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SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis

www.senukai.lt

Labai retai taip nutinka, kad, būdamas naujas žmogus įmo-
nėje, jau gerai žinai, kur tu esi. Mūsų pažintis su „Senukais“ 
prasidėjo prieš gerus pusantrų metų. Ir mano, ir tuometinės 
mano komandos, kuri dabar yra ne tiek ir daug pasikeitusi, 
pažintis. Labai džiaugiuosi, kad mūsų pažintis taip gražiai 
klojosi, su „Senukų“ komanda turėjome ne vieną strateginę 
sesiją. Tie, kurie jose dalyvavote, manau, patys įvertinote 
šių mokymų svarbą ir naudą.

Ši pažintis, beje, prasidėjo nuo įdomiai suformuluotos 
bendrovės prezidento užduoties: reikia pakeisti ratus va-
žiuojančiam traukiniui. Kaip žinote, traukinys yra didelis, 
vienas didžiausių, greitis irgi didelis, aplinka itin konku-
rencinga, neleidžianti sustoti ir pagalvoti, kiek laiko dar 
turime ratams pakeisti. Vis dėlto ratų modernizavimą pra-
dėjome dar tuomet, kai atstovavau ISM vadybos ir ekono-
mikos universitetui. Ar kažkas keičiasi? Ar tik ratai, ar ir 
kažkas daugiau keičiasi? Visa tai, matyt, geriausiai jaučiate 
jūs patys, dirbantys šioje kompanijoje. Bet ir toks pavyz-
dys, kaip iškilęs naujas modernus administracinis pastatas, 
jame esančios vienos geriausių darbo vietų, daug ką pa-
sako. Matau tam tikrus pokyčius ir įmonėje, ir darbuotojų 
požiūryje, jų santykiuose.

Bendrovėje jau su kai kuriais procesais susipažinau kur 
kas giliau, nei juos mačiau per pirmąją pažintį. Esu dirbęs 

Nerijus Pačėsa: apie save, 
„Senukus“ ir laukiančius iššūkius

 Iš naujojo generalinio direktoriaus kalbos, pristatant jį bendrovės padalinių vadovams

Bendrovės prezidentas Artūras Rakauskas, dėkojo Sauliui Raudžiui (dešinėje) už ilgametį nuoširdų darbą ir padalinių vadovams pristatė 
naująjį generalinį direktorių Nerijų Pačėsą (kairėje).
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Šeimos vienybės dvasią stiprino 
„Šeimų šventėje“ 

įvairiose įmonėse, joms vadovavęs ir labai nuoširdžiai ga-
liu pasakyti: mane stebina  „Senukų“ specialistų profesio-
nalumas, labai aukštas procesinis lygis. Jūs tikrai žinote, 
kada ką reikia daryti, tam esate pasiruošę labai gerai. Bet 
jūs, manau, puikiai žinote ir tai, kad kartais sprendimai pri-
imami per lėtai, kartais per daug įsijaučiate derindami klau-
simus kolegiškai. Kai vadovų, atsakingų už vienas ar kitas 
veiklos sritis, tiek daug, tai ir derinimų, svarstymų, debatų 
atsiranda daugybė, o kartais net pametama esmė, dėl ko su-
sirinkta. Kita vertus, tai yra visiškai normali profesionaliai 
susitvarkiusios įmonės būsena. Tokiame procese atsiranda 
daug tvarkų, daug įvairių reglamentų, reikalavimų, kurių 
negali sumažinti, kol jų nėra. Ir čia yra aksioma.

Ką galiu pasakyti apie save? Karjerą pradėjau 
1993-aisiais UAB „Philip Morris Lietuva“. Kompanijoje, 
veikiančioje 100 metų, kurioje absoliučiai viskas sustyguo-
ta, sureglamentuota. Ateini jaunas, entuziastingas, nori 
kažko daugiau, o tau sako: dviračio išradinėti nereikia – 
turi padaryti tai, ko iš tavęs reikalaujama. Labai gerai pa-
daryti. Daug ko čia išmokau, nes vidiniai mokymai šioje 
kompanijoje yra labai aukšto lygio. Bet man norėjosi dar 
daugiau, todėl su kolega įkūrėme savo verslą, jį išplėtėme 
iki tarptautinės įmonės. Dirbdamas baigiau doktorantūrą 
VDU ir pradėjau ieškoti veiklos, kuri dar labiau leistų pa-

naudoti turimą kompetenciją. Buvau pakviestas suformuoti 
Kauno regiono plėtros agentūrą, kurios veikla apimtų visą 
apskritį. Tai buvo labai įdomi veikla.

Kiek vėliau atsiradau ISM vadybos ir ekonomikos 
universiteto horizonte. Šioje aukštojoje mokykloje dirbau 
ilgai – dvylika metų. Bet keliskart ilgiau negu čia buvau 
labai tampriai susijęs su krepšiniu. Daug metų teko dirbti 
vadovu, tačiau visą laiką mokiausi. Versle buvo vienos pa-
mokos, regiono plėtros agentūroje – kitos, ISM – dar kitos. 
Teko daug bendradarbiauti su įmonėmis.

Beje, apie krepšinį. Kodėl apie jį kalbu? Todėl, kad 
šioje sporto srityje labiausiai pažinau komandinio darbo 
privalumus. Neturėsi komandos – nieko nenuveiksi. Šios 
patirties pamokas esu gavęs labai brandžias ir jomis pasi-
naudojau visur, kur dirbau. Versle, kaip ir krepšinyje, labai 
išryškėja komandinio darbo esmė. 

Bet kokiame įmonės padalinyje darbuotojas turi la-
bai aiškiai suprasti savo vaidmenį, suvokti, kad kiekvie-
nas jų yra svarbus. Kaip svarbi  ir visus tuos vaidmenis 
lydinti atsakomybė. Todėl, pradėdamas darbą „Senu-
kų“ bendrovėje, daug dėmesio skirsiu būtent šiems pa-
grindiniams principams: iniciatyvai, pastangoms, atsa-
komybei, bendradarbiavimui ir pasitikėjimui.

Labai prašysiu kiekvieno jūsų iniciatyvos, už ką bebū-
tumėte atsakingi. Niekada neišmeskime iš galvos minties, 
jog tai, ką darome, galima padaryti dar geriau. Vadovams 
tai ypatingai svarbu. Rodykime tokias pastangas, kurios 
jums padėtų tikėti, pasitikėti. Mobilizuokime savo skyrius, 
grupes bendradarbiavimui. Pasiekti, kad bendradarbiavi-
mas įmonėje dominuotų yra didelis iššūkis. Ir čia viskas 
prasideda nuo vadovų, nuo jų požiūrio, noro surasti bendrą 
sprendimą. Tik tada atsiranda svarbiausias dalykas – pa-
sitikėjimas komanda, abipusis pasitikėjimas, pasitikėjimas 
vadovybe. Būtent pagal šiuos principus turi gyventi kiek-
vienas vadovas.

Įmonei reikia dar didesnės iniciatyvos, taip pat reikia 
neužmiršti tokio svarbaus dalyko kaip planavimas. Planuo-
kime, reikalui esant tuos planus koreguokime ir iš klaidų 
mokykimės. Kuo vadovas skiriasi nuo bet kurio kito dar-
buotojo? Tuo, kad jis gali prisiimti atsakomybę ir daryti 
sprendimus – čia jam duota labai didelė privilegija. Juk 
sprendimai dažnai būna ne pagal planą, bet pagal situaciją. 
Labai norėtųsi, kad tokiais principais pas mus būtų pradė-
ta vadovautis. Tikiuosi, kad aktyviau bendradarbiausime, 
greičiau priiminėsime sprendimus, kad atsiras vis daugiau 
iniciatyvių vadovų, darbuotojų, kurie tuo pačiu prisiims ir 
atsakomybę.

