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Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

Įmonę kuriame savo kolektyviniu intelektu

Saulius Raudys,

UAB „Senukų prekybos centras“ vykdomasis direktorius
Nuo pat darbo „Senukuose“ pradžios vis galvojau,
kodėl čia tiek daug gilinamasi į žmogų. Pasirodo, tai
lyg ir viskas paprasta – juk mūsų įmonėje technologinis
procesas yra ne staklės, konvejeriai, ne kokie nors kiti
gamybiniai ištekliai. Pridėtinę vertę pas mus kuria patys
darbuotojai. Todėl ir reikia apie žmogų labai daug kalbėti,
su juo daug dirbti, suvaldyti emocijas, suprasti motyvacijos
pokyčius. Tai, kas šiandien darbuotoją motyvuoja, rytoj
jam jau gali įtakos neturėti, ir atvirkščiai. Ko žmogus
šiandien siekia, rytoj jam gali būti jau neaktualu.
Dirbant visa tai norėjosi įžvelgti giliau. Argi gerai,
kai daug ką pradedame matuoti skaičiais? Skaičiai yra
šalti, negyvi. Deja, neretai būtent jais vadovaudamiesi
emocionaliai ir vertiname vieno ar kito mėnesio rezultatus.
Taip, būna situacijų, kai emocijas išreikšti labai svarbu,
bet kartais geriau nuo jų susilaikyti. Kodėl apie visa
tai kalbu? Samprotauju, kas lėmė mūsų bendrovės
įsitvirtinimą ir lyderystę rinkoje. Manyčiau, svarbiausias
veiksnys čia buvo ir yra gebėjimas dirbti su žmonėmis, o
ne su skaičiais. Skaičiai juk atsiranda iš žmonių darbo.
„Senukai“ kasmet vis labiau tampa tarsi intelektualiuoju

švyturiu. Ir tai yra nepaprastai svarbu, nes, kaip minėjau,
dirbame su žmonėmis, o ne su technologijomis. O žmogus bet
kokiu atveju yra žmogus – jame daugiau veiksnių, daugiau
parametrų, neišmatuotų parametrų. Kai savo kasdieniame
darbe tokio svarbaus dalyko neužmiršti, sulauki ir rezultatų.
Kokia daugybė jaunų žmonių, atėjusių dirbti konsultantais,
sandėlininkais, vadybininkų asistentais, daug kartų kilo
karjeros laiptais, tapo įvairių padalinių „smegenimis“! Apima
neišpasakytai malonus jausmas, kai su vienos ar kitos grandies
vadovu aptarinėji kokią nors aktualią problemą, kai girdi
juos profesionaliai samprotaujant direkcijos posėdžiuose…
Tad kaip bendraudamas su įmonės žmonėmis neskatinsi
jų iniciatyvumo, aktyvumo? Jei norime pasiekti ko
nors daugiau, turime žinoti tikslus. Bet koks siekis yra
gerbtinas ir reikalauja pastangų, fizinės ir emocinės
savieksploatacijos. Darbuotojai, kurie to siekia, sakyčiau,
jau yra apdovanoti gamtos. Juk ne kiekvienas gali būti
sportininkas, muzikantas, ne kiekvienas gali būti vadovas.
Bet įmonėje yra nemažai jaunų žmonių, kurie nesiekė būti
vadovais, tačiau, susidarius situacijai, jais tapo: ir bendrovei
nemažai naudos duoda, ir save realizuoja. Taip išryškėja
Nukelta į 2 psl.

17 ir daugiau metų bendrovėje dirbančius Ritutę Pušinaitienę, Saulių Ališauską, Saulių Norkų,
Vytautą Balnį, Kazį Kabaliną, Robertą Kardelį, Vidą Drevinską ir Vaclovą Kriaunaitį fotografavome pirmojoje Lietuvoje prieš 11 metų šiuolaikiškai įrengtoje statybos ir ūkinių prekių
parduotuvėje Kaune, Draugystės g.
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Visuomenės harmonizavimo parke surengtos
„Senukų“ 20-mečio šventės akimirkos.

Sąžiningai, išmintingai atliktas darbas – tai gera savijauta, savo vertės pripažinimas.
Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

Įmonę kuriame savo kolektyviniu intelektu
Atkelta iš 1 psl.
svarbiausia vertybė – atsakomybės jausmas. Atsakomybę
jaučiantis žmogus gali labai daug pasiekti, net jeigu jis ir
nėra aktyvus, nes tokio kolegos negalima nepastebėti.
Ir valstybės mastu, jeigu būtų daugiau atsakomybės,
sąžiningumo, didesnės dalies problemų neturėtume.
Daugelio iniciatyvių, atsakomybę jaučiančių „Senukų“
darbuotojų dėka sukurtos tvarkos įmonei padėjo ateiti į
rinką, savo srityje tapome lyderiais ir sėkmingai šiose
pozicijose laikomės. O tvarkas kūrėme pirmiausia dėl
to, kad, bendrovei sparčiai augant, darbuotojus reikėjo
mokyti ne tik nuostatų, bet ir darbo įgūdžių, atsakingumo.
Jos padėjo ir padeda žmonėms suprasti, kaip elgtis darbo
aplinkoje, darbuotojui (ypač naujokui) nurodo, kaip vienoje
ar kitoje situacijoje nepaklysti. Todėl mūsų kolektyviniu
intelektu sukurtas ir nuolat tobulinamas tvarkas aš pirmiausia
vertinu kaip mokymo instrumentą įgūdžiams formuoti.
Jos labai daug įtakos turėjo ir kitiems procesams:
skatinant darbuotojų bendravimą, ugdant pasitikėjimą
vienas kitu… Šios vertybės mums ypač svarbios. Sakiau ir
sakysiu: kontrolė darbe reikalinga, ji yra vienas sėkmingos
vadybos veiksnių, tačiau bendraujant turi būti pasitikėjimas.
Skaičiais reikia tikėti ir juos kontroliuoti, o žmogumi reikia
pasitikėti. Suprantama, pirmiausia jis pats turi pasitikėti
savimi. Kai jis pasitiki savimi, juo ir kiti pasitiki. Tai yra
vienas sėkmingo žmogaus bruožų. Manau, jog savimi
pasitikintis, kūrybingas žmogus ir yra sėkmingas žmogus.
Tuo įsitikinti turėjau galimybę daugybę kartų, nes
įmonėje dirbu kone nuo jos veiklos pradžios. „Senukais“
labai didžiuojuosi. Man, kaip ir daugeliui įmonės žmonių,

tai yra didžiulė saviraiškos galimybių, gyvenimo dalis.
Čia vyksta tokie dalykai, kurie kartais net neįmanomi
kitoje aplinkoje. Galimybės bendrovėje tiek bendravimo,
tobulėjimo, tiek rinkos atžvilgiu yra milžiniškos.
Kad mums gerai sektųsi, sakyčiau, buvo mano didžiausia
svajonė, ir to siekiau, kad ir kokias pareigas ėjau. Ar nuo
to nenukenčia šeima? Manau, toli gražu ne aš vienas
galvoju, jog šeima turi suprasti, kad darbe patiriamos
vienokios ar kitokios emocijos atkeliauja ir į mūsų namus.
Čia, šeimoje, mes jas neutralizuojame, kad galėtume vėl
iš naujo kurti. Šeimose tarsi vyksta tam tikra regeneracija,
o darbe save vėl eksploatuojame – savo intelektinį,
fizinį potencialą. Ir tai, esu įsitikinęs, yra labai svarbu.
Jei „Senukuose“ mes dažnai šnekame apie harmonijos
būtinybę, tai šiuo atveju ji pasireiškia labai akivaizdžiai.
Vertindamas visų įmonės darbuotojų pastangas, ypač
gerbiu padalinių vadovus, nes žinau, koks jiems tenka emocinis
krūvis, kokia yra savęs eksploatacija moraline prasme. Tai
argi galima neįvertinti kiekvieno mūsų šeimos, kurioje
vėl ir vėl atsinaujiname, pastangų? Todėl džiaugiuosi, kad
„Senukų“ 20-metį paminėjome Visuomenės harmonizavimo
parke suorganizavę Šeimų olimpiadą. Susirinkome su
šeimos nariais… Ir dėl to mūsų įmonei sekasi, kad visa tai
subalansuojame. Ir dėl to esame stiprūs, visada atsinaujinę.
Per tuos 20 įmonės veiklos metų sukūrėme didžiulį
potencialą ir materialiniu atžvilgiu tikrai esame stiprūs. Reikia ir
toliau tobulinti žmonių tarpusavio santykius. Didžiuliam mūsų
kolektyvui norėtųsi palinkėti nuoširdaus bendradarbiavimo,
sąžiningumo, nes tai ir yra kūrybiškumo, sėkmės garantas.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Aušra Augulienė, revizorė (viduryje).

