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Laiškas komandai

Pastaraisiais metais pastebėjau tendenciją: įnikę į inovacijų ir technologijų srautą, dažnai pasiilgstame žmogiško nuoširdumo,
gyvų susitikimų ir tikro bendravimo. Būtent todėl nusprendžiau įžanginį naujienlaiškio žodį tarti parašydama laišką, skirtą savo
kolegoms!

Dažnai girdime frazę: „Raktas į sėkmę – stipri komanda!“.
Bet ar tikrai žinome, ką tai reiškia? Man, kaip personalo
vadovei, labai svarbu atstovauti darbdavio interesus
ir suburti stiprią bei sėkmingą komandą. Komandą,
kurioje dirbtų ne tik geriausi savo srities profesionaliai,
bet ir žmonės, kuriuos sieja graži ir ilgametė draugystė,
kurioje jaučiama nuolatinė pagarba vienas kitam. Kartu
su SPRINT LINE kasdien siekiame, jog mūsų komandos
nariai ne tik įgytų reikalingų žinių, ugdytų reikalingas
kompetencijas, bet ir augtų kaip asmenybės!
Galiu drąsiai teigti, jog SPRINT LINE vizitinė kortelė –
jaunatviškas maksimalizmas ir ambicingi darbuotojai. Tik
visų jūsų dėka sugebėjome pasiekti „svajonių kolektyvo“
statuso, už kurį šiuo laišku ir norėčiau padėkoti savo
mielai KOMANDAI! Ačiū, kad esame tokie vieningi, stiprūs
ir sėkmingi!
P. S. O kada paskutinį kartą rašėte laišką jūs?
Personalo vadovė Toma Bernotaitė
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Mūsų vizija, misija ir
vertybės
VIZIJA
Transporto nuoma be rūpesčių? Misija įmanoma! Mes
siekiame, kad ši paslauga neatimtų daug laiko ir būtų kuo
paprastesnė kiekvienam: ir verslui, ir žmogui.

MISIJA

SAUGUMAS

Aukščiausio lygmens transporto nuomos paslaugų
suteikimas, kurios inovacijų bei informacinių technologijų
dėka padėtų mūsų klientui sutaupyti ne tik savo brangų
laiką, bet ir pinigus.

KOKYBĖ

VERTYBĖS
Novatoriškumas, kokybė ir saugumas – tai trys pagrindinės
mūsų įmonės vertybės, kuriomis vadovaujamės atlikdami

NOVATORIŠKUMAS

užduotis ir priimdami svarbius sprendimus.

2019 metais buvome nominuoti TOP
2019 metų įmonės apdovanojimui.
Tai garbingas įvertinimas, turintis
griežtus kriterijus, kuriuos atitinka tik
7 % Lietuvos įmonių. Šis įvertinimas
patvirtina, kad esame perspektyvi,
stabili ir kurianti ilgalaikę vertę
įmonė.
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SPRINT LINE siūlomos
paslaugos:
Automobilių nuoma verslui
Trumpalaikė automobilių nuoma
Automobilių veiklos nuoma
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Automobilių nuoma
verslui
Mūsų tikslas – efektyvesnis transporto valdymas. Pasinaudoję SPRINT LINE transporto nuoma verslui, ne tik užsitikrinsite
naują, patikimą ir komercinei veiklai pritaikytą transportą, bet ir optimizuosite savo išlaidas.

Informacija apie lokaciją –
realiu laiku

Patogus sąskaitų
administravimas

Mūsų naudojamos sistemos rodo esamą ir istorinę
lokaciją bei teikia pranešimus, kai automobilis palieka pažymėtą teritoriją.

SPRINT LINE sistema pagal pateiktus duomenis ne
tik priskiria automobilius prie reikiamų projektų grupių, bet ir išskaido nuomos bei sąnaudų eilutes.

Ekonomiško vairavimo
pranešimai

Bendrovės poreikiams
pritaikyta sistema

Kiekvieną savaitę el. paštu atsiunčiame „eko“ vairavimo ataskaitą, kurioje pateikiame ne tik įvykdytus
pažeidimus su detaliu laiku ir vieta, bet ir kuro sąnaudas, vidutinį greitį, staigų stabdymą ar posūkius.

