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GRIFS AG Latvijoje ir Estijoje

Įsidėmėkite šiuos adresus ir telefonų numerius. Tai tarsi 

ambasados Jums ir Jūsų šeimų nariams. Svečiuojantis 

kitose šalyse visko gali nutikti, ir Jūs tikrai visada ga lite 

kreiptis į savo kolegas pagalbos arba šiaip aplankyti juos 

ir pabendrauti – tam reikia tik darbo pažymėjimo ir pasi

jusite tarp savų.

GRIFS AG šiandien – viena iš stipriausių kompanijų, 

teikiančių apsaugos paslaugas visose trijose Baltijos 

šalyse. Mūsų kompanijoje dirba per pusantro tūkstančio 

darbuotojų. Esame jauna, auganti kompanija, drąsiai 

žvelgianti į ateitį. Mes kartu turime visas ga limybes su

kurti tai, kuo galima didžiuotis. 

Estijoje greito reagavimo ekipažų automobiliai be švyturėlių –  draudžiami 
įstatymu. Bet tai netrukdo teikti kokybiškas paslaugas.

„Lotsi“ – tai prekybos cen
tras, įsikūręs Talino jūrų 
uosto keleivinio terminalo 
teritorijoje.  Jame didžiau
s i alkoholio pardavimai  
ir, aišku, su tuo susijusi 
problematika bei daugiau
siai sulaikomų asmenų 
ir neblaivių užsieniečių –  
taigi Jums linkėjimus 
siunčia profesionali ir  
kovose užgrūdinta ko
manda.

Estijos centrinė būstinė adresu: Tatari 64, 10134 Tallin, Estonia. 
Tel. 372 648 8020.

„Origo“ – vienas didžiausių ir sudėtingiausių mūsų saugomų objektų Latvijoje. Čia ne tik prekybos cen
tras ir RIMI parduotuvė, bet ir centrinė Rygos geležinkelio stotis. Darbų ir problemų netrūksta, bet šaunus 
kolektyvas puikiai tvarkosi ir siunčia Jums linkėjimus. 

Latvijos centrinis biuras: Ulbrokas iela 42G, LV 1021, Latvija. Tel +371 678 13 710.

Mūsų kompanija auga, 
stiprėja ir plečiasi, tad 
visų trijų šalių sostinėse 
persikėlėme į naujus erdvesn
ius ir labiau darbui pritaikytus 
biurus. Latvijos  GRIFS AG cen
trinis biuras (CSP) įkurtuves 
šventė praėjusiais metais, o 
Estijos ir Lietuvos – šiemet.

Skiriasi tik kalbos, kuriomis 
kalbame, o vienija bendras tikslas.

Latvijos CSP įrengtas  
pagrindiniame biure.



– Eduardai, kokie ir kada buvo pirmieji tavo 
žingsniai GRIFS AG? Kokie prisiminimai lydi 
nuo pat pradžių?

– GRIFS AG pradėjau dirbti nuo pat saugos 
tarnybos įsikūrimo Alytaus mieste 2005 metais 
lapkričio 21 dienos kandidatu į apsaugos dar
buotojus. Labai gerai pamenu ir pirmąją darbo 
dieną, ir pirmąjį postą – tai buvo JYSK objektas 
prekybos centre.

– Ar gali daugiau papasakoti apie pirmąsias 
darbo dienas? Kodėl taip įsiminė pirmosios 
darbo dienos data?

– Pirmąsias dienas prisimenu vien dėl to, kad 
nemokėjau visiškai nieko, kas susiję su apsaugos 
darbu, jo organizavimu ir t. t. prekybos centru
ose.

– Kaip klostėsi tavo karjera iki šiandien –  
viskas susiklostė savaime, o gal teko kovoti?