Linkiu mums visiems gero darbo ir sėkmės!
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Varžybų šurmulyje – su šypsenomis 
ir polėkiu

„Aš baimę suvokiu kaip energiją ir stengiuosi ja pa-
sinaudoti, ta energija mane stimuliuoja, padeda su-
vokti situacijos svarbą…

Kasdien mokausi pasitikėti savimi ir kuo greičiau 
įsisavinti bendrovėje vykstančius procesus. Į viską 
reaguoju ramiai. Tai ir charakterio išbandymas…

Mentoriais noriu vadinti visus tuos, kurie niekada 
nepasakys, kaip išspręsti tam tikrą dalyką, bet nuro-
dys kryptį, atvers akis, kokie turėtų būti veiksmai…“

4-5 psl. 
„Kasdien mokausi pasitikėti 
savimi…“ 

Naujausia „Senukų“ parduotuvė įsikūrė Šiauliuose po 
bendrovei „Ogmios“ priklausančio prekybos centro „Bruk-
linas“ stogu ir gerokai paįvairino šio prekybos centro 
gyvenimą. 10 tūkstančių kv. m prekybos salėje, kuri „at-
sirado“ po didžiulių rekonstrukcijos darbų, – net 45 tūkst. 
įvairių pavadinimų buities ir ūkio prekių…

- 3 psl. 

„Senukai“ užkariauja šiauliečių širdis 



Verslumo dvasia 2014 m. Nr. 34 (70)2

       Norint sugriauti stereotipus, reikia turėti drąsos, jėgos ir pasiaukojimo.

Tikėkime tuo, ką darome, 
tikėkime visu kūnu, visa siela…

Gerbiamas Augustinai, jūs ne tik „Verslumo dvasios“ 
laidose dažnai teigiate, kad rinkoje sugebės išsilaikyti 
tokie žmonės, kurie suvoks kaitos principus, sugebės 
suderinti juos tiek savo nuostatose, tiek veiksmuose. 
Ko šiandieną reikia, kad jaunas žmogus sugebėtų būti 
kūrybingas? Kokių savybių šiandieninis kūrybingumas 
labiausia reikalauja?

 Aukojimosi. Aukojimosi savo sumanytai idėjai, savo 
verslo vizijai. „Man reikalinga auka…“, – teigia Kris-
tus Švento rašto nuostatose. Be abejo, kad kiekvienas tą 
auką suvokia savaip. Kartais ir labai primityviai supran-
ta. Kiekvienas veikia ir aukoja pagal savo suvokimą. Bet 
kada kalbame apie šeimos reikalus, jos gerovę, laisvalaikį, 
įvairius malonumus, noriu pabrėžti, kad kažką pasiekti, 
realizuoti kažkokias intencijas, tam, ko sieki reikalingas 
visiškas atsidavimas.

„Jeigu nesi atsidavęs visa siela ir kūnu, nesitikėk, kad 
pasieksi savo tikslą…“ – tai irgi žodžiai iš Švento rašto. 
Pasakykim taip: jeigu savo tikslo sieki truputį pramogau-
damas, truputį dirbdamas… Dažnai matau, kai žmonės, 
siekdami įgyvendinti savo vizijas, daug ko imasi ir dar 
tikisi kažką išskirtinio padaryti. Taip neišeina, negali taip 
būti. Tai bereikalingas laiko gaišinimas, kuris atima visas 
tas galimybes. Tada ir malonumo nepatiriame, ir darbo 
neatliekame,  nes nesiaukojame tam, ką darome.

Bet visi esame tokiose situacijose, kuriose mus sufor-
muoja aplinka. Ar yra įmanomas žmogaus išsiveržimas 
iš tų kasdienių situacijų? Kitaip sakant, kas mumyse 
turi įvykti, kad susiformuotų tas galingas jausmas, kurį 
jūs įvardijote auka. Juk mes tada turime išdrįsti visų 
pirma iš savęs pareikalauti daug daugiau, negu darome 
kasdieninėje veikloje.

Sugebėjimas išeiti iš vienokios ar kitokios situacijos, iš 
kasdieninės veiklos persiorientuoti į dvasinę sferą reikalau-
ja didžiulės patirties, savo kūno, emocijų, savo jausmų 
valdymo – tik tada įmanoma persikūnyti į kažkokią veiklos 
rūšį, atsiduoti tik jai.. Ir čia negali būti pavyzdžiu tie, ku-
riems visai neblogai sekasi sugretinti kelis tikslus ir juos 
įgyvendinant nemažai pasiekti. Tikrai yra tokių žmonių, 
kurie sugeba transformuotis ir keisti savo dvasinę būseną 
pagal poreikį, perorientuoti mąstymą, jausmuose įsikūnyti 
į savo viziją ir jai visiškai atsiduoti. Tikiuosi, kad tokių 
žmonių daugės. Bet didžiąją daugumą visuomenės sudaro 
tokie žmonės, kuriems norint ką nors pasiekti, reikia at-
siduoti siela ir kūnu, tikslo pasiekimui save paaukoti... 

Nelengva tai įsivaizduoti, žinant kaip mus veikia 
stereotipai: ir savi, ir iš aplinkos. Ko reikia, jeigu 
nusprendėme siekti ir pareikalauti iš savęs daug dau-
giau?

Norint sugriauti stereotipus, pakeisti nuostatas, 
paskleisti naują dvasią, reikia turėti drąsos, jėgos ir, svar-
biausia, pasiaukojimo. Be pasiaukojimo, be drąsos, be svei-
katos šitų dalykų pasiekti negalima, nes neatsidaro durys, 
nėra energetikos.

Apie kokias duris kalbate?
Neatsiveria subtilaus pasaulio durys. Tam, kuris dalį 

energijos praranda vienam darbui, dalį kitam ir dar dalį 
trečiam.

Savo knygelėje „Verslumo dvasia“ jūs rašote: 
„Tikėti tuo, ką darai, tikėti visu kūnu, visa siela, kad 
net šiurpas eitų nuo noro ir tikėjimo būsimu kūriniu. 
Tik taip gimsta tikras, sielą tobulinantis verslas.“ Jūs 
čia jau kalbėjote apie žmoguje susiformavusį poreikį 

keisti savo vidinę būseną. Kadangi mes esame veikiami 
aplinkos ir savo pačių stereotipų, turime šitą pokytį 
daryti panaudodami aukos principą.

Radijo laidose apie visa tai kalbėdami bandome 
visuomenę įtraukti į analizę, kas vyksta globaliąja prasme, 
kodėl vyksta, kam to reikia,  kodėl mes tame dalyvaujame, 
kodėl mus „verčia“ tai klausytis… Niekas nevyksta šiaip 
sau: jeigu verčia tai klausyti, reiškia kažkam to reikia, tiki-
masi, kad klausydami vienaip ar kitaip reaguosime. Tai ir 
padeda išsiaiškinti, kokių priemonių reikia imtis, kad mūsų 
reakcija keistųsi. Šiais dalykais mes ir bandome užsiimti 
laidose, eksperimentuojame, kaip išlaisvinti asmenybę, kad 
ji pati keltų intencijas, kad šios intencijos kiltų iš jos vidaus 
ir parodytų kas joje subrendo. Tik tada, kai mes išgirstame 
visiškai laisvą nuomonę, kuri neįtraukta į primestą temą, 
bet su ja koreliuoja, pokalbis įgauna tikrąją prasmę. Mums 
labai stinga intencijų, iniciatyvų, kurios išeina tiesiai iš 
žmonių, nepriklausomų nuo jokių bendruomenių. Labai 
norisi išgirsti atvirą nuomonę, balsą tų, kurie domisi, gyve-
na tą gyvenimą kartu su visomis visuomenės socialinėmis 
grupėmis.