Individuali prieiga prie personalizuotos SPRINT LINE
sistemos, kur valdoma nuomos, eksploatacijos ir
kuro suvartojimo statistika, pažeidimų, sąskaitų-faktūrų duomenų bazės, nuomos ar kuro sąnaudos ir kt.

Savaitinės
ataskaitos
Kiekvieną pirmadienį pateikiame ataskaitas už automobilių ekspoataciją: nuvažiuotus kilometrus, darbo
laikus, kuro sąnaudas ar vairuotojų įvykdytus pažeidimus.

Efektyvesnis vietų
išnaudojimas
SPRINT LINE sistema suteikia prieigą prie statistikos,
kurioje matoma užpildytų automobilių vietų bei joms
priskirtų darbuotojų skaičiaus istorija.

Automatiniai
pranešimai komandai
Pagal nuomininko pateiktus duomenis sistema išvykstantiems darbuotojams automatiškai išsiunčia
informacines SMS žinutes su svarbiausia informacija
apie išvyką.

Jokių rūpesčių dėl
dokumentų
Pasirūpinsime visais reikalingais PVM grąžinimo už
kurą dokumentais visose Europos Sąjungos valstybėse.

Mažesnės kuro
sąnaudos
Nuolat analizuojame Europos kuro rinką ir vedame
derybas su pagrindiniais kuro tiekėjais, kad optimizuotume kuro išlaidas.
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Trumpalaikė automobilių
nuoma
Šiemet pristatėme naują paslaugą – trumpalaikę automobilių nuomą. Klientui tereikia išsirinkti svajonių automobilį ir pradėti
savo kelionę.

Nauji automobiliai

Techninė pagalba
ir aptarnavimas – 24/7

Visi SPRINT LINE automobiliai – iki dvejų metų

Pasitikime savo automobiliais, todėl nutikus bet

senumo. Taip esame tikri dėl jų saugumo ir užti-

kokiam incidentui siūlome pagalbą ir klientų ap-

kriname minimalią gedimų riziką.

tarnavimo paslaugas visą parą.

Eksploatacija visoje
Europoje

Konkurencinga
kainodara

Visais rūpesčiais ir mokesčiais Europoje pasirū-

Kiekvienas klientas ir atvejis – unikalus, todėl pa-

pinsime mes.

teikiame ne tik konkurencingą kainodarą, bet ir
specialius pasiūlymus.

Civilinės atsakomybės
ir KASKO draudimai

Lanksti žalų
politika

Visi SPRINT LINE automobiliai turi Lietuvoje ir

Ieškodami abipusio kompromiso, sukūrėme

visoje Europos Sąjungoje galiojančius civilinės

unikalų žalos vertinimo įrankį. Šis įrankis leidžia

atsakomybės ir KASKO draudimus.

klientui iš anksto įsivertinti, kurios žalos nebus
registruojamos, bei nepatirti sąnaudų už smulkius įbrėžimus.
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Automobilių veiklos
nuoma
Pasirinkus automobilių veiklos nuomos paslaugas – jau viskas įskaičiuota, belieka mėgautis vairavimo malonumu.

Pakaitinis automobilis;

Automobilio priežiūra ir aptarnavimas;

KASKO draudimas;

Nemokamos padangos ir jų saugojimas;

Civilinės atsakomybės draudimas;

Techninė apžiūra;

Pagalba kelyje visą parą;

Automobilio plovimas ir valymas;
Paėmimas ir pristatymas;
Kuro kortelių administravimas;
Unikali transporto valdymo sistema.
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Populiariausi
automobiliai
Naujiena mūsų asortimente – aukštos klasės automobiliai. Jais džiaugiamės ne tik mes, bet ir mūsų klientai: Škoda Octavia
greitai tapo populiariausiu automobiliu.

Ford Transit
CUSTOM Kombi

Škoda Octavia

Škoda Fabia

Ford Tourneo
Courier
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Metų pasiekimai
Turbūt sutiksite, šie metai – kitokie, nei įprasti ir kitokie, nei visi tikėjomės. Įprastą verslo ritmą sutrikdė netikėta pandemija,
karantinas, visuomenės sumišimas ir įvairiausi apribojimai.
Natūralu, jog ėmėme svarstyti, kiek tai paveiks mus – stabilų ir klestintį verslą. Visgi, metų pabaigoje galime didžiuotis, jog
visus iškilusius iššūkius įveikėme stiprios komandos susitelkimo dėka. Tuo džiaugiasi ir mūsų įmonės vadovas Gintas:

„Šios sąlygos privertė į verslą pažiūrėti kitaip ir sukurti galimybes, kurios veda verslą tik į priekį.
Džiaugiuosi, kad iššūkiai, su kuriais susiduriame sunkiu laiku, padeda rasti alternatyvių sprendimų,
padedančių įveikti darbe kylančias problemas.“

Kviečiame prisiminti, kiek daug šiemet visi kartu sugebėjome pasiekti. Daugybė naujų funkcionalumų, pasiekimų ir pamokų,
galimybių mokytis ir augti. Apie visa tai – žemiau.