– Jokios kovos tikrai nebuvo. Neišskirčiau savęs 
iš visos bendrovės: manau, esu sudėtinė dalis, 
tai – natūralus visos bendrovės ir mano augimas 
kartu. Manau, kad absoliučiai visi gali pasiekti kar
jeros aukštumas, tiesiog reikia save atrasti. Ir dar –  
jeigu tinkamai nusiteiksi veiklai, suformuluosi 
konkretų tikslą ir mėgausiesi mažais laimėjimais, 
tai jie nuves ir prie didesnės sėkmės. Pridursiu, 
kad man norisi ne tik pasiekti konkretų tikslą, 
bet ir mokytis jo siekti, džiaugtis kiekvienu, kad 
ir nežymiu postūmiu pirmyn. Man teko dirbti 
visose grandyse: ir kandidatu į apsaugos dar
buotojus, ir apsaugos darbuotoju, ir vyr. apsau
gos darbuotoju, ir objekto vadovu, ir padalinio 
vadovu, ir taip iki dabartinių apsaugos vadovo 
pareigų. Su nuveiktais darbais ir naujomis 
žiniomis šalia nuolatos „žygiuodavo“ ir didėjanti 
atsakomybė (šypsosi).

– Ar prieš ateinant į GRIFS AG buvai susidūręs 
su apsaugos veikla?

– Taip, buvau susidūręs. Prieš įsiliejant į GRIFS 
AG kolektyvą, tuo pačiu metu dirbau ir kitoje 
saugos tarnybos bendrovėje, kur stengiausi 
perprasti visas saugos tarnybos sritis: ėmiausi 
iniciatyvos – dirbau ir statybų postuose, GRG 

ekipaže, pulto operatoriumi, Marijampolės 
automobilių turguje ir t. t. Norėjau kuo daugiau 
žinoti, kas ir kaip organizuojama, įgyti kuo dau
giau žinių, pa tirties. Toks patyrimas vėliau labai 
pasiteisino, nes davė daug naudos. Tad tuo metu 
dirbau dviejose saugos tarnybose.

– Kokios bendrovės savybės lėmė tavo 
pasirinkimą tapti šios kompanijos dalimi?

– Kodėl GRIFS AG? Patiko ir patinka 
mūsų kompanijos siekiai (būti pirmiems), 
darbo organizavimas, rūpinimasis dar
buotojais, ir, kas svarbu – skaidri mokesčių 
politika. Patiko ir vadovų pasitikėjimas, 
kuris suteikė papildomų jėgų tobulėti ir  
eiti pirmyn.

Norėčiau pasinaudoti proga ir šiame straip
snyje padėkoti pirmajam savo mokytojui  ir tuo 
metu mano vadovui Alvydui Eidukaičiui („RIMI 
Lietuva“ apsaugos skyriaus specialistas), kuris 
manimi patikėjo, suteikė daugybę žinių apie 
darbą prekybos centruose.

– Kokia būna tavo darbo diena? Kuo  tau šis 
darbas ypatingas?

– Sunku pasakyti. Kiekviena darbo die na 
nepanaši į kitą, – tai sunkiai nusakoma. Visiškai 
nėra rutinos, nuolatos įvyksta tokių dalykų, ku
rie neleidžia sėdėti sudėjus rankas kišenėse, o 
verčia būti pasiruošusiam bet kokiems įvykiams 
ar situacijoms.

– Kokios asmens savybės yra svarbios 
dirbant apsaugos darbuotojo darbą? Kokios 
savybės svarbios vadovaujant apsaugos 
darbuotojų komandai? 

– Tikrai nežinau, kokios vadovavimo savybės 
teisingiausios ir svarbiausios vadovauti koman
dai. Bet galiu pasidalinti savo vizija. Stengiuosi, 
kad darbuotojai aktyviai dalyvautų priimant 
ir įgyvendinant sprendimus. Siekiu, kad jie 
norėtų parodyti savo geriausius gebėjimus ir 
problemas spręstų patys. Tam, manau, reika
linga pasitikėjimo atmosfera, abipusis su
tarimas. Tai pat vengiu daryti darbuotojams 
tiesioginę įtaką. Noriu būti lygiavertis komandos  
narys, kurti stabilią darbo aplinką, kurioje dar

buotojai būtų patenkinti, visų pastangomis siek
tume bendrų įmonės tikslų.

– Kaip sekasi tavo komandai? Žinau, kad 
tarpusavyje puikiai sutariate. Kas yra svar-
bu kolektyvui, kad būtų darni komanda ir 
sėkmingai vykdytų apsaugą? 