Ir iššūkiams reikia paraginti
Kiekviena įmonė yra tarsi maža valstybė, kurioje yra
savi įstatymai, sava tvarka. „Senukuose“ mes kuriame savo
darbo, tuo pačiu ir gyvenimo, aplinką. Toje mūsų bendrovės
valstybėje labiausiai vertinu tai, kad yra tvarka, teisingumas,
galimybės pasiekti rezultatų, kokių esi vertas, ir tiek, kiek
vertas. Kalbu apie objektyvumą. Sakykim, valstybėje norint
užimti tam tikras pareigas tenka žaisti dar ir kitus tam tikrus
žaidimus, įvertinti daug niuansų, kas man labai nepriimtina.
O mūsų bendrovė yra tokia, kurioje kiekvienas norintis
užsidirbti bei tobulėti gali tai padaryti ir hierarchijoje
užimti tą poziciją, kurios yra vertas. Tai yra labai svarbu,
tą sakau visiems kolegoms, ypač naujiems žmonėms.
Bent kiek ilgiau padirbėjus „Senukuose“ negali
nepastebėti, jog tai įmonė, kurioje tobulėti, kopti karjeros
laiptais yra visos galimybės. Ta patirtis, kurią įgausi čia,
rinkoje visada turės didelę vertę. Todėl, kad vertinimo
standartai, kas yra gerai, o kas blogai, yra pakankamai
griežti. Tie, kas sugeba tai vertinti, tobulėja tiek asmenine,
tiek profesine prasme.
Per daugelį metų „Senukuose“ tuo įsitikinau. Darbas
įvairiose atsakingose pareigose tobulino ne tik kaip

specialistą, bet ir kaip asmenybę. Labai dažnai pajuntu,
kad bendrovės komandoje įgyta patirtis padeda ir įvairiose
gyvenimiškose situacijose, kad svarbiais momentais išlieku
pakankamai tvirtas ir gebantis prisiimti atsakomybę.
Savo pavyzdžiu aš supratau labai svarbų dalyką – nors
pasiūlymą imtis naujų pareigų priimi svarstydamas, kad gal
dar ne laikas, gal pasitikėjimo nepateisinsi, tačiau jeigu nebijai
iššūkių, jeigu yra noras tobulėti, turi ambicijų save išbandyti
atsakingesniame veiklos bare, atsisakyti būna sunku. Todėl
džiaugiuosi, kad ir ši patirtis padėjo surasti ir įtikinti ne
vieną savo galimybėmis dar abejojusį specialistą, dabar
sėkmingai vadovaujantį vieno ar kito padalinio komandai.
Įžvelgdami darbuotojo potencialą, patirtį, padėkime jam
savo galimybes vertinti drąsiau, paskatinkime kolegą savo
pasiūlyta pagalba tada, kai jos labiausiai reikia, ir turėsime
dar daugiau patikimų vadovų. Manau, kad ir iššūkiams
žmones reikia paraginti, jeigu savo galimybes jie jau yra
įrodę. Mūsų, turinčių didesnę patirtį, geranoriškumas
ir dėmesys kolegoms, bandantiems save naujose
atsakingose pareigose, padės tapti brandžiais vadovais.

Vaidotas Petrauskas, vadybininkas.

Ramūnas Adamonis

„Pagrindinė vertybė – vienybės jėga…“
„Senukų“ 20-mečiui skirto konkurso dalyvių mintys
Kokios mūsų bendrovės vertybės ir kiti veiksniai padėjo
jai išsilaikyti rinkoje 20 metų ir išlikti lydere? Tokia
tema paskelbtame konkurse dalyvavo daugelis kolektyvo
darbuotojų. Originaliausių minčių autore pripažintos
vadybininkės
Mildos
Sapiegaitės
pamąstymus
spausdinome ankstesniame mūsų laikraščio numeryje.
Šįkart publikuojame kitų konkurso dalyvių nuomones.
Daiva Bubnienė: „Manau, kad pagrindinė įmonės
vertybė – vienybės jėga. „Senukai“ pirmaujančių prekybos
kompanijų gretose yra ir todėl, kad įmonė laikosi
prekybai labai svarbaus principo – versle svarbiausias
veiksmas yra ne DAUGYBA, o DALYBA. Tai kūrybiška
organizacija, nebijanti rizikos, tikinti pažangos privalumais,
organizacija,
kurioje
ypač
vertinama
tolerancija,
bendravimas ir bendradarbiavimas. Mūsų įmonėje

Jolanta Kutkienė, konsultantė.

2 Verslumo dvasia

Vaida Rimkutė, vadybininkė.

darbuotojas jaučiasi svarbus, turi daugelį privilegijų.
Gamintojas, prekybininkas ir klientas yra komanda.
Tik tokia komanda gali sukurti bendrai ir kiekvienam
atskirai naudingą rezultatą. Nuolatinis procesų tobulinimas,
mokymasis, kolektyvo vieningumas ir svarbiausia komandinis darbas leidžia bendrovei būti lydere“.
Raimondas Anusevičius:
„Senukuose“
nuolatos
skiriamas dėmesys klientų poreikiams ir lūkesčiams, rinkos
analizei, naujų prekių pasiūlai. Pasiekusi tikslą įmonė
siekia naujų, nuolatos tobulėja. Negalime nepastebėti,
kaip pirkėjai vertina didžiulę prekių pasiūlą vienoje
parduotuvėje, teikiamą didelį paslaugų paketą, kaip
glaudžiai bendradarbiauja mūsų bendrovės padaliniai“.
Tęsinys – kitame numeryje.

Kęstutis Siriūnaitis, analitikas.

Paulina Balsienė, revizorė.

Alma Jasulaitytė, administratorė (trečioji iš dešinės).
2012 m. Nr. 27 (63)

Dirbdami formuojame nuomonę apie save ir kuriame savo ateitį.