Unikalus žalų vertinimo įrankis
Puikiai suprantame, jog keliuose nutinka visko, tad klientams sukūrėme jų keliones palengvinančią naujieną – žalų vertinimo
įrankį. Jo paskirtis – įvykus bet kokiam nemaloniam įvykiui, įsivertinti, kokia buvo automobiliui padaryta žala ir, esant būtinybei,
imtis reikalingų veiksmų.
Kartu su įrankiu sukūrėme ir žalų vertinimo politiką – automobilių pažeidimų aprašą, skirtą užtikrinti skaidrų, aiškiai apibrėžtą
ir savalaikį skirtingų situacijų nuostolių vertinimą. Šis lokalinis aktas yra išsami pagalba ne tik darbuotojams, bet ir įmonės
klientams.

ŽALOS VERTINIMO ĮRANKIS
Žalos vertinimo įrankis naudojamas Jūsų patogumui ir aiškumui užtikrinti, kai yra nustatomi nedideli ir smulkūs kėbulo
pažeidimai. Šiuo įrankiu Jūs galite nusistatyti, kokia yra žalos kaina ar žalos išvis nėra.

5 cm apskritimas.
Visi kėbulo įlenkimai, kurie telpa į
apskritimą ir jiems ištiesinti nereikalingas dažymas ar poliravimas,
yra neapmokestinami.

1 cm apskritimas.
Stiklo įdauža, telpanti į apskritimą,
yra neapmokestinama.

2,5 cm apskritimas.
Visi įbrėžimai, kurie telpa į apskritimą, kai nereikalingas detalių
keitimas ir automobilį galima
saugiai eksploatuoti, pagal nustatytas kelių eismo taisykles, yra
neapmokestinami.
Turite klausimų?
+370 46 397 777
service@sprintline.eu
www.sprintline.eu

Automobilio parko valdymas
Neslėpsime, valdyti 200 automobilių parką be trikdžių – tikras iššūkis! Būtent todėl renkamės dirbti su geriausiais šios srities
specialistais. Šiemet atnaujinome automobilių valdymo modulius ir suprogramavome bei įdiegėme įmonės veiklos valdymo
sistemą (trumpinys – VVS), kuri padeda užtikrinti sklandų automobilių parko valdymą ir paslaugų kokybę kasdien.
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+ 90

Per

2020
2021

+ 210

2021

260

1 750 000 €

4 000 000 €

metams sudarytas
susitarimas

Transporto valdymo platforma
Džiaugiamės, jog šiemet sukūrėme unikalią klientų
transporto valdymo platformą, kuri klientams padeda efektyviau ir aiškiau matyti visą nuomojamą
automobilių parką vienoje sistemoje. Pasinaudoję
šia sistema, klientai efektyvina savo veiklą, taupo
kaštus ir greitina vidinius procesus.

Sąskaitų faktūrų skaitmenizacija

IT naujovės

2020-ieji – sąskaitų-faktūrų skaitmenizavimo metai.

Inovacijos ir tvarumas – mūsų įmonės prioritetas,

Šis sprendimas padėjo pasiekti didesnio efektyvu-

todėl šiemet pradėjome naudotis Microsoft 365

mo: suskaitmeninti duomenys gali būti automatiš-

platforma, palaikančia „Teams“ funkcionalumą. Da-

kai perkeliami į verslo valdymo ir apskaitos siste-

bar viskas vyksta paprasčiau: kelių mygtukų spus-

mas bei lengvai archyvuojami. Kartu tausojame ir

telėjimu deleguojame užduotis, sekame jų atlikimo

gamtą – taip sunaudojame ženkliai mažiau popieriaus.

terminus, bendraujame vaizdo skambučiais ir dalijamės su kolegomis reikalinga informacija.
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SPRINT LINE tinklalapis
Rinkodaros skyrius didžiuojasi galėdamas pristatyti šių metų projektą – atnaujintą įmonės tinklalapį.
Šiuolaikines tendencijas atitinkantis tinklalapis ne
tik sistemingai pateikia svarbiausią informaciją apie
teikiamas paslaugas, bet ir leidžia patogiau jas užsisakyti.

