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Būti atvirai inovacijoms bendrovei reiškia laiku pajusti pokyčius
verslo aplinkoje, įžvelgti šių pokyčių galimybes, telkti pastangas
joms įgyvendinti efektyviausiu
būdu. Inovacijos versle – tai nuolatinis veiklos tobulinimas, efektyvių
sprendimų paieška ir diegimas tiek
įmonės vidaus procesuose, tiek
ir siūlant naujus arba atnaujintus
produktus ir paslaugas klientams.
Inovacinė veikla reikalauja visos
organizacijos energijos, žinių ir disciplinos. Viena vertus, tai gali asocijuotis su diskomfortu, nepatogumu
ar net įtampa. Antra vertus, inovacinė veikla jau seniai tapo būtina
sąlyga organizacijai išlikti bei augti.
Mokslo, technologinės naujovės
mus pasiekia visur ir įvairiausioje
kasdienėje veikloje. Ar susimąstėte,
kaip pasikeitė mūsų vartojimo, bendravimo, kiti socialiniai įpročiai naudojant išmaniuosius telefonus. Iki

VYTAUTAs KrEGŽDĖ:

„INOVACIJOS VEIKLOJE REIKALAUJA
DIDELĖS DARBUOTOJŲ ENERGIJOS IR
SUSITELKIMO, TAČIAU ŠIANDIENOS
VERSLUI JOS YRA BŪTINOS.“
Vytautas Kregždė,
GRIFS AG direktorius

tol buvusias prekių įsigijimo, bendravimo, naujienų sužinojimo formas keičia internetinės parduotuvės, socialiniai tinklai, personalizuotų naujienų programėlės ir panašiai.
Ir tai puiku, juk mes sutaupome
daug laiko, sužinome daugiau aktualių naujienų, dažniau bendrau-

jame su mokyklos suolo draugais, į
užsienį išvykusiais artimaisiais.
Verslo tikslas būtent ir yra pasiūlyti
vartotojams inovacinius sprendimus
įvairiems poreikiams patenkinti patogiau, efektyviau ir naudingiau. Kita
teigiama inovacinės veiklos pusė yra
tai, jog diegdami naujoves organizacijoje, mes galime užtikrinti efektyviausią turimų resursų naudojimą ir
dar aukštesnės kokybės paslaugas
mūsų klientams.

Grifs AG PArDAViMO ir riNKODArOs
DEPArTAMENTO DirEKTOriUs PAVEL PLEŠAK:

„PRISTATĖME NAUJOS KARTOS
PATALPŲ APSAUGOS PASLAUGĄ.“

Pavel Plešak,
GRIFS AG pardavimo ir rinkodaros
departamento direktorius

Keičiasi vartojimo įpročiai
Ne paslaptis, kad išmanūs įrenginiai keičia paslaugų ir produktų
vartojimo įpročius, tai reiškia kinta ir vartotojų poreikiai. Šiandien
vartotojai vertina paslaugų vartojimo patogumą, paprastumą,
prieinamumą – tai tampa vienais
svarbiausių paslaugos kokybės
kriterijų.

Antra, išmanūs įrenginiai ir programėlės paslaugas daro vis labiau
apčiuopiamas, todėl vartotojai labiau įtraukiami į paslaugų tiekimą
ir kontrolę.
Jeigu vakar apsaugos paslaugos,
ypač privatiems klientams, atrodė
sudėtingai naudojamos, tai reiškia –
svetimos ir tolimos, tai šiandien vartotojams siūlome ypač paprastai ir
lanksčiai naudotis apsaugos paslaugomis. Norint naudotis išmaniąja
patalpų apsauga, tereikia interneto
ir mobiliojo telefono.
Apsaugos paslaugos galimybės,
kurių iki šiol nebuvo
Pagrindinis išmaniosios apsaugos valdymo įrankis – mobilu-

sis telefonas arba kitas išmanusis
įrenginys, kurie tampa apsaugos
signalizacijos ir kitų namų sistemų
valdymo pultu. Su naująja GRIFS AG
programėle galima stebėti signalizacijos duomenis, valdyti patalpų
apšvietimą, temperatūrą, lauko
vartus, vejos laistymo sistemą ir
panašius įrenginius. Įtarus gresiantį
pavojų, GRIFS AG programėlė leidžia operatyviai ir paprastai iškviesti
apsaugos tarnybą. Visos šios funkcijos patogiai apjungiamos vienoje
vietoje – išmaniajame įrenginyje.
Išmanioji apsauga vartotojams
suteikia galimybes, kurių iki šiol nebuvo. Pavyzdžiui, išvykus ilgesniam
laikui, galima vakarais įjungti apšvietimą ir taip sudaryti įspūdį, kad

GRIFS AG naujovės pasiekia ne
tik įmonės darbuotojus, bet ir klientus. Šių metų pavasarį apsaugos
paslaugos vartotojams pristatėme
išmaniosios apsaugos paslaugą –
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.
patalpose kažkas yra. Bet svarbiausia, kad šis sprendimas priartina
vartotoją prie apsaugos paslaugų
– jis gali aktyviai dalyvauti patalpų
apsaugos procese net būdamas už
tūkstančio kilometrų.
Paprastas aktyvavimas
Atsižvelgus į įvairius klientų poreikius, sukurtos dvi programėlės
versijos. Bazinė versija leidžia stebėti patalpų signalizacijos būseną,
taip pat peržvelgti 3 mėnesių įvykių
archyvą. Šią versiją itin lengva aktyvuoti. Vartotojas gali tai padaryti
savarankiškai, užėjęs į „Google Play“
arba „App Store“ svetaines. „Premium“ programėlės versija leidžia
ne tik stebėti, bet ir valdyti apsaugos
sistemą bei kitus automatizuotus
įrenginius, taip pat iškviesti pagalbą.
Išmaniąją paslaugą pasiūlėme
tiek privačių, tiek verslo klientų segmentams. Šioms stambioms ir gan
skirtingus apsaugos poreikius turinčioms klientų grupėms išmaniosios
apsaugos paslauga suteikia individualių naudų ir privalumų.