Etišką verslą
lemia įmonės darbuotojai
Dauguma Vakarų įmonių renka geriausius
mėnesio ar metų darbuotojus. Ši tradicija
jau po truputį įsitvirtina ir Lietuvos
įmonėse. Geriausiųjų rinkimais darbuotojai
ne tik motyvuojami, skatinami tobulėti, bet
ir raginami bendrauti tarpusavyje, kurti
šiltą ir draugišką organizacinę kultūrą.
Rinkti etiškiausius darbuotojus –
dar naujas reiškinys Lietuvos verslo
pasaulyje.
UAB
„Senukų
prekybos
centras“ etiškiausius įmonės darbuotojus
renka antrus metus iš eilės. Šiais metais
iš 200 pasiūlytų kandidatų išrinkti trys.
Jiems įteikti diplomai ir dovanų čekiai.
Etika – tai moralės principų visuma.
Versle ji paprastai siejasi su tiesa, teisingumu,
garbinga konkurencija, socialine atsakomybe

ir darbuotojų elgesiu. Kas yra darbo etika
ir kuo ji svarbi versle, kalbėjomės su 2012
m. „Senukų“ etiškiausiais darbuotojais.
„Senukų“ vidaus audito direktorės
pavaduotoja, Ingrida Starovoitova, gavusi
apdovanojimą nuoširdžiai nustebo. „Dirbu
kontroliuojančiame padalinyje, todėl sunku
patikėti, kad „Senukų“ darbuotojai galėjo
mane nominuoti ir juo labiau išrinkti viena
iš etiškiausiųjų. Mano pareigybė nėra
palanki dėl vis dar išlikusio negatyvaus
požiūrio. Tačiau per tiek darbo metų mūsų,
auditorių, pozicija keitėsi, ir mes esame
linkę bendradarbiauti, norime būti arčiau
žmonių“, – susijaudinusi kalbėjo Ingrida.
Ingrida Starovoitova, kalbėdama apie
tai, kas yra etika, pripažino, jog vienu
žodžiu jos apibūdinti
neįmanoma.
„Tai
apima viską, pradedant
darbuotojo
elgesiu,
požiūriu,
mastymu
ir baigiant išvaizda.
Etika – tai, pirmiausia,
būti sąžiningu su pačiu
savimi. Jeigu iš kito
nori reikalauti kažko
daugiau,
pirmiausia
turi atsižvelgti, ar pats
gali šiuos reikalavimus
išpildyti. Tik būdamas
etiškas
pats
sau
gali tikėtis etiškos
aplinkos“, – teigė
Ingrida Starovoitova ir
pripažino, jog kasdien
stengiasi būti etiška
kalbėdama apie įmonę
Ingridai Starovoitovai apdovanojimą įteikė UAB „Senukų prekybos centras“
bei jos darbuotojus.
prezidentas Artūras Rakauskas ir vidaus audito direktorė Eglė Rakauskienė

Dariui Lingei apdovanojimą įteikė logistikos direktorius Artūrui Zarembai apdovanojimą įteikusi Lina
Tomas Juška ir l. e. personalo direktoriaus pareigas
Klakauskienė, Vilniaus mažmeninės prekybos
Alina Leonavičienė
vadovė, džiaugėsi darbuotojo įvertinimu.

Darius Lingė, „Senukų“ Centrinio terminalo
vadovas, surinkęs daugiausia kolegų balsų, taip
pat buvo išrinktas etiškiausiu įmonės darbuotoju.
Kalbėdamas apie etiškam žmogui ir darbuotojui
būdingas savybes, Darius Lingė svarbiausiomis
išskyrė norą girdėti kolegas, pajusti jų emocijas,
atsižvelgti į poreikius bei nuotaikas.
„Bendraudami su kolegomis negalime remtis
karštomis emocijomis. Kita vertus, etika nėra
tik mandagus elgesys su kolegomis ar šypsena
jiems. Ji aprėpia kur kas daugiau. Reikia
išlaikyti pusiausvyrą tarp įmonės ir darbuotojų
interesų atstovavimo“, – samprotavo „Senukų“
Centrinio terminalo vadovas pridurdamas, kad
su kolegomis ir visais aplinkiniais reikia elgtis
taip, kaip norėtum, kad ir su tavimi elgtųsi.
Artūras Zaremba – 15 parduotuvės
skyriaus vadovo pavaduotojas ir vienas iš 28
žmonių, dirbančių skyriuje. Anot jo, darbe
turėtų dominuoti teisingumo principas. „Būti

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime
prisistatė ir „Senukai“
Istoriniame renginyje – pirmajame Lietuvos nepriklausomybės
laikotarpiu surengtame pasaulio lietuvių jaunimo susitikime,
kuris vyko Prienų rajone esančiame Visuomenės harmonizavimo
parke, – prisistatė ir didžiausios Lietuvos įmonės. Jų stendus
PLJS Karjeros mugėje aplankė šimtai jaunuolių.
„Senukų“ dalyvavimas pasaulio lietuvių jaunimo susitikime
įmonei itin svarbus. Spaudoje mirgėte mirga naujienų apie jaunimo
nedarbą šalyje, emigraciją ir protų nutekėjimą. Mūsų bendrovės
darbuotojų amžiaus vidurkis – 31 metai ir tai puikiai rodo, jog
„Senukai“ deda daug pastangų ir investicijų įdarbindami jaunimą.
Dalis jaunuolių įmonėje lieka dirbti atlikę universitetinę praktiką.
Vilius Lampickas – vienas iš daugelio Karjeros mugės
metu „Senukų“ stendą aplankiusių jaunuolių. Vytauto Didžiojo
universitete ekonomiką studijuojantis Vilius prisipažino pasaulio
lietuvių jaunimo susitikimo metu labiausiai besidomintis
paskaitomis verslo tema. Vaikinas tikisi, jog sėkmingų Lietuvos
verslininkų paskaitos leis pažvelgti į problemas kitomis akimis ar
tiesiog sužinoti kažką nauja.
„Senukų“ stendas patraukė ryškumu ir dinamika, čia vyko
įdomūs žaidimai. Apie šią įmonę girdėjau dar prieš atvažiuojant į Imitaciniame darbo pokalbyje dalyvavęs Vilius Lampickas teigė laKarjeros mugę. Tai gerai žinoma, autoritetinga kompanija. Tikiu, biausiai norintis dirbti didmeninės prekybos srityje
kad joje vietos yra visiems. Būtų naivu manyti, jog čia įsidarbinti
gali tik prekių konsultantai“, - svarstė vaikinas ir patikino, jog „Senukuose“ norėtų dirbti didmeninės prekybos
padalinyje.
„Esu paskutinio ekonomikos kurso studentas ir
norėčiau dirbti su naujais klientais, jų paieška, nes tai
leistų ne tik pritaikyti puikius bendravimo įgūdžius,
bet ir finansinės analizės, mikroekonomikos ar
makroekonomikos žinias. Ir nors darbo praktikos dar
neturiu, tačiau jaučiuosi stiprus žengdamas pirmuosius
žingsnius į darbo rinką“, – ryžtingai kalbėjo Vilius.
„Iš tiesų UAB „Senukų prekybos centras“ sulaukia
nemažai ką tik studijas baigusių ar vis dar studijuojančių
jaunuolių CV. Darbo patirtis yra svarbi, tačiau ne
lemiamas kriterijus renkantis darbuotoją. Mums svarbios
ir asmeninės kandidato savybės, jo noras mokytis ir
tobulėti kartu su įmone“, – teigė „Senukų“ Darbuotojų
paieškos ir atrankos grupės vadovė Violeta Naujokienė.
Pristatę įmonę pasaulio lietuvių jaunimo susitikime
pastebėjome kelis esminius skirtumus. Jaunuoliai daug
keliauja, aplanko tolimas šalis, todėl plečiasi ne tik
jų akiratis, bet ir formuojasi vertybių sistema. Dabar
jauni žmonės gyvenime prioritetus dėlioja kitaip. Jiems
„Senukų“ stendą aplankiusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė noriai daly- atlyginimas išlieka svarbus, tačiau ne esminis kriterijus
renkantis darbą. Žmonės nori tobulėti, augti kaip
vavo viktorinoje.
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mylimam, populiariam tarp kolegų yra
smagu, paglosto savimeilę, tačiau lepinti
vieno, o skriausti kito negalima. Darbe
geriausia remtis teisingumo principu, nes
visiems geras nebūsi“, – kalbėjo Artūras
Zaremba.
„Svarbiausia būti tolerantiškiems,
objektyviems, gebėti valdyti emocijas,
nemenkinti
kitų“,
–
kolegoms
linkėjo jaunas vyras ir dėkojo už
pasitikėjimą bei tokį svarbų įvertinimą.
Visi
laimėjusieji
etiškiausio
2012 m. „Senukų“ darbuotojo titulą
sakėsi besijaučią įpareigoti, nes, anot
jų, išlaikyti titulą yra kur kas sunkiau,
nei jį gauti. Tačiau visi nuoširdžiai
džiaugiasi ir tikisi, jog ateityje panašūs
konkursai taps gražia „Senukų“ tradicija.
Laima Petraitytė