Akcija ,,Laikykitės medikai“

Kvalifikacijos kėlimas

Prasidėjus pirmajai pandemijos bangai ir karantinui,

„2020 HR konferencija“, „Verslo žinios“, „Logistikos

išgirdome ir atsiliepėme į medikų pagalbos prašy-

ir transporto formumas 2020“ – tik maža dalis kon-

mą –ėmėmės gražios iniciatyvos ir skyrėme para-

ferencijų ir mokymų, kuriuose spėjo sudalyvauti ir

mą „Laikykitės medikai“ paramos fondui.

kvalifikaciją kelti SPRINT LINE komandos nariai.
Kaip ir kasmet, šiemet ir vėl ieškojome galimybių
dalyvauti ir tobulėti tiek privačiai organizuojamuose, tiek Europos Sąjungos finansuojamuose projek-

Mokymasis komandoje

tuose bei mokymuose.

Ne ką mažiau svarbūs ir vidiniai darbuotojų mokymai, kurių metu tobuliname žinias apie bendravimo
kultūrą, klientų aptarnavimo standartą, užduočių
delegavimą, el. laiškų rašymą ir kt. Didžiuojamės
įmonės naujokų integracijos programa „Startuoliai“.
Ši programa skirta apmokyti naujai prie kolektyvo
prisijungusius darbuotojus. Startuoliai sako, jog ši
programa fantastiškai naudinga!

Biure – kaip namuose
Siekiame, jog SPRINT LINE būtų vieta, kurioje yra
gera dirbti. Darbuotojų poilsiui įrengėme poilsio erdvę, dažniau vadinama Lounge zona. Tai vieta, kurioje pertraukėlių metu galima susiburti ir pažaisti
stalo ar kompiuterinius žaidimus su Playstation 4
konsole. Greta taip pat įrengta ir bibliotekėlė, kurioje kviečiame ne tik atsipalaiduoti skaitant knygą,
bet ir knygomis apsikeisti su kolegomis.
Penktadieniais visų laukia „penktadienio klausimo“
tradicija. Diskutuojame pasirinkta dienos tema, dalinamės įspūdžiais ar įdomiais faktais, pokštaujame,
apsikeisdami juokingais paveikslėliais. Kiekvieno
mėnesio paskutinį penktadienį tradiciškai pietaujame kartu – šiais pietumis vaišina įmonė!
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Mūsų privalumai
Mūsų tikslas – laimingi klientai. Kad visi kartu pasiektume šio rezultato, nuolat klientų klausiame, ką galėtume daryti geriau.
Šiandien didžiuojamės rinkoje siūlydami daugybę išskirtinumų.

Greitesnis darbuotojų
išvykos organizavimas

Mažiau
administravimo

Sutaupytos
kuro išlaidos

Maksimalus
patikimumas
Viskuo pasirūpiname dar iki pirmo važiavimo. Visi mūsų automobiliai kelionėms į Europą sukomplektuoti taip, jog užtikrintų
maksimalų saugumą ir patikimumą visos kelionės metu.

Automatizuotas
valdymas
Dar mažiau rūpesčių: SPRINT LINE sistema ne tik išskirsto visas išlaidas pagal norimus projektus ar generuoja reikalingas
sąskaitas-faktūras, bet ir sukuria ataskaitas efektyvesniam
klientų darbui.

Optimizuotos
išlaidos
Stebėdami sėdimų vietų operatyvinius rodiklius ir nedarbo metu
darbuotojų atliktus važiavimus, optimizuojame išlaidas – pradedant kuru, baigiant automobilių kiekiu.

