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BūTI Nr. 1 DARBUoToJAMS IR KLIENTAMS!
Kitąmet GRIFS AG minės 15-os metų veiklos Lietuvoje sukaktį. Per tą laikotarpį
nuveikta tikrai daug – iš nedidelės įmonės užaugome į organizaciją, vienijančią
daugiau nei 900 darbuotojų, bendradarbiaujančią su daugiau nei 10 000 klientų.
Tai rodo, kad nuo pat pirmųjų veiklos metų pasirinkome teisingą darbo kryptį, kėlėme į priekį vedančius tikslus.

Vytautas Kregždė,
GRIFS AG direktorius

Kaip ir bet kuriame versle, taip
ir GRIFS AG kompanijoje, nustatant ir siekiant tikslų išryškėja dvi,
sakyčiau, priešybės: konkrečioji –
racionalioji ir abstrakčioji – intuityvioji pusės. Jeigu racionalioji pusė
diktuoja veiklos strategiją, tikslus
ir yra reikalinga mūsų, GRIFS AG
darbuotojų, veiksmų tikslumui, žinojimui, kiek užsibrėžto tikslo yra
įveikta ir kiek dar liko įveikti, tai
intuityvioji pusė GRIFS AG yra reikalinga tam, kad nevaržytų mūsų
veiksmų, sustiprintų mūsų ryžtą
veikti ir įveikti aukštesnius reikalavimus, išbandyti dar nežinomas
sritis. Čia svarbiausi elementai,
įkvepiantys veikti, yra mūsų vizija,
misija ir vertybės.
Šiais metais mes, kaip organizacija, klausėme savęs, ar po beveik penkiolikos metų esame ten,
kur ir planavome, norėjome būti?
Atsakydami, – taip, dabar esame
tokie, kokie ir norėjome būti, natūraliai GRIFS AG kilo poreikis suformuluoti naują viziją, kuri mus
vestų pirmyn ir skatintų siekti dar
ambicingesnių tikslų.
Džiugu, kad formuojant viziją įsitraukė ir didelė dalis įmonės
darbuotojų. Daug diskutavome,
sulaukėme įvairių vizijos variantų
siūlymų. Nuostabu yra tai, kad nė
viena vizijos formuluotė neprieštaravo viena kitai. Visas darbuotojų pasiūlytas vizijas sujungus,
ji būtų lyg viena, paaiškėjo, kad
kažko svarbaus galime pasiekti tik
būdami patikima atrama vieni kitiems ir klientams.
Visos darbuotojų pasiūlytos
GRIFS AG vizijos bylojo apie tai,
kad norime būti pirmas pasirinkimas klientams ir darbuotojams.
Taigi, išgryninome GRIFS AG viziją – Būti Nr. 1 darbuotojams ir
klientams!

Ši vizija reiškia, kad:
• Siekiame būti įmone, kurioje
darbuotojai tampa geriausiais.
• Siekiame būti įmone, kuria
pasitiki ir kurią vertina klientai bei
visuomenė.
• Siekiame būti įmone, kuri dirba
pelningai, nuolat auga ir mokosi.
GRIFS AG, kaip organizaciją,
kasdien kuria ir augina žmonės, –
Jūs. Tam reikia stiprios organizacijos kultūros, tvirtų tarpusavio
santykių, bendradarbiavimo, noro
augti ir tobulėti, pasitikėti vieni
kitais ir turėti viziją. Man, kaip vadovui, labai svarbu, kad GRIFS AG
vizija būtų gyva. Todėl darbuotojus kviečiau diskusijai, ko mums
reikia, kad tikėtume, vadovautumėmės ir siektume šios vizijos.
Diskusijų su darbuotojais metu
nutarėme, kad vienas iš svarbiausių elementų siekiant vizijos yra
BENDRADARBIAVIMAS. Šios diskusijos pagrindu GRIFS AG atlikome
tyrimą, kuriuo siekėme išsiaiškinti,
kas trukto ir padeda bendradarbiauti, ko reikia, kad būtų skatinamas bendradarbiavimas įmonėje.
Tyrimo metu atskleistomis gairėmis ir problematika pasidalinome
su darbuotojais, sudarėme neformalias bendradarbiavimo skatinimo projektų grupes iš skirtingų
padalinių ir grandžių darbuotojų.
Grupės dirba ir šiuo metu, jos yra
atsakingos už bendradarbiavimo
įtvirtinimą, paverčiant jį pagrindine mūsų stiprybe siekiant nustatytų tikslų.
Tikiu, kad mums pavyks išlikti ir
būti Nr. 1 vieni kitiems, taip pat klientams ir visuomenei. Todėl žvelgiant į artimiausių penkerių metų
perspektyvą, GRIFS AG matau ir
toliau nuolat augančią, dinamišką,
inovatyvią, technologiškai pažengusią ir išskirtines kokybiškas paslaugas teikiančią kompaniją, kurioje gera dirbti ir kurią myli klientai.
Kaip jau minėjau, kitais, 2018
metais, sueis 15 metų nuo kompanijos įkūrimo. Tai pakankamai ilgas
laiko tarpas. Antra vertus, tai yra
dar vienas įmonės vystymosi etapas, atveriantis naujas galimybes,
kurias teisingai išnaudojant galime

ne tik svajoti, bet ir užtikrintai pasiekti neįtikėtinų rezultatų.
Finansinis GRIFS AG pjūvis rodo,
kiek bendrovė sukuria ekonominės
naudos. Prognozuojame, kad 2017
metais pasieksime 9 mln. eurų apyvartą arba apie 13 procentų apyvartos augimą, lyginant su 2016 metais.
Antrus metus iš eilės demonstruojame solidų, didžiausią tarp saugos
rinkos lyderių 12 – 13 procentų
augimą. Šiais metais GRIFS AG plėtrą užtikrinome taip pat įsigydami
Tauragės apskrities saugos rinkos
lyderę UAB ,,Tausauga“.
Kalbant apie 2018 metų finansinius tikslus, planuojame, kad
apyvarta augs dar apie 10 – 12
procentų ir pasieks 10 mln. eurų.
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 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.

