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Didžiausia GRIFS AG vertybė 
yra iniciatyvūs ir savo darbą iš-
manantys darbuotojai. Kiekvieno 
darbuotojo požiūris į atliekamas 
užduotis, asmeninis nusiteikimas 
ir kompetencija yra svarbi GRIFS 
AG veiklos vystymuisi bei efekty-
vumui. Todėl didžiausią dėmesį ir 
veiksmus GRIFS AG telkia paska-
tinti asmeninius darbuotojų pa-
siekimus, sudaryti darbuotojams 
sąlygas mokytis ir tobulėti profe-
sinėje srityje, suteikti darbuoto-

jams galimybes formuoti karjerą 
ir užtikrinti jų gerovę. 

Aš, savo ruožtu, norėčiau ap-
žvelgti sritis, kuriose mes, GRIFS 
AG darbuotojai, įdėję šiek tiek 
daugiau pastangų bei žvelgdami 
šiek tiek plačiau, nei priklauso, 
galime sukurti stebėtinai daug 
vertės mūsų klientams ir organi-
zacijai bei pasiekti akivaizdžių re-
zultatų savo profesinėje veikloje.

GRIFS AG veiklos pagrindas 
yra mūsų klientai. Tiksliau, pro-

blemos, kurias GRIFS AG pagalba 
– mūsų darbuotojų žiniomis ir 
patirtimi, klientai siekia išspręsti. 
Svarbu suprasti, kad tai, ką atlie-
kame kiekvieną savo darbo die-
ną, daro įtaką mūsų klientų verslo 
pasiekimams. 

Pagrindinis uždavinys, kurį 
mums kelia klientai – sumažinti 
jų vykdomoje veikloje atsiran-
dančius nuostolius. Todėl ši sritis 

Po intensyvaus plėtros etapo 
GRIFS AG tapo stambia organi-
zacija, turinčia gerokai sudėtin-
gesnę struktūrą ir veiklos pro-
cesus, veikiančia gerokai pla-
tesniame, geografine prasme, 
plote, turinčia didelę darbuoto-
jų komandą. Išaugusi kompa-
nija patiria ir didesnes veiklos 
sąnaudas, turinčias įtakos ben-
drovės pelningumui, procesų 
veiksmingumui ir darbuotojų 
našumui. Todėl 2014 metais 
tapo svarbu iš naujo įvertinti 
GRIFS AG veiklą ir rasti tinkamų 
sprendimų, užtikrinančių toli-
mesnį organizacijos vystymąsi, 
gebėjimą ilgalaikėje perspekty-
voje kurti vertę ir užtikrinti savo 
konkurencinį pranašumą. 

EfEktyvUmAs – kiEkviEno 
dArBUotojo UždAvinys

2014 metais įmonėje pra-
dėjome diegti organizacijos 
strateginio valdymo įrankį, už-
tikrinantį ilgalaikį veiklos efek-
tyvumą, kaip nuolatinį procesą 
organizacijoje. 

Suprantama, kad įgyvendi-
nant strateginį veiksmų planą, 
sistemingas darbuotojų įtrau-
kimas į tikslų siekimo procesą 
yra vienas svarbiausių uždavi-
nių organizacijai. Siekiame, kad 
efektyvumas taptų kiekvieno 
GRIFS AG struktūrinio padalinio 
ir kiekvieno darbuotojo uždavi-

nys. Todėl, turime užtikrinti stra-
tegijos pavertimą kasdienėmis 
darbuotojų užduotimis. Dieg-
dami naują strateginio valdymo 
įrankį siekiame, kad visų įmonės 
lygmenų darbuotojai vienodai 
suprastų įmonės tikslus ir jų 
svarbą.

Šiuo metu yra suformuoti 
bendrovės tikslai stambiausiems 
bendrovės struktūriniams viene-
tams – departamentams ir jiems 
priklausantiems skyriams. Kitą šių 
metų pusmetį planuojame de-
partamentų tikslus transformuoti 
visiems likusiems padaliniams ir 
jų darbuotojams. Tikslų skaidy-
mas iki kiekvieno darbuotojo 
taps nuolatiniu procesu, kuris leis 
organizacijai užtikrinti darbuoto-

jams grįžtamąjį ryšį apie jų darbo 
rezultatus, vykdyti sistemingą 
darbuotojų motyvavimą bei ug-
dymą, ir, žinoma, kontroliuoti 
strategijos įgyvendinimą visose 
organizacijos lygmenyse. 

Užtikrindami, kad visi GRIFS 
AG darbuotojai žinotų organiza-
cijos tikslus ir suprastų jų sąsajas 
su asmeninėmis užduotimis, 
sieksime, kad darbuotojai turėtų 
galimybę realizuoti savo poten-
cialą, parodyti gebėjimus, siekti 
dar aukštesnių darbo rezultatų 
ir būti už tai įvertintiems. Todėl 
iki kitų metų pabaigos planuo-
jame baigti formuoti darbuoto-
jų kompetencijos ir darbo rezul-
tatų vertinimo bei motyvavimo 
sistemas. 

įGyvEndinAmi pokyčiAi 
orGAnizAcinėjE 
strUktūrojE 

Kaip jau minėjau, siekiant or-
ganizacijos efektyvumo, GRIFS 
AG privalo apjungti ir į bendro-
vės strategiją įtraukti savo dar-
buotojus, valdymo struktūrą, 
organizacijos kultūrą bei verslo 
valdymo sistemas, leidžiančias 
automatizuoti procesus, susis-
teminti ir subalansuoti visą or-
ganizacijos veiklą. 

Todėl 2014 metais buvo su-
formuotas strateginio vystymo 
departamentas, naujas GRIFS 
AG struktūrinis padalinys. Šio 
padalinio funkcijos apima or-
ganizacijos verslo valdymo sis-
temų vystymą, organizacijos 
procesų efektyvinimą, įmonės 
tikslų sistemos formavimą ir 
priežiūrą, įmonės rezultatų ma-
tavimo sistemos kūrimą ir pa-
laikymą, organizacijos  valdymo 
poreikių tyrimą. 

Pabaigai norėčiau pabrėžti, 
kad verslo organizacijai yra svar-
bu turėti aiškius tikslus, kryptin-
gai jų siekti, įžvelgti permainas 
verslo aplinkoje ir naudingai jas 
išnaudoti, nuolat integruoti pa-
žangias technologijas į veiklos 
procesus, ugdyti darbuotojų 
kompetenciją, vieningai suvokti 
organizacijos tikslus ir jų reikš-
mę. Kitaip tariant, organizacijai 
gyvybiškai svarbu būti efekty-
via. Tai yra vienas svarbiausių 
GRIFS AG prioritetų.

vytAUtAs krEGždė: 

„BŪTI EFEKTYVIA ORGANIZACIJA.“ 

   žydrūnAs BUkAUskAs: 

 „KIEKVIENO DARBUOTOJO PASTANGOS KURIA VERTĘ ORGANIZACIJAI.“

   žydrūnas Bukauskas,
GRIFS AG apsaugos 

departamento direktorius

   vytautas kregždė,
GRIFS AG direktorius
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reikalauja ypatingo darbuotojų 
dėmesio, įžvalgos ir kryptingų 
veiksmų. Klientai, remdamiesi 
nuostolių valdymo rezultatu verti-
na mūsų darbo kokybę. Egzistuoja 
tam tikrų veiklos sričių – Europos 
įmonių statistiniai nuostolių rodi-
kliai. GRIFS AG saugomų objektų 
nuostolio mažinimo rezultatas, 
lyginant su vadinamo eurobaro-
metro duomenimis, yra ženkliai 
geresnis. Tai yra geros mūsų dar-
buotojų praktikos saugomuose 
objektuose pavyzdys. Todėl mes 
pateisiname mūsų klientų lūkes-
čius, klientų pasitikėjimas mumis 
tvirtėja, klientai noriai plečia su 
mumis bendradarbiavimą, mes, 
savo ruožtu, galime užtikrinti nau-
jų darbo vietų kūrimą, sudaryti 
sąlygas esamiems darbuotojams 
kilti pareigose.