Darbo organizavimas
realiu laiku
Vos kelių mygtukų paspaudimu SPRINT LINE sistema leidžia
priskirti ekipažus prie automobilių bei informuoti darbuotojus
apie išvyką automatine SMS žinute. Be viso to, realiu laiku taip
pat galima sekti kuro ir automobilių nuomos išlaidas.
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SPRINT LINE
komanda

Gintas Zulonas
Direktorius

„Sukaupta svari patirtis transporto,
finansų valdymo ir įmonės procesų
optimizacijos srityse man suteikė
ne tik profesines žinias, bet ir drąsą
priimti sprendimus. Šiandien nebijau
eksperimentuoti ir imtis naujų iššūkių, o tai atveria daugybę naujų galimybių.“

Karolis Galdikas

Jovita Prišmontienė

Marius Žilius

„Mano specializacija – el. komercijos

„Ekonominis išsilavinimas, preciziš-

„Strateginis mąstymas ir sukauptos

projektų vystymas. Būtent todėl kas-

kumas kiekviename žingsnyje ir pas-

žinios nuosavoje transporto įmonėje –

dien siekiu užtikrinti geriausią patirtį

tabumas detalėms yra tai, kas man

mano stipriausios kompetencijos, kas-

kiekvienam klientui ir ieškoti naujų

kasdien padeda išspręsti daugybę

dien padedančios užtikrinti sklandų

skaitmeninių sprendimų jai tobulin-

su įmonės veikla, darbuotojais ir dar-

transporto nuomos skyriaus darbą ir

ti: nuo pirmojo apsilankymo mūsų

bo aplinka susijusių klausimų.“

įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.“

Rinkodaros ir plėtros skyriaus
vadovas

tinklapyje iki užsakymo patvirtinimo.“
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Vadovo asistentė

Transporto nuomos skyriaus
vadovas

Greta Juknaitė

Toma Bernotaitė

Deimantė Laucevičienė

„Kokybė ir efektyvumas yra du darbo

„Įmonė be tvirtos ir bendradarbiau-

„Įgijusi buhalterinės apskaitos diplo-

aspektai, į kuriuos nuolat atsigręžti

jančios komandos yra tik teisinis do-

mą ir savo karjerą pradėjusi su skai-

turėtume kiekvienas. Įgijusi patirties

kumentas. Mano tikslas – pasitelkiant

čiais, ilgainiui supratau: bendravimas

kaip kokybės inspektorė tarptauti-

savo ilgametę patirtį civilinėje bei

su žmonėmis yra tai, kas man sutei-

nio uosto logistikos centre, šiandien

darbo teisėje, šią komandą įkvėpti,

kia džiaugsmą darbe. Galiausiai, skai-

esu atsakinga už SPRINT LINE vidaus

ugdyti ir neleisti jai pasiduoti, kad ir

čius išmainiau į tiesioginį darbą su

valdymo sistemas ir naujų funkcijų

kas benutiktų.“

klientais ir dabar užtikrinu kokybišką

IT Projektų koordinatorė

Personalo vadovė

įgyvendinimą.“

Transporto vadybininkė

jų aptarnavimą.“

Aleksandras Verbickas

Arvydas Jonikas

Jurgita Merkelė

„Automobiliai ir transporto technika –

,,Mano stiprioji pusė – žalų valdymo

„Gera patirtis yra tai, kas priverčia

mano aistra. Džiaugiuosi galėdamas

procesas. Šiose pareigose reikalin-

sugrįžti. Mano tikslas – šią patirtį su-

ją realizuoti kasdieniame savo darbe,

gas ne tik profesionalumas, bet ir

kurti, kruopščiai prižiūrint kiekvieną

kuriame esu atsakingas už paslaugų

derybų įgūdžiai, jaunatviškas užside-

mūsų autoparke klientų laukiantį au-

ir viso autoparko stebėseną, trans-

gimas, kadangi tenka tvarkyti ne tik

tomobilį.“

porto priemonių eksploatavimą ir

dokumentus, bet ir nepertraukiamai

techninę priežiūrą.“

bendrauti su klientais. Džiaugiuosi,

Transporto nuomos skyriaus
koordinatorius

Transporto vadybininkas

Automobilių priežiūros
specialistė

kad kiekviena mano darbo diena yra
nenuspėjama ir pateikianti naujus iššūkius”
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SPRINT’as karjeros laiptais
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Greta Juknaitė

