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„Čia visa Lietuva“
Visuomenės harmonizavimo parką sudrebino ir
kelių tūkstančių „Senukų“ darbuotojų bei jų šeimų
apsilankymu.
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2013 m. Nr. 30 (66)
SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis
www.senukai.lt

Logistikos milžinui – penkeri

Prekių srautus valdo
elektroninė sistema

Prieš penkerius metus, 2008-ųjų vasarą, po daugelį vietų
išsimėtę „UAB „Senukų prekybos centras“ sandėliai pradėjo
tuštėti – visos juose sandėliuotos prekės buvo vežamos į Kauno rajone, Žemaitkiemyje (Domeikavos seniūnija) pastatytą
naują didžiulį terminalą. Į čia dirbti kėlėsi vis daugiau
geriausiai sandėliavimo specifiką išmanančių specialistų
– jiems pirmiesiems teko išbandyti modernius, elektronikos
valdomus, prietaisus. Mokėsi patys ir mokė kitus. „Senukų“
prekybos tinkle buvo žengtas dar vienas didžiulis žingsnis
modernizuojant sandėlių valdymą.
Visus tarptautinius standartus atitinkančio logistikos terminalo „reikalavo“ sparti „Senukų“ veiklos plėtra. Įspūdingai
atrodo šios beveik pusės kilometro ilgio ir apie 150 m pločio
patalpos. 65 tūkst. kv. m plote išsirikiavę daugybė eilių
didžiulius krūvius pajėgių išlaikyti 11 m aukščio stelažų.
Iš Prekių priėmimo zonos, esančios prie visų 30 vartų, link
stelažų ir atgal „nardo“ transportuotojai, su prekėmis sukiojasi modernius keltuvus valdantys sandėlininkai. Elektroninė
technika vieniems jų nurodo, prie kurių lentynų prekes vežti,

kitus informuoja, kuriame stelažų aukšte, kurioje jų vietoje padėti televizorių,
dujinę viryklę, žoliapjovę, skalbimo mašiną…
Tokia pat išmania technika dirba ir prekių komplektavimo aikšteles aptarnaujantys sandėlininkai. Jų rankose esantys elektroniniai skaitytuvai reikiamas
prekes stelažuose suranda labai greitai. Tolesni prekių keliai tiksliai veda į joms
skirtas vietas komplektavimo aikštelėse: aišku prie kurių vartų vežti, kuriai parduotuvei jos skirtos.
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„Senukų“
dviratininkų

triumfas
– 6 psl.

Kaune surengtuose plento dviračio maratone ir „Žalgirio“
3x3 gatvės krepšinio turnyre bene gausiausiai dalyvavo
mūsų įmonės darbuotojai.

Laukia dar vienas iššūkis 1000 darbuotojų
perkraustymas
„Senukų“ administracinio pastato statybų
darbai jau beveik baigti, tačiau, kaip dažnai
įprasta
įgyvendinant
didelius
projektus,
tikrųjų pabaigtuvių jame
dar teks palaukti. Kai
toks didžiulis objektas,
tiek daug gerų norų jį
įrengti taip, kad atitiktų
visus šiuolaikiškam biurui keliamus reikalavimus, suraityti parašų,
skelbiančių apie darbų pabaigą, neskubama. Taisomos
statybininkų, projektinių pakeitimų bei projektavimo metu padarytos klaidos, bandomos ir derinamos
pastate įrengtos įvairios sistemos, programuojamas
patalpų valdymas…
Šiek tiek vėluojančias įkurtuves komentavo
bendrovės prekybos tinklo Plėtros skyriaus projektų
vadovas Arvydas Kukys, kuriam statybų metu teko
valdyti šį projektą:
„Stengiamės, kad atsikrausčius į naująjį pastatą,
darbuotojams negadintų nuotaikos pasilikusių defektų
taisymas. Šiam objektui, jo įrengimo kokybei keliami aukšti reikalavimai ir siekiama, kad pastatas iki
įsikeliant darbuotojams būtų perimtas tik ištaisius visas
klaidas. Nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios daug
dėmesio buvo kreipiama į tai, kad būsimame administraciniame pastate darbuotojams įrengtos patalpos ir jų
darbo vietos būtų patogios, funkcionalios, atitiktų visus
joms keliamus reikalavimus, kad pastatas būtų taupus.
Rūpinomės, kad jame būtų patogu dirbti ne tik pirmaisiais po atsikraustymo metais, bet ilgą laiką. Teko
atstovauti mūsų įmonės pozicijai tiek tariantis su projektuotojais, tiek su rangovais. „Senukų“ prekybos
tinklo Plėtros skyrius glaudžiai bendradarbiavo su
bendrovės vadovybe, Personalo, ISES ir kitais skyriais. Architektūrinės dalies sprendimais rūpinosi Agnė
Natkevičiūtė, jos kolegos iš „G. Natkevičiaus biuro“,
pats pastato architektas Gintautas Natkevičius.

Nukelta į 3 psl. >>

Iš vizijų ateina patirtis, o ne iš patirties vizijos.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

PADĖKOS
Nuoširdžiai dėkojame „Senukų“ labdaros ir paramos
Nuoširdžiausiai dėkoju „Senukų“ labdaros ir parafondui, kad atsiliepėte į mūsų prašymą ir parėmėte Lietu- mos fondui už suteiktą pagalbą. Jau antrą kartą Jūsų gera
vos neįgaliųjų rinktinės dalyvavimą tarptautiniame biliardo valia man padėjo greičiau pasveikti po patirtų traumų ir
(Novuss) čempionate, kuris įvyko š. m. balandžio 18–21 sugrįžti į darbą.
dienomis Odesoje (Ukraina).
Džiaugiuosi, kad jautrumo ir atidos tradicijos mūsų
Tokiame reikšmingame renginyje mūsų asociacijos įmonėje puoselėjamos jau daugelį metų.
rinktinė dalyvavo trečią kartą. Esame labai patenkinti jos
Taip pat dėkoju visiems kolektyvo nariams, kurie savo
pasiektais rezultatais. Bendroje komandinėje įskaitoje iš 43 2 proc. iš valstybei sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių
komandų užėmėme 8-ąją vietą.
skyrė mūsų bendrovės labdaros ir paramos fondui. Tai vieGintas Jonauskas
Lietuvos neįgaliųjų biliardo asociacijos prezidentas

nas iš daugelio būdų padėti vieni kitiems.

Jūratė Gapšytė

Fondo lėšos – tiems, kam labiausiai jų reikėjo

Edita Zakšauskienė, vyresnioji vadybininkė

„Senukų“ labdaros ir paramos fondas dėkoja
visiems Lietuvos žmonėms, skyrusiems 2 procentus
sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Ačiū visiems
darbuotojams, kurie užpildė prašymą FR512. Taip pat
noriu padėkoti parduotuvių direktoriams, skyrių vadovams, organizavusiems šios formos prašymų užpildymą
ir pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai laiku.

mokyklos, ligoninėms ir kitiems paramos gavėjams) –
59066,51 Lt.
Fiziniams asmenims (neįgaliesiems, ligoniams, bedarbiams, kitiems pagalbos stokojantiems žmonėms) –
89982,38 Lt.
Iš šios sumos UAB „Senukų prekybos centras“
darbuotojų šeimoms – 61000,00 Lt.

2012 metais fondo suteikta parama ir labdara:
Juridiniams asmenims (vaikų namams, specialiosioms

Vida Grinienė
„Senukų“ labdaros ir paramos fondo vyr. buhalterė

„Žinių radijo“ studijoje vėl neramu. Šį kartą pas šio radijo savininką Augustiną Rakauską lankėsi VGTU transporto
ir statybos inžinerijos studijas baigę būsimieji verslininkai
Gedas Špakauskas, Airidas Blažaitis ir Modestas Naujokas,
ieškantys pirmosios savo verslo vizijos. Vienas kitą vaikinai
apibūdina kaip kūrybingus, veiklius, darbus atliekančius
nuo A iki Z, klausimus keliančius ir atsakymų ieškančius
jaunuolius, siekiančius kartu sukurti savo bendrą verslą.