Esame išsiugdę išskirtinę ap-
saugos rinkoje kompetenciją ir 
praktiką, kuri remiasi požiūriu, 
jog svarbiausia yra užtikrinti pre-
vencines priemones, sumažinan-
čias kliento problemines veiklos 
sritis, tuomet užtikrinti tiesiogi-
nes apsaugos funkcijas, leidžian-
čias užkardyti galimus nuostolius 
bei žalą ir, galiausiai, užtikrinti 
kliento verslo, kaip saugomo 
objekto, ūkinės priežiūros funkci-
jas, kaip nenutrūkstantį, nuolatinį 
procesą, leidžiantį sumažinti kli-
ento veiklos sąnaudas ir išlaidas. 
Būtent tuo GRIFS AG paslaugos 
skiriasi nuo kitų apsaugos rinkos 

dalyvių. Mes gebame atidžiau ir 
giliau pažvelgti į kliento veiklą, 
kaip saugomą objektą.

Dar viena sritis, kuri reikalauja 
ypatingo kiekvieno darbuotojo 
dėmesio yra GRIFS AG veiklos 
sąnaudos. Užduočių vykdymui 
kiekvienam darbuotojui GRIFS 
AG suteikia tam tikras darbo prie-
mones – automobilius, specia-
liąsias priemones, kompiuterius, 
mobiliuosius telefonus, radijo 
ryšio priemones, darbo aprangą. 
Šias priemones įsigydama įmonė 
patiria tam tikras išlaidas, todėl ti-

kimasi, kad suteiktos darbo prie-
monės bus tausojamos ir naudo-
jamos pagal jų paskirtį, ir tarnaus 
darbuotojui ilgesnį laikotarpį. Ką 
mes galime nuveikti šioje srity-
je? Visų pirma, ugdyti asmeninę 
atsakomybę už GRIFS AG turtą. 
Saugodami ir protingai naudoda-
mi mums suteiktą turtą, mes tie-
siogiai prisidedame prie įmonės 
sąnaudų sumažinimo. Darbuoto-
jų dėka patirdama mažiau išlaidų, 
įmonė turi galimybę jas naudoti 
kuriant ir įgyvendinant darbuo-
tojų ugdymo ir motyvavimo, 

gerovės sukūrimo programoms, 
kurios šiais ir ateinančiais keletą 
metų yra veiklos prioritetu. 

Na, o baigti norėčiau skatin-
damas visus įmonės darbuotojus 
būti GRIFS AG ambasadoriais. 
Kiekvienas mūsų gali prisidėti 
prie įmonės vardo garsinimo ir 
visos organizacijos augimo. Šioje 
srityje galime nuveikti tikrai daug. 
Susipažinkite su pateiktais šiame 
puslapyje rodikliais, tai puikus 
darbuotojų pastangų pavyzdys, 
parodantis, kokio dydžio vertę 
mes kuriame, kaip mūsų veikla 
sąlygoja pagrindinių GRIFS AG 
tikslų siekimą ir kokią naudą mes 
iš to gauname. 

Darbuotojų iniciatyvos progra-
ma „Mano kontaktas“ kviečia visus 
GRIFS AG darbuotojus dalintis re-
komendacijomis apie GRIFS AG 
paslaugas. Pateiktose grafinėse 
lentelėse matyti, per pirmą šių 
metų pusmetį darbuotojų reko-
mendacijų dėka parduotų paslau-
gų vertė per mėnesį. Šalia stulpe-
lyje pateiktas išmokėtų premijų, 
jau atskaičius mokesčius, dydis 
šiems darbuotojams, ir, galiausiai, 
kiek darbuotojų kiekviename re-
gione dalyvavo programoje. Taip 
pat galite susipažinti su aktyviau-
siomis GRIFS AG pareigybėmis, 
dalyvaujančiomis „Mano kontak-
tas“ programoje. Šiai dienai turi-
me lyderius – greitojo reagavimo 
grupių ir apsaugos darbuotojus 
bei techninės tarnybos darbuoto-
jus. Ačiū jums! Nesustokite!

AKTUALIJOS

Pradžia 2 psl........................................................................
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Tavo mėgstama frazė: gal-
vojau, mąsčiau, kokia gi frazė yra 
mano mėgstama, tačiau priėjau 
išvados, kad aš, greičiausiai, ne-
užsiciklinu ties kažkokiu posakiu 
(šypsosi). 

Jaroslavai, kada atėjai į GRIFS 
AG, papasakok trumpai apie 
save?

Į GRIFS AG atėjau dirbti šių 
metų vasario 3 d. Prieš tai devyne-
rius metus dirbau toje pačioje sri-
tyje, tik kitoje kompanijoje. Su ap-
saugos sistemomis pradėjau dirb-
ti dar 1998 metais. Nors baigiau 
statybų technologijų studijas, ap-
saugos sritis man buvo įdomesnė, 
todėl savo karjerą siejau būtent 
su apsaugos veikla. Tiesa studijų 
metais teko dirbti ir informatikos 
mokytoju. Dėsčiau suaugusiųjų 
mokymo centre. Ši patirtis padė-
jo man įgyti įgūdžių, leidžiančių 
mokyti, perduoti turimas žinias. 
Todėl dirbdamas apsaugos pas-
laugas teikiančioje bendrovėje 
noriai imdavausi apmokyti, adap-
tuoti naujus darbuotojus, kad šie 

galėtų kokybiškai dirbti, greičiau 
perprastų jam tenkančias darbo 
užduotis. Netrukus įgijau patirties 
vadovauti darbuotojų komandai, 
tapau skyriaus vadovu. 

Kodėl pasirinkai būtent GRIFS 
AG?

GRIFS AG rinkausi žinodamas, 
kad tai yra viena iš didžiausių Lie-
tuvos saugos paslaugas teikiančių 
bendrovių. Pokalbio dėl centrinio 
stebėjimo pulto vadovo pareigų 
metu pastebėjau, kad ši bendrovė 
stipriai orientuota į profesionalių 
paslaugų teikimą, kompanijos au-
gimą, efektyvumo didinimą. Tu-
rėdamas daugiau nei penkiolikos 
metų praktiką šioje srityje, žinau 
kaip tai svarbu kompanijoms, sie-
kiančioms būti lyderėmis. Taip pat 
čia radau daug sričių, kur galėčiau 
realizuoti savo idėjas, įgyvendinti 
inovatyvius projektus, todėl ne-
praleidau galimybės prisijungti 
prie grifsų kolektyvo.

Kokie buvo pirmosios darbo 
dienos GRIFS AG įspūdžiai?

Jaučiausi kitaip. Kitoks požiūris 
į paslaugą, teikiamą vartotojams. 
Su apsaugos sritimi esu susijęs 
beveik 16 metų, tad patirties tu-
riu nemažai, tačiau pradėjus dirbti 
GRIFS AG pastebėjau kitokį požiūrį 
į darbo planavimą ir vykdymą. Taip 
pat nustebino, kiek daug dėmesio 
yra skiriama santykių su klientais 
valdymui. Nudžiugino labai drau-
giška ir „sveika“ veiklai atmosfera 
tarp kolegų. 

Kokių tikslų sieki šioje kompa-
nijoje?

Mano, kaip CSP vadovo, už-
duotys yra didinti pulto operato-
rių profesionalumą, kurti bei įgy-
vendinti inovacinius sprendimus 
pulto veikloje. Dabartinė situacija 
Lietuvoje yra tokia, kad vartotojo 
nenustebinsi standartinėmis pas-
laugomis, o ir konkurencijos lygis 
yra milžiniškas. Kyla būtinybė kur-
ti papildomas, patogias paslaugas 
ir suteikti vartotojams naujas ga-
limybes, kurių negali pasiūlyti kiti 
apsaugos rinkos dalyviai. Trumpai 
tariant, pagrindinis tikslas yra iš-

kelti techninės apsaugos teikimo 
paslaugą į dar aukštesnį lygmenį.