Karolis Galdikas

Po penkerių metų darbo uoste, laivų ir jų kro-

Prie „SPRINT LINE“ komandos prisijungiau

vinių kokybės inspektorės pozicijoje, supratau,

neturėdamas jokios darbinės patirties. Čia įsi-

jog noriu pakeisti savo karjeros kryptį. Taip at-

darbinau kaip transporto vadybininkas, tačiau

sidūriau „SPRINT LINE“ komandoje – čia gavau

ilgainiui tikėjausi užsitarnauti inžinerinės srities

progą save išbandyti transporto vadybininkės

poziciją: visgi esu įgijęs uostų inžinerijos moks-

pozicijoje. Šiandien įmonėje dirbu jau dvejus

lų bakalaurą. Įmonei plečiantis, gan netikėtai

metus ir esu dėkinga už visas suteiktas pro-

man buvo pasiūlyta pardavimų vadybininko

gas mokytis. Kaip tik šiuo metu mokausi val-

pozicija, kurioje anksčiau savęs neįsivaizda-

dyti naują mūsų darbą palengvinančią vidaus

vau. Tik užėmęs šias pareigas supratau, jog

valdymo sistemą ir keliu savo kvalifikaciją, jog

čia man ir vieta. Įtraukė darbo dinamiškumas:

tapčiau IT projektų koordinatore.

kasdien laukė nauji klientai, mokymai, parda-

Tik pradėjusi dirbti buvau nustebinta jauno ir

vimų ir rinkodaros projektai, verslo susitikimai,

draugiško kolektyvo, kuriame kone kasdien

konferencijos. Kadangi pardavimų srityje netu-

vieningai spręsdavome kylančius iššūkius.

rėjau patirties, nuolat domėjausi naujausiomis

Manau, kad darbas įmonėje, kuri ne tik taiko

tendencijomis versle, dalyvavau mokymuose

inovacijas, bet ir stengiasi dėl kiekvieno savo

ir skaičiau knygas. Visa tai atvedė iki šiandien

darbuotojo, augina tikrus profesionalus.

užimamos rinkodaros ir plėtros vadovo pozici-

IT projektų koordinatorė

Rinkodaros ir plėtros skyriaus vadovas

jos, kuri leidžia dalyvauti verslo valdymo projektų vystyme ir padėti įmonei augti.

Aleksandras Verbickas
Transporto nuomos skyriaus
koordinatorius

Kiek save pamenu, tiek domėjausi automobiliais: viskas prasidėjo dar vaikystėje. Ir nors
galiausiai po mokyklos mokiausi uosto ir laivybos įmonių finansų subtilybių ir įgijau verslo
vadybos profesinio bakalauro laipsnį, ilgainiui
vis tiek grįžau prie automobilių. Iki pradedant
dirbti „SPRINT LINE“, užėmiau pardavimų vadybininko poziciją Klaipėdos „Peugeot centre“, o
šiandien skaičiuoju jau ketvirtus metus „SPRINT
LINE“ komandoje. Čia savo kelionę pradėjęs
kaip transporto vadybininkas, šiuo metu užimu
transporto nuomos skyriaus koordinatoriaus
pareigas. Per ketverius metus ne tik patobulėjau kaip savo srities profesionalas, bet ir gavau
apdovanojimą „Metų enciklopediją“ bei padėką
už įmonės plėtrą ir buvimą jos dalimi.
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2020 metų apžvalga iš
darbuotojų perspektyvos
Aleksandras:
„Sunkumus įveikėme kartu“

Jurgita:
„Į darbą einu su malonumu“

Nors šie metai – tikrai ne iš lengvųjų, džiaugiuosi, jog

Džiaugiuosi būdama tokio jaunatviško ir visad teigia-

kaip tikra komanda vieningai įveikėme sunkumus.

mų emocijų kupino kolektyvo dalimi. Ėjimas į darbą

Anaiptol, ne tik įveikėme – kartu pasiekėme ir džiu-

čia – vienas malonumas: kolegos kasdien pasitinka

ginančių rezultatų.

su šypsena, netrūksta bendrų švenčių, o ore visad
tvyro draugiškumas ir pagarba vienas kitam.

Toma:
„Esame vis labiau patenkinti savo
darbu“
Džiaugiuosi nuolat augančiais mūsų komandos
rodikliais. Šiemet ženkliai pagerėjo darbuotojų sėkmės, pasitenkinimo ir pasitikėjimo rodikliai. Kasmet
vis labiau pasitikime ne tik vieni kitais, bet ir skyrių
vadovais. Taip pat sugebėjome suvaldyti darbuotojų kaitą, integravome daug naujų komandos narių.
Esu laiminga, jog darbe galiu daryti tai, ką sugebu
geriausiai: bendraudama su žmonėmis padėti jiems
išspręsti įvairiausias problemas.