aKTUaLijos

KLIENTŲ LAIMĖS BAROMETRAS
MUMS RODO SRITIS TOBULĖJIMUI

PROGRAMOS MANO KONTAKTAS
2016 METŲ I KETVIRČIO APŽVALGA
Šių metų pirmasis ketvirtis pasižymėjo itin aukštu GRIFS AG darbuotojų, dalyvaujančių MANO KONTAKTAS programoje, aktyvumu. Iš viso per
šį laikotarpį dalyvavo 29 GRIFS AG darbuotojai iš įvairių šalies regionų.
Bendrai, per pirmąjį ketvirtį darbuotojams buvo sumokėta premijų
kiek daugiau nei už 2 000 eurų, jau atskaičius mokesčius, t. y. „į rankas“.
2016 m. I ketvirtį sumokėta premijų €
(jau atskaičius mokesčius) pagal departamentus
Apsaugos departamentas

1 841,38

Techninių sprendimų departamentas

115,00

Kiti (ne pardavimo) padaliniai

44,69

Aktyviausias šio laikotarpio geografinis taškas, dalyvaujantis MANO
KONTAKTAS programoje, yra Panevėžio regionas. Šio regiono GRIFS AG
darbuotojų dėka pradėtos teikti 38 techninės, fizinės apsaugos bei techninio aptarnavimo paslaugos.

Žinoti, ar mūsų klientai yra
laimingi ir patenkinti bendrovės
paslaugomis, reiškia suprasti, kaip
mūsų klientai vertina GRIFS AG
paslaugų profesionalumą, operatyvumą, aptarnavimo mandagumą, darbuotojų gebėjimą įsiklausyti ir spręsti klientams kylančius
klausimus ir problemas.
Viena vertus, yra puiku žinoti,
kad mūsų klientai yra patenkinti
paslaugomis ir yra pasiryžę mus
rekomenduoti savo draugams, kaimynams ar verslo partneriams. Antra vertus, dar naudingiau mums
yra žinoti, kodėl paslaugų ar aptarnavimo kokybė klientų netenkina.
Pastarasis vertinimas leidžia mums
pažvelgti į veiklą kliento akimis,
objektyviai vertinti veiklos trūkumus ir juos ištaisyti.
GRIFS AG savo klientų nuomonės klausia reguliariai, bent kartą
per pusmetį. Tokiu būdu galime
įvertinti, ar konkretūs mūsų sprendimai tobulinti veiklą, didinti paslaugų kokybę, pasiteisino, ar mūsų

klientai jaučia GRIFS AG pažangą.
2016 metų sausio mėnesį vėl
klausėme mūsų klientų nuomonės.
GRIFS AG klientų laimės barometras parodė, kad didžioji dalis, beveik 75 % sudaro klientai-gerbėjai.
Likusi dalis beveik po lygiai pasiskirsto į klientus-peikėjus ir klientus-pasyviuosius. Būtent pastarųjų
klientų klausėme, kokių klaidų mes
padarėme ir kokių lūkesčių nepateisinome. Klientai, kurie pasidalino ne tokiomis pozityviomis pastabomis teigė, jog labiausiai stokoja
bendrovės vadybininkų dėmesio
bei atkreipė dėmesį į techninių
sprendimų departamento darbuotojų operatyvumą.
Tuo tarpu, didžioji dalis patenkintų klientų teigė, kad bendrovę
vertina dėl aukštos visų padalinių
darbuotojų aptarnavimo kokybės,
paslaugų profesionalumo bendrąja prasme. Taip pat bendrovės
klientai džiaugėsi greitojo reagavimo grupių darbuotojų operatyvumu.

Žvelgiant į GRIFS AG departamentų aktyvumą matome, jog apsaugos
departamentas užtikrintai lenkia kitus įmonės padalinius, šio departamento dėka per pirmąjį šių metų ketvirtį klientams pradėtos teikti 103
GRIFS AG paslaugos.

GRIFS AG ATNAUJINTAS VISUOTINĖS
KOKYBĖS VADYBOS SERTIFIKATAS
ISO 9001:2008
Šių metų gegužės mėnesį vykusio išorinio audito metu GRIFS
AG buvo atnaujintas visuotinės
kokybės vadybos sertifikatas, kuris
galios ateinančių trejų metų ciklui.
Audito metu nustatytos stipriosios kokybės valdymo įmonėje pu-
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sės daugiausia siejasi su vadovybės
telkiamu dėmesiu ir įsipareigojimu
kokybei, bendrovės klientų svarbos
supratimu, personalo kompetencija, nuolatiniu kokybės sistemos tobulinimu ir patikimu įmonės vardu
rinkoje.