– Pagrindinė stiprios komandos varomoji 
jėga – tai nuolatos tobulėjantys vyr. apsau
gos darbuotojai – Petras Remeika, Eimantas 
Paškevičius, Giedrius Sadauskas, Arnas Dami
naitis. Mes esame absoliučiai skirtingi žmonės su 
savo pliusais ir minusais, tad stengiamės vienas 
kitam padėti tobulinti draugo stipriąsias savybes 
ir tuo pačiu atsikratyti silpnųjų. Nestovime vi
etoje, analizuojame ką, kur ir kaip pagerinti, 
patobulinti, ką pakeisti, kad darbas judėtų tik 
pirmyn. Siekiame užbėgti įvykiams už akių –  

juk mūsų „oponentai“ (nedori piliečiai) taip pat 
nuolat tobulėja ir stengiasi mus „apšuoliuoti“ vis 
naujesnėmis gudrybėmis.

– Būtų smagu, jei parašytum palinkėjimą 
kolegoms. O gal turi neišsakytų minčių?  

– Ko palinkėti? Noriu pirmiausia visiems 
be išimties darbuotojams padėkoti už ge
rai atliktus darbus, pasidžiaugti kartu įgyta  
patirtimi, naujomis žiniomis. Man tikrai patinka 
dirbti su jumis vienoje komandoje ir bendromis 
pastangomis siekti bendrovės tikslų. O kas buvo 
ne taip – noriu atsiprašyti – juk tobulų žmonių 
nėra.  Visada yra galimybė pasitaisyti ir eiti tik 
pirmyn, ir kartu.

Dar palinkėčiau kiekvienam darbuotojui 
nelaukti „kažko“, o vadovautis mano pamėgtu 
šūkiu „Jeigu ne aš, tai kas?“ (šypsosi).

Karjera GRIFS AG: Eduardas Kuzminas

Informuojame, kad nuo 2009 m. 
gruodžio 1 d. įsigaliojo Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus 2009 m. 
spalio 29 d. įsakymas, patvirtinantis 
pranešimų apie apdraustųjų valsty

biniu socialiniu draudimu pradžią ir 
pabaigą taisykles. Jos numato, jog 
darbdaviai duomenis apie darbuotojų 
atleidimų priežastį ir išeitines išmokas 
ar kompensacijas tiesiogiai teikia 
Vals tybinio socialinio fondo valdybai  
(SODRAI).

Draudėjams nebereikės rengti 
pažymų atleistiems darbuotojams 
apie darbą įstaigoje ar įmonėje, o 
darbo netekusiems asmenims – 
teikti minėtų pažymų teritorinėms 
darbo biržoms, kad šios galėtų 
skirti nedarbo išmoką. Darbo  

biržos informaciją gaus tiesiai iš  
SODROS.

Pažymą iš paskutinės darbovietės 
apie darbą įstaigoje ar įmonėje 
darbdavys privalo pateikti tik asme
nims, atleistiems iš darbo iki 2009 m. 
lapkričio 30 d. imtinai.
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ISO standarto diegimo darbai GRIFS AG, 
kurie buvo pradėti 2009 me tų kovą, artėja 
paskutiniojo etapo link. Iki šiol jau yra įvykdyta 
daugiau nei 90 proc. užduočių, būtinių ISO 
9001:2008 sertiikatui gauti,  ir šių metų 
balandžio mėnesį numatytas GRIFS AG veiklos 
sertiikavimas. „ISO standarto įdiegimo GRIFS 
AG naudą pajus bendrovės klientai ir patys 
darbuotojai“, – sakė personalo ir administraci
jos, kokybės valdymo departamento direktorė 
Veronika Jaskelevičienė. „Siekia me, kad bend
ravimas su esamais GRIFS AG klientais vyktų 
sistemingai, išvengiant menkiausių paslaugų 
teikimo proceso klaidų. Mums svarbu – dar 
stipriau orientuotis į klientų poreikius – nuolat 
juos analizuoti, tinkamai reaguoti į pokyčius ir 
taip kuo efektyviau valdyti veiklos procesus. 