Kokie yra tavo pomėgiai?
Mano pomėgiai sutampa su 

atliekamu darbu. Domiuosi apsau-
gos sistemų naujovėmis, apsaugos 
veiklos stebėjimo ir valdymo siste-
mų naujovėmis. Mėgstu jas anali-
zuoti, išbandyti. Taip pat domiuosi 
„Formule 1“. Neatsisakau ir akty-
vaus poilsio gamtoje.

KARJERA GRIFS AG

Tavo mėgstama frazė: Jei kal-
bėti apie darbą, tuomet tai būtų 
amerikiečių specialiųjų pajėgų 
šūkis: „Labai sudėtingus dalykus 
padarome iš karto, neįmanomus – 
šiek tiek vėliau.“ 

Pavelai, papasakok trumpai 
apie save.

Gimiau ir augau Vilniuje, 
baigiau VGTU (verslo vadybos 
bakalauras) ir VU (tarptautinio 
verslo vadybos ir administravi-
mo magistras).

Anksčiau daugiausia dirbau te-
lekomunikacijų versle. Daugiau nei 
10 metų dirbau vienoje didžiausių 
Lietuvos įmonių, TEO LT, AB. 

Pastaruosius 12 metų dir-
bu paslaugų pardavimo srityje. 

Pradėjau nuo pardavimo vady-
bininko pareigų dirbdamas su 
privačiais asmenimis, paskui ke-
letą metų dirbau su smulkiomis 
įmonėmis. Vėliau rūpinausi di-
džiausiais tuometinio TEO LT, AB 
valstybiniais klientais, tokiais kaip 
Mokesčių inspekcija, Lietuvos 
Respublikos Seimas ir pan.

Turiu 6 metų vadovavimo 
pardavimo pajėgoms patirtį. 
Pradžioje pavaldume turėjau 8 
pardavėjų komandą, o prieš at-
eidamas į GRIFS AG, dirbau kar-
tu su daugiau nei 45 darbuotojų 
kolektyvu, buvau atsakingas už 
daugiau nei iš 15 000 įmonių 
gaunamas pajamas.

Kodėl pasirinkai GRIFS AG 
kompaniją?

Todėl, kad sutapo mano ir 
kompanijos požiūris į tai, kaip 
turi būti vystomas verslas, kaip 
turime elgtis su klientais ir dar-
buotojais, kokias paslaugas nori-
me teikti savo klientams.

Patiko, kad GRIFS AG nesiekia 
bet kokia kaina būti pigiausiu 
paslaugų tiekėju, nuolat galvoja 
apie tai, kaip teikiant išskirtinai 
kokybiškas paslaugas tapti ti-
kru kliento partneriu. Partneriu, 
kuris klientui nuoširdžiai ir pro-
fesionaliai padeda spręsti visus 
su saugumu susijusius kliento 

uždavinius. Tikiu, kad ilgalaikėje 
perspektyvoje būtent toks po-
žiūris yra teisingas ir atnešantis 
daugiausia naudos tiek įmonei, 
tiek klientui, tiek darbuotojams. 

Ar pameni, kokia buvo pir-
moji diena GRIFS AG? Tavo 
įspūdžiai?

Pirma diena buvo labai aktyvi. 
Per pirmą valandą susipažinau 
su visais centrinio biuro darbuo-
tojais, gavau darbo priemones, 
įsikūriau savo kabinete ir paban-
džiau pradėti dirbti (šypsosi). Po 
vidurdienio jau buvau pasinėręs 
į procedūrų skaitymą, o dienos 
pabaigoje gavau 15 elektroninių 
laiškų iš kolegų su įvairiais dar-
biniais klausimais, tad įsivažiuoti 
teko tikrai greitai.

Įspūdžiai buvo geri, nes iš kar-
to buvo matyti, kad žmonės ap-
linkui intensyviai, bet tuo pačiu 
ramiai ir kryptingai dirba.

Kokius svarbiausius uždavi-
nius sau keli?

Pagrindinis tikslas šiai die-
nai – tinkamai sutvarkyti esamus 
pardavimo kanalus bei išvystyti 
naujus, siekti, kad kuo daugiau 
klientų įvertintų mūsų paslau-
gų kokybę ir išskirtinį požiūrį į 
klientą.

Deja, bet šiai dienai pakanka-
mai daug klientų nežino, kiek pa-
stangų ir investicijų mūsų įmonė 
įdeda į darbuotojus ir paslaugų 
kokybę užtikrinančias sistemas, 

siekiant, kad apsauga būtų ko-
kybiška ir tikra. Taip pat tik ne-
daugelis įmonių ir fizinių klientų 
tinkamai gali įvertinti, koks ap-
saugos priemonių paketas jiems 
reikalingas, todėl dažnai pinigus 
ir žmogiškuosius resursus naudo-
ja netikslingai. 

Todėl kitas labai svarbus užda-
vinys yra išmokyti visus įmonės 
darbuotojus (ir ypač pardavime 
dirbančius žmones) parodyti ir 
įrodyti, kad esame savo srities 
profesionalai, kad mūsų paslau-
gos yra vertos savo kainos. Turi-
me mokėti ne „prakišti“ paslau-
gas bet kam ir bet kokia kaina, 
bet iš tikrųjų padėti klientui su-
rasti optimalų sprendimą, kuris 
būtų naudingas ne tik mums, 
bet, visų pirma, jam. Tik tokiu 
atveju turėsime lojalius klientus, 
kurie nepaliks bendrovės dėl 
kelių litų kainos skirtumo, nes 
supras, kad iš bendradarbiavimo 
su GRIFS AG gaunama nauda yra 
žymiai didesnė.

Ką įvardintum tobuliausiu 
savo laisvalaikiu?

Daugiausia laisvo laiko pralei-
džiu su savo 3 metų dukryte, tai, 
manau, ir yra prasmingiausias ir 
tobuliausias mano laisvalaikis. 

Jeigu lieka laiko nuo pagrindi-
nio laisvalaikio, visada stengiuosi 
ištrūkti iš miesto pažvejoti arba, 
tiesiog, pabūti gamtoje.

   pavel plešak, 
Pardavimo ir rinkodaros 

departamento direktorius

   jaroslavas  kimso, 
Centrinio stebėjimo pulto vadovas

NAUJI VEIDAI Grifs AG

.......................................................................
nukelta į 2 psl.
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Tavo mėgstama frazė: „Nerei-
kia nusiminti, jei kur nors sukly-
dome arba ką nors praradome. 
Taip mums gyvenimas suteikia 
šansą viską daryti iš naujo. Tik kur 
kas geriau.“

Julija, papasakok trumpai 
apie save.

Esu dvynys. Gimiau ir užaugau 
Vilniuje. Šiais metais apsigyniau 
bakalauro diplomą, šiuo metu 
dirbu pagal įgytą specialybę, esu 
tuo patenkinta, nes tai būtent 
toks darbas, kurį dirbant įsivaiz-
davau save ir kurį noriu dirbti.

Kaip atradai GRIFS AG? Ko-
dėl pasirinkai šią kompaniją?

Baigiamajai praktikai ieškojau 
praktikos vietos. GRIFS AG mane 
sudomino savo specifine veikla, 
buvo smalsu pamatyti kaip dirba 
saugos tarnyba. Laukdama po-
kalbio mačiau, kaip darbuotojai 

bendrauja tarpusavyje. Tuomet 
mąsčiau: „Jie visi kaip šeima. 
GRIFS AG šeima.“ Galutiniam ap-
sisprendimui atlikti praktiką šioje 
įmonėje padarė įtaką pokalbis 
su personalo vadybininke, kuri 
papasakojo apie tai, kas laukia 
manęs praktikos metu, kokios yra 
galimybės, ko tikėtis ir ko galiu iš-
mokti. Būtent to ir norėjau. 

Kokie profesiniai pokyčiai 
įvyko per tavo praktikos laiko-
tarpį?

Jaučiuosi sužinojus ir išmo-
kusi labai daug. Praktika buvo 
tikrai naudinga ir reikalinga, jau-
čiu, kad patobulėjau profesinėje 
srityje. Dar kartą įsitikinau, kad 
būtent praktika ir asmeninė pa-
tirtis išmoko daugiausia. Labai 
džiaugiuosi, kad gavau tokią ga-
limybę ir neapsirikau pasirinkusi 
šią praktikos vietą.