Karjera ir moKymai

KARJERA GRIFS AG: OBJEKTO VADOVAS RYTIS KLIŠEVIČIUS
GRIFS AG objekto vadovas Rytis Kliševičius organizuoja ir koordinuoja apsaugos darbuotojų
veiklą viename stambiausių šalies logistikos centrų. „Įmonėje dirbu 3 metus, tačiau ateidamas
net negalėjau pagalvoti, kad mano pareigos keisis tokiais tempais ir kad teks susidurti su dideliais iššūkiais“, – kalbėjo Rytis.

rytis Kliševičius,
GRIFS AG objekto vadovas

Ryti, kaip atėjai į GRIFS AG?
Labai paprastai, anksčiau dirbau kitoje saugos tarnyboje, bet
ji nusprendė uždaryti Vilniaus padalinį. Išėjus iš tos įmonės norėjau
toliau dirbti apsaugoje, todėl atėjau į GRIFS AG. Visada norėjau mokytis policijos mokykloje, bet dėl
regėjimo problemų turėjau metus
praleisti stojamuosius. Tada nusprendžiau tuos metus iki stojimo
pasipraktikuoti dirbdamas apsaugoje. Darbas man tiko ir patiko, o
aplinkybės taip susidėliojo, kad dabar dirbu GRIFS AG.
Kokie buvo tavo pirmieji metai
bendrovėje? Kaip klostėsi tavo karjera čia?

Pirmieji darbo metai buvo šiek
tiek ramesni. Bet dabar žvelgiant į
tuos trejus metus, aš stebiuosi, kaip
greitai viskas keitėsi – pareigos, atsakomybė, darbo sritis. Atėjęs į GRIFS
AG dirbau apsaugos darbuotoju,
netrukus tapau vyresniuoju, o nuo
praeitų metų rudens – objekto vadovu. Darbo užduotis, šalia apsaugos funkcijų, papildė darbo grafikų
sudarymas, darbuotojų apmokymas, ataskaitų rengimas ir panašiai.
Kaip vertini su pareigomis išaugusią atsakomybę?
Kai man pasiūlė šias pareigas,
sakau atvirai, buvo tikrai nedrąsu,
dvejojau. Tada savo vadovui sakiau,
kad nesu garantuotas, ar susitvar-

kysiu, ar man pavyks. Ėjau į objektą,
kurio apsaugos specifika buvo visai
kitokia, nei prekybos centruose, kuriuose tuo metu dirbau. Teko mokytis, pažinti naujas užduotis, savarankiškai priimti sprendimus ir už
juos atsakyti. Su naujomis pareigomis tapau atsakingas ne tik už savo
veiksmus, mano pavaldume dirba
daugiau nei 20 GRIFS AG darbuotojų, todėl tapau atsakingas ir už juos.
Nors dabar galiu sau ir kitiems,
kurie galbūt atsiras tokioje situacijoje, drąsiai pasakyti – verta visu šimtu
procentų. Taip, susidūriau su iššūkiu,
bet kartu gavau ir galimybę, kuri
galbūt teko tokia vienintelė.
Ką galėtum patarti kitiems
GRIFS AG darbuotojams, siekiantiems auginti savo karjerą bendrovėje?
Pirmiausia, galėčiau patarti tų
darbuotojų vadovams, nes pats
turėjau puikius vadovus, kurie kantriai mane mokė, dalijosi patirtimi,

drąsino. Iš savo vadovų gavau didelę paramą ir skatinimą imtis vis
didesnės atsakomybės. Darbuotojams patariu bandyti, nors ir kaip
baisu gali atrodyti – vis tiek bandyti. Viskas yra išmokstama, visuomet
galime klausti ir atvirai kalbėtis su
savo vadovu.
Beje, noriu padėkoti savo vadovams Andrėjui Kandaurovui ir
Edvard Kovger, nes jie puikūs mokytojai ir kolegos.
Kokius geriausius savo darbo aspektus išskirtum labiausiai?
Geriausias dalykas yra tai, kad
užsakovas tavimi ir tavo komanda
pasitiki. Pavyzdžiui, šiame objekte
didinsime apsaugos postų skaičių,
reikės daugiau apsaugos žmonių.
Tokį sprendimą užsakovas priėmė
matydamas mūsų darbą ir jį teigiamai vertindamas. „Mums reikia daugiau jūsų apsaugos“ – štai kas yra
gerai mano darbe. Mūsų apsauga
yra reikalinga.

GRG KOVINIO PARENGIMO KURSAI
Šių metų birželio 15 – 16 dienomis vyko GRIFS AG Kauno regiono
GRG apsaugos darbuotojų kovinio parengimo kursai. Dalinamės
akimirkomis iš mokymų.
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mano profesija
mas – mus aplankys savaime. Juk
vadovas mato ir girdi gerus klientų
atsiliepimus apie mūsų įmonę ir
kiekvieną darbuotoją.