Deimantė:
„Kaip ir kasmet, sparčiai judame
pirmyn“
Esu laiminga dirbdama komandoje, kuri sparčiai
juda pirmyn. Kasmet tobulėjame kaip darbuotojai ir
kaip savo srities specialistai, o tai leidžia gerinti teikiamų paslaugų kokybę, jų spektrą ir taip džiuginti
savo klientus.
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Karolis:
„Čia nebūna monotoniškų dienų“
Metų projektu tituluoju naująjį tinklalapį. Jame telpa
ne tik visos mūsų anksčiau teiktos paslaugos, bet ir
dvi pradėtos teikti tik šiemet: automobilių nuoma fiziniams asmenims ir veiklos nuoma įmonėms. Žinoma, džiugina ir tai, jog puikiai padirbėjome automatizuodami transporto skyriaus procesus, įsigijome
beveik šimtą naujų automobilių. Visi šie nauji iššūkiai
motyvuoja tobulėti kartu su visa likusia komanda.

Greta:
„Turime visas galimybes augti ir
mokytis“
Džiaugiuosi, jog nuolat stengiamės ne tik sukurti
patogesnius sprendimus savo klientams, bet ir tobulėti patys. Šiemet klientams užtikrinome galimybę naudotis jų poreikiams pritaikyta verslo valdymo
sistema. Tai man leido susipažinti su verslo valdymo
sistemos programavimo procesais ir paprastai išspręsti anksčiau sudėtingai atrodžiusias problemas.

Arvydas:
„Nepasidavėme iššūkiams“
Nors šie metai pateikė daugybę netikėtumų, džiaugiuosi, jog dirbdami sistemingai sugebėjome atsilaikyti prieš susiklosčiusią situaciją. Esu tikras, jog prie
to prisidėjo ir į nuolatinį augimą orientuota įmonės
strategija: atnaujinimai ir naujų sistemų diegimas
padeda kiekvienam iš mūsų užduotis įgyvendinti
žymiai našiau. Toks nuolatinis įmonės tobulėjimas ir
būsimos perspektyvos įkvepia bei motyvuoja judėti
pirmyn.

Jovita:
„Išmokome komandinio darbo ir
vienybės“
Mane labiausiai džiugino reguliarūs komandos stiprinimo susibūrimai, kitaip tariant, „team-buildingai“.
Smagu, kad per tokias linksmas veiklas, kaip lenktynės kartingais ar stalo žaidimai, mokėmės kurti
bendradarbiavimo tiltą ir bendrauti gyvai. Be abejo,
neįmanoma nepaminėti Lounge zonos atidarymo ir
išankstinės Kalėdų senelio dovanos – „PlayStation
4“. Dabar komandiškumo mokytis galime poilsio
pertraukėlių metu!

Gintas:
„Susivienijimo ir įgijome didžiulę
patirtį ateities galimybėms“
Mane šiemet labiausiai įkvėpė ir džiugino mūsų vienybė bei komandos kultūros augimas. Visa tai leido
paspartinti įmonės augimo raidą, optimizuoti struktūrą ir užsitikrinti klientų pasitikėjimą. Kartu šiemet
sugebėjome įveikti ne tik karantino sukeltas verslo
rizikas, bet ir nuveikti daugybę darbų. Tarp jų – naujo
parko diversifikavimas, ženklus automobilių augimas,
aukštos kokybės standartų užtikrinimas ir itin reikšmingi optimizacijos procesai. Esu tikras, jog šiemet
nuveikti darbai išaugino didžiulę patirtį ateitiems
galimybėms.