Kaip vertini dabartines savo 
pareigas? Kas tau įdomu, su ko-
kiais iššūkiais susiduri?

Kiekvieną dieną išmokstu ir 
sužinau ko nors naujo, todėl šis 
darbas man yra ne tik įdomus, bet 
ir naudingas. Mano darbe man 
įdomu tai, kad jis yra susijęs su 
personalo sritimi. Su labai dide-
liais iššūkiais darbe kol kas nesu-
siduriu, bet kiekvieną dieną turiu 
užduočių, kurias stengiuosi atlikti 
teisingai, nors kartais tos užduo-
tys yra nežinomos ir naujos. 

Ko palinkėtum savo kole-
goms?

Stiprybės, kantrybės ir atka-
klumo (šypsosi).

Tavo mėgstama frazė: „Ką gali 
padaryti šiandien, nepalik rytojui.“

Papasakok trumpai apie save.
Man 26 metai, esu matęs ir šil-

to, ir šalto (šypsosi). Kitaip tariant, 
esu dirbęs daug įvairaus darbo 
įvairiose srityse. Stengiuosi daž-
nai praplėsti akiratį ir sužinoti 
kuo daugiau naujo. Esu linksmas, 
draugiškas ir retai kada atsisakan-
tis padėti (šypsosi). 

Kada atėjai į GRIFS AG kom-
paniją? Ar pameni savo pirmąją 
darbo dieną, kokia ji buvo?

GRIFS AG kompanijoje pradė-
jau dirbti 2013 metų gruodžio 10 
d. Pirmoji diena buvo kupina nau-
jos informacijos ir šiek tiek „įvarė“ 
streso. Tačiau su kiekviena diena 
vis daugiau supratau apie šios 

kompanijos veiklą bei procesus, 
taigi darėsi vis lengviau.

Kas tavo darbe tau įdomiau-
sia? Kokius uždavinius sau keli 
dirbdamas GRIFS AG?

Mano darbe man patinka tai, 
jog darbas nėra monotoniškas, ir 
kiekvieną dieną atlieku daug skir-
tingų darbų bei man paskirtų už-
duočių. Tenka dirbti ne vien darbo 
vietoje, bet ir nemažai važinėti 
darbo klausimais. Be to kiekvieną 
diena tenka bendrauti su įdomiu 
ir maloniu GRIFS AG kolektyvu.

Darbe man svarbu užtikrinti, 
kad apsaugos sistemas montuo-
jantys kolegos laiku gautų reikia-
mų medžiagų ir įrangos. Taip pat 
esu atsakingas, kad visa nepanau-
dota įranga būtų grąžinama atgal 
į sandėlį. Dar viena mano užduotis 
yra užtikrinti, kad GRIFS AG veiklai 
reikalingą įrangą gautume koky-
bišką ir palankiomis kainomis.

Kokie yra tavo laisvalaikio po-
mėgiai?

Laisvalaikį mėgstu leisti įvairiai, 
priklausomai nuo nuotaikos. Daž-
nai važinėju dviračiu ir pažaidžiu 
krepšinį, domiuosi sportu ir lietuvių 
pasiekimais jame. Kai oras neleidžia 
sportuoti lauke, tuomet žiūriu fil-
mus, tai mano vienas iš pomėgių.

KARJERA GRIFS AG

Pradžia 3 psl........................................................................

   Laimonas stakauskas, 
Logistas - apskaitininkas

Tavo mėgstama frazė: „Elkis 
su kitais taip, kaip norėtum, kad 
su tavim elgtųsi.“

Vytautai, papasakok trumpai 
apie save.

Esu Vytautas, gimiau, užaugau 
ir gyvenu Panevėžyje. Mėgstu iš-
šūkius ir siekti vis naujų užsibrėžtų 
tikslų. Nemėgstu pasiduoti, tad 
tikslo siekiu kryptingai, išnaudo-
damas visas galimybes.

Kada pradėjai dirbti GRIFS 
AG? Kodėl pasirinkai būtent šią 
kompaniją?

Atėjau dirbti birželio 10 die-
ną. GRIFS AG – tai kompanija, kuri 
siūlo galimybes augti ir tobulėti. 
Bendraudamas su pardavimo ir rin-
kodaros skyriaus direktoriumi Pa-

velu ir Panevėžio regiono vadovu 
Vitalijum supratau, kad šioje kom-
panijoje turiu galimybę panaudoti 
savo žinias bei išmokti kažko nau-
jo. Panevėžyje GRIFS AG svarbu 
plėstis ir aš tikiuosi šiuo klausimu 
rimtai padirbėti. Tikiu, kad GRIFS 
AG išsiskiria iš kitų, tokią veiklą 
vykdančių kompanijų, teisingu 
požiūriu į darbuotoją, kaip žmogų 
ir asmenybę, bei klientą. 

Kokios yra tavo svarbiausios 
užduotys GRIFS AG?

Svarbiausia užduotis – auginti 
GRIFS AG paslaugų pardavimą Pa-
nevėžio krašte. Tikiu, kad pavyks 
pasiekti akcininkų ir vadovų kelia-
mus uždavinius.

Koks yra tavo laisvalaikis?
Viena iš laisvalaikio formų – 

tai mano įsteigtas sporto klubas, 
kuriam vadovauju ir bendrai su 
klubo nariais sportuoju. Laisva-
laikiu dalyvaujam turnyruose, 
čempionatuose. Klubo uždavinys 
– propaguoti sveiką gyvenimo 
būdą, populiarinti MUAYTHAI 
sportą. Visą likusį laiką atiduodu 
šeimai, nes sporto sezonu metu, 
savaitgaliais dažnai tenka išvykti 
į varžybas, tad laisvomis dienomis 
stengiuosi praleisti laiką su šeima. 
Kinas, knygos, rytų kultūra bei ke-
lionės – visa tai taip pat papildo 
laisvą laiką.

   vytautas kochanauskas, 
Panevėžio regiono projektų vadovas

   julija Bojarovič, 
Personalo ir kokybės skyriaus 

administratorė

Tavo mėgstama frazė: mėgs-
tu Alberto Einšteino frazę „Žinios 
nugabens iš taško A į tašką B, o 
vaizduotė – visur.“

Karoli, papasakok trumpai 
apie save.

Esu Karolis iš Aukštaitijos, Pa-
nevėžio rajono, Šiurpių kaimo. 
Baigiau Teisės ir valdymo studi-
jas Mykolo Riomerio universite-
te. Pardavimo srityje dirbu jau 5 
metus. 

Kada prisijungei prie GRIFS AG? 
Kuo ši kompanija, kaip darbovietė, 
tave sudomino? 

Į GRIFS AG atėjau dirbti 2013 
metų spalio 14 dieną. Rinkau-
si kompaniją, kuri kokybiškai 
teikia apsaugos paslaugas, yra 
besivystanti, nuolat tobulėjanti, 
todėl ir susidomėjau darbu šioje 
įmonėje.

Kokius uždavinius sau keli 
dirbdamas GRIFS AG?

Siūlyti klientams kuo nau-
jesnius, ekonomiškai efektyvius 
saugos sprendimus.

Koks yra tavo laisvalaikis?
Sklandau deltasparniu, dar 

vadinama laisva skraidykle ir 
motorizuota skraidykle. Taip 
pat mėgėjiškai užsiimu ultra-
lengvųjų orlaivių konstravimu. 
Neseniai įsigijau motorizuotą 
skraidyklę, kurią remontuoju ir 
ruošiu skraidymui. Taip pat su 
draugais esame įkūrę aeroklubą 
VšĮ „Oro šuolis“. 

   karolis  oškeliūnas, 
Pardavimo projektų vadovas
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Tavo mėgstama frazė: „Hire 
character – train skill.“ (Samdyk po-
žiūrį – kitką išmoks J)

Papasakok trumpai apie save.
Esu Maris, tiesiog, Maris. 
Keista asmenybė, turinti savitą 

požiūrį į pasaulį, žmones, verslą, 
pinigus arba jaunas tėvelis, turintis 
begalę idėjų, veiklos ir projektų, ir 
per mažai laiko jiems visiems įgy-
vendinti (juokiasi).