Kai jūs sakote, kad mums labai trūksta tokių žmonių, 
aš girdžiu ir taip: mums trūksta tokio sąmoningo 
požiūrio, kuris formuojasi vidinės transformacijos 
metu, kai pilietis pradeda aukotis, na, kad ir turint gal-
voje kažkokius malonumus…

Teisingai pasakei, tik norėčiau pakoreguoti tavo 
išsireiškimą. Visa tai apie ką dabar kalbėjau, tave norėjau 
įtikinti tuo, nuo ko mes pradėjome. O pradėjome nuo to, 
kas yra auka, kaip jinai per du tūkstantmečius pateikiama 
nuostatose, kurias skaitome šventuose raštuose ir paro-
dyti, kad norint ištransliuoti visuomenei kažkokias inten-
cijas, reikia labai gilintis į visuomenės gyvenimą, žmonių 
santykius. Reikia labai jausti ir matyti, kas kiekvieną 
dieną vyksta šalia mūsų, kad subręstų visiškai nepriklau-
somas savarankiškas požiūris, kad išreikštume save kaip 
asmenybę. O norint išreikšti save, reikia aukotis, paminti 
visus visuomenės aplinkui esančius stereotipus, kurie yra 
įtvirtinti prieš mūsų valią, prieš daugelio valią. Net jeigu 
jie yra ir perspektyvūs žmonijai, jie neperspektyvūs tam 
asmeniui, kuris nesugeba suvokti, kam to reikia, nesugeba 
suprasti, kodėl tokiais būdais, tokiomis metodikomis ar 
tvarkomis šito turi būti siekiama. 

O kokią jūs pats turite intenciją taip kreipdamas 
pokalbį? Ko jūs siekiate? Kokio rezonanso tikitės 
kalbėdamas apie intenciją?

Jaučiu atsakomybę, kad mūsų „Žinių radijuje“ pasigen-
du, giliau diskutuojančių žmonių, laisvos raiškos pribren-
dusios asmenybėje, kuri nėra įkaitas kokių nors politinių 
nuostatų, arba tų reiškinių, kurie šiandien aktualūs mūsų 
valstybėje. Man labai svarbu, kad to vadinamojo sielos 
jausmo ir proto dvasia pradėtų reikštis aukštesniame ly-
gyje. 

Toks yra atviras pokalbis. Norėjau pasakyti kaip aš 
jaučiuosi, apie ką galvoju ruošdamas šias laidas. O kodėl 
apie tai čia kalbu? Labai norėčiau paagituoti, kad su dar 
didesniu atsakingumu tai būtų daroma, kad būtų su-
prasta, jog be pasiaukojimo kažko naujo nepaskleisime, 
neišprovokuosime žmonių reikšti savo nuomonę, norėti 
būt drąsiais, norėti pasiaukoti dėl kitų žmonių, aukoti 
savo populiarumą, pabūti ta balta varna. Jei tų baltų varnų 
daugės, ateis laikas, kad juoda varna bus retenybė.

Kalbėjosi žurnalistė Ingrida Stankevičienė

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...
Sveikiname!

Jolita Koreivienė, vyresnioji buhalterė.

Vijolė Gečienė, vyresnioji revizorė.

Gitana Lingienė, vyr. personalo apskaitos vadybininkė.

Sigita Rimkienė, informacijos centro darbuotoja.

Egidijus Kalindra, atsargų valdymo vadybininkas.

Pokalbis su „Senukų“ įkūrėju, „Žinių radijo“ savininku, 
Augustinu Rakausku šio radijo laidoje „Verslumo dvasia“ 

Rinoldas Rudokas, sandėlininkas.Vaida Senavaitienė, skyriaus vadovė.
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Verslumas matuojamas ne sukauptų, o „įdarbintų“ pinigų suma.

Taip teigė pakalbinti Šiaulių prekybos centro konsultantai 
ir tarsi šią mintį patvirtindami žvilgčiojo į prekybos salę. 
Joje iš tiesų rinkdamiesi prekes daug kur stoviniavo pirkė-
jai, nemažai jų buvo ir prie kasų.

„Čia užsuku jau kelintą kartą. Esu patenkintas ir asorti-
mentu, ir konsultantų paslaugumu. Nežinau, gal todėl, kad 
prekybos centras dirba dar tik pirmuosius mėnesius, visi la-
bai stengiasi…“ – savo nuomonę trumpai išsakė kone pilną 
prekių vežimėlį prie kasos stumiantis vyriškis.

Balandžio pirmosiomis dienomis Šiauliuose duris atvė-
rusi „Senukų“ parduotuvė jau gyvena pilnavertį gyvenimą. 
„Tokios gausybės žmonių, kaip tada, prekybos centro ati-
darymo dieną, nesitikime sulaukti kasdien, bet tikimės, kad 
neužilgo rinkoje pasijusime tvirti“, – lyg ir pajuokaudami 
geras perspektyvas savo vadovaujamam kolektyvui prana-
šavo Šiaulių „Senukų“ vadovai. 

Mintys nejučiomis sugrįžo į šios parduotuvės atidary-
mo dieną, kai naujakuriams prasmingus palinkėjimus dali-
jo renginio svečiai. „Savo mieste „Senukų“ laukėme, todėl 
džiaugiuosi, kad jūs jau čia, pas mus, ir linkiu kuo greičiau 
surasti kuo daugiau ištikimų pirkėjų“, – tada kalbėjo Šiau-
lių miesto meras Justinas Sartauskas. Kuo greičiau įsitvir-
tinti Šiaulių regione prekybos centro šeimininkams linkėjo 
ir AB „Ogmios centras“, po kurio stogu įsikūrė „Senukai“, 
vadovas Sigitas Stasevičius…

Kaip jau esame rašę, naujausia mūsų įmonės parduo-
tuvė įsikūrė po šiai bendrovei priklausančio prekybos cen-
tro „Bruklinas“ stogu ir gerokai paįvairino jo gyvenimą. 
10 000 kv. m prekybos salėje, kuri atsirado po didžiulių 
rekonstrukcijos darbų, – net 45 tūkstančiai įvairių pava-
dinimų prekių. Čia, kaip ir kituose „Senukų“ prekybos 
centruose, teikiamos įvairiausios paslaugos.

Bet vienas reikšmingiausių šio prekybos centro išskir-
tinumų yra tai, jog šalia jo įsikūrė ir didžiausia Lietuvoje 
„Statybų duonos“ parduotuvė, kurios plotas – 5500 kv. m. 
Klientų patogumui čia įdiegta savitarna, o profesionalūs 
vadybininkai padeda išsirinkti prekes, konsultuoja ir pata-
ria visais pirkėjui rūpimais klausimais.

„Kadangi „Senukai“ Šiauliuose atidaryti pavasarį, ypač 
daug  klientų sulaukėme „Sodo centre“ ir šalia „Statybų 
duonos“ parduotuvės įsikūrusioje 600 kv. m lauko preky-
bos aikštelėje“, – pasidžiaugė prekybos centro direktorius 
Antanas Malinauskas. 

Rekonstruotame prekybos centre „Bruklinas“ įsikūrę 
„Senukai“ užima trečdalį jo prekybinio ploto ir yra di-
džiausias statybos, apdailos ir buitinių prekių centras Šiau-
lių regione. Mūsų įmonė į plėtrą šiame mieste investavo 
per 12 mln. litų. 