Dainoras Šimkus, Transporto skyriaus direktoriaus pavaduotojas
(antras iš dešinės)

Laidos „Verslumo dvasia“ svečių sumanymą A. Rakauskas apibūdino taip: „Labai gerai, kad savo tikslo siekiate
trise. Tokia žmonių grupė yra labai didelė galia, kuri susiveda
į ekonomiką – pelną, pinigus, verslo sėkmę, darbo vietas,
tačiau suvokdami materialiąją, pasaulietinę verslo pusę, jauni
žmonės turi kelti sau klausimus, kokia dvasia, jausmas jungia juos, kartu siekiančius bendro tikslo. Šventieji raštai ne
tuščiai laiko svarbia augančią kolektyvo tarpusavio galią,
kuri tarp žmonių atsiranda tik užgimus santarvės ir vienybės
jausmui.“
Patyrusio verslininko akimis, augantis verslas – tai nuolatiniai mainai tarp
to, ką jie turi, ir tarp to, ką nori gauti.
Norintys sukurti daug pinigų arba įkurti
didelį verslą turi aukoti tai, kas jiems
yra brangiausia. Aukoti – jausmus,
laiką, galimybę bendrauti, nes vietoje
to jie turi jausti kuriamą verslą, darbuotojus, pavaldinius,
marketingą, klientą, gamintoją. Versle, teigė A. Rakauskas,
vyrauja taisyklė – kuo jis labiau plečiasi, tuo daugiau reikia
atiduoti jausmų, tuo daugiau tenka aukoti. Kuo daugiau tenka
aukoti – tuo mažiau lieka pačiam. Vieną dieną išdalinti jausmai ir sveikata tampa pinigais, mašinomis, gamybos cechais,
parduotuvėmis.
Laidos „Verslumo dvasia“ iniciatoriui daugiausia rūpėjo
jaunuolių jausmai, rinkos ir vienas kito pajautimas, juose
bręstančios ar jau susiformavusios vizijos. „Šiandien mes dar
sunkiai įsivaizduojame, kur galėtume save realizuoti, todėl
atvykome pas Jus tikėdamiesi, jog padėsite surasti teisingą
kelią, pasiūlysite šiuolaikišką idėją. Manėme, kad ją mes surasime kelionės į Norvegiją metu. Vis tik bendros pastangos
ir sunkus darbas šioje šalyje nesuteikė aiškumo, o namų ilgesys išvijo mus atgal į Lietuvą“, – atviravo Airidas.
Į nuoširdų pasipasakojimą verslininkas A. Rakauskas
atsiliepė patarimu verslą jauniesiems inžinieriams puoselėti
toje srityje, kurioje turėtų bent minimalios patirties, nes
puoselėti viziją nuo nulio yra labai sunku. „Man labai svarbu
girdėti, ką jaučiate jūs, nes šiandien atėję kalbėtis su manimi
stiprinate mano sielos dvasią. Klausydamas jūsų aš mokausi ir

Zita Macevičienė, revizorė

Valdas Stebuliauskas, jaunesnysis sandėlininkas

Jūratė Adomaitytė, dispečerė ir Evaldas Karalius, prekių
transportuotojas

pastebiu jūsų klaidžiojimus, vizijų ieškojimą kažkur išorėje,
norą paimti ir materializuoti svetimą, sukurti iš to gyvybę.“
Verslininko nuomone, vizija turi gimti svajojant, mintį
išnešiojant ir pagimdant ją kaip kūdikį. Tai kūryba, kuria turime įkvėpti jau daug pasiekusius žmones. Pasak A.
Rakausko, verslininku negimstama, kada perimame kito
patirtį, kapitalo dalį, valdome jo verslą. Priešingai, klausydami kito aiškinimų, bet ne savo širdies balso, įgyjame vasalo
statusą. A. Rakauskas tikino, kad iš vizijų ateina patirtis, o
ne iš patirties vizijos. Jos gimsta svajonėse, noruose, jausmuose. Tam, kad svajonė taptų kūnu, gyva materija, reikia ją
įsimylėti. „Analizavau rinką gal kokius penkis metus, buvau
visiškoje neviltyje. Važiavau į Kanadą, Lenkiją, kur mačiau
pirmus statybinių medžiagų centrus, ir galvojau, kokie laimingi būtų lietuviai, jeigu tokie prekybos centrai stovėtų
ir mūsų šalyje. Svajojau apie parduotuves, kuriose žmones
ne tik apsipirkinėtų, bet ir lankytųsi kino teatruose, leistų
laisvalaikį. Šiandien Kaune stovintys „Megos“ ir „Banginio“
prekybos centrai, Visuomenės harmonizavimo parkas – mano svajonių pasekmė. Tačiau
troškimai nestovi vietoje. Dabar rašau knygą
apie jausmus, kuriu „Verslumo dvasios“ laidas „Žinių radijuje“, skleidžiančias patirtį bei
padedančias orientuotis tokiems žmonėms
kaip jūs“, – dalijosi mintimis verslininkas,
kurio atvirumas paskatino diskusiją apie galimybes verslą kopijuoti.
Tokia linkme pokalbį pasuko Modestas: „Man teko dalyvauti viename seminare, kuriame buvo daug kalbėta ar verta
kopijuoti kitų verslą. Ar galima tą darančius žmones laikyti
verslininkais? Juk tai būtų jau nebe jų idėja, vizija. Bet gal
taip pasisektų kompensuoti patirties stoką? Mes norėtume susirasti tokį patarėją, kuris padėtų sukurti šiandienai aktualią
verslo idėją.“
A. Rakausko nuomone, kiekvienas nukopijuotas verslo modelis turi ribas plėtrai, bet jeigu mes nekopijuotume dar ir
šiandien važinėtume arkliu. „Nesu prieš tai, kad tobulintumėte
kažkokį jau esamą verslo modelį, tačiau tą verslo modelį turite įsimylėti jūs, o ne aš, – tėviškai patarinėjo verslininkas.
- Įsivaizduok, Modestai, tu man sakai, kad padėčiau išsirinkti
tau žmoną. Visą mūsų šį bendravimo laiką neatsisakau duoti
patarimų ir siūlau rinktis pagal savo jausmus, skonį, savybes, poreikį. Susiradus širdies draugę siūlau ateiti pas mane,
nes aš, kaip turintis didesnę patirtį, galėsiu pasakyti apie
tykančius pavojus.“
Pasak Augustino Rakausko, viziją auginame kaip daigą,

Verslo viziją
auginame
kaip daigą...

Dovilė Latakienė, vadybininkė
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Donatas Valeika, skyriaus vadovo pavaduotojas
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Žmonėms reikia sąlygų, kad atsiskleistų jų galimybės.
Laukia dar vienas iššūkis...
>> Atkelta iš 1 psl.
Su naujuoju objektu susiję darbai vyksta jau trečius metus.
Per tą laiką daug bendrauta su projektuotojais, architektais ir
baldininkais, siekiant įrengti patogų, šiuolaikišką biurą. Patirties
sėmėmės iš analogiškų administracinių pastatų Lietuvoje ir
užsienyje. Analizavome, kaip įrengti, kas juose patogu, o kas
ne, kokias idėjas galime pritaikyti savo pastate, jas adaptuojant
prie mūsų įmonės poreikių ir funkcijų. Projektavimo darbų ir
statybų metu beveik kiekvieną dieną, kartais net ir po kelis
kartus, vyko susitikimai su mūsų įmonės padalinių vadovais.
Šiame projekte dirbo ir tebedirba didelis būrys specialistų:
architektai, projektuotojai, konstruktoriai, statybų rangovai
bei subrangovai, mūsų bendrovės ir pastato savininko įmonės
projektų valdytojai. Buvo ne viena situacija, kai pasitarimų
metu teko ieškoti kompromisų tarp to, kas gražu ir kas funkcionalu. Dar kartą įsitikinome, kad geriausi sprendimai atrandami diskutuojant. Kaip pavyzdį norėčiau pateikti svarstymų
dėl patalpų išplanavimo
rezultatą.
Pradiniame
variante buvusi elementari
kabinetinė
sistema pakeista į lengvai
transformuojamą
mobiliąją.
Nulėmė
nuomonė, kad interjero sprendimai turėtų
būti ne tik gražūs, bet
ir funkcionalūs. Nuo
antrojo
iki
šeštojo
aukšto sienų konstrukcijos įrengtos taip, kad,
esant poreikiui, patalpos
gali būti suskaldomos
arba sujungiamos lengvai išardomomis pertvaromis. Visa tai neturės
įtakos
nei
patalpų
vėdinimui, vėsinimui,
nei apšvietimui, įeigos
sistemai.
Vienas iš pagrindinių
iššūkių, kurie mūsų dar laukia, – administracijos darbuotojų
perkraustymas į naujas patalpas. Jei likę darbai vyks kaip numatyta, į pastatą įžengti tikimės rudenį.“

Administracinio pastato architekto Gintauto
Natkevičiaus komentaras. Nelabai įsivaizduoju, kaip

būtume išsivertę be patyrusių, savo darbui atsidavusių
„Senukų“ bendrovės specialistų. Jie labai atsakingai atstovavo pastate dirbsiančių kolegų interesams, supažindino mus
su visų padalinių specifika. Taip pasakyčiau: jūsų įmonės
specialistai atliko adaptacinį, edukacinį, „vertėjavimo“
darbą tarp architektų ir „Senukų“ darbuotojų. Juk šis biuras
tūkstančiui žmonių ir jų poreikius darbe mes turėjome suvokti.