6 metus buvai GRIFS AG tech-
ninių sprendimų departamento 
direktoriumi. Kas lėmė tavo spren-
dimą pasirinkti strateginio vysty-
mo sritį?

Naujojo departamento vadovu 
tapau dėl įmonės veiklos plėtros. 

GRIFS AG užimama rinkos da-

limi yra saugos kompanijų lyderių 
gretose. Todėl, natūralu, kad vykdo-
mų darbų apimtis gerokai išaugo. 
Įmonės strateginiuose planuose 
atsirado efektyvumo ir organiza-
cijos strateginio vystymo tikslai. 
Dirbdamas techninių sprendimų 
departamento vadovu, mačiau, 
kad efektyvumui padidinti, svarbu 
modernizuoti, automatizuoti darbo 
procesus. Ilgainiui šių darbų apimtis 
ir vykdomų projektų svarba parei-
kalavo atskiro dėmesio – todėl įmo-
nės vadovybė priėmė sprendimą 
sukurti atskirą struktūrinį padalinį. 

Kokius uždavinius sau keli šiose 
pareigose? 

Kaip visada: padaryti viską, kas 
nuo manęs priklauso, geriausiai. 

Suprantama, kad kompanijos siekia 
dirbti pelningai – tai reiškia turėti 
teigiamą balansą tarp uždirbamų 
ir išleidžiamų pinigų. Išleisti mažiau 
pinigų galima dviem būdais – pir-
ma, galima, tiesiog taupyti arba, an-
tra, galima modernizuoti, pašalinti, 
suefektyvinti perteklinius ir neefek-
tyvius įmonės procesus. Mano „tai-
kiklyje“ ir yra pastarasis variantas.  

Koks būtų tavo patarimas ko-
legoms, siekiantiems teigiamų 
profesinių pokyčių?

Svarbu išeiti iš „komforto zo-
nos“, skirti daugiau asmeninio laiko 
darbui, daryti daugiau nei reikia ar 
prašo vadovai, nuolat mokytis ir to-
bulėti, o pirmiausia, pakeisti požiūrį 
į darbą. Darbas turi „vežti“. 

KARJERA GRIFS AG

Tavo moto: moto neturiu, turiu 
auto (juokiasi). Labiausiai patinka 
dzūkiškų frazių lobynai (juokiasi).

Ramūnai, papasakok trumpai 
apie save. 

Esu kilimo iš mažo, bet labai 
mylimo miesto Varėnos. Atsiradau 
Vilniuje, nes įstojau į Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetą. O 
tuomet – darbas, šeima, o dabar ir 
karjera (juokiasi).

Kaip formavosi, keitėsi tavo 
profesinis kelias GRIFS AG?

Įmonėje pradėjau dirbti prieš 
6 metus, buvau projektų vadovas 
tuometiniame GRIFS AG techninia-
me departamente. Prieš 2 metus ta-
pau techninės plėtros skyriaus va-
dovu. Nuo šių metų kovo mėnesio 
tapau GRIFS AG techninių sprendi-
mų departamento direktoriumi.

Kokius uždavinius sau keli bū-
damas departamento vadovu?

Džiaugiuosi, kad galiu augti kaip 
savo srities profesionalas, ugdyti 
vadovavimo įgūdžius.   

Galiausiai, GRIFS AG techninių 
sprendimų departamentą netolimo-
je ateityje matau stipriu ir profesio-
naliu silpnųjų srovių diegimo ir aptar-
navimo padaliniu šioje įmonėje tei-
kiančių klientams išskirtinės kokybės 
apsaugos produktus ir aptarnavimą. 

Kas, tavo nuomone, lemia sė-
kmingą karjeros vystymąsi?  

Išskirčiau iniciatyvumą, domėji-
mąsi tuo, ką darai ir ką galėtum at-

likti geriau bei asmeninė atsakomy-
bė. Taip pat labai svarbu turėti gerą 
vadovą, su kuriuo galiu priimti bet 
kokius iššūkius. 

Ką patartum GRIFS AG darbuo-
tojams, siekiantiems pokyčių pro-
fesinėje srityje?

Svarbu pačiam norėti ir stengtis 
kurti lojalius ryšius su organizacija. 
Kaip žinia, organizacija į tai deda 
daug pastangų, todėl svarbu steng-
tis ir patiems – svarbu ne tik laukti, 
kol kažką gausi, bet ir patiems kažką 
daugiau kompanijai ir savo kole-
goms atiduoti. Būtent tai ir augina 
sėkmingą profesionalą. 

   ramūnas saulevičius, 
Techninių sprendimų 

departamento direktorius

Tavo moto: „Liftas į sėkmę nevei-
kia, tačiau visada galite lipti laiptais.“

Laimonai, papasakok trumpai 
apie save. Kada prisijungei prie 
GRIFS AG?

Esu Laimonas, pats jauniausias 
darbuotojas Mažeikių regiono ko-
lektyve. 

Prie GRIFS AG prisijungiau dar 
2011 metų spalio 9 dieną, tuomet 
dirbau Mažeikių greitojo reagavi-
mo grupėje, 2014 m. balandžio 1 
dieną tapau regiono pardavimo 
vadybininku.

Ar šių pokyčių siekei kryptingai, 
ar galimybės pačios tave surado?

Mano darbo sritis pasikeitė ma-
nau todėl, kad ieškojau kažko nau-
jo, norėjau pokyčių. Dėjau daug pa-
stangų ir darbo savo profesiniams 
pokyčiams įgyvendinti. 

Galimybės tikrai pačios manęs 
nesurado, reikėjo kantrybės ir atka-

klumo. Manau, kad aš suradau gali-
mybes ir jas sėkmingai išnaudojau.

Kaip vertini dabartines savo 
pareigas? Kas šiame darbe tau 
patinka?

Džiaugiuosi dirbdamas vadybi-
ninko darbą. Man patinka bendrau-
ti su klientais, vykdyti strateginius 
veiksmus tikslui pasiekti, ugdyti 
strateginį mąstymą. Taip pat džiau-
giuosi galėdamas susipažinti ir 
bendrauti su žmonėmis, turinčiais 
įvairių charakterio savybių. 

Su kokiais iššūkiais susiduri? 
Kokius uždavinius sau keli?

Kalbant apie iššūkius, turėjau 
nugalėti skambučių klientams bai-
mę, taip pat išmokti bendrauti su 

nepatenkintais, nuraminti nedžiu-
giai nusiteikusius klientus, tinkamai 
išspręsti jiems kylančius klausimus. 

Mano uždaviniai GRIFS AG plėsti 
paslaugų vartotojų ratą Mažeikių 
regione, didinti įmonės žinomumą 
ir įvaizdį. Turiu ir asmeninį tikslą, 
kurį stengiuosi pasiekti šioje kom-
panijoje – siekiu tapti savo srities 
profesionalu.

Ką patartum savo kolegoms, 
siekiantiems karjeros pokyčių 
GRIFS AG?

Savo kolegoms patarčiau dirbti 
savo darbą nuoširdžiai, įdėti „dū-
šios“, nes pastangos vienaip ar ki-
taip atsiperka.

POKYČIAI Grifs AG

   maris simson, 
Strateginio vystymo 

departamento direktorius

   Laimonas ramanauskas, 
Pardavimo vadybininkas

Tavo moto: „Viskas ateina savu 
laiku.“

Dariau, papasakok trumpai 
apie save. Kada prisijungei prie 
GRIFS AG?

Esu šiaulietis, baigiau Šiaulių 

universitetą. Į GRIFS AG atėjau dirb-
ti 2009 metais liepos 15 dieną.

Kaip susiklostė tavo profesinė 
veikla šioje kompanijoje? 