P. S. Naujausia UAB „Senukų prekybos centras“ 
parduotuvė tapo ir kontaktinės prekių apsaugos sistemos 
diegimo tęsinys. Šioje parduotuvėje sumontuota sistema 
yra didžiausia „Hansab“ firmos įdiegta tokio pobūdžio 
sistema Baltijos šalyse. Ji padėjo išspręsti du uždavinius: 
klientai atviroje ekspozicijoje gali patogiai apžiūrėti bran-
gią kompiuterinę įrangą ir tuo pačiu apsisaugoti nuo il-
gapirščių. Dar vienas šios sistemos privalumas yra tas, 
kad stoveliuose įrengtas LED apšvietimas papildomai ap-
šviečia prekę, yra modernios, patrauklios išvaizdos.  Apie 
sistemos patogumą ir patrauklų dizainą iš parduotuvės 
klientų jau sulaukta nemažai gerų atsiliepimų.                

Berta Martinaitytė

„Senukai“ užkariauja šiauliečių širdis

Mes esame komanda!
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Mes „Senukuose“

Viename skyriuje su dukromis – argi tai ne laimėjimas?
Iki dabar Laimutė prisimena, kad jai didžiausią įspūdį 
įsidarbinant „Senukuose“ padarė darbo pokalbis su tuome-
tine Draugystės g. 8 C ( Kaune) parduotuvės direktore 
Danute Staniuliene. Net keista pasirodė, kad apie būsimą 
darbą galima kalbėti taip įtaigiai. Visada tikėjusi, kad 
užsiimti patinkančia veikla reiškia jausti tikrąjį gyvenimo 
pulsą, moteris pasidžiaugė, jog dar nepradėjusi dirbti su-
tiko bendramintę. „Kai tokią šilumą, nuoširdumą skleidžia 
tave pirmą kartą matanti vadovė – keliagubai maloniau“, 
– užsiminusi apie  dešimtmečio senumo pokalbį atviravo 
Informacijos centro ir kasų skyriaus vadovo pavaduotoja 
Laimutė Sakalavičienė.

Jau po pusmečio darbo kasose, Laimutė tapo vyr. kasinin-
kės pavaduotoja. Neužilgo jai pasiūlė ir vyr. kasininkės par-
eigas. Ryžtis šiam dar atsakingesniam darbui, anot kolektyvo 
senbuvės skatino, pasitikėjimą savimi augino ir parduotuvės 
direktorė. „Grįžusi iš vaiko auginimo atostogų į to paties pa-
dalinio vadovo pavaduotojos pareigas, buvau labai patenkin-
ta. Man svarbu ne postų laiptai, o kad kolektyve būtų darna ir 
kiekvienas puoselėtume norą vienas kitą palaikyti. – atvirauja 
pašnekovė ir nusišypso. – Beje, dabar darbe turiu ir dvi nuo-
savas palaikytojas.

Žinojau, kad kartu su Laimute dirba ir dvi jos dukros. Bū-
tent gražus pavyzdys ir atvedė mane pas jas visas. „Mačiau, 
kokią patirtį „Senukuose“ per greitą laiką galima sukaupti, tai 
ir pasikviečiau jas. Pradžioje vieną, vėliau – ir kitą“, – tarsteli 
L. Sakalavičienė.

Dvyliktokė Lina labiausiai vertina tai, kad jai buvo leista 
derinti mokslą su darbu. Pradžioje mėnesiui, naujai įsikūru-
siame Ekspozicijos valdymo skyriuje. „Patiko, tikrai patiko. 
Ir nieko nuostabaus, kai nuolat jauti tau skiriamą dėmesį“, – 
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Dirbame šeimomis

prisipažįsta Laimutės jaunesnioji, kuri šiuo metu drauge su 
mama dirba Informacijos centro ir kasų skyriuje.

 Bendraudama su žmonėmis čia ji išmoko būti kantres-
nė, atidesnė. Mergina planuoja ir toliau dirbti „Senukuose“, 
studijas derinti su darbu, nes kitokio gyvenimo bent kol kas 
neįsivaizduoja.

„O Kristina kartu su manimi parduotuvėje jau beveik trys 
metai“, –  nerimsta Laimutė.

„Bet pasakykit, jog viename skyriuje visos trys esame dar 
tik metai“, – patikslina mamą vyresnioji.

„Tai, kad jau pasakei, – atsigręžia į dukrą L. Sakalavičie-
nė. – Taigi kalbėkit pačios… Matote, kad mus visas kalbina.“

„Na ką čia gali daug pasakyti, – akimis perbėgusi 
sesę ir mamą bando į pašnekesį įsijungti Kristina. – 
Prieš ateidama dirbti į Informacijos ir kasų skyrių, be-
veik dvejus metus dirbau konsultante.“

Dabartiniu kolektyvu Kristina dar labiau patenkin-
ta, nes visos merginos draugiškos, rūpestingos. „Tikrai 
šaunios kolegės. Būtent čia įgijau patirties bendrauti, į 
situacijas pradėjau žvelgti ramiau“, – tvirtino Kristina. 

Mama su dukromis įsitikinę, kad atsakingas ir 
stropus darbas padeda kaupti patirtį. Suktis darbinėje 
virtuvėje joms padeda jų vadovė Rasa, kurią moteriška 
trijulė laiko autoritetu. „Tai žmogus, kuris vienu metu 
sugeba ir griežta vadove, ir jautria bičiule pabūti“, – 
sutartinai kalbėjo jos. 

Namuose būdama rūpestinga ir meili mama, In-
formacijos centro ir kasų skyriuje Laimutė dukroms – 
vyr. kasininkės pavaduotoja, jų vadovė. Moteris įsi-
tikinusi, kad darbe privaloma tvarka ir drausmė, kad 
ir kaip kartais norisi savo atžaloms nusileisti. Tačiau 
darbas viename skyriuje, kaip visos pripažįsta, jas su-

artino dar labiau nei anksčiau.
Mintyse L. Sakalavičienė dažnai pasidžiaugia, kad abi 

dukros dirba kartu su ja. Šį savo džiaugsmą moteris įvardija, 
kaip gyvenime patirtą laimėjimą. Šitaip ji iš šalies gali pa-
stebėti ir įvertinti, kaip jos mergaitės auga ir tampa vis bran-
desnės asmenybės. Laimutė mano, kad darbas su dukromis 
tame pačiame skyriuje jai pačiai suteikia daugiau drąsos, op-
timizmo. „Kai vienoje vietoje trys galvos, tai ir sprendimai 
geresni“, – pokalbį užbaigia ilgametė bendrovės darbuotoja. 

Martyna Stankevičiūtė

Verslo vystymo vadybininkas Darius Puzinovas mūsų bendrovėje skaičiuoja dar tik pirmuosius mėnesius, tačiau, kaip 
pats teigia, jau spėjo apsiprasti. Nors prieš įsidarbindamas Darius turėjo puikią vietą sporto klube, poreikis neužsisėdėti 
paskatino išsiųsti savo CV „Senukams“ ir išbandyti kažką visiškai naujo. „Šioje įmonėje darbinė aplinka kitokia nei ta, 
kurioje dirbau prieš tai. Per dieną čia priimama daugybė sprendimų, verslumo ir našumo variklis pastoviai generuoja 
naują informaciją, kuri įtraukia. Tačiau mane tai veža!“, - žodžio kišenėje pokalbio metu neieškojęs Darius mielai 
sutiko paatvirauti „Verslumo dvasios“ skaitytojams, tikėdamasis jų tarpe atrasti bendraminčių.

„Kasdien mokausi pasitikėti savimi…“

Vasarį mūsų įmonėje viešėjusiems Kauno kolegi-
jos studentams ir dėstytojams pasakojote apie įmonės 
veiklą ir karjeros galimybes. Kokie įspūdžiai iš to susi-
tikimo?