Prekių srautus valdo elektroninė sistema
>> Atkelta iš 1 psl.
„Visus tuos prekių srautų valdymo procesus darbuotojams reikėjo suvokti, prie jų priprasti. Mokėme
visus iš senesnių sandėlių persikėlusius darbuotojus,
bet išliko tie, kurių moderni technika „negąsdino“,
kurie norėjo tobulėti. Atėjo daug naujų žmonių Juos
mokė mūsų jau išmokyti sandėlininkai. Per tuos
penkerius metus daugelis terminalo darbuotojų tapo
patikimi modernios technikos valdytojai. Negali
nepastebėti, kad sandėliavimo procesų valdymas
dabar dažnam jau teikia malonumą“, – savo mokytus kolegas apibūdino sandėliavimo ir komplektavimo vadybininkas Mindaugas Žemaitis.
Mindaugui Valančiui kartu su šio projekto diegimo komanda tuo sudėtingu terminalo įrengimo metu
teko būti atsakingam už modernaus sandėliavimo
valdymo ir logistikos procesų įdiegimą. „Dirbdami
ankstesniuose sandėliuose net neįsivaizdavome, kad
logistikos valdymo sistema gali būti toki sudėtinga,
o juo labiau, kad patiems ją teks įdiegti. Bet kai
tokie didžiuliai prekių srautai, be elektronikos pagalbos jų būtų neįmanoma suvaldyti. Vykusiame
konkurse sandėlių valdymo sistemą rinkomės labai atsakingai, valdyti sandėliavimo procesus su
nauja programa mokėmės iš atvykusių Olandijos
ir Didžiosios Britanijos specialistų. Logistikos
procesų valdymą teko pritaikyti atsižvelgiant į naujo
terminalo specifiką ir įmonės poreikius. Patalpose
viską įrengėme taip, kad įsigyta moderni technika
žinotų, kurioje vietoje yra prekių priėmimo, komplektavimo zonos, konkrečios prekių lokacijos vietos“, – pasirengimo naujoviškam darbui mėnesius
prisiminė sandėliavimo procesų projektų vadovas.
„Džiaugiamės pasaulinio lygio sandėliavimo
įranga, prekių transportavimui ir kėlimui skirta
technika, – darbą Centriniame logistikos terminale
komentavo jo vadovas Darius Lingė. – Ankstesniuose
„Senukų“ sandėliuose buvome išmokę dirbti su
elektroniniais prietaisais, tačiau naujose patalpose
esanti technika kur kas modernesnė. Dabar visų
pagrindinių sandėliavimo funkcijų užsakovė ir vykdytoja yra elektronika. Teko įdiegti naują darbo organizavimo tvarką – atsisakėme patalpų skirstymo
į sandėlius pagal prekių paskirtį. Dabar visas darbas atliekamas penkiuose sektoriuose, kur prekės
sandėliuojamos pagal jų fizines savybes: vienur – padėklinės, kitur – stambių gabaritų… Žymiai padidėjo darbo
našumas, sumažėjo rankų darbo, įvairios paskirties prekėms esant po vienu stogu kur kas patogiau tapo ir tiekėjams,
„Senukų“ darbuotojams, mūsų partneriams ir, svarbiausia, klientams.“
Antanas Marčiulionis
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Mes „Senukuose“
Grįžtame prie temos:

„Ant „svarstyklių“ –
vadovų bruožai“

„Senukuose“ jų, besirūpinančių ne vien savimi, labai daug. Tokia šių darbuotojų pareiga. Į
bendrovę atėjo dirbti konsultantais, vadybininkais,
sandėlininkais, o dabar vadovauja mažesniems ar
didesniems kolektyvams. Plečiasi įmonė – daugėja ir
vadinamųjų pirmosios bei vidurinės grandžių vadovų,
tapusių padalinių sielomis ar dar tik ieškančių kelio į
kolegų širdis bei protus.
„Verslumo dvasios“ laikraštyje ne kartą spausdinome darbuotojų nuomones apie tai, kokius vadovo
bruožus jie labiausiai vertina. Dalį jų pateikdami
šiame numeryje, laukiame jūsų samprotavimų. Nurodykite jums priimtiniausius. Parašykite, kaip vadovo
bruožus, bendravimo aspektus vertinate, kas, jūsų
nuomone, skyriaus, grupės, sandėlio ar kurio nors
kito padalinio vadovo tarpusavio santykiuose su jam
pavaldžiais darbuotojais aktualiausi.
Svarbiausias šios diskusijos tikslas – išsiaiškinti,
kokie vadovų charakterio bruožai jums labiausiai padeda tobulėti, kaip įsivaizduojate jų pačių
tobulėjimą.
Audrius: „Mūsų įmonėje dažnai vartojamas žodis
„geranoriškumas“. Matyt, todėl jį ir pajuntame vis
dažniau. Kuo daugiau geranoriškumo darbuotojai
įžvelgs bendraudami su vadovais, tuo sparčiau bręs
kiekviena komanda. Kai būdami vadovai nesistengiame
kolektyve būti išskirtiniai, savo nuomonę ar reikalavimus visada pagrindžiame, įsiklausome, ką sako
darbuotojai, gerai jaučiamės visi. Skatinkime žmonių
atvirumą, pasidalinkime žiniomis ir mūsų santykiuose
visada bus juntama šiluma…“
Rimandas: „Net ir labai mažo kolektyvo darbo
rezultatai daug priklauso nuo mikroklimato. Matydami tarpusavio santykius, jau galime spręsti apie tam
žmonių būreliui vadovaujančio darbuotojo pastangas.
Vadovauti ir tapti reikalingam, visų vertinamam – labai skirtingi dalykai. Kai darbuotojai jaučia ir mato,
kad vadovas visada pasirengęs padėti, kai pas jį ateina
tiek su savo rūpesčiais, tiek su džiaugsmais, reiklumo
sąvoka įgauna visiškai kitokią prasmę. Juk tokiais atvejais padarysi viską, ką gali, vien todėl, kad vadovas
gerai jaustųsi. Štai kur tobulo vadovavimo esmė…“
Vilma: „Visada malonu matyti, kai pareigos kolegos nepakeičia, o tik suteikia atsakomybės, kurią
stengiamasi parodyti ne vadinamojo viršininkavimo,
o kompetencijos, geranoriškumo principais. Mūsų
skyriaus vadovė niekada nėra pasakiusi neturinti laiko paaiškinti. Prieis, patars, paklaus, kaip sekasi. Turime į ką kreiptis, su kuo pasitarti. Jos kompetenciją
pajuntame aiškindamiesi bet kokią problemą. Labai
džiaugiamės, kad savo žinių ji pabrėžtinai nedemonstruoja, paaiškina labai paprastai…“
Vaidas: „Gerai pažįstu keletą savo bendraamžių,
kurie į darbą kitose bendrovėse vangiai eina tik todėl,
kad, anot jų, nuotaiką gadina tiesioginiai jų vadovai.
Net keista, kad taip gali būti. Juk net ir labai mažo
kolektyvo darbo rezultatai daug priklauso nuo aplinkos,
kurioje dirbi. Tuo savo skyriuje įsitikinau pats. Dažnai
su kolegomis pasikalbame apie mūsų vadovę: tai
tikrai jos nuopelnas, kad darbo valandos parduotuvėje
prabėga nepastebimai, kad savo ir bendrų pastangų rezultatais galime pasidžiaugti…“
Donatas: „Kiekvienas žmogus – vis kitas charakteris, kitos žinios. Todėl ir vadovai skirtingi. Sakyčiau,
tarpusavio santykiai skyriuose yra būtent jų rankose.
Kolegas prieš save nuteikti labai nesunku. Vienoks darbas, kai su tavimi bendraujama kaip su mažiau žinančiu
kolega, kitoks – kai esi pabrėžtinai menkinamas.
Nežinau, ko tokiu atveju galėtų būti vertas skambus
raginimas, pavyzdžiui, siekti bendro tikslo…“
Diana: „Tarpusavio santykiai, susiklausymas labai daug priklauso nuo padalinio vadovo. Visą laiką
maniau, kad skyriaus, kuriam vadovauju, darbuotojai
yra patys geriausi. Matyt, man sekėsi tokią komandą
suburti… Bet kokiu atveju su pavaldiniu reikia kalbėtis
tik gražiuoju, net jei ir ką nors ne taip padarė. Beveik
kiekvieną dieną prieš darbą ar po jo kelioms minutėms
susirenkame pasitarti. Jei reikia, pasikalbame individualiai. Darbo atmosferai visa tai turi didelės įtakos…“

Laukiame jūsų atsiliepimų. Savo nuomonę
galite išsakyti telefonais 809 arba 8 650 59 546,
8 699 85 833 ir el. p. antmar@senukai.lt.

4 Verslumo dvasia

Dažnas esame patyręs nesaugumo jausmą patekę į
naują aplinką. Nepažįstami žmonės, neįprastos jų bendravimo ir elgesio taisyklės neretą naujoką trikdo ilgokai.
Situacijos, kuriose dažnai jaučiamės kaip ant žarijų,
suteikia mums progą jų išvengti arba priimti tai kaip
galimybę patobulėti.
Mokytis pažinti save ir bendradarbius naujieji
„Senukų“ prekybos centro darbuotojai pradeda jau nuo
Personalo skyriaus durų, o atėję į darbo vietą nedrąsiai
ieško paramos ir paskatinimo iš seniau dirbančiųjų.
Kokius naujokus jų adaptacijos mėnesiais nori matyti
8-osios parduotuvės senbuviai ir ko tikisi iš šių patirties
neturinčių kolegų? Ką
jie mano apie kolektyvo pastangas, ruošiant
naujus specialistus?