Būdamas studentas ieškojau 
darbo, tuomet įsidarbinau apsau-
gos darbuotoju prekybos ir pra-
mogų centre „Saulės miestas“ esan-
čioje „Rimi“ parduotuvėje. Baigus 
mokslus apsaugos vadovas pasiūlė 
eiti objekto vadovo pareigas, iššū-
kio neatsisakiau, todėl griebiau jau-
tį už ragų (juokiasi).

Kaip vertini dabartines apsau-
gos vadovo pareigas? Kas šiame 
darbe tau įdomiausia? 

Turėjau įrodyti, kad esu jų ver-
tas apsaugos vadovo pareigų ir 

galiu gerai atlikti man teksiančias 
užduotis. Esu dėkingas, kad mano 
pastangomis tikėjo, todėl kiekvieną 
dieną stengiuosi atiduoti visą save 
tikslams pasiekti.

Vadovauti kolektyvui yra tikrai 
įdomi patirtis, nes svarbu susieti 
bendravimą su darbuotojais, jų 
lūkesčių supratimą, darbuotojų 
sutelkimą, užduočių delegavimą ir 
kontrolę, kad užduotys būtų atlik-
tos kokybiškai ir laiku, kad mano 
darbuotojų komanda būtų vienin-
ga ir laiminga.

Kokius uždavinius sau keli, 
dirbdamas šiose pareigose? Kokie 
yra tavo ateities planai?

Manau viena iš svarbiausių 

mano uždavinių yra suburti stiprią 
ir puikiai atliekančią pavestus dar-
bus komandą. Tik turint profesio-
nalius ir norinčius dirbti darbuoto-
jus mūsų paslaugų kokybė pranoks 
visus apsaugos standartus.

Kokie yra tavo pomėgiai?
Mėgstu šokti, studijų laikais šo-

kau pramoginius ir tautinius šokius. 
Taip pat mėgstu keliauti, apkelia-
vau pusę Europos, buvau išvykęs 
į Kiniją, JAV. Vasarą mėgstu žaisti 
paplūdimio tinklinį, neatsisakau 
ir gamtos poilsio. Žiemos periodu 
mėgstu paskaityti knygas, paskuti-
nės perskaitytos knygos Blaine Har-
den „Pabėgimas iš lagerio Nr. 14“, 
Mark Owen „Nelengva diena“. 

   darius dainauskas, 
Apsaugos vadovas
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PASAKOJIMAI

Gerbiantys gamtą ir jos ište-
klius, neabejingi aplinkosaugos 
pažeidimams, dažniausiai žvejai 
ir medžiotojai. Taip trumpai galė-
tume apibūdinti žmones, pasirin-
kusius neetatinio aplinkos apsau-
gos inspektoriaus darbą. 

Aplinkos apsaugos agentūros 
turimais preliminariais duomeni-
mis kasmet įvykdoma apie 15 000 
aplinkos apsaugos įstatymo pa-
žeidimų, iš kurių 4 000 atvejų ten-
ka gyvajai gamtai. 2013 metais iš 
visų nusikaltimų gyvajai gamtai 
du trečdalius išaiškina ir pažeidė-
jus nubaudžia būtent neetatiniai 
darbuotojai, savarankiškai arba 
dirbdami išvien su gamtos apsau-
gos inspektoriais.

Linai, būti neetatiniu gamtos 
apsaugos inspektoriumi reiškia 
atlikti visuomenei naudingą dar-
bą. Kita vertus, ši veikla reika-
lauja daug asmeninio laiko, taip 
pat teko girdėti ir apie tam tikrą 
rizikos laipsnį. Todėl pirmiausia, 
norisi paklausti, kas skatina dirbti 
šį darbą?

Aš manau mane, kaip ir daugelį 
mano kolegų neetatinių inspek-
torių, skatina panašios priežastys 
– siekis saugoti tai, ką turime savo 
šalyje gražiausio – gamtą. Ir tuo 
labiau netoleruoti nusikaltimų 
gamtai. Negaliu ramiai pro pirštus 
žiūrėti į brakonieriavimą, aplinkos 
teršimą ir panašius veiksmus. Nori-
si tai stabdyti ir kiek yra įmanoma 
– tai suvaldyti.

Esu gamtos žmogus nuo pat 
vaikystės, man svarbu ją saugoti ir 
tausoti.

O kaip dėl šio darbo rizikin-
gumo?

Inspektoriai yra valstybės 
draudžiami nuo nelaimingų atsiti-
kimų. Tačiau man patinka dar vie-
nas šios veiklos aspektas – darbas 
su pažeidėjais, pasalos, sekimas ir 
panašiai. Tai savotiška adrenalino 
dozė (juokiasi). 

Teko girdėti prieštaringą gam-
tos apsaugos inspektorių vertini-
mą. Kokia tavo nuomonė?

Iš tiesų, yra manančių, kad ins-
pektoriai dirba šį darbą tam, kad 
galėtų žvejoti, medžioti, kur nori ir 
kada nori, o pažeidimus dangstyti 
pažymėjimu ir įgaliojimais. Aš to 
nedarau ir nenoriu manyti, kad kiti 
inspektoriai tą daro. Tokie nusikal-
timai ar pažeidimai pareigūnams 

visuomet gresia dviguba bauda. 
Mano vertinimu, tokia atsakomy-
bės sistema yra teisinga. 

Tiesa, piktnaudžiavimo atvejų 
yra, visi apie juos galime perskaityti 
spaudoje, internete. Tai yra gėdinga. 

Kaip atrodo tavo veikla? Kokie 
keliami uždaviniai?

Svarbiausia laiku sureaguoti, 
pastebėti ir užfiksuoti galimą pa-
žeidimą. Taip pat – taikyti admi-
nistracinio poveikio priemones 
arba sulaikyti, perduoti policijos 
pareigūnams. Mano veiksmai la-
bai priklauso nuo kiekvieno atve-
jo aplinkybių, daromo pažeidimo 
sunkumo. Būna visaip (juokiasi).

Kokie būna dažniausi pažeidi-
mai? Koks jų mastas?

Pagrindiniai pažeidimai – žuvų 
brakonieriavimas, ypač dideliuose 
vandens telkiniuose. Pažeidėjai su-
laikomi kas savaitę. Brakonieriai pa-
sitelkia įvairias priemones – tinklus, 
žeberklus, elektrą. Pastarasis įrankis 
atneša daugiausia žalos gamtai. 
Blogiausia, kad „elektrinė“ žūklė 
turi ilgalaikį žalos poveikį: mažėja 
žuvų ir kitos gyvūnijos populiacija. 
Nutrenkus elektra žuvis, daugelis jų 
žuvusios lieka dugne.

Kodėl brakonieriaujama?
Dažniausiai dėl prekybos. Daž-

nas taikinys – Lietuvoje retos ir 
brangios žuvys, kurios yra noriai 

perkamos pirkėjų. Būna atvejų, 
kai tai daro dėl pramogos, kitaip 
tariant, be jokios aiškios priežas-
ties. Mano praktikoje buvo atvejis, 
kai asmuo, nugalabijo ir paliko 84 
lydekas. Nesuprantu, kam to rei-
kėjo? O žala gamtai buvo padaryta 
didelė.

Kiti, dažniausiai asocialūs asme-
nys, – dėl nepritekliaus. Nors buvo 
ir atvejis, kai sulaikytas pažeidėjas 
pradėjo virkauti ir teisintis, kad ne-
turi iš ko šeimos išmaitinti, todėl ir 
brakonieriavęs, tačiau paaiškėjo, 
kad krante stovi jo naujutėlaitis vi-
sureigis (juokiasi).

Linai, minėjai, kad esi gamtos 
žmogus. Ar pats žvejoji, o gal me-
džioji?

Labiau medžioju. Tik mano me-
džioklė daugiau sportinė – neme-
džioju stambių gyvūnų. Man daug 
įdomiau medžioti antis, lapes, kiš-
kius – dėl dinamiškumo. 

Ar galėtum pabaigai trumpai 
papasakoti apie save?