specialistai, mokytis. Atsižvelgdama į šiuos poreikius,
įmonė suteikia tokias galimybes ir net skatina iniciatyvą
tai daryti.
Vilius Lampickas, paklaustas, kokius reikalavimus
kelia būsimam darbdaviui, sakė, jog svarbu atrasti
mėgstamą darbą. „Kad jį atlikčiau gerai, pirmiausia, turi
patikti užduočių specifika, kolegos, bendra atmosfera.
Ieškant darbo man svarbiausia galimybė augti kaip
asmenybei, specialistui. Svarbios ir socialinės garantijos,
pagarba darbuotojui, geras darbo kolektyvas. Atlyginimas
turėtų būti konkurencingas, bet, kita vertus, jis nėra
lemiamas veiksnys renkantis darbdavį“, – samprotavo
Vilius, kuris jau kitais metais įsilies į Lietuvos darbo
rinką.
Laima Petraitytė

Įmonė
pasirūpino pirmokais
UAB „Senukų prekybos centras“ darbuotojų
atžalomis pasirūpino dar prieš prasidedant
naujiesiems mokslo metams. Pirmą kartą mokyklos
skambutį išgirdusiems darbuotojų vaikams šiais
metais padovanoti praktiški lauknešėliai, kuriuos
sudarė piešimo rinkinys, penalas bei spalvingas
sportinės aprangos maišelis.
Lauknešėliai daugiau nei šimtui pirmokų
sukomplektuoti ir pradėti dalinti vasaros pabaigoje,
taip sumažinant tėvelių rūpesčių naštą renkant
mokyklinius reikmenis. Itin patogūs sportiniai
krepšeliai mergaitėms išpuošti rožinėmis gėlėmis,
o berniukams – dekoruoti populiarių animacinių
filmukų personažų atvaizdais. Visi būsimieji pirmokai
taip pat gavo po nuotaikingą sveikinimo atvirutę bei
knygų skirtuką.
„Turime tris vaikus. Vyresnėlis šiais metais
eis į pirmąją klasę, todėl labai apsidžiaugėme gavę
praktišką rugsėjo 1-osios dovaną. Jau buvome
susiruošę pirkti sportinį krepšį, tad dabar nebereikės.
Sūnui nuotaikingais personažais puoštas krepšys
labai patiko. Jį pirmiausia ir išbandė“, – džiaugėsi
Utenos „Senukų“ prekybos centre skyriaus vadovo
pavaduotoju dirbantis Sigitas.
UAB „Senukų prekybos centras“ į pirmąją klasę
eisiantiems darbuotojų vaikams lauknešėlius dalina
jau septintus metus iš eilės.
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Savo susibūrimu patvirtiname, kad mums gera būti kartu.

Įmonės gi
tarsi antros
žaid

Visuomenės harmonizavimo parke, nuostabiame Lietuvos kampelyje, surengta įspūdinga „Senukų“ vasaros šventė.
Šiais metais ji buvo ypatinga – skirta vienos didžiausių
„Senukų“ himną dainavo jo žodžių įmonių šalyje dvidešimtajam gimtadieniui paminėti.
autorė ilgametė įmonės darbuotoja
Regina Liesionienė.

Šeimas vienijo olimpinė dvasia

„Senukų“ dvidešimtmečio šventėje, subūrusioje beveik
5000 darbuotojų ir jų šeimų narių, tvyrojo olimpinė nuotaika.
Darbuotojai, susiskirstę į beveik 30 komandų, nekantravo,
kada bus paskelbtas startas netikėčiausioms rungtims.
Pavakare prasidėjusiose krepšinio, tradicinio futbolo, futbolo su plaukmenimis, tinklinio, badmintono, skraidančių
lėkščių, linksmųjų estafečių, golfo, smiginio, virvės traukimo
varžybose dalyvauti skubėjo ne tik „Senukų“ darbuotojai, bet
ir jų šeimų nariai. Netrukus simboliniame olimpiniame kaimelyje pasirodė ir šmaikštieji reporteriai, kurie drąsino rungtims
besiruošiančias komandas, kalbėjosi apie patirtus įspūdžius.
Be dalyvavimo sporto rungtyse, rekordiškai gausus svečių
būrys nemokamai vaišinosi tradiciniais lietuviškais patiekalais,
laiką su šeimomis leido ant šalia tvenkinio sudėliotų patogių
minkštasuolių. Norintieji pasitikrinti „Senukų“ istorijos žinias,
tai galėjo padaryti išsprendę specialiai šiai progai sukurtą
kryžiažodį. Vėliau burtais buvo išrinkti net 100 laimingųjų,
kurie galėjo paskraidyti čia pat pripūstais oro balionais.
Ypatingas dėmesys skirtas šventės mažiausiesiems. Vaikai
ne tik dalyvavo estafetėse, bet ir į orą leido pačių pasigamintus aitvarus, iki vėlumos šokinėjo ant įvairiaspalvių batutų,

drauge su jaunaisiais menininkais pie
įspūdingo dydžio grafiti.
Audringomis ovacijomis tądien suti
ta ir Eglė Jurgaitytė bei populiarios grup
„Kvinta“ atlikėjai, padovanoję vaikam
nuotaikingą koncertą. Jam pasibaigu
pačius mažiausius į paslaptingąjį pasa
pakvietė pasakos „Trys paršiukai“ her
jai.
Vakarinėje programoje A. Mamo
tovo koncertas. Šventės dalyvius i
sužavėjo vakarinio koncerto program
„Senukų“
darbuotojams
koncerta
Rusijos ir Europos šalių jaunimo sim
foninis orkestras. „Senukų“ darbuoto
ir jų šeimų nariai pirmieji išvydo Kau
operetės programą, atliekamą Vytau
Juozapaičio, Mindaugo Rojaus, Iev
Vaznelytės, Evelinos Sašenko, Jeronim
Miliaus, Edmundo Seiliaus ir kitų gars
operos solistų.
Į sceną vienas po kito žengė ir p
puliariosios muzikos atstovai. „Smara
dinis“ choras atliko žinomiausias dain
ir šokti privertusius hitus. Renginio a
– beveik 2 valandas trukęs A. Mamo
tovo koncertas nepaliko abejingų. Min

Vadovų sveikinimai nuo bendrovės veiklos pradžios joje dirbančiai Vidai Grinienei.