Daugelį metų „Senukuose“ dirbantis Saulius Juškevičius
taip pat pabrėžė naujoko pastangų reikšmę: „Manau, kiek
emocinių ir fizinių pastangų į savo naują aplinką įnešame,
tokių rezultatų ir sulaukiame“. Pasak jo, kiekvienam naujai
atėjusiam darbuotojui reikia noro kuo greičiau išsiaiškinti
darbo pobūdį, perprasti tarpusavio bendravimo ypatumus.
Daivos Bubnienės manymu, pirmiausia turi jaustis paties kolektyvo pastangos: „Gerai, kad patirtį turintys kolegos stengiasi naujam darbuotojui padėti įsilieti į kolektyvą.
Juk nepažįstamoje aplinkoje jam tikrai sunku ne tik todėl,
kad turi priprasti prie komandos, bet ir išmokti dirbti.
Kiekvienas iš mūsų esame skirtingi, todėl naująjį kolegą
turėtume priimti tokį, koks
jis yra.“
Panašias mintis išgirdome
ir iš konsultantų Manto Norbuto, Daivos Gurskienės.
„Gerai, kad prisimename
save pačius, kaip dažnai
dairydavomės pagalbos, ir stengiamės naujokams padėti“,
– sakė Mantas. „Taip, kolektyvo draugiškumas ir atidumas
naujiems darbuotojams reikalingas labiausiai. Todėl, kad
toks požiūris į mažiau patyrusius kolegas juos moko dirbti
komandoje“, – pritardama kolegai pabrėžė Daiva.
Darbuotojai samprotavo įvairiai, daugelis jų suvokdami, jog svarbiausia yra abipusės pastangos ir didelis noras
susikurti darbinę aplinką tokią, kurioje būtų gera dirbti.
Kiekvienas, kurį kalbinome, pripažino geranoriškumo
svarbą. Ir tai suprantama: kuo greičiau naujokas komandoje tampa savas, tuo geriau visiems; tik išnykus nepatyrimo įtampai atsiranda konsultanto betarpiškas ryšys su
klientais.

Bendravimo atspalviai

Kartu stengtis - lengviau!

Skyriaus
vadovo
pavaduotoja
Jurgita
Lipnickienė yra mačiusi ne vieną pirmosiomis darbo
savaitėmis pasimetusį naujoką. „Visada jiems sakau: kodėl
užsidarote savo baimių kiaute – tas jums labiausiai ir
trukdo kuo greičiau suvokti naujos aplinkos ypatumus, –
kalbėjo Jurgita. – Turime save motyvuoti judėti pirmyn
netgi tada, kai problemos mums mina ant kulnų. Visa tai, ką
pasiekiame ir ko nepavyksta pasiekti, labai daug priklauso
nuo pačių naujokų aktyvumo.“
„Kas svarbiausia į kolektyvą naujai atėjusiems kolegoms? Patiems būti iniciatyviems, jausti atsakomybę už
patikėtas pareigas, niekada nebijoti klausti ir pasirodyti
neišmanančiais. Be abejo, kad reikalingas patirtį turinčių
bendradarbių geranoriškumas padėti, bet pirmiausia jie
turi matyti pačių pastangas, žingeidumą“, – samprotavo
konsultantė Daiva Valionienė.

Martyna Stankevičiūtė

Laukti ar siūlytis?
Buvo ir bus darbuotojų, ironiškai besišypsančių iš
visiems gerai žinomo posakio: „Visi esame savo laimės
kalviai“. Dažnai net ir nuoširdžiai besistengiantis kolega nelinkęs į šią tiesą gilintis – sąžiningai atlieka jam
patikėtą darbą, o apie įmonėje esančias tobulėjimo galimybes nepagalvoja. Net tada, kai su juo kartu į kolektyvą
atėjęs bendradarbis net kelis kartus pakyla pareigose. Ne
iš vieno esame girdėję ir taip sakant: „Man laimė yra dirbti
patinkantį darbą. Vadovais visi negalime būti.“
„Žinoma, kad tai tiesa. Tokie žmonės yra didžiulis
kiekvienos komandos ramstis, – primintas situacijas
trumpai apibūdino vieno iš Centrinio sandėlių terminalo
padalinių vadovas Egidijus. – Bet apie save aš galiu taip pasakyti: abejoju, ar man patiktų, jeigu daugelį metų dirbčiau
vienose pareigose. Galvočiau, kad nepateisinu savo vadovų
lūkesčių.“
„Prisimenu, kažkada sakei, kad naujų pareigų
prašytis negalėtum. Ar šiandien irgi taip galvoji?“ –
klausiau „Senukų“ senbuvio.
„Be
abejo.
Nesugebėčiau prašytis.
Juk įmonėje vyksta
konkursai. Jeigu kuriai
grandžiai reikia vadovo
ir nori užimti tas pareigas, dalyvauk konkurse,
dėstyk savo viziją, parodyk, kaip apie vienus ar
kitus dalykus samprotauji, ir tavo žinios bus
įvertintos. Į „viršų“ taip
kopė dauguma kolektyvo žmonių.“

„Be mažiausios abejonės. Kaip aš dabar į tai žvelgiu?
Nežengus paties pirmojo žingsnelio, o juo labiau antrojo, kai pradėjau dirbti sandėlyje, gal ir būčiau likęs
nepastebėtas. Žinoma, galima svarstyti ir kitaip: darbas mažmeninėje prekyboje, kurioje jau buvau bebaigiąs
įsitvirtinti, taip pat galėjo išplukdyti į platesnius vandenis. Bet įleisti šaknis į dar neartą sandėliavimo subtilybių
dirvą, matyt, buvo lemta. Kaip sakoma, kuo giliau į mišką,
tuo daugiau medžių, tuo daugiau noro juos labiau pažinti.
Mūsų šios specialybės niekas nemokė – mokėme vieni kitus, mokėmės vieni kitus pažinti ir darėsi vis lengviau. O
galimybės tobulėti bendrovėje visada yra didelės. Tai kodėl
netobulėti? Atsakomybė, kaip ir rizika, yra sąlyginiai dalykai. Visa tai priklauso nuo mūsų pačių požiūrio į save.
Dėl to „Senukuose“ kasdienybe ir tapo ra-ginimas pirmiausia gerai pažinti save patį. Jeigu ryžtuosi kuriam nors darbui, esu tikras, kad padarysiu. Turėsiu padaryti. O tai jau
yra iššūkis.“
„Situacija, verčianti ieškoti sprendimų, įrodyti sau,
jog esi šio to vertas...“
„Sunku pasakyti, kaip
galėčiau
jaustis,
jeigu
pasitikėjimo nepateisinčiau.
Visada esu įsitikinęs, kad
taip būti negali, nes kiekvienam mūsų duota mąstymo
galimybė, ieškoti būdų
save apsaugoti galimybė.
Išanalizuokime
pavojingiausias
paslydimo
vietas ir atsitverkime nuo
jų. Pastatykime barjerus
ten, kur galima suklupti, ir bus ramiau. Šitaip ir ugdomas
kūrybiškumas. Ką žinojau, įvairiais būdais perdaviau
visiems man pavaldiems sandėlių vedėjams ir daug kas
mūsų ūkio zonoje ėmė keistis.“

Atsakomybės
našta priklauso
nuo mūsų požiūrio
į save

„Nori pasakyti, kad iki tų atsakingų funkcijų, kurios
tau patikėtos dabar, atvedė konkursai?“
„Ne, man jų neprireikė. Tikriausiai buvau pastebėtas
ir pripažintas kaip tinkamas kandidatas į kitas pareigas.
Pardavėju buvau dirbęs tik du mėnesius, kai paaukštino
į vyresniuosius pardavėjus. Pasiūlė vadovauti skyriui ir
pasakė: „Tikime, kad susitvarkysi. O daugiau tvarkos, čia
reikia.“ Gal kažką tinkamo tokiam darbui manyje pastebėjo.
Ko vadovai pageidavo, tą įgyvendinome. Kai vyko atranka
į sandėlininkus, paskyrė dirbti į Kaune, Pramonės pr., naujai pastatytus sandėlius. Netrukus tapau sandėlio vedėju..
Per septynerius darbo metus 63-ajame sandėlyje pavyko
suformuoti tokią komandą, kad vienas kitą supratome iš
pusės žodžio. Visiems buvo malonu, kai mūsų darbą vertino ir terminalo, ir įmonės vadovai. Matyt, ir dėl to buvo
pasiūlytos sandėlių terminalo administratoriaus pareigos.
Reikėjo su žmonėmis dirbti, juos pažinti. Norėjosi, kad
jie žinotų, ko iš manęs tikėtis, kuo aš jiems galiu padėti.
Visada stengiausi laikytis duoto žodžio, griežtumą derinau
su teisingumu, su darbuotojų motyvacija.“
„Sprendžiant iš to, kad vis ėmeisi atsakingesnių
pareigų ir jų neatsisakei, iššūkiai tavęs nebaido. Kas
nulemia tavo apsisprendimą? Juk kuo aukštesnis karjeros laiptelis, tuo didesnė atsakomybė, didesnė rizika.
Kaip iš šiandienos pozicijų vertini visus tuos žingsnius?
Ar juos pakartotum?“

„Suprantu, kad šiais žodžiais skatini laukti
pasiūlymų, o sulaukus neatsisakyti. Betgi žinai, kaip
kartais į pasiūlymą reaguojama – mandagiai paprašoma
palikti ramybėje. Vadovas, siūlantis aukštesnes pareigas, įsitikinęs jog darbuotojas joms tinkamas, o šis
prisiimti didesnės atsakomybės nenori.“
„Na taip, žmogui neįsiūlysi, jeigu jis nenori. Todėl
šiame pokalbyje ir bandžiau šiek tiek įrodyti, kad dažname
mūsų glūdi tai, ko mes patys nežinome. Pradedi dirbti,
pradedi labiau save analizuoti ir šį tą atkapstai. Mūsų padalinyje žmones padrąsinti padeda gana sėkmingai veikianti
rezervo ruošimo sistema. Specialistus, įvairių grandžių
vadovus ruošiame iš anksto, jiems reikalingas žinias perteikdami po kruopelytę, būsimoms pareigoms pratindami.
Ir moderniame naujajame sandėlių terminale pritaikėme
šią anksčiau naudotą metodiką. Kai kurioje nors veiklos
grandyje prireikia specialisto ar vadovo, naujus žmones
į atsilaisvinusią vietą siųsdami būname ramūs, ir darbuotojai naujas pareigas perima be streso. Savo darbo jau
neįsivaizduojame be tokio mūsų vadinamojo atsarginio
varianto.“
Kalbėjosi Antanas Marčiulionis
2013 m. Nr. 30 (66)

Tik nuoširdžiai bendraudami galime suvokti harmonijos vienybės poreikį.

