srities
žurnalas „Rizikos faktorius“, kuris yra
leidžiamas iki šiol.

Šios konferencijos tikslai – saugos paslaugų rinkos retrospektyva
bei aktualijos, situacija Pabaltijo
šalyse ir ES, bendradarbiavimas su
valstybės institucijomis ir kitų rinkos
šakų dalyviais, techninių, fizinių ir intelektualinių saugos naujovių pristatymas, darbuotojų kvalifikacija, sau-
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Sveikiname! Jubiliejų švenčia:
Pranas Varanavičius

70

Sigitas Šambrys

Rasa Venckienė

Jan Sinko

Jolanta Gželka

40

Gintautas Šimonėlis

Mindaugas Davidavičius

Aušra Krasauskienė

Rimantas Odinas
Deividas Žilevičius

Gintautas Pliuskevičius

Rima Ryliškienė

Denis Komogorcevas

Aušra Kisielienė

Kazimieras Janulevičius

Sigitas Viskantas

Regimantas Gudas

Romualdas Baravykas

Einoras Gradickas

Aleksandras Kalentjevas

Eleonora Noreikienė

Aleksandr Latyšovič

Miroslava Stankevičienė

Remigijus Čivas

Vytautas Lankevičius

Linas Gudas

Dainius Bochanas

Aurelijus Čepulis

Vadimas Nikitinas

60

Lada Rudačevskaja

Jaroslav Šuško

Tomas Tamošiūnas

Gintautas Viršila

Rimvydas Kalviūnas

Marekas Dabrinskis

Mantas Jakavonis

Rimantas Jacevičius

Donatas Launikaitis

Ligita Labenskienė

Linas Gylys

Augustas Partikas

Aldona Andrulaitienė

Arturas Rygertas

Raimondas Lesutis

Sergej Iljin

Kazys Butkevičius

Anatolij Levin

Vita Stoškuvienė

Gintaras Milžinas

Audrius Gladauskas

Petras Petrulis

Virginija Kapočienė

Rasa Mažeikienė

Andrej Masian

Arimantas Pilipūnas

Kęstutis Rakauskas

Konstantinas Kryžius

Ričardas Liutkevičius

Rolandas Linartas

Mantas Margelis

Snieguolė Pelėdienė

Valdas Pelėda

Irma Šapalienė

Viktoras Žvirzdinas

Agnė Vasaitytė

Valerijus Liauksminas

Vidmantas Urbietis

Darius Jankauskas

Gintaras Aškinis

Karolis Novikas

Virginijus Staniokas

Rima Rusonienė

Mindaugas Grakauskas

Simonas Cvirka

Mantas Ambrutis

Ričerdas Kabutavičius

Gintaras Vieraitis

Aušra Rusienė

Marijus Bučinskas

Artūras Šaravinas

Miroslav Bobrovskij

Loreta Černauskienė

Sigita Pangonienė

Vladas Plotnikovas
Vytautas Vasiliūnas

Romas Jokšas
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UŽTIKRINOME APDOVANOJIMŲ
RENGINIO APSAUGĄ
Lietuvos automobilių sporto federacija (LASF) šių metų lapkričio 28 dieną rengė Lietuvos ralio apdovanojimų ceremoniją. Gausus būrys Lietuvos
autosporto atstovų ir kviestinių svečių rinkosi Vilniaus miesto Rotušėje, kur
buvo apdovanojami autoralio meistrai už pasiekimus šiais metais vykusiuose čempionatuose, ilgametį darbą bei nuopelnus šiame sporte.
Renginio apsauga patikėta GRIFS AG darbuotojams, kurie rūpinosi atvykstančių svečių įleidimu ir nukreipimu į renginį, prižiūrėjo aprangos kodo
laikymąsi.

uAB „GRIFS AG“
ukmergės g. 223, Vilnius
Tel. (8 5) 244 5755
Faks. (8 5) 244 9913
El. p. info@grifsag.lt
www.grifsag.lt
Kaunas
Neries krantinė 16, Kaunas
Telefonas/faksas +370 37 26 55 50
Mob. +370 616 36 092
El. paštas kaunas@grifsag.lt
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Klaipėda
Dubysos g. 21, Klaipėda
Telefonas/faksas +370 46 23 70 01
Mob. +370 618 08 006
El. paštas klaipeda@grifsag.lt
Šiauliai
Tilžės g. 109, Šiauliai
Mob. +370 611 11 896
El. paštas siauliai@grifsag.lt
Mažeikiai
Laisvės g. 38, Mažeikiai
Telefonas +370 443 35184
Mob. +370 610 01 967
El. paštas mazeikiai@grifsag.lt