POKALBIS PRIE KAVOS APIE
KLIENTŲ APTARNAVIMĄ
Su kolege Dovile Barstyte prie ryto kavos puodelio prakalbome apie klientų aptarnavimą. Netikėtai išsivystė, mūsų požiūriu, įdomus ir aktualus
pokalbis apie tai, ko iš mūsų tikisi klientai.
Dovile, kas yra geras klientų aptarnavimas? Ar tiesa, kad
tai yra, tiesiog, bendravimas su
klientu?
Geras klientų aptarnavimas yra tuomet, kai mes klientą matome kaip
partnerį, kai aiškiai žinome savo
partnerio poreikius ir sugebame
pateikti tinkamiausią sprendimą.
Dažniausiai klientui reikia ne prekės
ar paslaugos, o, būtent, sprendimo,
kuris jam padėtų jaustis saugiam,
taupytų jo laiką ar kitaip padėtų.
Galiu užtikrintai pasakyti, kad geras aptarnavimas – tai abipusių
santykių kūrimas, susikalbėjimas ir
pasitikėjimas. Ar tai būtų pardavėja, prašanti apsaugos darbuotojo
pagalbos dėl to, kad jaustųsi saugi,
ar klientas, skambinantis į įmonę ir
prašantis trūkstamos sąskaitos, ar
sunkvežimio vairuotojas, norintis
pristatyti prekes į sandėlį, kurį mes
saugome. Visi jie nori jausti turintys
patikimą partnerį.
Geras klientų aptarnavimas yra
mūsų įmonės vizitinė kortelė. O
kiekvienas GRIFS AG darbuotojas
yra raidė toje vizitinėje kortelėje.
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Kiekvienas mūsų darbuotojas yra
svarbi įmonės sėkmės dalis, o svarbiausia – tai geros praktikos skleidėjas ir GRIFS AG ambasadorius
visoje Lietuvoje ir Baltijos šalyse.
Man kilo visiškai paprastas
ir, regis akivaizdus klausimas,
kurio užduoti gal ir nevertėtų.
Bet, vis dėlto, kodėl svarbus geras klientų aptarnavimas?
Visi esame vienų ar kitų įmonių klientai. Pagalvokime, kaip jaustumėmės, jeigu į mus, taip pat esančius
klientais, tos įmonės nereaguotų
ar mus ignoruotų. Vien apie tai
pagalvojus kyla nemalonus nepasitenkinimo ir pasipiktinimo jausmas. Juk kiekvienas esame unikalūs, esame asmenybėmis, todėl ir
norime, kad su mumis bendrautų
ne kaip su pilka žmonių mase,
bet kaip su individualiu asmeniu.
Todėl bendraudami su klientais
visuomet galvokime, kaip mes norėtume būti aptarnaujami. Jeigu
bendrausime nuoširdžiai, tuomet
galiu užtikrinti, kad sėkmė – ar tai
atlyginimo pakėlimas, ar kilimas
pareigose, ar asmeninis pripažini-

Kodėl kyla konfliktinės situacijos? Kodėl klientai būna nepatenkinti?
Dažnai konfliktines situacijas sudaro objektyvūs prieštaravimai.
Tačiau kartais pakanka tik menkos
smulkmenos, pavyzdžiui, nevykusiai ir ne laiku pasakytų žodžių,
nuomonės, kitaip tariant, incidento ir tuomet kyla konfliktas. Net ir
esant objektyvioms priežastims,
konfliktas kartais kyla, todėl tikrai daugiau laimėsime, jeigu
kiekvienas į tą konkrečią situaciją
pažvelgsime paprasčiau, palikdami emocijas nuošaliau, kartais
nurydami karčią piliulę. Yra labai
geras posakis, kad apie gerus dalykus kalbame rečiau, nei apie
blogus. Arba dar senesnė patarlė,
jog šaukštas deguto visą statinę
medaus sugadina. Prisiminkime,
kad po konflikto ne tik klientas
lieka piktas, mes taip pat jaučiame
subjurusią nuotaiką, kurią neretai
parsinešame namo. O juk nesinori
blogomis emocijomis dalintis su
namiškiais, kurie niekaip nelėmė
buvusios situacijos.
Ką turėtume daryti, sulaukus
kliento nepasitenkinimo?
Nuslopinti kliento nepasitenkinimą labiausiai padeda išklausymas
– leiskite klientui išsikalbėti. Būtina
parodyti, kad suprantate jo nuogąstavimus ir kliento problema
yra svarbi, o jūs esate, būtent, tas

žmogus, kuris padės ir patars, kaip
kilusią problemą išspręsti.
Dovile, nuo šių metų kovo
mėnesio GRIFS AG pradėjai vadovauti klientų aptarnavimo
skyriui. Kuo vadovaujiesi klientų
aptarnavime?
Klientų aptarnavimo srityje dirbu
jau 8 metai. Visada vadovavausi taisykle – būk atviras ir sąžiningas sau,
tuomet bus lengviau bendrauti su
kitais. Bendraudama su pretenzingu klientu visuomet jį įsivaizduoju
kaip asmeninį iššūkį ir turiu aiškų
tikslą – aš esu žmogus, kuris privalo
išspręsti kliento situaciją ir įrodyti,
kad esu savo srities specialistė.
Noriu pasidalinti savo pirmos mokytojos patarimu, kuris visai dienai
suteikia pozityvo. Jos patarimas –
ryte pasižiūrėkite į save veidrodyje,
padarykite kelias grimasas – geros
nuotaikos užtaisas dienai bus garantuotas. Juk viskas prasideda nuo
pozityvių minčių.
Kaip patekai į GRIFS AG?
Atsakymas labai paprastas – ieškojau naujų iššūkių. Ir radau! Radau
įmonę, kuri nori judėti pirmyn. Tačiau po vieną žengti labai sunku.
Pacituosiu vienos mūsų vertybių
apibrėžimą, kuri man aiškiai sudėlioja gaires. Vienybė – kiekvienas
mūsų esame stiprus, tačiau tik vienybėje esame dar stipresni, ją ugdydami gebame pamatyti daugiau
galimybių, tvirtai ištiesti pagalbos
ranką, patarti ir skatinti. Kartu mes
stipresni. Noriu priminti, kad esame
viena komanda, todėl visuomet
laukiu pastabų ir klausimų.