„Čia visa Lietuva“ – Lietuvos šeimų džiaugsmui
„Jau tradicija tapusi šeimų šventė „Čia visa burbulai, spalvoti piešiniai, išmarginusieji mažųjų
Lietuva“ šiemet Visuomenės harmonizavimo parką svečių veidus.
sudrebino ir kelių tūkstančių „Senukų“ darbuotojų
Parko pievos iki vėlaus vakaro skendo geltonoje
ir jų šeimų apsilankymu.
„Senukų“ balionų jūroje, kuri ypač daug džiugesio
Nors Tarptautinė šeimos diena visame pasaulyje kėlė mažiesiems. Nuo linksmybių įšilę vaikai ir
minima gegužės 15-ąją, renginio organizatoriai pa- jų tėveliai galėjo džiaugtis dar viena pramoga –
sirinko simbolišką datą – birželio 1-ąją, Vaikų gy- gaisrininkų surengtu vandens purslų šou. Pirmieji
nimo dieną. Mažieji yra ta jungiamoji grandis, kuri į purslus pasinėrę mažieji šventės dalyviai ne tik
dažniausiai suburia ir džiaugsmu apdovanoja šeimas. maudėsi, bet ir veržėsi į gaisrininkų automobilio
Šiuo požiūriu jau ketvirtus metus iš eilės vykstanti kabiną pasukti vairo ar pasimatuoti šalmo.
Nors šiais metais ypač daug dėmesio buvo skiriašventė „Čia visa Lietuva“ – tarsi ketverių metų vaima
mažiesiems, turtinga šventės programa nenuvylė
kas – suburianti ir užburianti. Visuomenės harmonizavimo parko direktoriaus pavaduotojo Manto Val- ir suaugusiųjų. „Labai įdomus sumanymas – traktorių
mos teigimu, šiuo renginiu skatinama šeimas jungtis, slalomas, kuriame mes, tėčiai ir mamos, važiuodami
stiprinti tarpusavio bendravimą ir šeimos narių ryšį. aplink kliūtis galėjome išbandyti naujausias vejaŠiemet renginyje pramogų netrūko nei mažiems, pjoves“, – šypsodamasis įspūdžiais dalijosi „Senukų“
nei dideliems – Visuomenės harmonizavimo vadybininkas Arvydas.
Išalkusieji šventėje mušė ir ragavo sviestą,
parke veiksmas virte virė kiaurą dieną. Jaunėlius į
triukšmingą šventės sūkurį įsuko vaikų ir jaunimo gamino šaltibarščius, kiti degustavo kastinį, iš sūrio
grupės: „Caca“, „M. E. S.“, „RED“ bei „Tu ir aš“. lazdelių statė įvairiausias statulas. Vertinantiems
Gerą nuotaiką mažiesiems šventės dalyviams garan- aktyvų gyvenimo būdą buvo siūlomi profesionalių
tavo ir kitos atrakcijos: triratukų varžybos, origamių sportininkų užsiėmimai, skautų stovykla, mažasis
ir aitvarų dirbtuvės, vaikiškų filmų seansas, muilo nuotykių parkas, įvairiausi stalo ar liaudies žaidimai:
kaimiškas smiginis, senoviniai vežimukai, medinės
slidės, žiedų mėtymas ir kiti.
Apdovanojimus šlavęs Lietuvos medkirčių
čempionatas
stebino
smalsuolius
technikos
gudrybėmis, kvapą gniaužiančiu meistriškumu.
Automobilių fanai džiaugėsi „Vabalų“ klubo surengta
automobilių paroda. Daug kas stebėjo policijos pasirodymus, susipažino su naujausia technika.
Ypač daug dėmesio šventėje skirta šeimų turnyrui,
kuriame šeimos kovėsi dėl geriausios šeimos vardo.
Laimėjusiems UAB „Senukų prekybos centras“ dovanojo vertingą prizą – vaizdo kamerą.
Renginio sensacija tapo vakarinė šventės dalis – šventinis pučiamųjų orkestro paradas ir Gyčio
Paškevičiaus bei grupės „Crazy Crow“ koncertas, kuriam abejingų neliko.
Martyna Stankevičiūtė

Telšiai
SENUKAI parėmė Telšių ir Ukmergės
miesto šventes
Birželį net dviejuose Lietuvos miestuose netilo šurmulys. Birželio
1-ąją praūžė įspūdingas 680 metų Ukmergės miesto jubiliejus, o jau
kitą savaitgalį įspūdingą miesto šventę surengė Telšiai. Miestelėnams
ir miesto svečiams skirti renginiai nemažiau svarbūs ir „Senukams“.
Turėdami platų prekybos tinklą Lietuvoje „Senukai“ prisideda ne
tik prie didžiųjų Lietuvos miestų akcijų ir renginių, bet ir prie Lietuvos
regionams svarbių įvykių bei plėtros. Neseniai praūžusioms Ukmergės
ir Telšių miestų šventėms „Senukai“ skyrė solidžią paramą.
Ukmergės mieste „Senukai“ veiklą pradėjo dar prieš vienuolika metų. Per tą laiką spėta pažinti ir susidraugauti bene su visais
miestelėnais, todėl nekilo jokių abejonių prisidėti prie miestui svarbios
šventės.
„Kasmet stengiamės pasiūlyti kuo įdomesnių ir prasmingesnių
renginių ukmergiškiams bei gausiai dalyvaujantiems svečiams.
Renginio kokybė ir dydis labai priklauso nuo turimų lėšų, todėl
džiaugiamės, kad „Senukai“ mūsų miesto renginius remia jau ne vienerius metus“, – kalbėjo Ukmergės meras Vydas Paknys.
Beveik prieš dešimtmetį mūsų bendrovė atkeliavo ir į Telšius, kur
sėkmingą bendradarbiavimą tęsia iki šiol. Telšių rajono savivaldybės
mero Vytauto Kleivos teigimu didelių bendrovių, tokių kaip „Senukai“, skiriama parama yra svarbi telšiškiams. Džiaugdamasis puikiai
praėjusia švente meras dėkoja ir tikisi, kad laikui bėgant bendradarbiavimas su „Senukais“ tik stiprės.

Ukmergė
Žinios iš Visuomenės harmonizavimo parko
Vazgaikiemyje, Visuomenės harmonizavimo parke, geriausioje
Pabaltijyje konkūrinėje aikštėje, surengtos tarptautinės Pasaulio
taurės CSI2*-W etapo konkūro varžybos. Dėl 44 700 eurų prizinio
fondo varžėsi 144 duetai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos,
Rusijos ir Baltarusijos. Grand Prix iškovojo Lenkijos sportininkas
K. Ludwiczak.
Toje pačioje aikštėje kitą savaitgalį vyko Lietuvos Dailiojo
jojimo vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionatas bei vaikų,
jaunučių, jaunių ir jaunimo konkūrų pirmenybės.

...

Sakoma, kad šokoladas ir meilė sukelia panašius jausmus…
Nustebinkime savo mylimą žmogų, padovanodami jam saldų
meilės vakarą – tokia buvo šio renginio, vykusio VHP restorane
SIMBOLY, potekstė. Jame buvo visko: prancūziškų ir braziliškų
meilės dainų, šokolado degustacija, vyno taurės ir gurmaniški
sūrių rinkiniai, romantinių žaidimų. ir siurprizų…
Vakaro dalyviams romantišką nuotaiką kūrė pasaulyje žinomi
atlikėjai Marija Aliukaitė, Prince Klaus ir Pranas Kentra.

...

Visuomenės harmonizavimo parke pasirašyta reikšminga elektros
tilto į Lenkiją statybos darbų sutartis tarp pasaulinės kompanijos
ABB ir Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“. „Tai simbolinė Baltijos šalių integracijos į Vakarų Europos
energetikos sistemą pradžia“, – sakė mūsų šalies energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius.
Numatyta, kad elektra tinklais tekės abiem kryptimis. Naujoji
jungtis užtikrins energetinį saugumą ne tik Lietuvai, bet ir Lenkijai, atsiras geros sąlygos konkurencijai.
Versl. dv. inf.
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Savo susibūrimu patvirtiname, kad mums gera būti kartu.