„Visų pirma, kadangi esu vienas iš Kauno kolegi-
jos absolventų, dekanė pasiūlė man, kaip auditorijos 
neprisibijančiam, papasakoti tiek apie savo studijų metu 
sukauptą patirtį, tiek apie puikias karjeros galimybes Lietuvo-
je, kurias absolventams, drąsiai sakau, gali pasiūlyti būtent 
„Senukai“. Nejaučiau pasididžiavimo, priešingai, daugiau 
tai buvo atsakomybės klausimas, išreiškiant savo poziciją 
tokiems pat jauniems žmonėms, mąstantiems apie ateities 
perspektyvas. Kalbėjimas studentams man buvo visiškai 
naujas dalykas, todėl iki šiandien jaučiuosi dėkingas, kad 
„Senukai“ šią misiją patikėjo būtent man. Malonu, kai gali 
savo žiniomis ir įžvalgomis pasidalinti ir net daryti įtaką 
darbuotojų mokymų modeliui, kad jis būtų efektyvesnis, 
kad absolventai, susiradę darbą, būtų geresni specialistai.

Nebijojote neigiamos auditorijos reakcijos?
„Nejaugi taip galima galvoti apie šiandieninius ko-

legijos studentus? Juk jie svečiai, - juokėsi Darius. – O 
bendrauti su žmonėmis man patinka. Kita vertus kalbėjimas 
publikai visada kelia dviprasmiškus jausmus, kuriuos 
nesunkiai galime pritaikyti ir įprastose darbinėse situaci-
jose. Tiesą pasakius, prieš susitikimą su studentais nerimo 
buvo. O gal  baimės – nežinau kaip geriau apibūdinti. Bet 
tai yra savisaugos instinktas Tik nereikia leisti, kad jis 
tave užblokuotų. Aš baimę suvokiu kaip energiją ir sten-

giuosi  ja pasinaudoti, ta energija (ar baimė) mane stimu-
liuoja, padeda suvokti situacijos svarbą, nukreipti save tam 
žingsniui, kuriam ryžaisi. Ir šiuo atveju padėjo…“

Tai gal tas savęs kontroliavimas padėjo ir gerai 
pažįstamą darbą žinomame sporto klube iškeisti į ne-
lengvai įkandamas verslo vystymo vadybininko parei-
gas...

„Ankstesnis mano darbas sporto klube išmokė ir sutei-
kė labai daug. Dirbdamas ten įgijau bendravimo su įvai-
riausiais žmonėmis įgūdžių, gebėjimo jausti pašnekovą ir 
potencialų įmonės klientą, atpažinti jo norus ir galimus po-
reikius. Tai vedė mane į aukštesnius tikslus. Siekiau savo 
jėgas išbandyti platesniuose vandenyse. Būtent šis noras į 
„Senukus“ ir atvedė. Jeigu priims, kodėl nepabandyti, įro-
dinėjau sau, tikėdamas, kad pastangos visada duoda vaisių. 
Žinojau, kad lengva nebus, tačiau manau, kad kiekvienas 
pajuntame momentą, kai turime atsikelti ir eiti. Būtent ru-
tinos eigoje pajutau, kad man trūksta šviežio oro, raudona 
lemputė užsidega dažniau nei paprastai – ženklas, kad lai-
kas keistis. Šiandien turiu progą dirbti „Senukų“ įmonėje, 
todėl kaupiu iš kolegų patirtį, žinias ir džiaugiuosi jų ge-
ranoriškumu.“

Mūsų bendrovė – sparčiai auganti, todėl ir darbo 
tempai tokie, kad pratintis prie jų laiko ne kažin kiek. 
Manau, tą pajutote?

„Įmonės veikimo sistema yra sunki tik iki tol, kol per-
pranti struktūrą. Tai būdinga visoms didelėms įmonėms. 
Tempai yra dideli ir verslui reikia greitų rezultatų. Esu čia 
dar naujokas, tad reikės šiek tiek laiko, kad savo pareigo-
se jausčiausi tikras profesionalas. Tačiau kasdien mokausi 
pasitikėti savimi ir kuo greičiau įsisavinti visus bendrovėje 
vykstančius procesus. Į viską stengiuosi reaguoti ramiai. 
Tai yra charakterio išbandymas. Kiekvienam siūlyčiau bet 
kurioje situacijoje ieškoti ramybės ir savitvardos. Galbūt ir 
keista, tačiau ramybės jausmas yra puikiai suderinamas su 
greitais sprendimais. Esu įsitikinęs, jog negalima priiminė-
ti sprendimų jaučiant spaudimą. Be abejo, kiekvieną dieną 
išlikti tokiu kryptingu neįmanoma, bet tai, sakyčiau, turėtų 
būti siekiamybė, būtinas kasdieninis darbas su savimi.“ 

Ką patartumėte tiems, kuriems šaltus nervus 
išlaikyti sekasi sunkiau?

„Susiraskite savo mentorių, žmogų, kuris gebėtų 
jus įkvėpti ir paskatinti eiti į priekį. Dėkingas esu savo 
mokytojui Mantui Krugiškiui, Ievai Mišeikienei ir ki-
tiems kolegoms, padedantiems visada, kai tik kreipiuosi. 

Norėčiau pabrėžti mentorystės svarbą ir apie ją pasam-
protauti plačiau. Kiekviename padalinyje labai reikalingi 
tokio specialisto-mentoriaus savybių turintys žmonės. Ir 
jų yra, tik ne kiekvienam mums lemta tokio kolegos gal-
imybes pajausti. Kokios tai galimybės? Bene svarbiausia 
laikyčiau jų sugebėjimą žmonėms įkvėpti pasitikėjimą 
savimi. Jeigu mūsų siela su didesnę patirtį turinčiu kole-

„Tai buvo iš tiesų atviras pokalbis“, – renginį charakterizavo 
Personalo skyriaus vadybininkės.

Birželio 5-ąją „Senukų“ administraciniame biure įvyko 
pirmoji Atvirų durų diena. Tai neformalus susitikimas 
su ieškančiaisiais pastovaus ar sezoninio darbo. 

Jaukioje mokymų klasėje biuro svečiai drąsiai galėjo 
užduoti jiems rūpimus klausimus. O ir SENUKŲ biuro 
darbuotojams tai buvo puiki proga prie arbatos puodelio 
pabendrauti su darbo „Senukuose“ ieškančiais kandidatais, 
pristatyti įmonę.

Kaip visi žinome, labiausiai įtikina gyvi pavyzdžiai, 
tad neatsitiktinai į susitikimą savo istorijomis pasidalinti 
užsuko „Senukuose“ dirbantys konsultantai. Renginio svečiai 
draugiškai atsakinėjo į savo būsimų kolegų klausimus, 
dalijosi vertingomis žiniomis, sukaupta darbine patirtimi. 

Pirmojoje Atvirų durų dienoje personalo atrankų 
vadybininkės svečius tradiciškai supažindino ir su 
„Senukų“ istorija, įmonės darbuotojams rengiamomis 
šventėmis, suteikiamomis privilegijomis. Šį kartą Atvirų 
durų diena buvo skirta žmonėms, norintiems dirbti „Senukų“ 
parduotuvėse,  tačiau neatmetama galimybė panašius 
renginius surengti ir tiems, kurie nori dirbti „Senukų“ verslo 
padaliniuose. 