Grifs aG ŽmonĖs

rOMUALDAs BArAVYKAs,
UAB „GRIFS AG“ VYR. APSAUGOS DARBUOTOJAS
„Kai per 2007 metų sąskrydį pamačiau nuobodžiaujančią
minią, neištvėręs pagriebiau iš renginio vedėjo mikrofoną ir
sukviečiau „grifsus“ pašokti ant scenos. Ši neatlaikiusi smagaus trypimo sulūžo. Taip nuo 2008 metų GRIFS AG sąskrydžių
viso vakaro muzikinę dalį pradėjau vesti aš“,– šypsosi Romualdas arba kitaip – MC Kyzzas.
GRIFS AG vasaros sąskrydžių dalyviai turbūt puikiai žino smagų muzikos vakarėlį iki paryčių organizuojantį ir vedantį kolegą iš GRIFS AG
Šiaulių padalinio Romualdą Baravyką. „Šiais metais bus jau aštuntas
„grifsų“ sąskrydis, kuriame didžėjausiu. Man tai nėra nauja patirtis, nes
vakarėlius, diskotekas ir renginius
vedu nuo penkiolikos metų. Didžėjumi esu jau 25 metus, nes man patinka mintis, kad mano vedamuose
vakarėliuose žmonės atsipalaiduoja, pasilinksmina ir atitrūksta nuo
kasdienybės“, – sako Romualdas.

Vaikystė videotekoje atvedė
prie didžėjaus pulto
Pirmas kilęs klausimas, susitikus
su pašnekovu, – iš kur šis pomėgis
vesti muzikinius renginius, šokių vakarėlius? „Visada buvau, taip sakant,
„prie muzikos“. Mokykloje grojau
pučiamųjų orkestre. Kiek save pamenu, per pertraukas lakstydavau
su trimitu ir būgnu“, – juokėsi Romualdas.

15 metų jau leidau muziką Šiaulių
studentų vakarėliuose tuometinėje
Šiaulių laisvalaikio centro studentų
svetainėje. Tos diskotekos taip išpopuliarėjo, kad svetainėje buvo atidaryta antra šokių salė“, – pasakojo
Romualdas.

Juostiniai grotuvai, „Mtv“ ir
glicerinas
Romualdo, kaip didžėjaus, veiklos pradžia – 1990-ieji. Tuomet,
pasak jo, populiariausias muzikos
stilius diskotekose būdavo rokas,
netrukus plūstelėjo pop stiliaus kūriniai, kiek vėliau išpopuliarėjo reivo
ir repo stiliai. „Atsimenu, su reivo ir
repo muzika Lietuvoje pradėjo formuotis tam tikros jaunimo subkultūros – reiveriai ir reperiai. Iš jų dalis
„evoliucionavo“ į labai savotiškas
jaunimo grupes, vadinamas urlaganais ir forsais. Tos bendruomenės
turėdavo savas bendravimo taisykles, neretai nesutardavo ir mėgdavo santykius aiškintis masinėmis
muštynėmis“, – kalbėjo pašnekovas.

dūmus padarydavome patys paprasto glicerino pagalba. Imdavome elektrinį šildytuvą, apliedavome
glicerinu, patrindavome kempine
– taip atsirasdavo tiršti dūmai. Po to
imdavome ventiliatorių, kreipdavome į publiką – ir štai scenos dūmai“,
– šypsojosi GRIFS AG darbuotojas.
Pasak pašnekovo, su laiku muzikos
įranga tobulėjo, juostines kasetes
pakeitė kompaktinės plokštelės, vėliau kompiuteris. Diskotekas pakeitė
muzikos klubai, plačios reiveriškos
kelnės pradėjo vis labiau siaurėti, o
muzikos stilių įvairovė vis platėti.

renginius saugantis draugas
pakvietė į Grifs AG

Akimirka iš diskotekinio judėjimo Šiauliuose 40-mečio susitikimo (Romualdas viršutinėje
eilėje 3-ias iš dešinės)

Rimtesnis postūmis, pasak Šiauliuose dirbančio kolegos, įvyko
tuomet, kai jis kartu su vaikystės
draugais susidomėjo vietos videoteka. „Šiauliuose veikiančioje videotekoje dienomis rodydavo filmus,
o vakarais jos vadovas vesdavo diskotekas. Tuo metu labai susidomėjau specialia muzikos įranga. Vieną
kartą videotekos vadovas, matydamas mano ir draugų susidomėjimą
įranga, apmokė ją valdyti. Būdamas

Romualdas pasakojo, kad pradžioje diskotekose dainas leisdavo
iš juostinių grotuvų, o naujų dainų
šaltinis buvo Amerikos muzikos
kanalo „Mtv“ transliuojamos laidos
per lietuviškus kanalus. „Buvo labai
įdomus metas, laukdavau tų „Mtv“
laidų, jas įrašinėdavau ir taip papildydavau diskografiją. Dar didesnė
keistenybė, kurią darydavome – tai
scenos dūmai. Tikrieji dūmų aparatai tuo metu buvo retenybė, todėl

Romualdas pasakojo, kad šalia
didžėjaus ir renginių vedėjo darbo teko paragauti ir „Saulės radijo“
laidų vedėjo duonos. Pasak pašnekovo, darbas radijuje buvo įdomi
patirtis, Romualdui teko vesti dvi
laidas, pačiam ruošti jų turinį, grojaraštį ir panašiai.
„Vėliau pajutau, kad noriu dienos, o ne vakaro ar nakties metu
trunkančio darbo. Šeima taip pat
pradėjo reikalauti stabilesnio gyvenimo ritmo. Taip jau susiklostė, kad
vienas mano draugas Viktoras dirbo
GRIFS AG, saugojo mano vedamus
renginius. Jis vis juokais kalbindavo
mane ateiti ir išbandyti jėgas saugos tarnyboje. Taip pasijuokėme ir
prisijuokėme – jau devynerius metus „grifsuose“. Beveik tiek pat vedu
ir mūsų įmonės sąskrydžių vakaro
programą“, – kalbėjo Romualdas.