Išskirtiniai „Senukų“ darbuotojų sporto laimėjimai
Kaune surengtuose plento dviračių maratone ir „Žalgirio“ 3x3 gatvės krepšinio
turnyre bene gausiausiai dalyvavo mūsų įmonės darbuotojai.

>> Atkelta iš 2 psl.

„Senukų“dviratininkų
triumfas
Komandinė dvasia ir pagalba vienas
kitam Kauno dviračių maratone įmonės
dviratininkus atvedė į tikrą triumfą. Gausi
„Senukų“ darbuotojų komanda šių metų
maratone dalyvavo pirmąjį kartą ir, visų nuostabai, pasiekė puikių rezultatų. Dviejų ratų
distancijoje susirungę su daugelio miesto
įmonių atstovais „Senukų“ dviratininkai
iškovojo pirmąją vietą.
Palaikomi gausaus sirgalių būrio mūsų
bendrovės darbuotojai startavo ir pusės
maratono 48 kilometrų distancijoje. Čia
triumfavo „Senukų“ moterys. Iki 30 metų
amžiaus grupėje Aušra Bruožienė užėmė
antrąją, o Jurgita Gudaitytė – trečiąją vietas.
„Pusės maratono bronza man didelis
pasiekimas, nes tokiame renginyje dalyvavau pirmą kartą. Labiausiai dėkoju
komandos vadovui Gyčiui Kučinskui, kuris
visus mus skatino treniruotis, būrė į vieną
krūvą ir nuoširdžiai palaikė. Mudviejų su
Aušra iškovotos prizinės vietos yra bendras
komandos laimėjimas – stengėmės visi“, –
džiaugėsi Jurgita.

Įnirtinga kova krepšinio aikštelėje
Krepšinio turnyre, kuris vyko šalia
„Žalgirio“ arenos, „Senukams“ atstovavo
net trys komandos. Joms teko grumtis su
bendrovių: „Call credit“, „Volfas Engelman“, „Kelprojektas“, „FondB“, „Argesta“,
„Požeminės linijos“, „Akropolis“, radijo stoties „Tau“, daugelio kitų kolektyvų atstovais.
Geriausiai sekėsi komandai „Senukai 3“ („Milagra“). Ji pateko į pusfinalį ir
iškovojo garbingą ketvirtąją vietą. Užlipti
ant prizininkų pakylos šiai komandai

sutrukdė rezultatyviausio žaidėjo trauma.
Pusfinalio rungtynių metu Dainius Niparas, slystelėjęs ant šlapios nuo lietaus dangos, pasitempė kulkšnį ir, regis, iš vėžių
išmušė visą komandą. Dainius su kolegomis
Šarūnu Petraičiu, Pauliumi Gudžiūnu ir Donatu Petrausku, puikiai žaidę atkrintamosiose varžybose, pusfinalyje šešiais taškais
pralaimėjo „Akropolio“ komandai.
„Miesto sporto renginiuose dalyvaujame jau kelerius metus iš eilės, todėl ir
šiemet tam ruošėmės iš anksto, – po abejų
varžybų mintimis dalijosi UAB „Senukų
prekybos centras“ socialinių projektų
vadovė Lina Žukauskienė. – Geriausias
komandas žaisti „Žalgirio“ 3x3 gatvės
krepšinio turnyre išrinkome dar prieš
mėnesį, tradicinio įmonės krepšinio turnyro
metu. Dviratininkų komanda taip pat kelias
savaites treniravosi. Įmonės sporto mėgėjai
dalyvauja ir Kauno stalo teniso lygoje.
Darbuotojų iniciatyva dalyvauti tokiuose
renginiuose ir atstovauti bendrovei prisideda prie gerų rezultatų ne tik sporte, bet ir
darbe“.

Geriausiai sekėsi bendrovės komandai „Senukai 3“.
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Verslo viziją auginame
kaip daigą...
kurį pamilstame iš karto arba jausmams
ateiti prireikia laiko. Lygiai taip pat yra
ir su moterimis. Būna, kad įsimyli iš karto, bet būna, kad dairaisi į kaimynystėje
gyvenančią merginą ir ji tau visiškai nepatinka. Tik iš neturėjimo ką veikti bendrauji
su ja: nueini į kiną, kalbiesi. Tačiau ilgainiui pradedi kartu gyventi jos rūpesčiais ir
nė nepajunti kaip tas žmogus tampa neatskiriama tavo gyvenimo dalimi.
Verslininkas tikino, kad lygiai tokie
patys dėsniai galioja ir su vizijomis: „Tiesa, daugiau kaip prieš dvidešimt metų, kai
tik pradėjau verslauti, buvo labai sunku
nuspėti, kas yra perspektyvu, o kas ne.
Šiandien situacija visiškai kitokia. Pasaulyje apstu įvairiausių klestinčių verslų ir
veiklos rūšių. Jums niekas netrukdo savaitgaliui nuvykti į Norvegiją, Airiją ar į
bet kurią kitą toliau pažengusią, gilesnes
tradicijas turinčią užsienio šalį, stebėti ir
mokintis iš jų daugybės metų turinčios
rinkos.“
Gedui Špakauskui paklausus, kaip
išsiugdomas visuomenės poreikių matymas, A. Rakauskas vėl tėviškai pamokė.
Anot jo, šaknys slypi savo visuomenės
pažinime, tikėjime ja. Neišvengiamas
bendravimas su žmonėmis, kurie mus
supa. Norint žinoti, ko visuomenei trūksta,
svarbu gilintis į ją, rūpintis, rodyti savo
meilę tam, kad galėtum pažinti. Rūpestis
aplinkiniais žmonėmis tūri būti lygiai
toks pat kaip ir pačiu savimi. Visuomenės
nemylintys neieško, ko jai trūksta, reikalauja materialinės gerovės tiktai savo
poreikiams. „Santykiuose su žmonėmis,
– sakė „Senukų“ įkūrėjas, – vyrauja principas – duoti ir gauti iš to, kam duodi. Veikiantys tokiu būdu supranta, ko visuomenei trūksta, tačiau kuriantys pasaulietinį
verslą ir ieškantys naudos tiktai protu, bet
ne jausmais ir širdimi, kopijuoja kitus ir
dirba kaip beždžionės.“
„Augustinai, patarkite, kokių reikia
žinių brandinant viziją?“ – rūpėjo jauniesiems
inžinieriams.
Verslininkas
pabrėžė, kad patirties stoka atsiranda tik
dėl to, kad mažai bendraujame patys su
savimi. Verslininkui būtinas smalsumas
ir landumas. Vizijos nesusikursime, jeigu
nepastebėsime visų privalumų ir trūkumų.
Analizuojant ateina išmintis, teisingumo
sąvoka, gimsta tikėjimas ir meilė veiklai,
kuria norime užsiimti. „Vaikinai, jūs galite
mokintis iš vieno žmogaus, kad ir iš mano
patirties, tačiau maniškė – labai ribota,
tad atsigręžkite į visų žmonių patirtį“, –
šypsojosi „Senukuose“ įsikūrusios radijo
studijos šeimininkas.
Vis tik laidos svečiams kilo klausimas,
kaip nepadaryti klaidingos prielaidos ir
pasirinkti teisingai. Verslininkas pabrėžė
išmokimo ir suvokimo esmę, kuri slypi
kiekvieno iš mūsų pasirinkime, sielos
laisvėje apsispręsti. Ji – dieviška substancija, turinti jausmą ir protą. Lygiai taip
pat formuojasi ir žodžiai. Svarbu išlikti
pastabiam, analizuojančiam, ieškančiam
logikos.
„Nuoširdžiai jums patariu neužsiimti
verslu tol, kol šių savybių neišmoksite.
Beveik kas mėnesį bankrotą patiria
tūkstančiai verslininkų, veikiančių be pirminio savo veiksmų apmąstymo. Jūsų noras dirbti kartu žavi, tačiau kuriant kartu
verslą kyla grėsmė atsirasti tarpusavio
trinčiai, konfliktams dėl reikšmingumo.
Turėtumėte neužmiršti, kad lyderio, verslininko ar vadovo savybės formuojamos
taisyklėmis ir tvarkomis, jos auginamos keliose kartose. Versle privalote labai stengtis tam, kad jumyse formuotųsi
verslumo dvasios savybės. Tada galėsite
kurtis savo viziją. Netektys, pavojai ir
nemalonumai lydės tol, kol neįkvėpsite
savęs tikėjimu, kol nekursite ateities savo
svajonėmis“, – paskatinamai pokalbį
užbaigė verslininkas A. Rakauskas.
Pokalbio „Žinių radijo“ laidoje
„Verslumo dvasia“ santrauką parengė
Martyna Stankevičiūtė.
2013 m. Nr. 30 (66)

„Senukų“ franšizės prekybos tinkle – 15 metų.
Bendradarbiavimo su „Senukais“ metai neatpažįstamai pakeitė daugelio bendrovių įvairiuose šalies regionuose parduotuves, padidino jų galimybes geriau aptarnauti klientus. Mūsų įmonė bene pirmoji Lietuvoje sukūrė franšizės tinklą,
siekiantį sunkiai besiverčiančias nedideles įmonėles 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 noras 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.
Marijampolės UAB „Garfus“ ir AB „Pasvalio žemtiekimas“ į mūsų bendrovės franšizės prekybos tinką įsijungė
prieš penkiolika metų.