Aleksandras:
„Sunkumus įveikėme kartu“

Marius:
„Tobulėjame kaip darni komanda“

Nors šie metai – tikrai ne iš lengvųjų, džiaugiuosi, jog

Manau, kad šiemet puikiai padirbėjome kaip komanda. Nebeliko jokio anksčiau justo atotrūkio, išmokome dirbti vieningai. Tai leido mums augti kaip
įmonei, kiekvienam tobulėti individualiai, tapti savo
srities profesionalais ir įgyvendinti ne vieną ambicingą projektą.

kaip tikra komanda vieningai įveikėme sunkumus.
Anaiptol, ne tik įveikėme – kartu pasiekėme ir džiuginančių rezultatų.
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Švenčiame kartu
Gargždų miesto gimtadienis
Rugpjūtį turėjome progą prisidėti prie Gargždų miesto gimtadienio, kurio metu vyko ir „Garažo raktai“ komandos organizuota
automobilių paroda. Su šia komanda bendradarbiavome ir dar viename neeiliniame renginyje – prestižiniame ralyje ,,Aplink
Lietuvą” Prezidento taurei laimėti.

Jūros šventė
Vasarą dalyvavome laukiamiausiame Klaipėdos miesto renginyje - Jūros šventėje kaip mažasis rėmėjas. Mūsų logotipas
puikavosi ne tik regioninėje spaudoje, bet reklaminiame tente ant mobilios sienos šventės teritorijoje. Didžiausia garbė, kad 3
mūsų mikroautobusais Ford Transit Custom buvo vežamos renginio žvaigždės, dainininkai, atlikėjai, muzikantai.
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Boso diena
Labai smagu, kai kolektyvas sveikindamas su Boso Diena sako, jog džiaugiasi turėdamas ne „bosą“, o lyderį. Būtent toks ir yra
mūsų komandos vedlys – Gintas, tikras lyderis, įkvepiantis ir besidžiaugiantis ne tik dideliais, bet ir mažais pasiekimais. Boso
dienos tema ir nauju pokštu tapo ,,The Addams Family“. Bus ką prisiminti!

Helovynas
Šiemet Helovyno papuošimai pranoko net mūsų pačių lūkesčius. Įmonės merginų sumanymas Lounge zoną paversti siaubo
kambariu nustebino visus: kiekvieno praeivio žvilgsniai krypo į kabantį pakaruoklį, ausys gaudė šiurpios muzikos melodiją, o
kvapą gniaužė kraujo ir tamsos dėmės.
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Švenčiame kartu
Gimtadieniai kartu
Pas mus nei vienas nelieka pamirštas. Sveikiname ir švenčiame kiekvieno darbuotojo gimtadienius, skanaujame atsineštais
gardumynais ir tradiciškai užtraukiame ,,su gimimo diena“. 2020 sausio 1 d. buvo 2-asis įmonės gimtadienis, tad netrukus
minėsime ir trečiajį!

Pyragų diena
„Man pyrago šiandien jau gana,“ – pasakė niekas niekada. Šiemet turėjome tokią gausybę pyragų, kad į skrandžius nebetilpo,
todėl kitais metais nusprendėme nebesinešti saldžių tortų ir geriau kepti mėsos ar duonos pyragus!
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Laisvalaikis kartu
Dažnai kartu ne tik dirbame, bet ir poilsiaujame. Šią vasarą spėjome kelis kartus išriedėti dviračiais, keli kolegos net pasiekė
Juodkrantę ir išsimaudė jūroje. Nebijome ir bendrų pirmų kartų: keli iš mūsų kolektyve pirmąkart išbandė kartingus ar „wake“
sporto malonumus, ne visiems pasibaigusius sėkmingai. Neapsieiname ir be gamtos nuotykių! Plaukdami baidarėmis Jūros
upe patekome į liūtį, tad nepavyko sukurti stovyklavietės – ją perkėlėme į kolegos kiemą, kur pavyko surengti net ir šokius
pokius! Esame azartiški – biure kartais surengiame tikras stalo žaidimų rungtynes.
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Atsiliepimai

Vaiva Barysienė

Andriejus Ivanovas

„Patalpos gražios, darbuotojai taip pat jauni, malonūs“

„Išbandyta! Automobiliai super, ﬁrma taip pat.
Aptarnavimas puikus. Rekomenduoju. Neabejoju, kad
grįšiu!!“

Donatas Jonikas
„Tai įmonė, kuri vertina savo klientus ir dėl jų stengiasi. Viską planuoja ir apgalvoja į
priekį, jokių nemalonių netikėtumų. Mikroautobusai patogūs, nauji ir „blizgantys“, lyg ką
tik iš salono :)“

Mūsų partneriai
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Kontaktai
Baltijos pr. 8B
Klaipėda, Lietuva
+370 46 397777

info@sprintline.eu
www.sprintline.eu
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