Esu linksmas, tačiau mėgstan-
tis iššūkius žmogus. Todėl labai 
smagu, kad galiu suderinti ir dar-
bą GRIFS AG, ir neetatinio gamtos 
apsaugos inspektoriaus veiklą. 
Kartais tenka namo grįžus tik uni-
formas pasikeisti – ir vėl į „tarnybą“, 
bet galiu patikinti, kad man tai yra 
malonu ir įdomu (šypsosi).

 OBJEKTO VADOVAS LinAs mAžEvičiUs: 

„NEGALIU RAMIAI ŽIŪRėTI Į VYKDOMUS NUSIKALTIMUS GAMTAI.“

Kiekvienam mūsų svarbu su-
laukti pripažinimo, jausti kasdie-
nių užduočių prasmingumą, dirb-
ti komandoje su bendraminčiais, 
gerai jaustis darbe. Būtent gebė-
jimas realizuoti savo pomėgius, 
atskleisti savo gabumus ir žinias 
profesinėje srityje leidžia augti 
ir tobulėti kaip asmenybei ir kaip 
profesionalui, mėgautis tuo, ką 
darai kiekvieną dieną.

Apie tai, kas teikia prasmę 
atliekamam darbui, pareigoms, 
šį kartą kalbamės su Alytaus vyr. 
apsaugos darbuotoju Gintaru 
Navicku.

Gintarai, ar gali pristatyti ir pa-
pasakoti apie savo pomėgius? 

Visi mano pomėgiai, darbas ir 
mokslas siejasi tarpusavyje. Nuo 
mažens mane žavėjo policijos dar-
bas. Man yra svarbios tokios ver-
tybės kaip teisingumas, pagalba 
žmogui ir visuomenei, saugumo 
užtikrinimas, tiesos išaiškinimas. 
Todėl ilgainiui domėjimasis poli-
cijos pareigūnų veikla, taktika, dar 
labiau išaugo. Nusprendžiau įgyti 
kuo daugiau su šia veikla susijusių 
žinių ir įgūdžių. 

Šiuo metu studijuoju socialinius 
mokslus, o konkrečiau, darbą su ri-
zikos grupėmis. Studijos susijusios 
su įvairiomis psichologijos šakomis, 
sociologija, socialine pedagogika, 
teise, filosofija. Tai specialybė, mo-
kanti dirbti su žmonėmis, linkusiais 
į nusikaltimus, patiriančiais sociali-
nę atskirtį visuomenėje, linkusiais į 
įvairias priklausomybes ir pan. 

Pastebėjau, kad taikant tam 
tikras bendravimo psichologijos 
metodikas tam tikrose darbo situa-
cijose pasiekiu kur kas efektyvesnių 
rezultatų. Šios žinios beveik visada 
pasiteisina bendraujant su piktu 
ar neblaiviu ir neadekvačiai besiel-
giančiu lankytoju. Pokalbiai su to-

kiais lankytojais dažniausiai baigiasi 
konstruktyviai ir kiti lankytojai kar-
tais nieko net nepastebi ir nejaučia 
diskomforto dėl kilusio konflikto.

Papasakok plačiau, kaip tavo 
domėjimosi sritys, vis dėlto, daro 
įtaką tavo darbui? 

Verta pradėti nuo to, kad man 
labai įdomu ieškoti tiesos, kuomet 
žmogus jos nesako, o aš žinau, kad 
yra kitaip. Savotiškos melo teorijos 
realizavimas, su kuria šiek tiek esu 
susipažinęs studijuodamas. Mano 
kolegos sakosi pastebėję, kad 
mano intuicija dirbant apsaugoje 
yra stipri, nes mano įtarimai dažai 
pasiteisina. 

Apskritai, šiame darbe man įdo-
mi tiriamoji veikla. Kolegos mane 
kartais juokais vadina inspektoriu-
mi Navicku (šypsosi). Darbe noriai 
imuosi tirti ir analizuoti vaizdo 
įrašus, organizuoti prekių skaičia-
vimus. Esu įvedęs tam tikrą skaičia-
vimų sistemą, leidžiančią pasiekti 
gana aukštų nuostolių prevencijos 
rezultatų. Tiesa, aukšti darbo rezul-
tatai yra pasiekti absoliučiai visų 
mano kolegų dėka. Esame puikiai 
suderinta ir vieninga komanda. 

Ką reiškia dirbti mėgstamą 
darbą? 

Aš visiškai sutinku su mintimi, 
kad dirbti mėgstamą darbą reiškia 
turėti galimybę realizuoti tai, kuo 
pats žmogus gyvena ir kvėpuoja. 
Man taip pat svarbu dalintis visomis 
savo žiniomis ir patirtimi su kole-
gomis, ypač su naujais mūsų ko-
mandos nariais. Tai yra svarbiausia, 
siekiant tvirtų tarpusavio santykių, 
supratimo ir gerų darbo rezultatų. 
Mane įkvepia tai, kad dirbu ne tik 
savo, bet visuomenės, savo kolegų 
gerovei. Įkvepia ir tai, kad kolegos 
manimi pasitiki, padeda siekti ben-
drų tikslų ir pasiekti puikių rezultatų.

Kas tau teikia reikšmę ir pilna-
tvę tavo užduotims?

Manau tai, kad mėgstama vei-
kla, mėgstamas darbas tikrai skati-
na asmeninį tobulėjimą. Kai darbas 
pavyksta gerai, įprastai, stengiuosi jį 
atlikti dar geriau ir efektyviau. Tuo-
met sau ir netgi kolegoms iškeliu 
šiek tiek aukštesnius reikalavimus. 
Tai abipusė nauda ir įtaka augimui 
– tiek darbuotojams, tiek įmonei. 

VYR. APSAUGOS DARBUOTOJAS GintArAs nAvickAs:
„MANO POMėGIAI, DARBAS IR MOKSLAS SIEJASI TARPUSAVYJE.“Grifs AG ŽMONėS
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Šių metų gegužės mėnesį 
GRIFS AG vykdė metinę klientų 
apklausą, kuria siekė dar geriau 
suprasti GRIFS AG klientų lūkes-
čius bei bandė išsiaiškinti, kiek 
klientai yra linkę rekomenduoti 
bendrovės paslaugas kitiems. 
Apklausa taip pat leidžia išsiaiš-
kinti ir tobulintinas veiklos sritis.

Apklausoje nuomonę pareiš-
kė beveik 700 GRIFS AG klientų 
visoje šalyje. Apklausos duo-
menys atskleidė, jog GRIFS AG 
klientų lojalumo vertinimo re-
zultatas yra labai aukštas. Tai pa-
rodo, kad didžioji dalis GRIFS AG 
klientų gali būti vadinami įmo-

nės gerbėjais ir rėmėjais, pasiry-
žusiais rekomenduoti GRIFS AG 
savo aplinkos žmonėms – drau-
gams, artimiesiems, kolegoms. 

Apibendrinant apklausos 
išvadas galime teigti, kad svar-
biausi dalykai, lėmę puikų klien-
tų vertinimą – operatyvus grei-
tojo reagavimo grupių darbas, 
aukšta paslaugų kokybė ir aukš-
ta GRIFS AG darbuotojų kom-
petencija. Na, o dėmesį įmonės 
vadovybei ir darbuotojams 
reikėtų atkreipti užtikrinant pa-
kankamą komunikaciją su mūsų 
klientais bei tam tikrų procesų 
savalaikiškumą.

KLIENTŲ NUOMONė SKATINA TOBULėTI

 Norime pasidžiaugti šių 
metų balandį startavusiu GRIFS 
AG internetiniu tinklapiu www.
grifsag.lt. Svetainėje buvo atnau-
jinta tinklapio struktūra ir grafi-
nis apipavidalinimas. 

Tinklapyje buvo integruotos 
tokios funkcijos, kaip naujien-

laiškis, besikeičiančių nuotraukų 
galerija pagrindiniame puslapyje, 
interaktyvus žemėlapis, kuriame 
svetainės lankytojai gali rasti kie-
kvieno padalinio kontaktus. Ne-
tolimoje ateityje svetainėje klien-
tai galės prisijungti ir į elektroninę 
GRIFS AG klientų erdvę.