Marijampolė

„Sėkmė būna laikina, jei negalvoji apie rytdieną…“

„Iš tiesų tokia buvo užsimezgusios mūsų bendrovės ir
„Senukų“ partnerystės prasmė, toks jos pamatas: vieniems
norėjosi įsitvirtinti rinkoje, kiti plėtė savo prekybos tinklą.
Malonu buvo matyti, kad pasitikėjimas tarp mūsų greitai
davė vaisius“, – sakė Marijampolės UAB „Garfus“ prekybos centro direktorius Sigitas Karčiauskas.
„Beveik nuo pat pirmųjų bendros veiklos metų jūsų
bendrovė buvo vienas sumaniausiai dirbančių partnerių.
Ne kartą kituose šalies regionuose dirbantys kolegos yra
stebėjęsi tada dar nedidelės „Garfus“ parduotuvės prekių
apyvarta.“
„Norėjome kuo greičiau įeiti į rinką, todėl ir stengėmės.
Bet jautėme, kad tokia viltį teikianti sėkmė, gali būti laikina, todėl turėjome galvoti apie rytdieną, didėjančią
konkurenciją, augančius rinkos reikalavimus“.
„Ir todėl po puspenktų metų jūsų parduotuvė tapo
moderniausias „Senukų“ parduotuves primenančiu
prekybos centru?“
„Tada, 2002-aisiais, UAB „Senukų prekybos centras“ specialistų padedami, rinkoje žengėme labai svarbų

Pasvalys

žingsnį. Mūsų parduotuvė padidėjo kone tris kartus, jau
turėjome 3 tūkstančius kv. m prekybos ploto, naują prekybos įrangą, keturias kasas, atsirado savitarna, daug erdvės
klientams, geresnės darbo sąlygos kolektyvui“.
„Senukų“ asortimento prekėmis jau senokai prekiaujate ir Kazlų Rūdoje. Kalbėjomės su šio miestelio gyventojais – jie labai patenkinti, kad atsiliepėte į jų pageidavimus.“
„Be abejo, kad parduotuvė šalia namų ar netoli jų –
pirkėjui didelis patogumas. Dėl to ją čia ir atidarėme. Ta
pati mintis 2010-aisiais mus atvedė ir į Kalvariją“.
„Betgi šalyje tuo metu dar labai jautėsi buvusios
ekonominės krizės padariniai. Reikėjo ne tik investicijų,
bet ir tikėjimo klientų perkamąja galia“.
„Visko reikėjo. Rizikos buvo nemažai, tačiau visa
mūsų prekybos statybinėmis medžiagomis, buities ir ūkio
prekėmis plėtra vyko galvojant apie ateitį. Sunkmetis
planus gerokai sujaukė, bet franšizės verslo modelis, su
kuriuo per tuos 15 partnerystės metų taip susigyvenome,
ir šiuo atveju yra mūsų ramstis. Nors prekyba kol kas dar

Partnerystės stiprybė – nuoširdus bendradarbiavimas

Parduotuvės vedėja Dalia Meldutienė didžiuojasi profesionaliai
dirbančiais kolegomis.

„Pirmiausia pasižvalgykime po prekybos centrą, o
tada pasikalbėsime“, – šypteli AB „Pasvalio žemtiekimas“
direktorius Jonas Strazdas. Tokį bendrovės vadovo
pasiūlymą buvo nesunku suprasti: devyneri metai
prabėgo nuo tada, kai čia lankiausi, kai parduotuvės
kolektyvas gyveno rekonstrukcijos nuotaikomis. Tada
ir susipažinau su „Senukų“ partneriais Pasvalyje, su
jų tolesnės veiklos vizijomis. Šįkart norėjosi tas vizijas
pamatyti jau įgyvendintas. Juolab, kad ir proga tam
neeilinė – partnerystės penkiolikos metų sukaktis.
Kiekviename beveik 1000 kv. m ploto prekybos centro skyriuje – jauku, erdvu, patogu, kur kas didesnis prekių
pasirinkimas. Tokį įspūdį, esu įsitikinęs, iš savo pamėgtos
parduotuvės išsineša kiekvienas pirkėjas. Po 2004-aisiais
vykusios prekybos salės rekonstrukcijos, kai prekių ekspozicijai buvo panaudotos papildomos 350 kv. m sandėlio
patalpos, atsirado galimybė pertvarkyti visus skyrius.
Nemažai erdvės pridėjo ir išgriautos pertvaros. Buvo atnaujinta prekybos įranga, pakeisti šviestuvai.
„Kai su „Senukais“ 1998-aisiais pradėjome bendradarbiauti, iš jų gavome 600 tūkstančių litų prekinį kreditą, o
dabar jis siekia beveik 2 milijonus litų. Tai viską ir pasako,
kaip per tą laiką išaugo prekių apyvarta“, – vaikščiojant
po prekybos salę, partnerystės mastus trumpai apibūdino
J. Strazdas ir rodė praėjusiais metais vykdytos dar vienos
2013 m. Nr. 30(66)

tebėra priblėsusi, pamažu didėjanti prekių apyvarta jau
teikia nemažai vilčių.“
„Matyt, tą atspindėjo ir praėjusiais metais atnaujinta visa prekybos centro prekių ekspozicija? Čia taip
pat reikėjo investicijų?“
„Ir nemažai. Keitėme dalį prekybos įrangos, gerinome
apšvietimą. Naujiena parduotuvėje – vaizdo ir garso technikos salonas. Visą pertvarką darėme savo jėgomis, daug
talkino „Senukų“ specialistai. Kiekvienoms prekėms
ieškojome geresnės vietos, norėjosi, kad jų išdėstymas
pirkėjui būtų dar labiau patogus.“
Alvydas Martinonis

pertvarkos pėdsakus. – Norėdami, kad klientams būtų dar patogiau, kad
prekių ekspozicijos būtų dar patrauklesnės, vėl investavome apie 80
tūkstančių litų.“
„Malonu dažnai matyti tuos pačius pirkėjus – daugelis regiono
gyventojų apsiperka pas mus, nors konkurentų yra nemažai. Matydama,
kaip pirkėjus profesionaliai aptarnauja bendrovės senbuviai: Dalia
Kasperavičienė, Domas Linkevičius, Aurelija Giedrienė, prieš metus pas
mus dirbti atėjusi Eglė Jakubkaitė, daugelis kitų darbuotojų, netrunka
suprasti, kad kolektyvo darbo rezultatai labai daug priklauso nuo jų
pastangų“, – gerų žodžių kolegoms negailėjo parduotuvės vedėja Dalia
Meldutienė.
Šoktelėjome ir į buvusią parduotuvę „Ūkininkas“ – maždaug
prieš metus čia, 1500 kv. m patalpoje, vietoje jos įsikūrė stambių
gabaritų statybinių medžiagų parduotuvė, savo asortimentu mažai kuo
nusileidžianti kitiems „Senukų“ specializuoto prekybos tinklo „Statybų
duona“ padaliniams.
Buvęs didžiulis sandėlys tapo jaukia patalpa, kurioje išsirikiavo
stelažų su prekėmis eilės. Visos – net stambiausios – statybinės
medžiagos turi savo vietą. Į atnaujintą „Pasvalio žemtiekimo“ padalinį
taip pat teko nemažai investuoti. „Statybų duonos“ parduotuvė įrengta
savo bendrovės jėgomis, tačiau „Senukų“ specialistų patarimų taip pat
prireikė.
Visus tuos penkiolika metų bendradarbiavimo partnerius siejo
glaudūs ryšiai. „Pranašumą prieš konkurentus rinkoje turime dar ir todėl,
kad į kiekvieną signalą, kiekvieną tikslinį užsakymą tuojau pat reaguoja
mus kuruojantys „Senukų“ vadybininkai, reikalui esant tariamės su šios
bendrovės padalinių vadovais“, – partnerystės subtilybes atskleidė Jonas
Strazdas.
Antanas Marčiulionis

Bendravimas su pirkėjais Eglei Jakubkaitei – tikras
malonumas.
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Mūsų laisvalaikio pomėgiai yra savęs pažinimo ir tobulinimosi instrumentai.

Kasdieną – su nuskriaustaisiais

kiai progai. Tikiu, jog gali džiuginti įvairi jų
nešiojimo variacija ir darbe, ir laisvalaikiu.
Džiaugiuosi, kad moterims patinka ir
kiti mano darbeliai. Jais susidomėjusioms su
malonumu kuriu pagal kiekvienos skonį. Ir
dar patariu: jeigu domitės, apsilankykite socialiniame tinklalapyje facebook.com//AURORAcreation – ten surasite įvairių mano
rankdarbių.

„Jeigu viską surašyčiau apie savo pomėgį, reikėtų daugelio puslapių... Mes
su žmona savo laisvalaikį leidžiame gyvūnų prieglaudoje...“
Iš Dariaus Šimėno laiško redakcijai
Parduotuvės „Statybų duona“ realizacijos
projektų vadovas Darius Šimėnas jau metai
su žmona laisvalaikį leidžia organizacijoje
„Penkta koja“, kurioje laikinus namus sau
randa daugybė beglobių šunelių. „Gyvūnams
reikia pagalbos. Jais nepasirūpinsi, jeigu jie
kažkur klaidžios. Tomis akimirkomis, kai
nuvažiavęs į prieglaudą pamatai vargšus prie
būdų ar voljerų, žiūrinčius gailiomis akimis,
negali nepadėti“, – patirtimi dalinosi Darius.