Pirmą kartą – atvirų durų 
diena!
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„Kasdien mokausi 
pasitikėti savimi…“

ga gimininga, jeigu mums artimas minčių 
dėstymas, paprastai paaiškinami problemų 
sprendimo būdai, mes, be abejo, galime kur 
kas greičiau tapti geri specialistai.“

Jaučiu kur sukate ir, matyt, greitai 
sužinosiu, kad tokių žmonių savo kolek-
tyve radote…

„Laikas parodys, bet mūsų grupės 
vadovę Anastasiją drįsčiau pavadinti 
daugelio mūsų, vienu tikslu gyvenančių, 
mentore. Ji mus visus tarsi ančiukus saugo. 
Savo įkvėpimu, savo sugebėjimu kiekvie-
name ieškoti sielos bendrumo. Viena, kai 
tau sako daryk taip, daryk anaip, kita, kai 
sugeba įkvėpti. Taip ir užduotį atlieki su 
malonumu, sakyčiau, šventai tikėdamas to 
reikalingumu. Tikrai nesunku tobulėti, kai 
šalia yra tokias savybes turinčių žmonių.“

Mūsų laikraštyje daugybę kartų 
rašėme apie tuos mokytojus, kurie savo 
geranoriškumu padėjo užaugti šimtams 
gerų specialistų, o šįkart prakalbome 
tarsi apie kitą kategoriją – mentorius.

„Kalbu remdamasis nedidele savo dar-
bo patirtimi bendrovėje, bet negali likti 
abejingas tau padedančiam specialistui, 
kuris išmano dalykus ir iš techninės, ir iš 
gyvenimiškos pusės. Būdas, kaip tokie 
žmonės perteikia informaciją, kaip at-
sako į klausimus, arba kaip paruošia savo 
pašnekovą jų sprendimui, mane labai mo-
tyvuoja. Būtent mentoriumi noriu vadin-
ti visus, kurie niekada nepasakys, kaip 
išspręsti tam tikrą dalyką, bet nurodys 
kryptį, atvers akis, kokie turėtų būti veiks-
mai, kad rastume teisingą išeitį.  Gal iš tiesų 
tai aukštesnės kategorijos naujokų moky-
tojai. Juk jie turi nuostabią sugebėjimo 
įkvėpti žmones savybę.“ 

Pasidalinkite patirtimi iš kur pas jus 
tas supratimas apie mentorystę. Štai ims 
ir apsigyvens šis žodis „Senukuose“. Šį tą 
reikia žinoti apie jo propaguotoją.

„Apsigyvens, jeigu „Verslumo dvasio-
je“ apie tokius specialistus rašysite dau-
giau. O jų, savo dvasia ir žiniomis atsida-
vusių kolegų mokymui, kaip jau minėjau 
„Senukuose“ tikrai yra daug. Man jau nuo 
seno patinka stebėti žmones, su kuriais su-
siduriu, juos bandyti pajausti. Gal prigimtis 
tokia. Tėvai, ypač mama, kaip aš dabar gal-
voju, ir buvo pirmieji mano mentoriai. Bū-
davo, mama, ką nors aiškina, pataria ir aš 
visada patikiu, palengvėja bet kurioje sun-
kesnėje situacijoje. Buvo tokių mokytojų 
vidurinėje mokykloje. Ir dabar geru žodžiu 
miniu ne vieną Kauno kolegijos dėstytoją. 
Kol mokiausi, bendravimo aspektais dar ne 
kažin kiek domėjausi, o dabar, praėjus lai-
ko tarpui, atskirų mokytojų, dėstytojų su-
gebėjimą mums, tuo metu dar jaunikliams, 
skleisti savo sielos virpesius ir ieškoti mu-
myse atbalsio vertinu kitaip.“

Tai gal mentoriais gali būti kiekvie-
nas?

„Norėčiau tikėti, kad kažkam aš irgi 
galėčiau būti mentoriumi, kad irgi sugebu 
įkvėpti. Tikrai esu patenkintas, kad turėjau 
galimybę „Senukų“ Didžiojoje salėje pa-
bendrauti su mažiau už mane patyrusiais 
Kolegijos studentais ir juos, svajojančius 
apie artimiausią ateitį, įkvėpti. Ar nors 
šiek tiek mano vidinės nuostatos kažkam 
buvo artimos, sunku pasakyti. O į jūsų 
klausimą atsakysiu taip: mentoriumi gali 
būti kiekvienas, tik tam reikalinga patirtis, 
žinios ir sugebėjimas bendrauti žemiškai ir 
įtikinamai. Bet ne jokia naujiena, kad visų 
mūsų vidiniai pasauliai yra skirtingi, todėl 
žmogaus įkvėpėjais (aš taip pavadinčiau 
mentorius) mano įsitikinimu galime būti 
kiekvienas, tačiau ne kiekvienam. 

          

Kalbėjosi Martyna Stankevičiūtė        

Jau nuo gegužės pradžios „Senukų“ 
pirkėjai, nuolat ieškantys pačių geriausių 
kainų, gali apsipirkti Jonavos g. 62, Kaune 
įsikūrusiame išparduotuvės skyriuje. 
Šio skyriaus asortimentą sudaro per 400 
skirtingų prekių, o kiekvienam pirkėjui 
išparduotuvės darbuotojai pasiūlys prekes 
įsigyti su itin patraukliomis nuolaidomis. 

Išparduotuvėje pre-
kiaujama geros kokybės, 
nebrokuotomis prekėmis, 
kurios daugiau nebus užsa-
kinėjamos. Tad kiekvienas, 
užsukęs į išparduotuvę, ga-
lės įsigyti geros kokybės, 
ankstesnės kolekcijos pre-
kių ir jų likučių. Reiklus, 
bet taupus pirkėjas visa tai 
galės įsigyti iš karto ir vie-
noje vietoje.

Dabartiniai „Senukų“ 

Jonavos g. prekybos miestelyje – išparduotuvė
prekybos centro pirkėjai, ieškantys pačių 
geriausių kainų, statybos, namų apyvokos 
ir buities prekes galės nusipirkti su ženklia 
40 proc. nuolaida, o buitinę techniką – 
20 proc. pigiau. 

Anot Jonavos gatvės „Senukų“ prekybos 
centro vadovės, išparduotuvės plotą planuo-
jama plėsti, didinti prekių asortimentą. 

Dešimtmetį švenčiantis Mažeikių „Senu-
kų“ prekybos centras gegužę savo pirkė-
jams pasiūlė naujovę – „Sodo centrą“. 
Nedidelį, bet miesto, jo apylinkių sodinin-
kams, namų aplinkos puoselėtojams labai 
lauktą. Patogioje ir strategiškai geroje vie-
toje, prie miesto turgaus, įsikūrusios par-
duotuvės pradėjo veikti ir 200 kv.m. lauko 
prekybos aikštelė. 

Iš tiesų pirkėjai turėtų būti patenkinti. 
Ieškai tujų, azalijų – prašom, nori alyvų, 
hortenzijų – rinkis. Gausu ir forzicijų, 
sidabražolių, įvairiaspalvių raganių... Čia 
pat ir šilauogių, agrastų, aviečių, serbentų 
vaiskrūmiai. Kiek tolėliau „įsitaisiusios“ 
pelargonijos, gebenės, sufrinijos, dracenos. 
O štai ten – vaismedžiai: obelų, slyvų, 
persikų, trešnių, abrikosų, vyšnių sodinu-
kai.

„Paskutiniu metu ypač jautėme pirkėjų 
susidomėjimą vaismedžiais, retesniais 
vaiskrūmiais bei gėlėmis. Argi galėjome į 
tai nereguoti? – retoriškai klausė prekybos 
centro direktorė Lina Žurauskienė. – Žinot, 
kiek mes čia visko prisivežėm? Apie pu-
santro šimto pavadinimų populiariausių 
augalų. Anksčiau neturėjome vietos, kur 
šiais augalais prekiauti. Dabar, įrengus lau-
ko aikštelę, atsivėrė kitos galimybės.“

Sužinoję, kad „Senukų“ prekybos 
centras visam sezonui „praturtėjo“ įvairiais 
vaismedžiais, vaiskrūmiais, mažeikiškiai į 
lauko prekybos aikštelę užsuka vis dažniau 
ir dažniau. Tikimasi, kad rudenį sodinukų 
sezonas pritrauks dar daugiau pirkėjų.