Patirti įspūdžiai išliks ilgam
Aušra Arbačiauskienė, informacijos centro ir kasų
vadovė, „Senukuose“ dirba jau septynerius metus.
Moteris džiaugėsi, jog „Senukų“ dvidešimtmečio
šeimų olimpiada – jau šeštoji šventė, kurioje
ilgametė darbuotoja dalyvauja su visa šeima.
Aušra Ivanauskaitė, veiklos ir valdymo vidaus
auditorė, įmonėje dirbti pradėjo vos prieš metus.
„Baigusi studijas žinojau, jog noriu dirbti
didelėje sėkmingoje įmonėje. Darbo pokalbis paliko
gerą įspūdį, todėl pakviesta prisijungti prie kompanijos apsidžiaugiau“, – kelio į „Senukus“ istoriją
papasakojo mergina.
„Šventėje dalyvauju pirmą kartą ir džiaugiuosi,
kad ji suorganizuota puikiai. Itin patiko išradingi
komandų pavadinimai. Esame nusiteikusios dalyvauti įvairiose rungtyse. Šiuo metu kaip tik ieškome
varžovų, kurie norėtų susirungti linksmosiose
estafetėse”, – entuziastingai kalbėjo „Drąsuolių“
komandos atstovė drauge su kitomis komandos
narėmis užkopusi į piliakalnio viršūnę. Merginos
sakėsi nekantriai laukiančios operetės pasirodymo ir
A. Mamontovo koncerto.
„Megoje“ įsikūrusioje „Senukų“ parduotuvėje
kasininke dirbančiai Ingai Trebaitei didžiausią
įspūdį paliko šventei pasirinkta vieta.
„Čia lankausi pirmą kartą. Aplinka tiesiog
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Ingai Trebaitei didžiausią įspūdį paliko
šventei pasirinkta vieta.
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kvapą atima“, – įspūdžiais dalijosi
moteris.
Visuomenės harmonizavimo
parku taip pat mėgavosi Rūta
Pomerneckienė – viena iš daugiau
nei 500 ilgamečių darbuotojų. „Į
šventę atvykau su vyru Giedriumi
ir sūnumi Nedu.
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ne kartą prašė pakartoti gerai žinomas
dainas „Kitoks pasaulis“ ir „Laužo
šviesa“, drauge su atlikėjais šoko ir dainavo.
Skambant paskutiniems muzikos
akordams, šventės dalyvius aiktelėti
privertė Lietuvoje dar neregėtas vandens purslų ir lazerių šou. Ypatingo tikslumo reikalaujančios lazerių projekcijos vandens pursluose braižė tarsi ranka
pasiekiamas trimates figūras. Nuostabos šūksniais palydėtas ir 10 minučių
trukmės šventinis fejerverkas.
Šventei užsitęsus gerokai po
vidurnakčio, ištvermingiausius dalyvius
dar beveik valandą linksmino visuomet
energingas ir žavus Stasys Povilaitis su
grupe „Rebelheart“.

Apdovanojo geriausius

„Senukų“ gimtadienio akcentu tapo
akrobatinio lėktuvo pasirodymas bei
iškilminga geriausių darbuotojų apdovanojimo ceremonija. „Senukų“ įmonių
asociacijos prezidentas Augustinas
Rakauskas, sveikindamas į šventę susirinkusius darbuotojus ir jų šeimos nar-

ius, dėkojo už 20 metų darbą, linkėjo kūrybinio
džiaugsmo, skatino siekti žmogiškųjų santykių
harmonijos.
UAB „Senukų prekybos centras“ prezidentas
Artūras Rakauskas, sveikindamas įmonės vadovus ir darbuotojus, ragino tarpusavyje bendrauti
pagarbiai. „Žmonės juos įskaudinusius žodžius atsimena ne vienerius metus, todėl vadovai kiekvienoje situacijoje darbuotojams turėtų priminti jų
teigiamas puses, įvertinti padarytus darbus. Tikri
vadovai ne žemina, bet įkvepia savo žmones
nuostabiems dalykams“, - kalbėjo įmonės prezidentas Artūras Rakauskas ir pabrėžė, jog kiekvienas įmonėje dirbantis žmogus gali būti lyderis.
UAB „Senukų prekybos centras“ vadovo
įsitikinimu, norint būti lyderiu nereikia titulų ar
įgaliojimų – tereikia didelio noro ir pasiruošimo
siekti teigiamų pokyčių. „Tikiu, kad išliksime
stiprūs rezultatais bei tapsime mylimiausia įmone,
kurioje dirbantys žmonės didžiuosis čia būdami,
kuomet kiekvieno veidą puoš nuoširdi šypsena“, –
ateities lūkesčius išsakė Artūras Rakauskas.
Kaip ir kasmet, įmonės vadovai iškilmingai
pagerbė ilgamečius darbuotojus. Šiais metais jie
į sceną žengė spurdančiomis širdimis. Beveik 500
darbuotojų įmonės vadovai tądien įteikė pagal
specialų užsakymą pagamintus jubiliejinius bronzos, sidabro ir aukso ženkliukus. Už ypatingus
nuopelnus įmonei „Angelo“ statulėlėmis, padėkos
raštais bei piniginėmis premijomis įmonės vadovai papildomai apdovanojo dar 10 darbuotojų.

ušrai Arbačiauskienei ši „Senukų“
ventė – jau šeštoji.

Šeimų olimpiadoje aktyviai dalyvavo
ir Rūta Pomerneckienė su vyru Giedriumi.

„Ankstesnės
„Senukų“
ventės nenuvylė, todėl nekaniai laukėm ir šiųmetinės. Pako, kad yra daug atrakcijų vaiams. Vyras taip pat jau spėjo
udalyvauti keliose olimpinėse
ungtyse, o dabar visi laukiame
cenoje pasirodant „Smaragdin-

iam“ chorui“, – kalbėjo moteris.
Regis, šventės dalyviai dar
ilgai prisimins „Senukų“ vasaros
šventę, nes renginio įvertinimo
apklausoje dalyvavę darbuotojai
negailėjo šiltų atsiliepimų.
„Šventė buvo itin gerai
suorganizuota, pasirūpinta net
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Grupė darbuotojų, kuriems įteiktas iškiliausias įmonės apdovanojimas – „ Angelo“ statulėlė – su „Senukų“
vadovais.

mažiausiomis
smulkmenomis. Kalbant apie
pramoginę dalį, smagu, kad
atlikėjai nevėlavo, o ir pati
programa buvo solidi“, –
atsiliepimus apie šventę
apklausos anketoje išsakė
vienas iš darbuotojų.
„Gera, kuomet įmonė
vertina savo ilgamečius darbuotojus. Jų pripažinimas
ir įvertinimas neabejotinai
skatina jaunesniuosius pasitempti. Įmonė, suorganizavusi tokio masto renginį
darbuotojams ir jų šeimos
nariams, dar kartelį įrodė,
kad stengiasi dėl mūsų“, –
apklausos anketoje rašė dar
vienas „Senukų“ darbuotojas.
„Pirmą kartą pasijutau
esantis tikroje šventėje, o
ne formaliame renginyje“, –
anketoje rašė darbuotojas.
Laima Petraitytė
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Iš „Senukų“ asociacijos įmonių archyvo: rinka diktavo permainas.

Dėkojo už nuoširdų
ilgametį darbą
Daugelį metų „Senukuose“ transporto draudimo vadybininku
dirbęs Kostas Dlugauskas su kolektyvu atsisveikino. „Kai artėjo
septyniasdešimtmetis, vis dažniau pagalvodavau apie poilsį. Tai dabar ir tęsiu sau duotą žodį. Su savo daro specifika supažindinau naują

Kostui Dlugauskui už nuoširdų ilgametį darbą dėkojo įmonės vadovai.

mūsų kolektyvo narį Algirdą ir išeinu –
tegul dirba jaunesni“,– tarsi pasiaiškino
jos senbuvis.
Darbštus, sąžiningas, kruopštus,
visiems atidus, sugebantis nuraminti
kiekvieną į eismo įvykį patekusį įmonės
transportu važinėjantį vairuotoją – šiltų
žodžių atsisveikindami su Kostu negailėjo
bendradarbiai. Už pareigingumą, rūpestį
bendrovės reikalais jam dėkojo UAB
„Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas, vykdomasis direktorius Saulius Raudys, l. e. Personalo skyriaus direktorės pareigas Alina
Leonavičienė.
Per ilgus darbo metus inžinieriui K.
Dlugauskui teko dirbti keliose įmonėse,
įvairiose pareigose. Vadovavo ir transporto padaliniui, ir bendrovei. Kosto
patirtis buvo labai reikalinga ir kasmet
besiplečiančiam mūsų bendrovės autoparkui. „Visus tuos dešimt metų kuriuos
„Senukuose“ dirbo Kostas, bendraujant
su draudimo kompanijomis, nuolatos
jautėme šio patyrusio specialisto rūpestį
įmonės prestižu,“, – sakė „Senukų“ autoserviso
direktoriaus
pavaduotojas
Dainoras Šimkus.