Praėjusiais metais pasiūlėme
klientams išmaniąją apsaugą –
mobiliąją programėlę, leidžiančią
stebėti ir valdyti signalizaciją bei
kitus namų automatikos įrenginius nuotoliniu būdu. Šiandien
GRIFS AG išmaniosios apsaugos
paslauga yra vienintelis toks
sprendimas Lietuvos saugos rinkoje. Šį projektą vertiname, kaip itin
sėkmingą ir GRIFS AG klientų labai
vertinamą apsaugos sprendimą,
todėl produktą toliau reguliariai
tobulinsime.
Metų apžvalgą norėčiau užbaigti svarbiausia GRIFS AG veiklos dalimi – mūsų darbuotojais.
Kokie buvo 2017 metai mūsų darbuotojams? Per metus GRIFS AG
darbuotojų skaičius stipriai augo,
nuo 740 metų pradžioje iki 940
metų pabaigoje. Taigi, GRIFS AG
išaugo 23 procentais darbuotojų!
Darbo užmokestis darbuotojams 2017 metais, jau penktus
metus iš eilės, taip pat augo. Šį augimą lėmė bendrovės sprendimai
didinti darbuotojų atlyginimus
bei Vyriausybės nutarimas didinti minimalų darbo užmokestį.
2018 metais taip pat planuojame
didinti darbuotojų atlyginimus,
kartu vertindami ir darbuotojų
kompetenciją bei efektyvumą
įmonėje.

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.
Vytautas Kregždė

ŽINIŲ SRAUTAS

DIDŽIĄJĄ DALĮ AKTYVUoJAMŲ TECHNINĖS APSAUGoS
PASLAUGŲ SUDARo IŠMANIoJI APSAUGA
lanksčiai naudotis apsaugos
paslaugomis, GRIFS AG sukūrė
interaktyvią, t. y. informaciją
vartotojui teikiančią ir informaciją iš vartotojo priimančią
apsaugos paslaugą, kuri leidžia
visas vartotojo naudojamas apsaugos sistemas pasiekti vienoje
programėlėje: stebėti visų turimų
apsaugos sistemų įvykius, nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti signalizaciją bet kuriame pasaulio taške,
kur yra prieinamas internetas.
Išmanioji GRIFS AG programėlė taip pat leidžia vartotojui
realiu laiku administruoti (keisti,
pildyti) atsakingų asmenų sąrašą, automatiškai perduodant
atnaujintą atsakingų asmenų
sąrašą į stebėjimo pulto programą,
apeinant GRIFS AG klientų aptarnavimo padalinį. Taip pat išmanioji
apsauga turi unikalų programinį
funkcionalumą – pavojaus mygtuką, kurį nuspaudus centrinis
stebėjimo pultas gauna pavojaus
signalą ir nedelsiant išsiunčia greitojo reagavimo ekipažą į saugomą
objektą.
Šiandien GRIFS AG „išmanioji
apsauga“ yra išskirtinė, analogų
Lietuvos apsaugos rinkoje netu-

Šiandien vienas svarbiausių
vartotojų keliamų reikalavimų tiek
paslaugai, tiek ir produktui yra galimybė greitai ir paprastai jomis
naudotis. Kaip štai išmaniosios
programėlės, kurias vartotojai paprastai ir greitai pasitelkia įvairiuose gyvenimo atvejuose: užsisako
maisto, išsinuomoja automobilį,
išsikviečia taksi, atlieka bankines
operacijas, įsigyja draudimo paslaugas, sumoka už parkavimą ir
taip toliau.
Kiekvienas pasakytų, kad
šiandieną sunku būtų įsivaizduoti, jeigu bent kelių jų
nebūtų. Pastebėjome, kad
vartotojai pradėjo vis labiau vertinti verslo pastangas supaprastinti
paslaugų naudojimą
ar individualių gyvenimiškų situacijų
sprendimą. Netgi
labiau nei verslo
dydį, jo patirtį
rinkoje.
Siekdama
atliepti augančius vartotojų
lūkesčius
patogiai ir

rinti apsaugos paslauga, kuri apjungia tiek turto ir asmens apsaugą, tiek technologinius apsaugos
valdymo, administravimo sprendimus.
2017 metų lapkričio 8 dieną
apsaugos verslo įmones vienijanti
asociacija „Apsaugos verslo grupė“
GRIFS AG „Išmaniosios apsaugos“
produktui įteikė „Metų inovacija
2017“ apdovanojimą“ .