Pašnekovas sakosi didžėjaus veiklos tikrai neatsisakęs. „Groju klubuose, privačiuose renginiuose, esu vykęs
į užsienio didžėjų festivalius. Būna
vedu ir visą renginį „nuo–iki“, jeigu
renginio organizatoriai neturi vedėjo“, – sako Romualdas.

Grifs AG sąskrydį sunku būtų
įsivaizduoti be MC Kyzzas
Sąskrydžio muzikine dalimi nuo
2008 metų rūpinasi Romualdas
arba kitaip – MC Kyzzas. „Dirbdamas „grifsuose“ ne už muzikos pulto praleidau tik du sąskrydžius – pir-

mąjį, t. y. 2007, ir 2014 metais vykusį
sąskrydį“, – priminė darbuotojas.
Pasiteiravus apie sąskrydžio metu
skambančią GRIFS AG dainą, Romualdas patikslino: „Ši daina vadinasi
„Šimc apsauginių“. Pavadinimas
skamba tikrai šiaulietiškai. Daina
apie vieną mūsų išsiblaškiusį kolegą
Antaną, kuris apsaugos darbuotojo
egzaminą laikė labai daug kartų, kol
jį išlaikė“, – juokėsi Romualdas.
Darbuotojas patikslino, kad
nuotaikinga daina „Šimc apsauginių“ skambės ir šių metų liepos
30 dieną vyksiančiame GRIFS AG
sąskrydyje, kuriame išvysime MC
Kyzzo vakaro programą. „Sąskrydyje netruks muzikos, ritmų, geros
nuotaikos, vakaro dalies konkursų
ir staigmenų. Todėl, svarbiausia,
atvykti, sudalyvauti ir pasikrauti
pozityvios energijos visai likusiai
vasarai. Iki susitikimo liepos 30 dieną!“ – kalbėjo MC Kyzzas.
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Šių metų GRIFS AG darbuotojų
sąskrydis vyks liepos 30-tą dieną
Trakų rajone. Šis tradicinis GRIFS AG
darbuotojų renginys organizuojamas
nuo pat įmonės veiklos pradžios. Pirmasis sąskrydis įvyko 2004 metais.

Susitikti, pabūti drauge ir pajusti
vienybę
Įkūrus GRIFS AG įmonėje dirbo
apie 180 darbuotojų. „Tuo metu buvome nedidelis kolektyvas, jeigu jį
lygintume su dabartiniu darbuotojų
skaičiumi. Įmonė rinkoje tik žengė
pirmuosius žingsnius. Rinkos sąlygos
nebuvo paprastos ir itin palankios,
tačiau mes turėjome tikslą augti ir
mokytis, įgyti savo pranašumą ir būti
tarp lyderių. Todėl, nors ir nedideliame kolektyve, siekėme ugdyti vienybės ir pasitikėjimo jausmą, skatinome vienas kitą priimti drąsius ir net

GRIFS AG DARBUOTOJŲ SĄSKRYDIS –
TRADICIJA, GYVUOJANTI NUO 2004-ŲJŲ

sunkius sprendimus, mokytis vieni
iš kitų, dalintis patirtimi“, – kalbėjo
Žydrūnas Bukauskas.
Pasak Žydrūno, taip atsirado poreikis susiburti ir pabendrauti ne tik
darbe, bet ir laisvalaikiu. „Didėjant
darbuotojų skaičiui ir plečiant veiklos
geografiją, supratome, kad dirbdami
vienoje įmonėje, daug bendraudami
telefonu ir elektroniniu paštu, nesame vieni kitų matę. Tai dar labiau pa-

GRIFS AG STARTAVO ATVIRĄ
ĮMONĖS FACEBOOK PASKYRĄ

įgavo didesnį mastą. Pradėjome
rengti teminius renginius, kuriuose
darbuotojus iš visos Lietuvos įtraukiame į sportines rungtis, estafetes“, – kalbėjo Ž. Bukauskas.
Kiekvienais metais sąskrydis rengiamas skirtingomis temomis. „Kiekvienais metais renginio tema šiek
tiek išjudina kolektyvus skirtinguose
miestuose ir net postuose. Darbuotojai aktyviai ruošiasi likus net keletui
savaičių iki renginio, todėl džiugu,
kad šventinės nuotaikos vyrauja dar
iki sąskrydžio. Esame organizavę karinį, piratų, futbolo čempionato, indėnų, Havajų ir kitų temų sąskrydžius“, –
šypsojosi Ž. Bukauskas.

skatino rengti bendrus susitikimus.
Taip gimė sąskrydžio tradicija“, – pasakojo Ž. Bukauskas.
Kiekvienais metais sąskrydžio
tema – vis kita
Pirmuosiuose sąskrydžiuose dalyvaudavo nedaug žmonių, apie
50–70 kolegų. „Dažniausiai susirinkdavome aktyviam laisvalaikiui – futbolui, dažasvydžiui. Vėliau, augant
kolegų skaičiui, sąskrydžio renginys

Pasak Žydrūno, nors kaskart vasaros susitikimo tema vis kita, tačiau
renginio tikslas niekada nekinta – susitikti ir vieni su kitais pasidalinti patirtimi, o taip pat padėkoti darbuotojams už pilietiškus, socialiai atsakingus ir neeilinius poelgius ir, žinoma,
gerai pasilinksminti.

draujant Facebook puslapyje svarbu
laikytis panašių principų: būti pagarbiems ir mandagiems (net ir konfliktinėse situacijose), vartoti normatyvinę kalbą.
Taip pat primename, kad vidinei
komunikacijai yra sukurta GRIFS AG

uždara grupė, kurioje mes galime
jaustis laisviau, išsakyti su laisvalaikiu, pomėgiais susijusią informaciją,
dalintis pastabomis apie vidaus procesus, teikti pasiūlymus ir pageidavimus pokyčiams inicijuoti, dalintis
nuotraukomis ir panašiai.