Šią vasarą „Penkta koja“ švęs savo trečiąjį
gimtadienį. Renginiai, vykstantys šiltu metų
laiku, Dariaus teigimu, puiki galimybė
šuneliams susirasti naujus globėjus: visą
vasarą važinėjama po įvairiausias šventes su
beglobiais šuniukais, skelbiama apie dovanojamus augintinius, kurie ieško namų ir tikrų
šeimininkų. Apie savanorio veiklą ne kartą
rašė ir spauda.
„Suvargusį, nesveikuojantį gyvūnėlį
išprausi, išgydai, sušukuoji ir ieškai jam
šeimininko. Vieniems nelaimėliams pasiseka greičiau, kitais tenka ilgokai rūpintis
mums, globos organizacijos savanoriams.
Dažnai guodžiamės jau daug kartų iš žmonių
girdėtais žodžiais: „Jeigu galėčiau, tikrai
padėčiau...“ Deja, ir jie ne visada tariami

nuoširdžiai“, – savo abejone pasidalijo Darius, stebėdamasis, kad visuomenėje dar tiek
nejautrumo.
Pasak pašnekovo, kiti šunelius priglobia, bet impulsyviai, nepagalvodami apie
atsakomybę, kad augintiniams reikės ir
priežiūros, ir meilės. Gerai bent tai, kad atsiranda žmonių, savo 2 procentus iš valstybei sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių
skiriančių „Penktai kojai“, įmonių, stabiliai
padedančių savanoriams.
D. Šimėnas prisiminė, kai į gyvūnėlių globos organizaciją iš Jonavos rajone esančios
sodo bendrijos buvo atvežta žiauriai peiliu
į kaklą sužalota Kaukazo aviganė. Reikėjo
skubiai kreiptis į veterinarijos kliniką.
„Matytumėt, kaip džiaugėmės, kad suteikiant pagalbą kalytė buvo kantri“, – šypsojosi
„Senukų“ darbuotojas.
Parsivežę sutvarstytą aviganę, ją slaugė,
iškarpė kaltūnus, sušukavo, kad atsigautų
oda, ir vis tikėjosi, kad į skelbimus spaudoje
atsilieps šuns šeimininkai, o gal paaiškės ir
jo skriaudėjai. Bet į skelbimą atsiliepė tik
kunigas, panoręs pasiimti Kaukazo aviganę.
„Malonu buvo sužinoti, kad mūsų globotinė
pateko pas rūpestingą šeimininką“, – Dariaus
veidą vėl nušvietė šypsena.
„Kai pradedu kalbėti apie mūsų globojamus šunis, galiu nesustoti visą dieną.
Grįžus namo po darbo, jie visada pasitinka
– šokinėja, meilinasi, sugeria visą nuovargį.
Bendravimas su šiais keturkojais – tikra
geranoriškumo mokykla“, – tikino Darius
Šimėnas, didžiąją laisvalaikio dalį skiriantis
organizacijai „Penkta koja.“
Beje, Darius su šunimis bendrauja nuo
mažų dienų. Šiuo metu jo namuose taip pat
yra penki šuneliai iš prieglaudos. „Kai pasineri į šią veiklą, iš jos pasitraukti neįmanoma.
Šunis tenka gelbėti iš įvairių bėdų, reikia pamaitinti, išvalyti voljerus, nuvežti pas veterinarus. Visi laukia rūpesčio ir gailestingumo“,
– atviravo globos organizacijos savanoris.
Martyna Stankevičiūtė
Alytus

Aušra Gramauskaitė
Parduotuvės
„Statybų duona“ realizacijos projektų vadovė
Klaipėda

askatino
Pvisagalis

internetas

Kai tik sužinojau, kad laukiuosi,
giliai atsidusau ir pagalvojau: dabar tai
pailsėsiu... Pradžia tokia ir buvo – niekur
neskubanti, išlaukta ir suplanuota. Galbūt
todėl dukrytė ir gimė rami – jos laukimas
buvo visiškoje tyloje ir susikaupus.
Rūpinantis dukra, nejučiomis praūžė
pavasaris ir vasara: pajūris, sodai,
pasivaikščiojimai parkelyje… Žiema atėjo
kaip niekad greitai ir šalta. TV „dėžutei“
įkyriai kartojantis ir dukrai ramiai miegant,
pradėjo trūkti veiklos. Tada keletą idėjų,
kuo užsiimti ilgu dukrytės pokaičio metu,
pametėjo visagalis internetas. Bet greitai
jis pasitraukė į šešėlį, mane palikdamas su
veltinio siūlais, virbalais, adatomis, kitais
mezginių apdailos instrumentais.
Taip ir atradau sau mielą pomėgį –
paprastą bet praktišką saviraiškos būdą.
Laisvalaikio valandos labai sparčiai tirpsta mezgant kilpinius šalikus, kurie ne tik
šildo, bet yra ir puiki puošmena bet ko-

Kuriu sau, bet pasidžiaugia ir kiti

Lauko tenisą galiu žaisti nuolat
Turiu aš tokį pomėgį – lauko tenisą. Jį pradėjau
žaisti prieš 17 metų. Iš draugės išgirdusi, kad lauko
teniso aikštelėje ji praleidžia nemažai savo laisvalaikio,
nusprendžiau ir aš pažaisti. Kai nusivedė mane į treniruotę,
nuo tos dienos niekada nebuvo minties šį žaidimą mesti.
Lauko tenisą galiu žaisti kiekvieną dieną. Į treniruotę
einu net ir tada, kai esu labai pavargusi. Tai ne tik kad
padeda palaikyti sportinę formą, bet yra ir puikus būdas
atsipalaiduoti. Šis mano pomėgis ugdo sugebėjimą greitai
Prieš daugiau nei dvejus metus nusprendžiau dalyvauti vienos
įmonės skelbtame konkurse mokymo vadybininko pareigoms. Nors
pokalbis personalo skyriuje buvo
malonus, į darbą nepriėmė dėl to, kad
neturėjau psichologinio išsilavinimo.
Padėkojusi už man skirtą laiką, tąkart
sau pasakiau: „Tokį darbą anksčiau ar
vėliau vis tiek aš gausiu.“
Tai ir buvo stimulas didžiąją
laisvalaikio dalį skirti psichologijos
studijoms.
Apsispręsti, kai tau jau 50
metų, nėra lengva, tačiau pasiryžau

8

priimti sprendimus, skatina lyderiauti ne tik sportuojant,
bet ir kitose sferose.
Dalyvauju įvairiose lauko teniso varžybose: vienetų,
dvejetų, miksų. Labiausiai patinka tokios, kuriose aikštelėje
už viską atsakai viena. Žaidžiu tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose turnyruose. Dažniausiai iškovoju jeigu ne
pirmąją, tai antrąją arba trečiąją vietas. Lietuvos mėgėjų
reitinge savo amžiaus grupėje esu antroji.

Mano pomėgis – kiek retesnis: nestandartiniai sprendimai interjere. Namuose susikūriau tokią aplinką, kuri patiktų
ir man, ir kitiems.
Jokių dizaino studijų nesu baigusi, bet pačiai kurti savo
namų jaukumą labai malonus užsiėmimas. Jo imtis paskatino
elementari problemėlė: parduotuvėse dažniausiai nerandu to,
ko norėtųsi.
Baldų gamintojams teko „iššūkis“ – pagaminti mano
suprojektuotus baldus arba įsigytus „padailinti“ taip, kaip
aš siūlau. Todėl namuose ir grožiuosi originalia sekcija,
šventine dekoracija, virtuvės komplektu… Tai mano namai,
į kuriuos visada labai norisi sugrįžti ir, žinoma, malonu, kai
dėl interjero idėjų sulaukiu pagyrimų.
Roberta Latypovaitė
16-osios parduotuvės administratorė
Kaunas

Onutė Sūdžiuvienė
30-osios parduotuvės direktorė
Klaipėda

Psichologijos studijos – gyvenimo pagalbininkas
mokytis – įstojau į Vytauto Didžiojo
universitetą. Dabar esu III kurso
psichologijos specialybės studentė.
Psichologijos mokymasis tapo mano
laisvalaikio užsiėmimas. Malonu jausti savo mąstymo pokyčius. Pradėjau
dėmesį labiau kreipti į visumą, o ne į
atskiras detales, kur kas geriau suvokiu
savo pačios ir skyriaus, kuriame dirbu,
tikslus, planuojamų veiksmų paskirtį.
Kai savęs tobulinimas tapo vienu iš
kūrybinių procesų, pradėjau pastebėti
ir suvokti savo pačios trūkumus.

Niekada anksčiau nepagalvodavau,
kad įsiklausymas į tai, ką kalba
pašnekovas, jo požiūrio toleravimas
gali praplėsti suvokimo ribas. Kasdieniame gyvenime tapo lengviau priimti vienokius ar kitokius sprendimus,
įgytos žinios vis labiau mąstymui
suteikia taip reikalingą lankstumą,
padeda bendrauti su klientais.
Alina Jakubauskienė,
8-osios parduotuvės konsultantė
Kaunas
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