Prioritetinis bendrovės  – skir ti daug dėmesio 
esamiems ben dro vės klientams, didinti jų pa si
tenkinimo lygį, t. y. aptarnavimui po sandorio 
sudarymo, įrodyti, kad dėmesys klientui po 
pardavimo fakto nedingsta, netgi atvirkščiai 
– tampa dar labiau sutelktas. Tą norime pa
sakyti ir būsimiesiems klientams. Tai svarbus 
veiksnys ir konkuren cingumui didinti“, – kalbėjo  
V. Jaskelevičienė. 

Pašnekovės teigimu, GRIFS AG darbuoto
jams ISO stan dartas yra ne mažiau svarbus ir 
naudingas. „Aiškiai išdėstyti bendrovės tikslai, 
suformuluotos užduotys ir pareigybės joms 
atlikti, aiški bendrovės struktūra mažina streso 
darbe veiksnį, skatina motyvaciją ir, žinoma, 
didina procesų kokybę. Manome, kad su
prantamai apibrėžti veiklos procesai ir juose 

dalyvaujantys darbuotojai, jų atsakomybė 
ir svarba, skatins darbuotojus patiems 
rūpintis procesų kokybe ir tobulinimu“, – sakė  
V. Jaskelevičienė.

„GRIFS AG veiklą sudaranti procesų visu
ma yra sistema, kurios neatitikimus, įdiegus 
ISO standartus, galėsime tinkamai analizuoti 
įvairiais pjūviais. Galėsime iš anksto numaty
ti galimas kliūtis –  kylančius proble minius 
atvejus, klaidas ir greičiau priimti tinkamus 
sprendimus kliūtims išvengti. Be to, GRIFS AG 
darbuotojai bus garantuoti, kad jų nurodytos 
problemos, pateikti pasiūlymai bus išklausyti 
ir išnagrinėti“, –  apie standartų naudą pasa
kojo V. Jaskelevičienė ir pridūrė, kad ši sistema 
veiks tik tuomet, kai ją be išimties priims visi 
GRIFS AG darbuotojai.

ISO 9001:2008 diegimas GRIFS AG
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informacija

– Žydrūnai, ar „ORLEN Lietuva“ vamzdyno 
apsaugą galima pavadinti nauja GRIFS AG 
patirtimi?

– Be abejo, nauja ir labai įdomi. Visų pirma, tai 
vienintelis tokios paskirties objektas ne tik mūsų 
šalyje, bet ir visose trijose Baltijos valstybėse. Vyk
dyti  šio  objekto  apsaugą  būtina  stipri  pa ren g  
 tis, žinoma, ir patirtis. Prieš pateikiant apsaugos 
paslaugų pasiūlymą teko nuodugniai susipažinti 
su saugomu objektu, detaliai išstudijuoti su juo 
susijusius procesus, daug bendrauti su „ORLEN 
Lietuva“ darbuotojais, o tik tuomet formuoti ap
saugos koncepciją ir pasiūlymą.

– Kokie šio objekto apsaugos ypatumai?
–  Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu 

yra patvirtinti Strateginę reikšmę nacionaliniam 
saugumui turinčių įmonių sąrašas ir izinės sau
gos reikalavimai. Vadovaujantis šiais reikalavi
mais, objektai yra priskiriami tam tikram saugos 
lygiui pagal sudėtingumą – nuo pirmo iki penkto 
lygio. Mūsų saugomi objektai atitinkamai priski
riami: Joniškio perpumpavimo stotis – penktam 
izinės saugos lygiui, naftos vamzdynas – pir
mam izinės saugos lygiui. Strateginės reikšmės 
objekto apsauga – ypatinga apsaugos kryptis. 
O tai reiškia, kad apsaugos darbuotojai privalo 
turėti speciinių žinių ir įgūdžių. Taigi, saugan
tiems šį objektą keliami ypatingi reikalavimai. Be 
to, naftos vamzdynų ruožas siekia 85 kilometrus. 
Tai nemenkas atstumas saugomo objekto vien
tisumui užtikrinti. 

–  Kokie  yra keliami reikalavimai šį objektą 
saugantiems darbuotojams?