Į lauko prekybos aikštelių atnaujinimą 
šiemet investavo ir Alytaus, Panevėžio, 
Ukmergės „Senukų“ prekybos centrai.

Mažeikiai: duris atvėrė mažasis „Sodo centras“

Turbūt dažnas „Senukų“ prekybos cent-
ruose besilankantis pirkėjas pastebėjo prie 
įėjimų, o taip pat parduotuvių viduje, ša-
lia kasų stovinčius konteinerius. Ne vieno 
klausiau: ar žinote, kam jie skirti?  Kai kas 
šyptelėjo, kai kas pečiais patraukė, o kai 
kas ir paaiškinti paprašė: „Man jie kažko-
kie paslaptingi…“ Tad ėmėmės užduoties 
šiame numeryje papasakoti apie šias „pa-
slaptingas“ dėžes. Kalbamės su Prekių ati-
tikties grupės vadove Rasa Jasiene.

Gerbiama Rita, papasakokite, kokia 
visų šių konteinerių atsiradimo istorija?

„Matote, „Senukai“ jau prieš kurį laiką 
ėmėsi rinkti neveikiančias elektros ir elek-
tronikos įrangos atliekas. Todėl daugiau nei 
prieš septynerius metus prie didžiųjų pre-
kybos centrų buvo pastatyti konteineriai 
stambiai buitinei technikai išmesti, o jų vi-
duje – mažesnės dėžės smulkiai technikai. 
Dar po kelerių metų konteinerius jau buvo 
galima rasti šalia visų „Senukų“ prekybos 
centrų. Surinkdami atliekas ne tik priside-
dame prie aplinkos išsaugojimo, gamtos 
išteklių tausojimo, bet ir mažiname mokes-
čius, kuriuos, kaip ir kitos įmonės, turime 
mokėti pagal valstybės nustatytus tarifus.“

Kaip šią „Senukų“ veiklą vertina Lie-
tuvos gamintojai ir importuotojai?

„Mūsų įmonė, aktyviai bendradarbiau-
dama su Elektronikos platintojų asociacija 
(EPA) ir būdama viena iš reikšmingiausių 
šios asociacijos partnerių, stropiai įgyven-
dina Lietuvos valstybės patikėtas elektroni-
kos, galvaninių elementų (baterijų) atliekų 
tvarkymo užduotis bei realiai plėtoja elek-
tronikos atliekų surinkimo sistemą. Dėl šių 
priežasčių „Senukų“ prekybos tinklo po-
žiūris į aplinkos apsaugą, gamtos išteklių 
tausojimą svarbus ir kitiems mūsų šalies 
gyventojams, importuotojams.“

Kokios konkrečiai elektros ir elektro-
nikos prekės yra surenkamos ir kur jos 
dedamos? 

„Į „Senukų“ parduotuvėse pastatytus 
specialius konteinerius žmonės gali sudė-
ti ne tik neveikiančius ar nebenaudojamus 
smulkius elektronikos prietaisus: virdulius, 
plaukų džiovintuvus, kompiuterių dalis ir 
kt. smulkiąją elektroniką, bet taip pat ir 
perdegusias elektros lemputes. Šiuo metu 
mūsų įmonės prekybos tinkle tokių dėžių 
turime apie pusę šimto, o didesnių kon-
teinerių, skirtų stambiai buitinei technikai 
– per 20. Surinktą elektronikos įrangą „Se-
nukai“ perduoda EPA asociacijai, kuri pasi-
rūpina saugiu šių atliekų perdirbimu. Šie-
met „Senukų“ prekybos tinkle planuojama 
pastatyti naujų, dar patogesnių konteinerių, 
į kuriuos žmonės galės dėti nenaudojamą 
ar neveikiančią buitinę techniką, baterijas, 
nešiojamuosius akumuliatorius, lemputes.“ 

Ar „Senukų“ prekybos tinklo vietose 
surenkamos visų rūšių lemputės?

„Surenkamos tos elektros lemputes, ku-
rios pagal LR „Atliekų tvarkymo įstatymą“ 
yra laikomos pavojingomis gamtai ir turėtų 
būti perdirbtos. Tai yra įvairios fluorescen-
cinės lempos, didelio ryškumo išlydžio, su-
slėgto natrio ir metalų halidų lempos, žemo 
slėgio natrio lempos. 

Paprastos kaitrinės lemputės nėra įvar-
dintos minėtame įstatyme kaip darančios 
žalą gamtai ir žmogaus sveikatai, todėl jos 
nėra surenkamos.“

Tikriausiai, neveikiančią įrangą pa-
likti gali ne tik „Senukų“ parduotuvių 
klientai?

„Tikrai taip – priimame iš visų naudoto-
jų, nesvarbu, kokioje parduotuvėje prekės 
įsigytos, taip pat neribojamas priimamos 
įrangos kiekis. Tikimės, jog gyventojai, vis 
labiau rūpindamiesi gamtos apsauga, dau-
giau dėmesio skirs ir neveikiančios minėtos 
įrangos perdirbimui, jos utilizavimui.

Berta Martinaitytė

Į  didžiuosius „Senukų“ prekybos centrus 
užsukančius naminių gyvūnėlių augin-
tojus jau kuris laikas  pasitinka maloni 
naujovė – kur kas įvairesnis prekių asor-
timentas. 

„Skyrių net į kitą, pirkėjui labiau pas-
tebimą, patogesnę vietą perkėlėme, atnauji-
nome prekių įrangą“, – neatpažįstamai pa-
sikeitusią prekių ekspoziciją rodė „Megos“  
SENUKŲ sodo-daržo prekių skyriaus vado-
vas Nerijus Šiukščius.

Labiausiai išplėstas gyvulėlių maisto, 
įvairių jiems skirtų žaislų, prekių žuvims, 
paukščiams asortimentas. „Tikrai dabar 

turime labai daug ką pasiūlyti, tačiau di-
džiausia naujovė – akvariumai“, – džiau-
gėsi Nerijus ir  vedė prie žuvyčių „namų“ 
ekspozicijos. 

Pirkėjams iš gausaus asortimento siūlo-
ma rinktis ne tik maistą savo augintiniams, 
bet ir įsigyti įvairių aksesuarų, skanėstų. 
„Labai apsidžiaugiau, kai čia užsukusi eili-
nį kartą pamačiau gyvūnėliams skirtus šam-
pūnus, balzamus. Konsultantų anksčiau esu 
klaususi, kodėl tokių prekių nėra. Manau, 
kad šios gyvūnėlių priežiūros prekės tikrai 
turės paklausą“, – mintimis dalijosi parduo-
tuvės kaimynystėje gyvenanti ponia Elvyra.

Atsinaujino gyvūnų priežiūros prekių skyriai! 

Neveikiančiai įrangai – 
praktiški konteineriai

Mes „Senukuose“



Verslumo dvasia 2014 m. Nr. 34 (70)6

Varžybų šurmulyje - su šypsenomis ir polėkiu

Savo susibūrimu patvirtiname, kad mums gera būti kartu.

Antrus metus iš eilės „Senukų“ darbuotojai ne-
pabūgo iššūkių Kauno dviračių maratone ir dar 
kartą įrodė savo sportiškumą. Mūsų įmonę šia-
me renginyje atstovavo daugiau nei 20 darbuoto-
jų. Taigi turėjome daugiau nei 20 gražių progų, 
kuriomis kiekvienas mūsiškis galėjo įrodyti savo 
išskirtinumą ir iškovoti ne tik naujų trofėjų, bet 
ir pasidžiaugti įsimintinomis akimirkomis.