„Senukų“ autoservisas tapo populiaria įmone
2004-aisiais daug permainų įvyko „Senukų“ įmonių asociacijos transporto veikloje – ji buvo sukoncentruota vienoje vietoje. Sukaupta didelė logistikos ir krovinių pervežimo patirtis suteikė galimybę įkurti naują
darbo barą – krovininio transporto autoservisą .

Naujai įsigytos apleistos patalpos V.
Krėvės pr. 16 po didžiulių rekonstrukcijos
darbų virto moderniu autoservisu. Pertvarkant gamybinius plotus ypač daug dėmesio
buvo skirta jų estetiniam vaizdui, patogioms autoremontininkų darbo ir buitinėms
sąlygoms.
Neatpažįstamai pasikeitė ir triaukštis
administracinis pastatas. Jame įsikūrė ne
tik Transporto skyrius, bet ir UAB „Senukų
prekybos centras“ padaliniai.
„Didelį
lengvųjų
ir
krovininių
automobilių parką turinčiuose „Senukuose“
visada buvo jų remontui skirtas baras, bet
tada, prieš aštuonerius metus, specialistais
pagausėjusiam mūsų kolektyvui atsivėrė
naujos galimybės. Todėl pradėjome teikti
paslaugas ir klientams – krovininį transportą
eksploatuojančioms vežėjų įmonėms“, – sakė
Transporto skyriaus direktoriaus pavaduotojas Dainoras Šimkus.
„Senukų“ autoservisas per tą laiką tapo
populiarus paslaugų teikėjas. Visi remonto
darbai čia atliekami naudojant šiuolaikinę
„Wabco“, „Texo“, „Beissbart“ ir kitų
gamintojų diagnostikos įrangą, padedančią

operatyviai ir tiksliai nustatyti automobilių gedimus. Įmonėje
remontuojamos važiuoklės, oro ir stabdžių sistemos, „Sinchro“
stendu reguliuojamos automobilių šviesos, atliekama tachografų,
greičio ribotuvų patikra, keičiami tepalai, montuojamos padangos,
balansuojami ratai ir kt.
Autoserviso patalpos patogiai pritaikytos ir personalui, ir
klientams.

„Statida“: projektuoja,
gamina ir montuoja

UAB „Statida“ – dar viena „Senukų“ asociacijos gamybos
ir paslaugų įmonė, įsikūrusi 2004 metais. Kaip ir autoservisas, ši bendrovė kūrėsi ant įsigytų apleistų statinių pamatų, vedina UAB „Senukų prekybos centro“ padaliniuose dirbusių
patyrusių specialistų komandos. Keliomis nuotraukomis bent
šiek tiek pabandysime atspindėti buvusių pastatų, kurie per
aštuonis mėnesius tapo modernia paslaugų įmone, būklę.
Įrengus „Statidą“, į neatpažįstamai pasikeitusias, erdvias
gamybos ir administracines patalpas Technikos g. iš įvairių
mūsų įmonės objektų persikėlė visi gamybos ir paslaugų padaliniai: iš Jonavos g. prekybos
miestelio – baldininkai, iš
Pramonės pr. 6 – aliuminio
gaminių cechas, iš Elektrėnų
g. atsikraustė ne vienerius metus paslaugas teikęs
metalo cechas. Pasimokę
Vakarų Europos įmonėse,
„Statidos“ darbuotojai ėmėsi
plastikinių langų gamybos.
Po ketverių metų ši
bendrovė jau buvo pajėgi kas
mėnesį pagaminti 70 tonų
įvairių metalo konstrukcijų:
kolonų, santvarų, sijų ir kt.
„Svarbiausia, kad atnaujinus technologijas atsirado
galimybė konkuruoti rinkoje, kad tapome patikimu
verslo partneriu, teikiančiu
naujoviškus bei kokybiškus
sprendimus“, – šiandien
geru žodžiu įmonę vertina ne vienas jos senbuvis.
Iš įvairių statybinių
plieninių konstrukcijų bei
aliuminio ir stiklo „Statida“
gamina fasadus, langus,
duris, stogelius, stogines ir
švieslangius, tualetų pertvaras. Paklausūs plastikiniai
langai bei durys, įvairi medienos padalinio produkcija.
Tiems, kas domisi įmonės
galimybėmis, specialistai parodo, kokia produkcija gaminama
cechuose, siūlo susipažinti su aliuminio konstrukcijų fasadais, langais, durimis, kuriuos jie projektavo, gamino ir montavo
moderniems prekybos centrams Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Utenoje, Alytuje, sveikatingumo centre su baseinų ir
pirčių kompleksu Visuomenės harmonizavimo parke Vazgaikiemyje, viešbutyje „Via Baltica“.
Iš užsakovų dažnai galima išgirsti, kad čia gaminamos
statybinės plieninės konstrukcijos yra aukštos kokybės. „Statida“ yra atestuota įmonė, kuriai suteikta teisė atlikti statybos
darbus ypatingų statinių kategorijoje, įvairių gyvenamųjų ir
negyvenamųjų pastatų grupėse.

Šįkart „Statidos“ specialistus suradome montuojančius Kaune, Taikos pr. statomos katilinės stogo geležines konstrukcijas, kurias pagamino pati įmonė.
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Franšizės sparnus skleidė didelis noras įsitvirtinti rinkoje.
„Senukų“ franšizės tinklui – 15 metų
Per dvidešimt savo veiklos metų „Senukai“ padėjo atsistoti ant
kojų apie 60 smulkaus verslo įmonių. Kokiu būdu, esame rašę ne kartą,
bet norime, kad tos pagalbos esmę suvoktų ir į bendrovę ateinantys
nauji darbuotojai.
Mūsų įmonė bene pirmoji Lietuvoje sukūrė franšizės tinklą,
siekiantį sunkiai besiverčiančias nedideles bendroves aprūpinti savo
prekėmis, už nedidelį mokestį joms perduoti savo patirtį, suteikti teisę
naudotis rinkodaros sistema, paslaugų ženklu, firmos pavadinimu. Šio
unikalaus verslo modelio subtilybes reikėjo perprasti patiems„Senukų“
specialistams ir mokyti kitus.
Pasitikėti nepažįstamais naujaisiais kolegomis skatino no-

ras kuo greičiau šalyje sukurti mažmeninės prekybos statybinėmis
medžiagomis, buities ir ūkio prekėmis tinklą, o periferijos
prekybininkams vilties teikė atsiradusi galimybė nepaskęsti sparčiai
tobulėjančios rinkos vandenyse.
Prieš penkiolika metų prasidėjusi partnerystė su regionuose
dirbančiais kolegomis plėtėsi sparčiai, tačiau nerimo dėl diegiamo
naujo verslo modelio buvo visiems. Ko gero, labiausiai jį jautė pirmųjų
tam pasiryžusių kooperatyvų, nedidelių prekybos įmonių vadovai. O
ką jau kalbėti apie „Senukus“, rizikavusius pasirašinėjant kiekvieną
tokią sutartį…
Pirmųjų eksperimentuotojų gretose buvo ir Jonavos bei Pakruojo rajonų vartotojų kooperatyvai.

„Jotrungės“ senbuviai (iš kairės) Kristina Jasiūnienė,
Gintas Freitakas ir Violeta Chaklauskaitė.