– Be pagrindinių reikalavimų, keliamų 
visiems GRIFS AG apsaugos darbuotojams, 
šiame objekte dirbantieji privalo būti itin geros 
izinės parengties, labai geros sveikatos būklės, 
turėti leidimą naudoti šaunamąjį ginklą. Labai 
svarbu turėti gerų orientacininko įgūdžių – juk 
trasa driekiasi per didžiulius miškų, pievų, dirba

mos žemės, vandens telkinių plotus. Tai pat 
gebėti naudotis specialiosiomis priemonėmis –  
žemėlapiais, kompasu, naktinio matymo prietai
sais, žiūronais, navigacijos prietaisais, kt. Galiau
siai, čia dirbantieji apsaugos darbuotojai privalo 
įgyti specialių žinių, kurios yra būtinos šio ob
jekto apsaugai.

– Kokių žinių, pavyzdžiui?
– Vienas iš tokių pavyzdžių – gebėti atpažinti 

virš vamzdyno esančio grunto struktūros paki
timus, kad būtų galima laiku nustatyti galimus 
nutekėjimus, avarijas ir nusikalstamus veiksmus, 
išvengti katastrofos. 

– Kokius panašaus apsaugos lygio 
reikalaujančius objektus šiandien norėtumėte 
ir galėtumėte saugoti?

– Mums tikrai būtų įdomu vykdyti oro, 
jūros uostų apsaugą. Taip pat energetikos sek
toriui priklausančių bendrovių veiklą. Net ir 
planuojamą statyti atominę elektrinę (šypsosi).

Strateginę reikšmę turintys objektai mums 
yra net labai įdomūs, visų pirma, dėl galimybės 
suformuoti ir įgyvendinti kompleksinius ir itin 
sudėtingus apsaugos modelius. Antra, dėl ne 
mažiau svarbios patirties. 

Kiekvieną objektą, kurį saugome – 
puoselėjame – įdedame daug energijos ir žinių. 
Tokias  „investicijas“ su kaupu atperka labai 
geras jausmas, kai sulaukiu skambučio iš kliento 
ir išgirstu „žinai, dabar viskas susidėliojo į savo 
vietas, tapo daug paprasčiau dirbti...“.

Patys apsaugos darbuotojai, saugantys „OR
LEN Lietuva“ naftos vamzdyną ir Joniškio per
pumpavimo stotį, pasakoja, jog darbas tikrai 
dinamiškas. „Kasdien numinam apie dešimt 
kilometrų. Būna ir daugiau“ – sako apsaugos 
darbuotojas Romualdas Klimašauskas. Humoro 
jausmo nestokojantis pašnekovas pasidalino 
įspūdžiais, kai po nueitų atstumų, kuriuose tenka 
susidurti su įvairiomis kliūtimis, krenta trumpo 
poilsio, tiesiog ant sniego. 

– Romualdai, nuo ko prasideda jūsų darbo 
diena?

– Kiekviena diena darbe prasideda štai šiame 
poste, perpumpavimo stoties teritorijoje. Čia 
tinkamai pasiruošiama patruliavimui, t. y. ap
sirengiama specialia apranga, apsirūpinama 
priemonėmis ir pasiskirstoma užduotimis  visai 
dienai. O tuomet, dažniausiu atveju, leidžiuosi į 
vamzdynų apžiūrą.   

Su R. Klimašausku kartu dirbantis apsaugos 
darbuotojas Mindaugas Kremenskas pripažįsta, 
kad saugant tokį objektą gera izinė forma 
yra būtinybė, tačiau darbuotojas pabrėžė, kad 
dirbti gryname ore yra privalumas. „Būna, kad 
grįžus po darbo jaučiamas nuovargis, ypač jei 
oro sąlygos tądien nepalankios, bet dažniausiai 
jaučiuosi labai gerai, energijos tikrai pakanka ki
tai dienai“, – pasakoja Mindaugas.

– Kokios asmens savybės yra svarbios 
dirbant šį darbą?

– Yra daug savybių – išskirčiau atsakomybę, 

nes vykdome ginkluotą apsaugą. Ginklą, kaip 
darbo priemonę, gali naudoti tik labai atsakin
gas darbuotojas, suvokiantis jo panaudojimo 
sąlygas. Dar labai svarbi savybė – gebėjimas 
dirbti komandoje, t. y. suprasti kiekvieną 
bendradarbį, pažinti, suteikti pagalbą ir pan. 
Daugelis mano kolegų šiame objekte kartu 
dirba jau dešimt ir daugiau metų, pavyzdžiui 
Michailas („ORLEN Lietuva“ dirbantis apsau
gos darbuotojas Michailas Zenterekovas – 
aut. past.) šį darbą dirba jau trisdešimt metų. 
Įsivaizduokite, kaip gerai jie vienas kitą pažįsta, 
o ką jau kalbėti apie šį darbą. 