NAUJASIS Grifs AG TINKLALAPIS

Lojalūs klientai kuria vertę, nes išlieka bendrovės kli-
entais ilgiau, noriai rekomenduoja mūsų paslaugas savo 
draugams bei teikia grįžtamąjį ryšį, skatinantį bendrovę 
vystytis ir tobulėti.

Nuo šių metų birželio mė-
nesio personalo skyriaus dar-
buotojai vykdo išeinančių 
darbuotojų apklausą. Pasak 
personalo vadybininkės Eglės 
Ermanaitės, tai dar vienas 
būdas, leidžiantis tobulinti 
personalo valdymą. „Žinoma, 
visuomet būna liūdna dėl 
nutrūkusių darbo santykių, 
tačiau apklausos anketos iš-
einantiems darbuotojams 

leidžia dar konstruktyviau 
įvykdyti jų išdarbinimą. Šios 
anketos tikslas – identifikuoti 
dažniausias išėjimo priežastis, 
susieti jas su tam tikromis dar-
buotojų grupėmis. Tokiu būdu 
mes galime įžvelgti darbuoto-
jų lūkesčius ir tobulintinas sri-
tis, susijusias su darbo organi-
zavimu, darbo priemonėmis, 
vadovavimu darbuotojams ir 
pan.“, – teigė E. Ermanaitė.

DAR VIENAS BŪDAS TOBULINTI 
PERSONALO VALDYMĄ

Nuo šių metų gegužės 1 dienos, darbuotojai, ateinantys 
įsidarbinti įmonėje, nebeprivalo pateikti socialinio draudimo 
pažymėjimo, o duomenys apie dirbančiuosius bus teikiami tik 
elektroniniu būdu.

Visą informaciją apie savo socialinio draudimo duomenis 
darbuotojai gali pamatyti SODROS EGAS sistemoje, prisijungę 
per savo elektroninę bankininkystę. 

SODRA pažymėjimai tampa elektroniniai

Š. m. gegužės 3 dieną GRIFS AG užti-
krino Lietuvos kultūrizmo, fitneso, biki-
nio 34 – jo čempionato apsaugą.

SAUGOJOME LIETUVOS 
KULTŪRIZMO ČEMPIONATĄ

Šiais metais GRIFS AG 
apsaugos darbuotojai 
rūpinasi Lietuvos DRAG 
čempionato lenktynių 
apsauga. Susipažinkite 
su jau vykusių renginių 
akimirkomis.

Grifs AG – LIETUVOS DRAG 
ČEMPIONATO 2014 APSAUGA

saugojome renginius
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Kaunas
Neries krantinė 16, Kaunas
Telefonas/faksas +370 37 26 55 50
Mob. +370 616 36 092
El. paštas kaunas@grifsag.lt

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
Respublikos g. 20, Mažeikiai 
Telefonas +370 443 35 184
Mob. +370 610 01 967
El. paštas mazeikiai@grifsag.lt   

 Telšiai
S. Daukanto g. 38-5, Telšiai
Mob. +370 652 52 009
El. paštas d.lakstutis@grifsag.lt

Panevėžys
J. Žemgulio g. 46-209, Panevėžys
Mob. +370 686 70 524
El. paštas v.radzevicius@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

Prienai, Birštonas
Mob. +370 618 81 962
El. paštas l.zelviene@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 

Biržai
Maironio g. 4, Biržai
Mob. +370 618 53 452
El. paštas r.ruplenas@grifsag.lt

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

Joniškis
Mob. +370 612 73 678
El. paštas r.kakciukas@grifsag.lt

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

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

 Gandrai aplankė:

JURGĄ ŠIMKIENĘ, 2013 m. spalio 18 d. gimė sūnelis Dominykas
KRISTINĄ RUTKAUSKIENĘ, 2013 m. lapkričio 14 d. gimė dukrytė Kamilė 
EGIDIJŲ JUDICKĮ, 2013 m. gruodžio 14 d. gimė dukrytė Emilija 
ARTUR ROVDO, 2014 m. sausio 27 d. gimė dukrytė Kotryna 
MINDAUGĄ KREMENSKĄ, 2014 m. vasario 11 d. gimė dukrytė Gabrielė
ŠARŪNĄ SPUDĮ, 2014 m. vasario 19 d. gimė sūnelis Šarūnas 
GERDĄ RAMANAUSKIENĘ, 2014 m. kovo 24 d. gimė dukrytė Erika
GINTARĄ NAUDŽIŪNĄ, 2014 m. gegužės 11 d. gimė sūnelis Arnas 
APOLINARĄ GAUBĮ, 2014 m. birželio 17 d. gimė dukrytė Gabija

Spalis – liepa
sveikiname! 

Apvalų jubiliejų (sausis – liepa) švenčia:

Donatas Skuodas
Edvinas Vaičys
Aidas Mačionis
Paulius Kalusevičius
Juozas Vitkauskas
Kajus Valius
Aidas Navickas
Modestas Česūnas
Deividas Leškevičius
Silvestras Vaitiekūnas
Mantas Šveiteris
Vilius Zabulionis
Gvidas Barčas
Mantas Adomavičius
Danielius Lukoševičius
Vaidotas Jogminas
Michailas Butrimovičius
Artur Bovšovskij
Paulius Žydelis
Ramūnas Žukauskas

Viačeslav Gaidamaka
Monika Šaltytė
Irina Legčilina
Airidas Dapkus
Tomas Valiukevičius
Rytis Šinkūnas
Rūta Pulokaitė
Eimantas Ruškulis
Julija Makarevič
Aušra Radavičienė
Žydronė Bereikienė
Vilmantas Stančikas
Andrejus Malašenkovas
Asta Iljina
Sergėj Zaicev
Tadas Gavėnas
Edita Bružienė
Živilė Nevieraitė
Vaidas Karklas
Rasa Bernotavičienė

Jevgenijus Bičiukas
Vladimiras Salabuto
Remigijus Leskevičius
Vytautas Davidavičius
Jurijus Janutovas
Jonas Balandavičius
Rita Širvinskienė
Kęstutis Bansevičius
Michailas Sirotkinas
Andrejus Korolis
Vitalijus Venediktovas
Gediminas Pupeikis
Petras Fiodorovas
Ivan Bankovski
Antanas Baračauskas
Algirdas Ikanevičius
Romualdas Skirelis
Kęstutis Šukys

vieta: „Varnių Piras“ 
poilsiavietėje legendiniuose 
Varniuose, Telšių rajone.
Šiais metais GRIFS AG sąskrydis 
keliasi iš tradicinės vietos Trakų 
rajone į nuostabią Lūksto ežero 
pakrantę Žemaitijoje!

dėmesio!     kviečiame jus į Grifs AG sąskrydį 2014!

programa:
Liepos 26 d.

10:00 Futbolininkų atvykimas ir įsikūrimas
11:00 Futbolo čempionato atidarymas
11:15 Pasistipriname prieš žūtbūtinę kovą futbolo aikštelėje
12:00 Burtų traukimo ceremonija varžovams išsiaiškinti
17:00 Laisvas laikas
18:00 Nugalėtojų taurės teikimo ceremonija
18:30 GRIFS AG apdovanojimų įteikimo ceremonija
19:30 Vakarienė
20:00 Vakaro linksmybės (alų „stato“ GRIFS AG J)

Liepos 27 d.

09:00 Pusryčiaujame
10:00 Futbolininkų išvykimas

Būtinos priemonės:
- 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 26 – 27 dienomis vyks gražiausia ir smagiausia Grifs AG metų šventė – kasmetinis GRIFS AG darbuotojų sąskrydis.

Tema:  „respublikinis Grifs AG futbolo čempionatas“
Dalyvaukite GRIFS AG futbolo čempionate – įrodykite, kad esate stipriausi, turintys tvirčiausią 
sportininko charakterį ir nugalėtojo dvasią! 
Įrodykite, kad esate verti GRIFS AG taurės 2014!
Būtinas aprangos elementas FUTBOLO MARŠKINėLIAI ( variantas: ant nereikalingų marškinėlių 
markeriu užrašykite mėgstamą skaičių J)!