Dėmesio dėmesio!

KVIETIMAS Į 2016 METŲ Grifs AG SĄSKRYDĮ

GRIFS AG darbuotojų sąskrydis sugrįžta į nuostabų gamtos kampelį Trakų rajone, sodybą „PAPARTIS“!
Kviečiame visus kartu praleisti šių metų liepos 30 dieną spalvingai ir aktyviai! Sąskrydžio tema – SPALVOS!
Aprangos kodas vyrams – mėlyni marškinėliai, moterims – geltoni marškinėliai.
Šiais metais Jus pasitiks net 2 renginių vedėjai, dalyvausite nuotaikingose ir azartiškose rungtyse,
vakare vyks apdovanojimų teikimo ceremonija, o muzikinę programą ir vakaro pramogas Jums
dovanos MC Kyzzas!
sĄsKrYDŽiO PrOGrAMA:

Šių metų balandžio mėnesį
GRIFS AG startavo viešajai komunikacijai skirtą Facebook paskyrą. Paskyrą Facebook socialiniame tinkle
galima surasti paieškos laukelyje
suvedus „GRIFS AG Lietuva“.
GRIFS AG darbuotojams ši paskyra yra puiki galimybė sužinoti įmonės paslaugų naujienas. Kita vertus,
patys įmonės darbuotojai, spaus-
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dami „patinka“ arba dalindamiesi
GRIFS AG rekomendacijomis ir kita
aktualia informacija apie saugumą,
gali tiesiogiai prisidėti prie įmonės
vardo žinomumo didinimo visuomenės švietimo apsaugos tema.
Facebook puslapis yra lygiai toks
pat bendravimo su klientais kanalas
kaip ir, pavyzdžiui, pokalbis darbo
vietoje – kliento objekte. Todėl ben-

Nepamirškite ir būtinų priemonių:
- patogi avalynė;
- papildomas avalynės ir aprangos komplektas;
- priemonės nuo saulės (gal ir lietaus) ir priemonės
nuo uodų ir erkių;
- palapinė, miegmaišis ir rankšluostis;
- užkandžiai, gėrimai.

Liepos 30 d.
10:00 Sąskrydžio svečių atvykimas ir įsikūrimas
10:30 Spalvų šventės atidarymas, spalvų šventės komandų
formavimas
11:00 Komandų prisistatymas
12:00 Pietaujame
13:00–15:00 Rungtyniaujame
15:00–15:30 Pertrauka
15:30–17:00 Rungtyniaujame
17:30 Nugalėtojų taurės teikimo ceremonija
18:00 GRIFS AG apdovanojimų įteikimo ceremonija
19:00 Vakarienė
20:00 Vakaro linksmybės su MC Kyzzu
(alų „stato“ GRIFS AG ), konkursai ir prizai!
Liepos 31 d.
9:00 Pusryčiaujame
10:00–12:00 Atsisveikiname iki kitų renginių!

sUsiTiKimai ir renGiniai

AKIMIRKOS IŠ 2015 METŲ VISUOTINIO
GRIFS AG DARBUOTOJŲ SUSITIKIMO
Vytautas Kregždė ir apsaugos departamento vadovas Žydrūnas Bukauskas atsakė į darbuotojams rūpimus klausimus, dalinosi savo įžvalgomis bei pastebėjimais darbuotojų
norimomis aptarti temomis.

Prisiminkime 2015 metus uždariusį GRIFS AG darbuotojų visuotinį
susitikimą. Susitikimo metu darbuotojams buvo pristatyti 2015
metų GRIFS AG veiklos rezultatai
bei nužvelgti 2016 metų tikslai.
Susitikimo renginys vyko Vilniaus
„Litexpo“ parodų rūmų konferencijų salėje.
Susitikimo metu buvo surengta
ir tradicinė darbuotojų klausimų sesija, kurios metu GRIFS AG vadovas

LR PREZIDENTĖ
DALIA GRYBAUSKAITĖ
SUSITIKO SU SKAIDRIŲ
ĮMONIŲ ATSTOVAIS
Šių metų gegužės 25 dieną
LR Prezidentūroje „Baltosios bangos“ nariai susitiko su iniciatyvos
globėja LR Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikimo metu įmonių vadovai kartu su Prezidente
aptarė skaidraus verslo situaciją
Lietuvoje. Verslo atstovai kalbėjo
apie skirtingų sektorių problemas, kurias patiria savo veikloje.

Galiausiai visuotinio GRIFS AG
darbuotojų susitikimo renginį vainikavo išrinktų geriausiųjų 2015
metų darbuotojų apdovanojimai ir
kalėdinės dovanėlės.

Iniciatyva „Baltoji banga“ taip
pat prisijungė ir prie Prezidentės
inicijuoto projekto „Už saugią
Lietuvą“, kuriuo siekiama spręsti
opiausias socialines problemas.
GRIFS AG „Baltosios bangos“
nare tapo dar 2009 metais, kai
šios iniciatyvos veikla tik pradėjo įgyti pagreitį. Pasak Vytauto
Kregždės, GRIFS AG yra tvirtu
vertybiniu pagrindu sukurta
bendrovė. Svarbiausios jų yra
atsakomybė, sąžiningumas ir
vienybė, todėl labai natūralu,
jog bendrovė palaiko skaidrumą
versle ir visuomenėje skatinančią iniciatyvą „Baltoji banga“.