– O kiek laiko jūs pats dirbate šiame ob-
jekte? 

– Čia dirbu nuo pat GRIFS AG apsau
gos atsiradimo „ORLEN Lietuva“, t. y. nuo 
sausio 2 dienos. Vyresnieji kolegos pirmąją 
darbo savaitę net savotišką testą buvo 
surengę – nepasidaviau (šypsosi). Tik truputį 
neįprastas buvo toks ruožo ilgis. Dabar jau  
normalu.

–  Kuo ši patirtis skirtinga nuo jau turimos?
–  Prieš tai dirbau prekybos centre. Ten visai 

kitokios sąlygos – uždaros patalpos, atstumai 
nedideli, ilgą laiką tekdavo stebėjimą vykdyti 
stovint „viename taške“. Man tai atrodo nuo
bodoka, ypač išbandžius jėgas čia.  

Saugoti strategiškai svarbų objektą: „ORLEN Lietuva“

„GRIFS AG – saugi erdvė!“ – tai šūkis, lydintis 
GRIFS AG vardą kone nuo įsikūrimo metų. Ar  
esate susimąstę, ką gi šis šūkis reiškia? Kas jį su
formulavo ir kodėl būtent tokį?

–  Julija, kada pradėjai dirbti GRIFS AG? 
– Čia dirbu nuo pat saugos tarnybos 

įsikūrimo.
–  Kas paskatino prisijungti prie šios saugos 

tarnybos?
– Taip susiklostė aplinkybės, – tuomet 

dirbau „Rimi“ prekybos centro apsaugos dar
buotoja, o GRIFS AG perėmė šį struktūrinį 
padalinį. Kadangi darbo pobūdis ir kolekty
vas man patiko, apie išėjimą net nesvarsčiau. 
O ir siūloma GRIFS AG darbo politika man 
pasirodė priimtina. Taip pat įtakos turėjo ir tai, 
kad darbas saugos tarnyboje atvėrė didesnes 

perspektyvas, nepririšo prie vieno objekto.
– Apsaugos vykdymui reikalingos specifinės 

žinios ir įgūdžiai. Kuo ši sritis tau yra artima? 
– Dar prieš pradedant dirbti apsaugoje, 

dirbau policijoje. Tad ši sritis man yra tikrai arti
ma. Mokiausi Policijos fakultete, turėjau teisinių 
žinių pagrindus, o darbas policijoje suteikė ne 
tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių. Kai policijoje 
vyko reorganizacija, išėjau, o kadangi toks dar
bo pobūdis man patiko, tad perėjimas į saugos 
tarnybą buvo labai natūralus žingsnis. Galima 
sakyti, kad perėjau į kitą padalinį, – tik atlygi
nimas geresnis.

– Kokia buvo situacija, kad teko sugalvoti 
šūkį?

– Nors kolektyvas liko tas pats (dar dirbant 
„Rimi“ apsaugos padalinyje – aut. past.) ir darbo 

pobūdis labai nepakito, saugos tarny
ba buvo nauja. Todėl reikėjo šūkio, 
kuris apibūdintų mūsų darbą ir 
tuo pačiu pristatytų veiklą. Šūkį 
pasiūlė sugalvoti patiems dar
buotojams. Visi padaliniai teikė 
savo pasiūlymus, Žirmūnų „Hy
per Rimi“ (kur tuomet dirbo Ju
lija – aut. past.) – ne išimtis. Va
dovui įteikėme visą lapą kūrybos 
(šypsosi), – vieni šūkiai buvo rimti, 
kiti pažymėti šypsenėlėmis.