KLIENTŲ PATIRTIS – MūSŲ oRGANIZACIJoS PULSAS
Klientų patirtis paslaugų sektoriuje ir ypač prisotintoje konkurentų rinkoje yra gyvybiškai svarbi
organizacijai. Gera patirtis skatina
esamus klientus toliau naudotis
mūsų paslaugomis, rekomenduoti
GRIFS AG savo draugams ir verslo
partneriams.
Tuo tarpu, prasta patirtis, nusivylimas paslaugomis ar aptarnavimu skatina klientus bendrauti
su kitomis apsaugos įmonėmis ir,
liūdniausia, dalintis blogosiomis
rekomendacijomis su savo aplinkos
žmonėmis.
Mes, GRIFS AG darbuotojai,
turime bendrą tikslą augti, veikti
efektyviai. Augti, pirmiausia, reiškia
išlaikyti esamus klientus, nes mūsų
klientai, turėdami gerą patirtį naudojantis GRIFS AG paslaugomis,
suteikia pagrindą mums eiti pas
potencialų klientą ir užtikrintai sakyti, kad mes dirbame tikrai gerai,
mūsų klientai jaučiasi saugūs ir yra
patenkinti.
Siekdami įvertinti, kaip klientai vertina savo patirtį dirbdami su
GRIFS AG, t. y., ar mūsų klientai yra
patenkinti jiems teikiamomis apsaugos paslaugomis, taip pat siekdami
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nustatyti veiklos tobulinimo sritis,
lemiančias didesnį klientų pasitenkinimą, nuolat vykdome klientų
nuomonės apklausą. Nuo šių metų
balandžio mėnesio apklausos turi-

mus, ar tiksliai supratome kliento
poreikį ir jį išpildėme.
„Pirmosios patirties“ apklausa
vykdoma kartą per savaitę.
• Mūsų reagavimo kokybę, kai

vykdoma kartą per mėnesį.
Žvelgiant į „pirmos patirties“ tyrimo rezultatus, džiugina itin sklandi bendradarbiavimo pradžia su
klientais, ypač teigiamai, t. y. aukš-

nys ir reguliarumas buvo atnaujinti,
jomis analizuojame:
• Klientų „pirmąją patirtį“, kai
jiems aktyvuojama apsaugos paslauga. Šiuo tyrimu siekiame išsiaiškinti, ar paslaugų sutarties sudarymas vyko sklandžiai, ar atsakėme į
visus klientą dominančius klausi-

iš saugomų patalpų gauname pavojaus signalą. Šiuo tyrimu siekiame išsiaiškinti centrinio stebėjimo
pulto ir greitojo reagavimo ekipažo
darbo (operatyvumo, mandagumo,
noro padėti, bendradarbiauti) vertinimą.
Reagavimo kokybės apklausa

čiausią įvertinimą duodantys klientai, kuriuos galime pavadinti GRIFS
AG klientais – gerbėjais sudaro 89
% visų apklausoje dalyvavusių klientų. Reagavimo kokybės tyrimo
duomenimis, klientų – gerbėjų dalį
sudaro 71 % visų apklausoje dalyvavusių klientų.

KARJERA IR MOKYMAI

APsAUGOs VADOVAs
VirGiLiJUs sEDZiNiAUsKAs:

„MANO TIKSLAS, KAD SAUGOMAME
oBJEKTE DARBUoToJAI JAUSTŲSI
PASITIKINTYS SAVIMI IR TURINTYS
STIPRŲ PALAIKYMĄ“
Visada gera dalintis žiniomis
apie į GRIFS AG sugrįžtančius kolegas. Nuo šių metų lapkričio sugrįžai po beveik 6 metų pertraukos,
dirbi apsaugos vadovu. Papasakok plačiau, kaip ir kodėl grįžai?
Prieš gerus 7 metus GRIFS AG
dirbau vyr. apsaugos darbuotoju.
Man patiko dirbti apsaugoje, bet
tuo pačiu norėjau save išbandyti ir
kitose srityse. Praėjus štai tokiam
laiko tarpui pamačiau darbo skelbimą, kad GRIFS AG ieško apsaugos
vadovo. Kadangi turėjau patirties
apsaugoje, be to įgijau naujos ir
naudingos patirties statybų sektoriuje, nusprendžiau kandidatuoti į
šią poziciją. Taip ir sugrįžau.
Už ką dabar esi atsakingas?
Šiuo metu esu atsakingas už tam
tikra prasme sudėtingus, nuo miesto nutolusius saugomus objektus –
prekybos centrus. Kitaip tariant, esu
atsakingas už 32 žmonių komandos
stabilizavimą ir stiprinimą. Jau mi-

nėjau, kad objektai pasižymi šiokia
tokia specifika, todėl tam reikalinga
stipri, savimi pasitikinti darbuotojų
grupė.
Kas tavo darbe svarbiausia? Ko
sieki?
Yra du pagrindiniai dalykai –
mano darbuotojai ir klientų reikalavimai. Todėl pagrindinis mano
tikslas – subalansuoti šiuos du dalykus. Tai nėra taip paprasta atlikti,
kaip pasakyti. Viena vertus, klientui
svarbu įrodyti, kad esame profesionalai, situaciją saugomame objekte
vertiname per apsaugos priemonių,
nuoseklių apsaugos veiksmų prizmę. Todėl mano darbuotojai turi
jaustis psichologiškai stiprūs, pasitikintys savimi, turėti tvirtą užnugarį,
moralinį palaikymą, norėti mokytis,
būti motyvuoti. Antra vertus, bendrauti ir bendradarbiauti yra gyvybiškai svarbu, tokiu būdu įgyjamas
pasitikėjimas, pasiekiama geresnių
rezultatų saugomame objekte. Taigi, savo darbuotojus, jų veiksmus