Jonava: „Tariamės, diskutuojame ir judame į priekį…“
Per visus tuos 15 bendradarbiavimo
metų jonaviečiai partneriai iš „Senukų“
mokėsi daug ko. Paklausę jų patarimų taip
pat ne kartą plėtėsi.
Paskutinį kartą „Senukų“ asortimento prekėmis prekiaujanti kooperatyvo
parduotuvė buvo gerokai išplėsta prieš
pat ekonominės krizės Lietuvoje pradžią.
Kas galėjo pagalvoti, kad taip atsitiks.
„Pirkėjams padidėjusi galimybė rinktis prekes gal pusmetį mums naudinga, o
paskui, kaip ir reikėjo tikėtis, sumanymams
ir planams sunkmetis gerokai pakenkė“, – apie
tai, kas buvo sutrikdę ilgametį nuoseklų
prekių apyvartos augimą atviravo rajono
vartotojų kooperatyvo „Jotrungė“ generalinė
direktorė Irena Skebienė.
Dabar prekyba jau atsigauna. Per-

nai geriau sekėsi, šiemet prekių apyvarta kol kas auga kiek lėčiau, tačiau
tariamasi, diskutuojama su „Senukų“
specialistais
ir
judama
į
priekį.
Partnerių Jonavos rajone galimybės
kuo geriau aptarnauti pirkėją iki tol
didėjo kasmet. „Kartais atrodo, kad „Senukai“ per daug reikalauja, bet kai bendromis jėgomis susitvarkome, suprantame:
taigi jie mums „apkerpėti“ neleidžia“,
– yra juokavę kooperatyvo darbuotojai.
Kai turėdami dvi ūkio, buities prekėmis,
statybinėmis medžiagomis prekiaujančias
parduotuves jonaviškiai įsirengė dar
vieną – tik statybinėmis medžiagoms
skirtą „Statybų duoną“, atrodė, ko dar gali
reikėti. Bet netrukus partneriai subrendo
naujoms permainoms: viename iš preky-

bos centrų buvo pakeista visa prekybos
įranga. Nedidinant plotų išplėtus prekių
ekspoziciją, moderniuose stelažuose atsirado galimybė parodyti kur kas daugiau prekių. Kiek vėliau buvo padidintas kito prekybos centro prekybos plotas.
„Visais partnerystės metais geriausi
kolektyvo ramsčiai buvo mūsų kolektyvo
senbuviai ir „Senukų“ specialistai“, – sakė
kooperatyvo vadovė.

Pakruojis: „Brendome kartu su partneriais…“

Kooperatyvo direktorė Ramutė Dačiolienė (pirmoji iš dešinės) su ilgametėmis
parduotuvės darbuotojomis Stanislava Eigirdiene, Vilija Balsiene ir Janina Vinciūniene.

„Ar prisimenate mūsų pokalbį
prieš dešimtmetį, kai buvau į „Senukus“
atvažiavusi
prekių?
–
retoriškai klausė Pakruojo vartotojų
kooperatyvo direktoriaus pavaduotoja Janina Vinciūnienė. – Ir dabar
tą patį pasakysiu: per pirmuosius
penkerius bendradarbiavimo su jūsų
įmone metus vieni kitus pažinome
iki siūlelio. Buvome vieni pirmųjų
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jūsų bendrovės partnerių, kartu šalinome
prekiauti trukdžiusias kliūtis ir tikėjome
bendradarbiavimo sėkme“.
Anot
kooperatyvo
senbuvės,
nesklandumų būta ir po penkerių, ir
vėlesniais bendradarbiavimo metais, bet
svarbiausia – vis didėjantis Prekybos
tinklo aptarnavimo skyriaus specialistų,
sandėlių darbuotojų, prekių grupių
vadybininkų geranoriškumas. Janina

pasidžiaugė, kad partnerystei su „Senukais“ – jau penkiolika: „Matyt, čia – kaip ir
šeimoje: visada rasime dėl ko padiskutuoti,
bet esame patenkinti, kad prieš tiek metų
mūsų keliai susikryžiavo“.
„Iš „Senukų“ prekes ėmėme pirkti beveik
nuo pat jūsų bendrovės veiklos pradžios,
bet rimtos partnerystės sutartį pasirašėme
1997-aisiais, – prisiminė kooperatyvo
direktorė Ramutė Dačiolienė. – Rekonstravome kooperatyvo 300 kv. m baldų
parduotuvę ir kolegų padedami įrengėme
patalpėlę
prekybai
ūkinėmis,
buities
prekėmis, statybinėmis medžiagomis“.
Padedami partnerių pakruojiečiai savo
veiklą po truputį plėtė – regione norėjosi
tapti „Senukų“ bendrovės veidu. „Dabar
džiaugiamės 1000 kv. m prekių „alėja“, atskira 700 kv. m „Statybų duonos“ parduotuve
ir labai tvirtais saitais su „Senukų“ specialistais. Mūsų prekių apyvarta buvo išaugusi
daugiau kaip tris kartus, tačiau ekonominė
krizė šiek tiek stumtelėjo atgal. Nenusimename – turint tokius partnerius įvairiomis
sąlygomis dirbti ramiau. Po truputį viskas
grįžta į savo vėžes“, – tikino direktorė.
Martynas Antanaitis

Verslumo dvasia
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Visuomenės harmonizavimo parko siekis – jungti žmones naujam gyvenimo būdui.
Prienų rajone įsikūręs Visuomenės harmonizavimo
parkas, „Senukų“ įmonių asociacijos prezidento Augustino Rakausko iniciatyva ir lėšomis suspindęs Lietuvos
kaimui dar neįprastomis architektūros bei poilsio spalvomis, vis labiau lankomas ne tik šio prekybos tinklo
darbuotojų. Čia jau organizuota daug įvairių renginių,
vis dažniau apsilanko užsienio svečių. Šiais metais Parke
vėl vyko nuotaikinga Lietuvos šeimų šventė, konkūrinio
jojimo čempionatas „Lietuvos taurė – 2012“, o vasarą
nuvilnijo „Senukų“ 20-mečiui pažymėti skirta šventė, į
prasmingą keturių dienų renginį buvo susirinkęs pasaulio
lietuvių jaunimas… Parko darbuotojai, svečius paikinę
nuostabaus kraštovaizdžio, įvairaus dydžio tvenkinių,
lauko žaidimų malonumais, juos džiuginti ruošiasi ir
atvėsus orams: SPA centre, 4 žvaigždučių reikalavimus
atitinkančiame viešbutyje, žirgyno manieže…
„Tikiuosi, kad mano vizijos ir investicijos kasmet atvers vis platesnį kelią spindulėliui, nešančiam šviesą į
Lietuvos kaimą, visuomenę skatins kurti naujas – harmoningo poilsio – tradicijas“, – yra rašęs šalyje gerai
žinomas verslininkas.

ir 4 žvaigždučių reikalavimus
Jo mintis apie tai, kaip ir kodėl Lietuvos žemėlapyje at- Parke yra vietos poilsiui
sirado Visuomenės harmonizavimo parkas, spausdiname atitinkančiame viešbutyje, šiuolaikiškai įrengtuose nameliuose, ir
palapinėse.
skaitytojų pageidavimu.