Telšiai
S. Daukanto g. 38-5, Telšiai
Mob. +370 652 52 009
El. paštas m.armalis@grifsag.lt
Panevėžys
J. Žemgulio g. 46 – 209, Panevėžys
Mob. +370 686 70 524
El. paštas panevezys@grifsag.lt
Alytus, Marijampolė, Kalvarija
Naujoji g. 7E, Alytus
Mob. +370 652 99 686
El. paštas l.mazevicius@grifsag.lt
Mob. +370 615 99 809
El. paštas marijampole@grifsag.lt
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Erik Kušlevič
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Gandrai aplankė:
2014 gruodis – 2015 lapkritis

SVETLANĄ VILDŽIŪNIENĘ, 2014 m. gruodžio 17 d. gimė dukrytė Beata
VITALIJŲ RADZEVIČIŲ, 2015 m. kovo 5 d. gimė dukrytė Gintarė
VYTAUTĄ KOCHANAUSKĄ, 2015 m. kovo 10 d. gimė sūnelis Deividas
DONATĄ LAUNIKAITĮ, 2015 m. kovo 30 d. gimė sūnelis Mantas
AUKSĘ ZAVACKIENĘ, 2015 m. balandžio 3 d. gimė sūnelis Arijus
RYTĮ PETRAITĮ, 2015 m. gegužės 12 d. gimė dukrytė Rusnė
IRINĄ LEGČILINĄ, 2015 m. birželio 3 d. gimė sūnelis Timur
AUDRIŲ MOMKŲ, 2015 rugpjūčio 5 d., gimė sūnelis Rojus
BOŽENĄ AMBROŽEVIČ, 2015 m. birželio 6 d. gimė sūnelis Artemij
JURGĄ ŠIMKIENĘ, 2015 m. birželio 10 d. gimė sūnelis Kajus
JULIJĄ SEDZINIAUSKIENĘ, 2015 m. liepos 20 d. gimė sūnelis Maksas
DARIŲ DAINAUSKĄ, 2015 m. liepos 25 d. gimė sūnelis Dominykas
RIMVYDĄ PAULAUSKĄ, 2015 m. rugpjūčio 5 d. gimė dukrytė Martyna
NERIJŲ PUNDZIŲ, 2015 m. lapkričio 4 d. gimė dukrytė Austėja
LAIMONĄ STAKAUSKĄ, 2015 m. lapkričio 15 d. gimė dukrytė Adelė

Jonava
Kauno g. 6, Jonava
Tel. +370 349 52 793
Faks. +370 349 52793
Mob. +370 650 20 117
r.rusoniene@grifsag.lt
Trakai
Vytauto g. 69, Trakai
Mob. +370 682 01 021
El. paštas v.januskevicius@grifsag.lt
Širvintos
Vilniaus g. 77, Širvintos
Mob. +370 686 14 909
El. paštas j.cepas@grifsag.lt

Molėtai
P. Cvirkos g. 16, Molėtai
Mob. +370 611 44 005
El. paštas a.grikinis@grifsag.lt

Biržai
Maironio g. 4, Biržai
Mob. telefonas +370 686 70 524
El. paštas v.radzevicius@grifsag.lt

Prienai, Birštonas
Mob. telefonas +370 616 36 092
El. paštas g.rekstys@grifsag.lt

Plungė, Skuodas
Mob. +370 610 01 967
El. paštas m.armalis@grifsag.lt

Varėna
Mob. +370 615 29 786
El. paštas a.kauneckis@grifsag.lt
Rokiškis
Pramonės g. 6, Rokiškis
Mob. +370 614 25 848
El. paštas v.bizys@grifsag.lt

Joniškis
Mob. +370 612 97 911
El. paštas r.lesutis@grifsag.lt
Akmenė, Naujoji Akmenė
Mob. +370 612 97 911
El. paštas r.lesutis@grifsag.lt