– Šūkis „GRIFS AG – saugi erdvė!“ –  
lydėjo saugos tarnybos vardą kone nuo 
įsikūrimo. Minėjai, kad buvo sugalvota 
nemažai šūkių, tačiau vis norėjosi, kad šūkis 
būtų išskirtinis, skirtas būtent šiai saugos  

tarnybai ir nusakantis veiklą – 
apsaugą. Ar gali plačiau papasa-

koti šūkio prasmę, – sakei, kad 
šūkį siejai su erdvių stebėjimu 
iš paukščio skrydžio?     

Šūkį norėjosi susieti ne 
tik su darbo pobūdžiu, bet 
ir su „paukščiu“ (mitologine 
būtybe – grifu – aut. past.), 

kuris yra GRIFS AG emblemo
je. Taigi du raktiniai žodžiai, 

manau, labiausiai atskleidžiantys 
tarnybos esmę,  yra saugumas ir erdvė. 

Mūsų darbo vieta ir yra erdvė, – nesvarbu ko
kiame objekte dirbtume, mes saugome tam 
tikra erdvę. O saugioje erdvėje – saugus ir 
žmogus. 

Kiekvienas darbuotojas, kuris 2009 

me tais buvo gavęs ligos, motinystės 

pašalpą iš SODROS už nedarbin

gumo laikotarpį, kitokių pajamų, 

nesusijusių su dar bo užmokesčiu, 

išdirbo nepilnus 12 mėnesių  arba 

dirba kitoje darbovietėje; turėtų pa
sitikrinti savo preliminarią dek
laraciją. Ji jau turėjo būti paskelbta 

VMĮ puslapyje apie kovo 20 dieną 

(galima parsisiųsti naudojantis ele

ktronine bankininkyste). Kai kam 

reikės sumokėti pajamų mokestį, 

privalomąjį sveikatos draudimą arba 

atgauti permokėtų mokesčių sumą. 

Nepilnai sumokėtą pajamų mokestį 

reikia sumokėti iki gegužės 1 die nos, 

po to bus skaičiuojami dels pinigiai.

DėL GyvENtOjų 
mEtINėS pAjAmų 
mOKESčIO 
DEKLARAcIjOS Už 
2009 mEtUS

Susipažinkite su „GRIFS AG – saugi erdvė!“ šūkio autore Julija Sikorskiene 

2009 metų pabaigoje GRIFS AG pasirašė sutartį su AB „ORLEN Lietuva“ vykdyti naftos vamzdyno ir Joniškio 
perpumpavimo stoties apsaugą. Ką reiškia saugoti strategiškai svarbų objektą ir kokie yra šios apsaugos 
ypatumai, pasakoja GRIFS AG fizinės apsaugos departamento direktorius Žydrūnas Bukauskas.

Z. Bukauskas

M. Kremenskas R. Klimašauskas
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DĖMESIO! 
Nauja skiltis „Mano 
karjera „GRIFS AG“.

„Kasdienybės 
akorduose“ 
Klaipėdoje dirbantys 
kolegos: kodėl būtina saugoti 
Klaipėdos universitetinės 
ligoninės personalą.

Automobilių 
sporto komanda 
„ACME-GRIFS AG“ 
ir varžybų apžvalga.

GRG kursai su Jonu 
Dereškevičiumi: 
vairavimas prasideda 
nuo teorijos! 
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skelbimų skiltis

Giedrių Bernatavičių, Liną Gilį, Michailą Kudriašovą, Gintarą Aškinį, 
Tomą Tiukšą, Petrą Remeiką, Darių Stiklioraitį –

Geriausi mėnesio darbuotojai
Geriausi gruodžio, sausio ir vasario mėnesių darbuotojai:

sveikiname

JUBILIEJAI (gruodis–kovas)
EIL. NR.EIL. NR. AMžIUSAMžIUS VARDAS, PAVARDėVARDAS, PAVARDė

Apsaugos sistemų 
departamentas
Tel. +370 5 270 6514

El. p. apsaugossistemos@grifsag.lt

Kauno regionas
Tel. +370 37 265 550

Mob. tel. +370 616 36 092

Šiauli ų regionas
Mob. tel. +370 618 72 708

Alytaus , marijampolės regionai
Mob. tel. +370 618 07 752

Klaipėdos regionas
Mob. tel. +370 618 08 006

panevėžio regionas
Mob. tel. +370 618 08 003

UAB „GRIFS AG“

Ukmergės g. 223, Vilnius
Tel. +370 5 244 5755

Faks. +370 5 244 9913

El. p. info@grifsag.lt

pardavimų ir rinkodaros 
departamentas
Tel. +370 5 244 9665
El. p. komercija@grifsag.lt
personalo ir administracijos 
departamentas
Tel. +370 5 244 5755
El. p. personalas@grifsag.lt ŽInIoSŽInIoS
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Rasa Venckienė
Rimvydas Kalviūnas