„Kuriame sistemą, kuri padės žmonėms
vienytis harmoningam poilsiui…“
Augustinas Rakauskas
Esu užsibrėžęs atlikti sunkų darbą – visuomenei
parodyti, kad šiame gyvenime reikia veikti, neignoruojant
nei dvasinio, nei materialiojo prado. Priėjau prie išvados,
kad norėdamas kažką padaryti, negali nuskriausti nė vienos
srities. Ilgai galvojęs, kaip parodyti šių skirtingų pasaulių
harmoningą sąveiką, supratau, kad reikia dvasinius
dalykus pernešti į materialią plotmę. Gali kiek nori kalbėti
apie turtus arba dvasingumą, bet jei to, apie ką kalbi,
neįgyvendinsi, viskas liks tuščiomis kalbomis.
Supratau, kad reikia parodyti, kaip turint savo dvasią,
įsitikinimus, konstituciją, filosofiją, galima sukurti verslą.
Kitaip neatskleisi savo vidinės būsenos. Bandžiau tą daryti
paskaitose, radijuje, laikraščiuose. Šie bandymai savo
indėlį įnešė. Intensyviai nuolat šiomis kryptimis dirbant,

Į jaukumu, gamtos grožiu išsiskiriantį Visuomenės harmonizavimo
parką šią vasarą buvo susirinkę pirmojo Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikimo dalyviai, Jie čia bendravo ir su Lietuvos respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaite.
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galima pasiekti rezultatų (aš juos pamačiau artimiausiuose
žmonėse, kurie greta manęs dirbo), bet esminio pokyčio
visuomenėje nesukelsi. Suvokiau, kad norėdamas įgyvendinti
savo sumanymą, turiu sukurti sistemą, kuri sujungtų tris sritis:
verslą, filosofiją ir poilsį.
Kurti Parką pradėjau jau tada, kai buvo surengta
pirmoji „Senukų“ šventė, kuria pažymėjome įmonės 10metį. Kas išryškėjo? Žmonės laisvalaikį supranta labai
skirtingai. Jo sąvoka irgi yra dvilypė. Daugeliui laisvalaikis
neįsivaizduojamas be alkoholio ir trankios muzikos, o norisi
parodyti, kad yra harmoningesnių būdų pailsėti, atgauti jėgas,
pasirūpinti ir fizine, ir psichine sveikata, būnant gamtoje,
sportuojant, medituojant, mokantis naujų dalykų. Būtina
mokytis ilsėtis taip, kad poilsis galėtų kelti ir dvasinį lygį.
Kaip 160 hektarų pritaikyti poilsiui, kuris keltų žmogaus
sąmoningumo lygį? Jeigu pakaktų poilsio pagal esamą
daugumos mentalitetą, užtektų tokių švenčių, kokias anksčiau
organizavome Rumšiškėse, bet norėjosi sudaryti tokias poilsio
sąlygas, kurios trukdytų poilsiautojams destruktyviai elgtis.
Be abejo, teks gerokai pasistengti, kad poilsiautojai mieliau
rinktųsi arbatą su medumi, o ne alų, kad vaikščiotų gryname
ore, klausytųsi paukščių čiulbesio, o ne trankios muzikos.
Aplinkui turi būti taip gražu, kad žmogus nė nedrįstų šiukšlinti,
nes tuomet kitiems atrodytų kaip nesubrendėlis. Kad norėtųsi
būti Parke, turime daryti kitaip nei įprasta. Kad padarytume
geriau, turime dirbti ir investuoti.
Reikia sukurti atmosferą, kurioje atsispindėtų tai, ką mes
skleidžiame žodžiais. Tada susiformuoja vientisa sistema:
verslas, kuris „gamindamas“ pinigus užtikrina kokybišką
poilsį, ir savo nuostatos, konstitucija, filosofija, žodžiais
nusakanti, ko siekia darbdavys, kuris tokią visumą kuria. Tokią
būseną sukurti padeda ir Parke esantys simboliai, skulptūros.
Kaip visa tai įgyvendinti? Svarbiausia darbuotojams
parodyti ne materialųjį rezultatą, bet nuostatas (įmonės
laikraštyje, „Žinių radijo“, kurį įsigijau, laidose), kad žmonės
suprastų šitą geležinę logiką, ir kad supratę jie norėtų prisidėti
prie šio proceso, norėtų naudotis tuo, kas pasiekta. Tikiuosi,
jog darbuotojai suvoks, kad jie turi viską, belieka tik veikti.
Sunku, labai sunku žmones išmokyti draugauti su gamta,
su gyvūnais, bet dar daugiau pastangų reikia juos išmokyti
bendrauti, draugauti tarpusavyje, mylėti vienas kitą. Visa
Parko aplinka turi daryti gerą įtaką žmogui: žirgai, takai,
sodinukai, miškas, medžiai, vanduo, paukščiai, pastatai,
saugumo priemonės. Labai džiugu, kad žmonės mokosi
jodinėti, glosto, prausia žirgus. Kai aplinkiniuose plotuose
vyksta medžioklės, ir gyvūnai veržiasi slėptis į mūsų parką.
Žmonės turi matyti gyvenimo kaitą, kaip viskas gamtoje
yra susiję, kaip įvairiausi gyviai ir daiktai išsitenka kartu.
Taigi kiekvienas Parke esantis krūmelis, medelis, triušiukas
reikalingas tam, kad padėtų mums visiems susikalbėti.
Parko viziją galima įgyvendinti tik užkirtus kelią daugeliui

Seminarams, konferencijoms
būriavosi mūsų šalies medikai.

tinkančiose

patalpose

šįkart

įprastam nešeimininkiškam, net barbariškam elgesiui su
viskuo, kas jiems tiesiogiai nepriklauso. Negalima pamiršti,
kad tą akimirką, kai žmogus susiduria su įgimta fiziologija,
godumu, pamirštama savigarba, etiketas. Reikia mokytis,
pratintis ilsėtis, tausojant ir džiaugiantis tuo, kas sukurta.
Parkas leis kiekvieną savaitgalį sau susikurti šventę.
Kad apsaugotume žmones nuo senų įpročių, kuriame
naujas laisvalaikio tradicijas. Tam padeda įvairios
stovyklos šeimoms, bendruomenėms, seminarai, pirtys,
masažai, organizmo valymas, sveikas maistas, koncertai,
pasivažinėjimai žirgais, dviračiais, rungtys, varžybos,
laipiojimas po medžius, plaukiojimas ir t. t. Norisi, kad
apsilankymas Parke būtų ne vienos dienos programa, o
postūmis naujam gyvenimo būdui. Kaip įprasta yra eiti į
darbą, taip galėtų tapti įprasta savaitgalį atvažiuoti į Parką,
tarsi savo klubą, kuriame galima praleisti laiką naudingai,
saugiai, įdomiai, maloniai.
Žinoma, Parke laukiami ir mūsų partneriai – suomiai,
baltarusiai, franšizės tinklo darbuotojai, vis dažniau
organizuoja savo renginius įvairiausios organizacijos,
skirtingų
religijų
atstovai,
firmos,
užsieniečiai.
Atsižvelgdamas į tai, kad turtingi žmonės nori matyti
turtingą aplinką, ryžausi čia pastatyti viešbutį, kuriame
jie gerai jaustųsi. Statome daugybę namų vidutiniams
poreikiams, o mažų poreikių keliautojams ruošiame
aikšteles palapinėms.
Mūsų žmogų svarbu pripratinti ir prie prabangos.
Kitaip jį labai lengva prabanga suvilioti ir nuvesti bet
kur ir bet kada. Jeigu esi mažai gražių, kokybiškų dalykų
matęs, tave lengva apgauti, bet nuolatinių Parko lankytojų
tuo jau nebenustebinsi. Norisi, kad „Senukų“ darbuotojai
būtų subrendę tinkamai esamomis gėrybėmis naudotis, kad
Parke jaustųsi laukiami.
Mano veikla, susijusi su Parku, ne vienam atrodo
nelogiška (žiūrint pagal pasaulietinius principus). Manęs
dažnai klausia: kokia šito projekto nauda, kaip visa tai
atsiperka? Visada atsakau, jog atsipirks ateityje. Tada
klausia, keleriems metams apskaičiuotas verslo planas.
„Dievas skaičiavo, todėl aš negaliu atsakyti, ar už 10, 20,
ar už 50 metų“, – atsakau. Ir kiekvieną dieną meldžiuosi,
kad Dievas neapleistų mūsų, padėtų protingai panaudoti
tuos pinigus, kuriuos leido uždirbti, prašau mūsų veiklą
nukreipti tokia kryptimi, kad skiriami pinigai daugintų gėrį.
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