Šių metų balandžio 23 dieną
GRIFS AG merginos jau antrus
metus iš eilės būrė ralio komandą dalyvauti „Moterų ralyje“. Šiais
metais renginys pasižymėjo itin
gausiu ralio ekipažo skaičiumi. Į
Vilniaus gatves plūstelėjo beveik
du šimtai „Moterų ralyje“ dalyvaujančių automobilių.
„Ladies in GRIFS AG“ komandą sudarė du GRIFS AG kolegių
ekipažai. Po ralio finišo merginos

buvo puikiai nusiteikusios ir spinduliavo ryžtu dalyvauti šiame ralyje ir kitais metais.

GRIFS AG SAUGOJO TRAKŲ PUSMARATONĮ
Šių metų gegužės 8 dieną vykusį Trakų pusmaratonį, kuriame bėgo
virš 3 000 bėgikų, saugojo GRIFS AG darbuotojai.
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sveikiname!

Jubiliejų švenčia (sausis – liepa):

Žydrūnas Girdžijauskas

Valdas Ribokas

Vytautas Briedis

Michail Šabelnikov

Irena Jachimovič

Gražina Deržinskienė

Aleksandr Tuguši

Tomas Tiukša

Renaldas Barčauskis

Deividas Dūdėnas

Jevgenij Dziuman

Deividas Kelpšas

Rimas Ruplėnas

Laimonas Bendžius

Jonas Pernovas

Evaldas Ščeponas

Danguolė Šadiulienė

Erik Šurpickij

Valdas Serbenta

Sergejus Bulavinas

Haroldas Kasperavičius

Ričardas Gavėnas

Maris Simson

Mečislav Pavlovič

Vidas Bižys

Olegas Buko

Žydrūnas Bukauskas

Pavel Šadiul

Ana Lukaševič

Marius Remutis

Rimantas Laurinaitis

Alina Bežanova

Tadas Jocas

Darius Balsevičius

Emiljan Sokolovskij

Ričardas Odinas

Artūras Koženevskis

Ignas Misiukas

Raimundas Kajutis
Vladimiras Osipovas

Vygantas Pauliukas

60

50

40

Viačeslav Ivanov
Linas Biržinis

Kaip idėja įgyvendinta: gegužės mėnesį GRG apsaugos darbuotojai jau vilki patogesnius polo tipo marškinėlius, tikimės, kad darbuotojai jausis patogiau ir laisviau.
Sudarykite partnerystės sutartį su sporto-savigynos klubais,
kad jūsų apsaugos darbuotojai galėtu pagal ,,GRIFS AG’’ įmonės
parengtų nuostatų ir sudarytų grafikų treniruotis, tobulintu
savo fizinį pasirengimą.

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!
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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.

Gandrai aplankė:

GRIFS AG DARBUOTOJŲ
PASIŪLYMAI IDĖJŲ BANKE
Siūlyčiau kiek pakoreguoti apsaugos darbuotojų aprangą. Žiemos laikotarpiu, apsaugos darbuotojams esant su megztiniais viskas
atrodo labai gerai, tačiau šiltu laikotarpiu marškiniai daugeliui darbų
netinka.
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DĖMEsiO! „Grifs AG“ DArBUOTOJAi
GAUs PrEMiJĄ UŽ KiEKViENĄ JŲ
rEKOMENDUOTĄ ir ĮDArBiNTĄ
DArBUOTOJĄ!

Sveikiname GRIFS AG dirbančias mamytes ir tėvelius,
kuriuos 2015 gruodį – 2016 birželį aplankė gandrai!
IGOR ANTONOVIČ, 2015 m. lapkričio 29 dieną gimė sūnelis Kiril
IRENĄ JACHIMOVIČ, 2015 m. lapkričio 24 dieną gimė sūnelis Robert
ALEKSANDR DEVIATLOVSKIJ, 2016 m. sausio 7 dieną gimė dukrytė Milana
EGLĘ LEVANAVIČIENĘ, 2016 m. sausio 5 dieną gimė dukrytė Kamilė
IRINĄ ABLAČINSKAJĄ, 2016 m. sausio 19 dieną gimė sūnelis Mark
EGIDIJŲ PUGŽLĮ, 2016 m. vasario 14 dieną gimė dukrytė Brigita
GITANĄ VINČIENĘ, 2016 m. balandžio 19 dieną gimė dukrytė Elija
JAROSLAV ŠUŠKO, 2016 m. balandžio 25 dieną gimė dukrytė Viktorija

Kaip idėja įgyvendinta: Kaune darbuotojai sportuoja, tokia partnerystės sutartis yra sudaryta. Labai laukiame darbuotojų iš kitų
miestų iniciatyvos. Suprantame, kad sudėtinga sudaryti grupę norinčių sportuoti didesniame mieste, todėl siūlome rašyti į personalas@
grifsag.lt savo poreikį. Personalo skyriaus darbuotojai, žinodami, kiek
yra žmonių ir kokiame mieste, galės rasti tokį klubą – partnerį.
Primename, kad GRIFS AG interneto svetainėje www.grifsag.lt
skyrelyje DARBUOTOJAI veikia darbuotojų IDĖJŲ BANKAS, skirtas
Jūsų mintims, pasiūlymams ir pastaboms. Jūsų idėjos visuomet
laukiamos!

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. +370 612 97911
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

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 +370 612 97911
El. paštas r.lesutis@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. +370 616 36 092
El. paštas g.rekstys@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