Virgilijus sedziniauskas,
GRIFS AG apsaugos vadovas

ir interesus atstovauju klientams, o
kliento reikalavimus ir lūkesčius atstovauju darbuotojams.
Pasidalink savo ateities vizija.
Mano vizija ateičiai – stiprūs ir
savimi pasitikintys darbuotojai, kuriuos pripažįsta klientai dėl jų profesionalumo ir atsakingumo. Noriu
pasiekti, kad man nesant objekte
GRIFS AG atstovautų būtent tokia
mano specialistų komanda.
Kaip planuoji siekti savo tikslų?
Daug kas priklauso nuo asmeninio noro, įrankių bei galimybių
siekti užsibrėžtų tikslų. Matau, kad
dirbdamas čia turiu ir to, ir to. Taip
pat žinau, kad dabartinėje mano
komandoje yra daug patikimų žmo-

nių, kurie, reikalui esant, padeda.
Tad noriu didinti šią komandos dalį,
ją ugdyti ir užtikrinti motyvacines
priemones.
Šalia planų ir veiksmų, man asmeniškai, svarbus vertinimas. Svarbu gauti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip
man sekasi siekti tikslų, nes tai skatina keistis, ieškoti sprendimų, jeigu kažkas eina ne ta linkme, kokia
tikėjaisi. Neigiamas vertinimas man
niekada nebuvo kliūtis, o greičiau,
galimybė padaryti tam tikrus dalykus geriau. Man asmeniškai vertinimas padeda konstruktyviau dirbti ir
yra būtinas darbe. Todėl savo įvertinimą noriu žinoti iš savo vadovų,
lygiai taip pat, kaip tai išsakau savo
darbuotojams.

2017 GRG MoKYMAI
2017 metais buvo suorganizuoti 5 respublikiniai - regioniniai mokymai, kuriuose dalyvavo
120 GRG darbuotojų iš visos Lietuvos. Mokymų metu darbuotojai tobulino teorines ir
praktines žinias, susijusias su asmens sulaikymu, saugomų objektų apžiūra, ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimu, savigynos
veiksmais ir kita.
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Kviečiame pažvelgti į GRIFS AG kaip organizaciją, susidedančią iš struktūrinių padalinių ir jiems tenkančių funkcijų ir atsakomybių.

UAB „GRIFS AG“ oRGANIZACINĖ STRUKTūRA

GRIFS AG STRUKTŪRA

GRIFS AG ŽMONĖS

ArŪNAs JANKAUsKAs:

„TAI KAS MŪSŲ
NENUŽUDo,
PADARo MUS
KEISTESNIAIS“
„Visada galvojau, kad menininkai itin linkę į kraštutinumus,
arba – arba: arba daug potyrių,
veiksmo, chaoso, arba daug tylos
ir visiškas asketizmas“, – svarsto
Arūnas Jankauskas, apsaugos
darbuotoju GRIFS AG dirbantis
beveik trejus metus.

apsaugoje man tinka, nes šis
darbas manęs „neištąso“ tiek, kad
negalėčiau atsitiesti ir kurti. Turbūt dirbant prie konvejerio būtų
kitaip.
Ar grafika visuomet lydėjo
tave? Ar to mokeisi?

kad žodžiais nebepasakysiu nieko naujo. Todėl pradėjau piešti,
kitaip tariant, pasirinkau kitą komunikavimo priemonę.
Pirmąjį savo darbą nupiešiau
2012 metais. Tai, ką nupiešiau, parodžiau keliems bičiuliams. Tarp
jų buvo ir žinoma grafikė, kuri paskatino mane piešti toliau ir pasakė, jog tokia grafikos technika yra
unikali, nepalyginama. Nuo tada
vis piešiu. 2016 metais buvau sukaupęs pakankamai darbų, todėl
suorganizavau keturias savo darbų parodas: Panevėžio viešojoje
bibliotekoje, Vilniuje, Mykolo Romerio ir Vilniaus universitetuose.
Kaip tau pavyko pasiekti to
unikalumo? Turbūt meno žmonės visuomet ieško, o čia, tarsi,
pirštais spragtelėjus...
Visi žino posakį, – „kas mūsų
nenužudo, padaro mus stipres-

Arūnai, kaip šitaip galėjo
susiklostyti, jog tokie skirtingi
žmogaus veiklos tipai, apsaugos
darbuotojo ir menininko, sutelpa viename asmenyje?
Aš atskiriu šiuos du dalykus –
darbą ir kūrybą. Jie yra nesuderinami, tai akivaizdu. Tačiau dirbti

cūzų kalbų, dabar – graikų, lotynų.
Apskritai, filosofas turi provokuoti,
skatinti mąstyti, keistis ir panašiai –
to mane mokė universitete, todėl
tai atsispindi ir mano darbuose,
veikloje ir elgesyje.
Ką pieši? Ar grafika yra pagrindinė tavo minčių išraiškos
forma?
Jokio ,,ką“. Iš karto sau pasakiau, kad piešiu tik abstrakcijas.
Dabar suvokiu, kad idėjos ,,piešiasi“ tik mintine emanacija, t. y.
sumanymo įkūnijimas energijoje.
Juk daugybę metų mokausi meditacijos.
Tačiau po kelionės į Gudiją
(Minske baigiau universitetą) ir
susitikimo su studijų laikų draugais pradėjo judėti ,,rusų kalbos
dekonstrukcija“. Tai tokia filosofinė kryptis, kurios esmė yra nueiti
į kalbos pradžią ir iš ten patikrinti,