Vitalij Ivanovič
Aleksejus Karpovičius

Genrik Chmelevski
Virginijus Ivanauskas

Vytautas Semenavičius
Kęstutis Rakauskas

Laimutė Laniauskienė
Snieguolė Pelėdienė

Valerijus Liauksminas
Danguolė Juršėnienė
Albinas Karčiauskas

Alvyta Lašienė
Jurijus Bulbenko

Kadis Jugas
Svetlana Kozlova

Aleksandras Kalentjevas
Edmundas Sadauskas

Gintautas Pliuskevičius
Antanas Rožė
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Egidijus Čivas
Donatas Kirelist

Ivona Žukovskaja
Laima Jacytė

Andžej Makevič
Anton Zajančkovskij

Aurelijus Čepulis
Aurimas Klimaitis

Linas Gylys
Marekas Dabrinskis
Virginija Šutrikaitė

Vytautas Žulkus
Ana Jokubcevič

Eduardas Katerinič
Gerda Ramanauskienė 

Giedrius Sadauskas 
Julija Kostygova  

Ramunė Lechatovič 

Tomas Mackonis 
Aleksej Persijanov 
Darius Ališauskas 
Ligita Labenskienė 

AIRIDUI DAPKUI – DUKRyTę ARIELę  (2009 12 21)

ALBINU I  žIČKEVIČIUI – SūNELį TOMą  (2009 12 22)

LAURINUI GRIKIEČIUI – DUKRyTę UGNę (2010 01 29)

ROBERTUI SAMALIUI –  DUKRyTę KAROLINą (2010 02 08)

Gandras atnešė:

KVIEČIAME GRIFSUS 
DALyVAUTI FOTOKONKURSE 
„MANO MIESTAS“
Dėmesio, grifsai VISOJE LIETUVOJE! 

Kviečiame dalyvauti fotokonkurse „GRIF

SO dvasia mano mieste!“

Tikime, kad kiekvieno miestas yra pats 

gražiausias, jaukiausias ir  svetingiausias –  

todėl, kad jame gyveni TU! O tu, aš ir jie, 

su kuriais pradedi ir baigi kiekvieną dar

bo dieną, esame grifsai. Pasidalink vaiz

deliu ir parodyk, kuo didžiuojasi, ką ver

tina ir saugo savo mieste grifsai.

Tai labai paprasta: nufotografuok  tai, 

kas, tavo manymu, atspindi grifso dva

sią mieste, kuriame gyveni. Fotografuok 

pats arba pasitelk į pagalbą visą savo 

miesto GRIFS AG komandą. Nuotraukas 

siųsk adresu info@grifsag.lt (labai reko

menduojame nuotraukas pavadinti).  

KAS LAUKIA NUGALėTOJų? 

Keturių autorių meniškiausios, netikė

čiausios ir išradingiausios nuotraukos 

bus garbingai įrėmintos ir papuoš GRIFS 

AG centrinio biuro Vilniuje sienas. Šalia 

nuotraukų bus nurodomi autorių vardai 

ir miesto pavadinimai. 

Fotokonkursas truks tris mėnesius 

nuo šio leidinio išleidimo datos. 

Kiekvieną mėnesį (iš viso tris mė

nesius) nuotraukos bus talpinamos 

facebook‘o GRIFS AG grupėje (jei 

dar neprisijungei – mielai kviečia

me tai padaryti), taip pat www.grif

sag.lt/darbuotojams.htm. 

Fotokonkurso komisiją sudarys ke

turi nešališki asmenys: GRIFS AG 

rinkodaros specialistė Rūta, vyr. 

inansininkė Asta, plėtros vadovas 

Baltijos šalims Algirdas, direktorius 

Vytautas. 