Aš baigiau filosofiją, tarp kito
esu taip pat ir etikos bei vokiečių
kalbos mokytojas (šypsosi). Visada buvau žodžio žmogus, rašiau
ir iki šiol rašau eilėraščius, filosofinius pamąstymus bei atlieku vertimus iš rusų ir vokiečių kalbų. Vis
dėlto, prieš kurį laiką supratau,

nius“. Aš perfrazavau šį pasakymą
ir jis man labiau patinka, – „kas
mūsų nenužudo, padaro mus
keistesnius“. Aš mėgstu keistumą,
kitoniškumą, išskirtinumą. Visgi, aš
nemėgstu kopijuoti, negaliu kopijuoti, turiu kurti kažką naujo, nes
man tai reiškia judėjimą, pažinimą.
Kalbu ne tik apie piešimą, o ir apie
kitas sritis. Pavyzdžiui, mokausi kalbų, nes kiekviena kalba – tai naujas
pasaulis. Mokiausi vokiečių, pran-

ar prasmė sutampa su tuo, ką turime šiandien.
O kodėl rusų, o ne, tarkim,
kurios nors kitos kalbos dekonstrukciją sumanei daryti?
Lietuvių dariau ir darau. Vokiečių, prancūzų darė kiti. Rusų dar
niekas nedarė.
Ir kas bus tuomet, kai „iškonstruosi“?
Iš naujo sukonstruosiu.
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PREKYBoS CENTRŲ APSAUGA.
ČIA GALIMA ĮGYTI AUKŠČIAUSIĄ KVALIFIKACIJĄ

Žydrūnas Bukauskas,
GRIFS AG Apsaugos
departamento direktorius
Prekybos centrai yra vieni sudėtingiausių saugomų objektų apsaugos sprendimų prasme. Čia taikomas
vienas plačiausių apsaugos priemonių spektras, o keliamos užduotys
apsaugai yra vienos kompleksiškiausių, jeigu lygintume su kito tipo
saugomais objektais. Apie prekybos
centrų apsaugos specifiką ir perspektyvas darbuotojams kalbamės su Apsaugos departamento direktoriumi
Žydrūnu Bukausku.
Žydrūnai, kuo skiriasi prekybos
centrai nuo kitų mūsų saugomų
objektų?
Žiūrint iš apsaugos pozicijos,
prekybos centrai pasižymi palyginti dideliu išorinių ir vidinių grėsmių
skaičiumi: vagystės, nelaimingi atsitikimai, gaisras, užpuolimas, vandens
užliejimas ir taip toliau. Taip yra todėl, kad tokiuose objektuose nuolat

vyksta daug procesų, pavyzdžiui,
lankosi dideli srautai žmonių, vyksta
pirkimas (tuo pačiu pardavimas), atvežamos ir išvežamos prekės, vyksta
prekių sandėliavimas, prekių (ypač
maisto produktų) gamyba, vykdoma
finansinė prekių apskaita.
Taigi, prekybos centre egzistuoja
plačiausias apsaugos darbo baras:
čia turi būti palaikoma viešoji tvarka, užtikrintas ekstremalių situacijų
valdymas, taip pat vykdoma objekto
nuostolių prevencija, ypač susijusi su
prekių netekimais. Būtent prekybos
objektų apsauga reikalauja gilių žinių
ne tik apie techninių ir fizinių apsaugos priemonių įgyvendinimą, bet ir
prekybos centruose vykstančius vidinius procesus, vyraujančias prekybos
centre dirbančių darbuotojų atsakomybes.
Galime palyginti, tarkime, statybų objektą, kur apsaugos uždaviniai
yra saugoti, kad nedingtų statybinės medžiagos bei įranga ir fiksuoti
transporto ir žmonių srautus. Tuo
tarpu prekybos centre apsaugos
veikla pasižymi labai daug funkcijų,
pradedant tiesioginiais apsaugos
veiksmais, baigiant inventorizacijos
duomenų analize, prekių netekimų
priežasčių nustatymu, apsaugos
priemonių plano sudarymu.

Kaip atrodo tavo įvardytų duomenų analizė? Kas tokią analizę atlieka? Kam ji reikalinga?
Didžioji dalis duomenų analizės
sudaro inventorizacijos duomenų
analizė, kuri parodo, kokių konkrečių
prekių netekimai būdingi konkrečiame prekybos centre. Jie gali skirtis.
Tuomet nustatomos priežastys,
kodėl būtent prekių prekybos centras netenka, tam pasitelkiami prekybos centro apskaitos duomenys,
vaizdo archyvų analizė, apsaugos
sistemų išklotinės ir taip toliau.
Kokių įgūdžių ir savybių darbuotojui reikia turėti saugant prekybos
centrus?
Pirmiausia išskirčiau darbuotojo
norą sužinoti ir suprasti, kaip, dėl kokių priežasčių atsiranda objekte prekių netekimai. Su laiku, įgijus patirties, susiformuoja specifinis analitinis
mąstymas ir požiūris, kuris ir padeda
dirbti prekybos centro apsaugoje.
Taip pat turime puikių patirties
turinčių darbuotojų, kurie atlieka ir
mokytojo vaidmenį, supažindina,
dalijasi patirtimi, moko, pataria ir
parodo mūsų naujokams visą prekybos centrų apsaugos ,,virtuvę“. Šie
žmonės yra GRIFS AG aukščiausios
kvalifikacijos apsaugos darbuotojai,

KAS SLYPI UŽ KLIENTo IŠTARTo ,,AČIū“?
Airidas Dapkus

Regis, įprasta ir mandagu yra
dėkoti. Juk dėkojame vieni kitiems
už pagalbą, patarimą, už gerai praleistą popietę drauge, už skanią
vakarienę, avarinėmis lemputėmis
pamirksime kitam eismo dalyviui
už tai, jog mums užleido kelią ir už
daugelį kitų gražių gyvenimiškų
poelgių.
GRIFS AG iš klientų taip pat
dažnai sulaukia padėkos žodžių.
Kolegė šitomis padėkomis vis dalinasi GRIFS AG darbuotojų grupėje
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Facebook‘e. Pastebėjau, kad didžiausia dalis klientų padėkų būna
skirta darbuotojams už jų profesionalumą, už tai, kad jie buvo šalia
tuo metu, kai apsaugos reikėjo labiausiai, už pagalbą, netgi suteiktą
emocinę paramą, nuoširdumą ir
taip vardinčiau toliau.
Ir visgi, kas slypi už šio žodžio –
„ačiū“, ištarto mums, apsaugą užtikrinantiems žmonėms? Vargu,
ar kada susimąstėme, kokia yra
šito paprasto žodžio jėga. Sutikite,
dažnas iš mūsų atsakytų „nėra už
ką, tokia mūsų pareiga“ arba „tam
mes ir esame, toks mūsų darbas“.
Ir vis dėlto, skaitydamas tas padėkas kiekvieną kartą bandau įsivaizduoti, ką tas žmogus jautė, kai
prireikus sulaukė mūsų pagalbos
ir paramos, t. y. apsaugos. Manyčiau, netikėtumą, palengvėjimą ir,
žinoma, dėkingumą už tai, kad nenutiko nieko tokio blogo ir baisaus
jam, jo artimiesiems (arba jo verslui
ir darbuotojams). Šiuose dalykuose
ir slypi visa apsaugos prasmė. Šiuos
dalykus ir nusako kliento ištartas
žodis „Ačiū“.

puikiai išmanantys sudėtingų objektų apsaugos specifiką.
Apibendrinant galėčiau teigti,
kad saugumo prasme prekybos centrai yra vieni sudėtingiausių objektų
ir čia reikalingi itin aukštos kvalifikacijos apsaugos darbuotojai. Antra vertus, GRIFS AG žmonės, kurie nori sieti
savo profesinę veiklą su apsauga,
turėtų pereiti darbo prekybos centrų
apsaugoje mokyklą. Pasakysiu daugiau, karjerai tai neatsiejama.
Kalbant apie karjeros perspektyvas, kokios jos?
Vadovo pareigas einantys žmonės mūsų įmonėje turi gebėti vertinti
ypač sudėtingų, apsaugos prasme,
objektų saugumo padėtį, nustatyti
grėsmes, nuostolių šaltinius, priežastis. Tik tokiu būdu jie gali suformuoti
apsaugos priemonių ir metodų planą, kontroliuoti apsaugos įgyvendinimą. Ši patirtis yra neatsiejama nuo
dabartinės jų veiklos. Praktiškai visi
objektų vadovai ir apsaugos vadovai
yra dirbę prekybos centrų apsaugos
postuose. GRIFS AG kilti pareigose
pirmenybę visuomet teikia įmonėje dirbantiems darbuotojams. Taigi,
objekto, padalinio ar apsaugos vadovo karjera dažniausiai prasideda prekybos centrų apsaugos srityje.
Noriu padėkoti Hiper Rimi Žirmūnose
Vilniuje apsaugos darbuotojams Erikui
Nedveckiui ir Andrej Volčiok už labai greitai sugrąžintus man prarasus daiktus.
Su pagarba, N.

Nuoširdžiai dėkojame Vladimirui
Udovenkovui už pagalbą, džiugu, kad
tokie vyrai saugo mūsų turtą.
Pagarbiai, VŠ.Į. Telšių Regioninis
Profesinio mokymo centras

Ypatingai norėtume padėkoti už operatyvų darbą D. Stanevičiui, R. Trumpakais bei B.
Stankevičienei. Tik jų dėka buvo sulaikyti apgavikai bei susigrąžinti pinigai. Džiaugiamės,
kad turim neabejingus bei norinčius padėti
apsaugos darbuotojus. Dar kartą sakome ačiū
ir linkime sėkmės darbuose!
Pagarbiai, Kavinė Donut
LAB Ogmios Parkas Outlet

Reiškiu didžiulę ir nuoširdžią padėką jūsų
darbuotojui Algiui Divoniui. Neįtikėtinas požiūris,
supratingumas ir atjauta turėtų “gyventi” šio žmogaus širdyje, prote ir sieloje. Esu be galo dėkingas
jam, kad jis yra toks, jūsų įmonei, kad tokius darbuotojus randate, įdarbinate ir juos išlaikote.

Labai norėčiau padėkoti Trakų
filialo GRIFS AG darbuotojui, kuris
šiandieną 2017.06.11 tarp 11.00
ir 12.00 val. važiuodamas pro šalį
lyjant lietui neliko abejingas ir padėjo pakeisti automobilio ratą.

Noriu padėkoti Panevėžio skyriaus vardu Živilei Malatakeitei ir Arūnui Bižiui už
kompetenciją ir kokybiškas
fizinės apsaugos paslaugas
prekybos centre užtikrinant
viešąją tvarką, mūsų klientų
saugumą ir gerą nuotaiką.
Pagarbiai,
UAB „Baltisches Haus“
Panevėžio-Utenos reg. ūkio
administratorius

E.

Noriu padėkoti „Grifs AG“ ekipažui, kuris dirbo šį sekmadienį! Pastebėjo ir perspėjo pardavėjus apie įtartinus
asmenius! Apsaugos darbuotojas padėjo šiuos asmenis stebėti prekybos salėje, nes tuo metu buvo labai daug klientų
ir personalas fiziškai nesugebėjo stebėti įtartinu asmenų.
Dėkojame jam už operatyvu darbą!
Pagarbiai, V.

ĮVYKIAI, SUSITIKIMAI IR RENGINIAI

SAUGoS TARNYBA
„TAUSAUGA“ TAPO
GRIFS AG DALIMI
Nuo šių metų lapkričio mėnesio
Tauragėje veikusi saugos tarnyba
„Tausauga“ tapo GRIFS AG dalimi,
o miesto gyventojai ir verslo atstovai išvydo gatvėmis riedančius
GRIFS AG greitojo reagavimo automobilius, reaguojančius į pavojaus
signalus.
Trumpai pristatant UAB „Tausauga“ svarbu paminėti, jog tai apsaugos paslaugų lyderė Tauragės
regione, veiklą pradėjusi 1998 metais. Pagrindinės UAB „Tausauga“
veiklos sritys – fizinės bei techninės
apsaugos paslaugos, įvairių tipų
apsaugos sistemų projektavimas,
montavimas ir techninė priežiūra,
automobilinių apsaugos sistemų
montavimas.
Patirties ir žinių sujungimas –
plėtros strategija, leidžianti kurti tvirtus ryšius ir su klientais, ir
su darbuotojais
GRIFS AG vadovas Vytautas
Kregždė, komentuodamas sprendimą vykdyti įmonės plėtrą būtent
Tauragėje, teigė, kad Lietuvoje
GRIFS AG turi išvysčiusi vieną plačiausių apsaugos paslaugų tinklą.
Kartu Tauragės apskritis buvo įdomi techninės apsaugos paslaugų
teikimu. Pasak GRIFS AG vadovo,
vykdant plėtrą svarbiausia buvo

DALINoMĖS PATIRTIMI
KoNFERENCIJoJE
,,TECHNoPELNAS 2017“
Šių metų lapkričio 28 dieną
vyko „Verslo Žinių“ organizuota
įmonių vadovams skirta konferencija „Technopelnas 2017“. Pagrindinė visos konferencijos metu
diskutuota tema – kaip technologijos didina verslo pelningumą.
Šiame renginyje GRIFS AG įgyta patirtimi dalijosi pardavimo ir

TAURAGĖJE
GRIFS AG ĮMoNĘ
VIENI PIRMŲJŲ
PASVEIKINo
MAŽIEJI MIESTo
GYVENToJAI
išgauti sinergetinį efektą, sujungiant dvi organizacijas bei abiejų
įmonių įgytą patirtį ir žinias, nes tai
yra labiausiai pasiteisinusi plėtros
strategija.
„Kaip organizacija GRIFS AG
auga ne tik geografine prasme,
bet ir naujovių, paslaugų asortimento, patogumo aspektu. Klientams galime pasiūlyti įvairių ir labai lanksčių apsaugos sprendimų.
Tuo tarpu „Tausauga“ – ilgametę
patirtį turinti apsaugos paslaugų
įmonė, kuri labiausiai specializuojasi techninės apsaugos ir apsaugos sistemų sprendimų srityse.
Nusprendėme sujungti turimas
dviejų organizacijų pajėgas: patirtį, žinias ir kitas verslo galimybes.
Šalia keliame sau uždavinį – diegti
naujus, technologiškai patogesnius apsaugos sprendimus. Tokiu
būdu siekiame augti Tauragės
regione, stiprinti lyderio pozicijas
rinkoje“, – kalbėjo V. Kregždė.
rinkodaros departamento vadovas Pavel Plešak. Konferencijos
lankytojams P. Plešak pasakojo
apie unikalaus technologinio lygmens GRIFS AG produkto, išmaniosios apsaugos, kuriamą vertę
verslui: išskirtinę poziciją rinkoje
tarp konkuruojančių bendrovių,
galimybę sutaupyti bent 400 darbo valandų per metus teikiant ir
administruojant apsaugos paslaugas bei galimybę pritraukti vis
didesnį ratą apsaugos paslaugų
vartotojų.

Daugelis Tauragės miesto
gyventojų puikiai žino saugos
tarnybą „Tausauga“, o pati įmonė
tam tikra prasme yra tapusi miesto dalimi. Taigi susijungus dviems
įmonėms, ypač svarbu buvo prisistatyti tauragiškiams naujos kompanijos GRIFS AG vardu. Šių metų
lapkričio 7 dieną vieni pirmųjų,
pasveikinusių GRIFS AG Tauragės
padalinį, buvo mažieji miesto gy-

ventojai, priešmokyklinio ugdymo grupės „Gandriukai“ vaikai.
Būrys mažųjų susipažino su
greitojo reagavimo apsaugos
darbuotojų veikla, darbe naudojamomis specialiosiomis priemonėmis, važinėjosi automobiliais
su įjungtais švyturėliais, kartu su
GRIFS AG apsaugos departamento direktoriumi Žydrūnu pasikartojo saugaus eismo ir atšvaitų
nešiojimo taisykles ir, galiausiai,
smaginosi nuotaikingoje fotosesijoje.

PAKVIESK DRAUGĄ PRISIJUNGTI
PRIE GRIFS AG!

Šiuo metu aktyviai ieškome apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Jeigu Tavo draugai ir bičiuliai šiuose miestuose ieško stabilios ir atsakingos darbo vietos bei norėtų įgyti patirties apsaugos veikloje – nepraleisk galimybės ir
rekomenduok GRIFS AG!
Tavo draugui siūlome visas socialines garantijas, lankstų darbo grafiką, galimybes įgyti patirties ir tobulėti!
Už kiekvieną tavo rekomenduotą ir GRIFS AG įdarbintą darbuotoją Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje Tau skirsime 30 € dydžio premiją (jau atskaičius mokesčius!).

rekomendacijomis gali dalintis ir visą dominančią informaciją gauti
paskambinus telefonu 8 602 33363.
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PASKUTINIS PUSLAPIS

sveikiname!
Anatolijus Korablikovas

70

Antanas Žilinskas
Sigitas Puida
Alvydas Pociejus
Alvydas Gvergždys
Vitoldas Sadovski
Antanas Dzidzinavičius
Aleksandras Pančenko
Romaldas Jadenkus
Algis Grikinis
Stasys Tičkus
Stasys Paksas
Galina olchova
Mindaugas Muraška
Aldona Jocienė
Romualdas Jasevičius
Ivanas Lukša
Kęstutis Smolskas

60

Romas Minkovskis
Audrius Matiukas
Silva Masiliūnienė

Gandrai aplankė:

2017 birželio – gruodžio mėnėsį jubiliejų švenčia:

Valdas Janušas
Arvydas Jankauskas
Janas Grigonis
Saulius Brazinskas
Genadijus Rimkevičius
Stanislav Zagurskij
Voitech Lapo
Daina Gluoksnienė
Kęstutis Daugirdas
Vitalija Puodžiūnienė
Rolandas Mackevičius
Viačeslavas Laričevas
Kristina Jankevič
Sandra Miliauskė
Rimvydas Paulauskas
Žydrūnas obolevičius
Linas Maževičius
Erik Nedvedskij
Marius Arlauskas
Egidijus Zvilna
Laimonas Vosylius
Lina Jonaitienė
Ilona Turčinskaitė
Almantas Krisikėnas
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Artūras Markovas
Virgilijus Sedziniauskas
Mindaugas Kremenskas
Darius Dainauskas
Dmitrij Isajev
Martynas Armalis
Robert Urliuk
Pavel Kerul
Reda Bernatavičienė

Sveikiname GrIFS AG dirbančias
mamytes ir tėvelius, kuriuos
2017 birželio – gruodžio mėnėsį

30

aplankė gandrai!
MAREKĄ DABRINSKĮ, 2017 m. birželio 9 d. gimė sūnelis Markas
ToMĄ VYŠNIAUSKĄ, 2017 m. liepos 17 d. gimė dukrytė Ema

20

DARIŲ ČEPULĮ, 2017 m. rugpjūčio 1 d. gimė dukrytė Milita

40

Dominykas Šiaudinis
Lukas Šaliūnas
Gytis Varnelis
Mantas Vaivada
Greta Plaskovičiūtė
ovidijus Petrauskas
Tomas Paluckas
Edgaras Merkevičius
Valdemaras Jonaitis
Emilis Buivydas
Egidijus Bartaška
Kšyštof Aškelovič

MARIŲ VALUNTĄ, 2017 m. rugpjūčio 31 d. gimė dukrytė Rugilė
RAIMoNDĄ LESUTĮ, 2017 m. rugsėjo 16 d. gimė sūnelis Povilas
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„MANo KoNTAKTAS“ ToP GERIAUSIEJI 2017
Nors 2017-ieji skaičiuoja paskutiniąsias metų savaites, „Mano Kontaktas“ programos lyderius galime
įžvelgti jau dabar!
Taigi, aktyviausias regionas pagal programoje dalyvaujančiųjų
skaičių yra Vilniaus regionas (pažvelkite 1 paveikslėlį), pritraukęs 26
GRIFS AG darbuotojus.

Vis dėlto, antroje vietoje pagal
dalyvių skaičių esantis Panevėžio
regionas buvo pelnytai įvardytas
ToP GERIAUSIUoJU programos
„Mano Kontaktas“ regionu, nes nors
ir pritraukęs mažiau dalyvių (17 darbuotojų), sugebėjo rekomenduoti
daugiausiai paslaugų. Būtent Panevėžio regiono darbuotojų dėka
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Aktyvuotų paslaugų skaičius
dalyvaujančių

UAB „Grifs AG“
Centrinis biuras:
Ukmergės g. 223, Vilnius
Tel. (8 5) 244 5755
Faks. (8 5) 244 9913
El. p. info@grifsag.lt
www.grifsag.lt
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regioniniai padaliniai:
Kauno:
Neries krantinė 16, Kaunas
8 37 26 55 50
8 616 36092
kaunas@grifsag.lt
Klaipėdos:
Dubysos g. 21, Klaipėda
8 46 23 70 01
8 618 08006
klaipeda@grifsag.lt
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TOP regionai, pagal MANO KONTAKTAS programoje dalyvaujančių skaičių ir
aktyvuotų paslaugų skaičių
110

TOP padaliniai, pagal MANO KONTAKTAS programoje dalyvaujančių skaičių ir
premijų dydį

-800

Premijų dydis
dalyvaujančių

4479,89
48

GRIFS AG paslaugos pradėtos teikti
net 95 objektuose!
Žvelgiant į „Mano Kontaktas“
programos rezultatus iš kito pjūvio
matome, kad aktyviausiai programoje dalyvavo GRIFS AG Apsaugos
departamento darbuotojai (pažvelkite į 2 paveikslėlį), jiems buvo išmokėta ir didžiausia premijų suma, sie-

Šiaulių:
Tilžės g. 109, Šiauliai
8 600 03819
siauliai@grifsag.lt

Panevėžio:
J. Žemgulio g. 46 – 209, Panevėžys
8 612 97911
panevezys@grifsag.lt

Techninių sprendimų
departamentas
682,37
14

214,33 €
Kiti (ne Pardavimo skyriaus)
darbuotojai
214,33
9

-1005

kianti beveik 4 500 € (jau atskaičius
mokesčius!).
Ačiū visiems, šiais metais dalyvavusiems „Mano Kontaktas“ programoje! Dar kartelį norime priminti,
jog dalindamiesi kontaktais apie
žmones, kuriems reikia apsaugos,
jūs uždirbate savo asmeniniams norams išpildyti papildomą bonusą!

Mažeikių:
Laisvės g. 38, Mažeikiai
8 443 35184
8 610 01967
mazeikiai@grifsag.lt
Tauragės:
Bažnyčių g. 4-2, Tauragė
8 446 71476
8 614 98492
taurage@grifsag.lt