Tvirtai minti pedalus ir spinduliuoti puikią 
nuotaiką – nuo pirmųjų maratono akimirkų buvo 
kiekvieno „Senukų“ sportininko užduotis. Ją sėk-

Dviračių maratone 
ištvermingiausios – moterys

Tenisininkai džiaugiasi sidabru
Daugiau nei šešis mėnesius trukusiame Kau-
no stalo teniso lygos įmonių turnyre sėkmin-
gai pasirodė „Senukų” sportininkai. Vyrai 
laimėję prieš tokias komandas kaip „Gie-
drola“, „Imlitex“, „Lietuvos Geležinkeliai“ 
ir kt., A diviziono pirmenybių žaidime iško-
vojo bilietą į finalinę kovą.

Stalo teniso klubo „Raudona juoda“ or-
ganizuotose varžybose susirungė stipriausios 
2013-2014 m. sezono komandos. Ne vieno sta-
lo teniso lygos žaidimo nugalėtojomis tapusios 
„Dexteros“ ir „Senukų“ ekipos šį kartą kovojo 
dėl čempionų titulo. Nors „Senukų“ tenisinin-
kai pralaimėję rezultatu 8:4 liko antri, naudin-
giausiu lygos žaidėju pripažintas mūsų įmonės 
darbuotojas Rolandas Bauža. Iš 30 susitikimų 
laimėjęs net dvidešimt septynis prekių kontro-
lierius  rungtynėms kantriai ruošėsi kone kas-
dien. Stalo tenisas, nugalėtojo žodžiais tariant, 
reikalauja ilgų nuoširdžių pastangų, kantrybės. 

„Senukai“ ir vėl parėmė KTU
Paremti Kauno technologijos universiteto 
(KTU) Matematikos ir gamtos mokslų fa-
kulteto šventę „Funtikų dienos“, tapo gražia 
„Senukų“ tradicija. Šįkart mūsų įmonės dė-
mesys nukrypo į „Studentiškąjį automobilių 
slalomą“.

Finale rungėsi ir vaikinai, ir merginos, pade-

Šalia „Akropolio“ vykusiame 3x3 gatvės krepšinio turnyre - ir 
vėl „Senukų“ darbuotojai! Šiemet turnyre bendrovę atstova-
vo trys „Senukų“ komandos, jų padrąsinti atvyko krepšinio 
aistruoliai.

„Žinotų, kokia čia maloni atmosfera, kokios kovingos būna 
varžybos, susirinktų visi šalia arenos gyvenantys kauniečiai, – 
juokavo vilnietis Audrius, tuo metu atostogavęs Kaune ir nepra-
leidęs progos su draugais stebėti mažojo krepšinio kovas.

Paklausti, kaip vertina mūsų įmonės komandų žaidimą, vai-
kinai labiausiai gyrė „Milagrą“: „Varžybų metu įkyrūs kaip bi-
tės – dar nuo praeitų metų prisimename. Šįkart jie sutriuškino 
„McDonald‘s 2“ komandą…“

mingai įvykdyti visada lengviau, kai jauti palai-
kymą iš artimiausių žmonių. Būrys kolegų ir ar-
timųjų garsiai plodami ir skanduodami stengėsi 
palaikyti saviškius. 

Kaip ir praėjusiais metais, dviračių marato-
ne sėkmė šypsojosi Aušrai Bruožienei iš Finan-
sų skyriaus. Ištvermingai mynusi pedalus dviejų 
ratų distancijoje ji iškovojo antrąją vietą. „Ne-
sitikėjau pergalės, todėl džiaugiuosi netikėtu 
laimėjimu. Iškovotas sidabras – tai mūsų visų, 
„Senukų“ dviratininkų, aktyvaus dalyvavimo 
simbolis,“ –  pasitenkinimo neslėpė sportininkė.
Komandos kapitonė, tiekimo vadybininkė Rasa 
Aukštuolienė, 16 kilometrų distancijoje „Judėji-
mas visiems“ finišavo penktoji.

Dviračių maratone, puoselėjančiame sveiką 
gyvenimo būdą, „Senukų“ dviratininkai nesto-
kojo ištvermės ir puikios nuotaikos. Varžybų 
metu pylęs lietutis galbūt ir sukliudė mūsų kole-
goms dar geriau pasirodyti, tačiau entuziazmo ir 
noro dalyvauti sporto renginiuose neatėmė.

„Tai vėl palenktyniausime… Pamatysim, kas greitesnis“, – „pustydama“ kojas Kauno bė-
gimo maratone šmaikštavo tiekimo vadybininkė Rasa Aukštuolienė, vos spėjusi įsijungti į 

„Senukų“ bėgimo entuziastų būrį.
„Turbūt vėl dešimčiai kilometrų apsisprendei? – Rasos teiravosi kolegės, prisiminusios, jog praėjusiais metais šiame 

maratone ji iš saviškių buvo greičiausia. Linksmai klegančių merginų būrelį patikinusi, kad „ir šįkart pabandysianti šį tą 
pasiekti“, moteris žvalgėsi į prie „Žalgirio“ arenos susirinkusią gausybę bėgimo aistruolių. „Žinoma, kad smagu matyti tokią 
armiją bendraminčių. Galvojau, kad  žvarbus oras pakiš koją, o čia štai kiek mūsų“, – užkalbinta mielai dalijosi mintimis 
„Senukų“ tiekimo vadybininkės pareigas einanti Rasa.

Maratone ji iš tiesų pasiekė puikių rezultatų: iš penkių 10 kilometrų bėgusių mūsų įmonės moterų Rasa finišavo pirmoji, 
šią distanciją nubėgusi per 52:14 min., R. Aukštuolienė pagerino ir savo asmeninį rekordą. Nuo jos nedaug atsiliko prekių 
atrinkėja Inga Bružikienė ir vadovo padėjėja Jogailė Gadliauskaitė. Vyrų grupėje pirmasis iš „Senukų“ darbuotojų finišavo 
Personalo direktorius Mindaugas Armalas, atstumą įveikęs per  42:17 min. Antrasis finišą pasiekė verslo vystymo vadybi-
ninkas Eugenijus Eidukas.

Penkių kilometrų distancijoje moterų grupėje greičiausia buvo tiekimo vadybininkė Indrė Makelytė, kuri 5 km atstumą 
įveikė per 27:33 min. Tik keliomis sekundėmis atsilikusi kasininkė Kristina Markova užėmė antrąją vietą.

Šioje distancijoje vyrų grupėje atsargų valdymo vadybininkas Linas Mikalainis užėmė aštuntąją vietą.

Puslapį parengė Martyna Stankevičiūtė        

Bėgome už Kauną...

monstravę nepriekaištingus vairavimo įgūdžius. 
Anot renginio nugalėtojo, Kauno kolegijos tre-
čiakursio Jono, studentiško automobilių slalo-
mo iniciatyva sujungia tiek šio sporto profesio-
nalus, tiek mėgėjus. „Apie jūsų kolektyvą iš 
kolegų yra tekę išgirsti daug gerų žodžių, o šis 
susitikimas su „Senukais“ padėjo dar geriau pa-
justi įmonės teigiamą požiūrį į studentų entuziazmą“, – 
džiaugėsi vaikinas.

Socialiniame tinkle „Facebook“ KTU studentų at-
stovybės „FUMSA“ tradiciškai organizuotame foto 
konkurse „Senukų“ iniciatyva šiemet rinktas crazy 
studentiškas garažas. Mūsų įmonės įsteigtais dovanų 
čekiais ir nuosavo prekės ženklo „AUTOSERIO“ au-
tomobilio priežiūros priemonėmis apdovanoti daugiau-
siai „like‘ų“ surinkę garažų savininkai.

Nors festivalio metu netrūko pramogų, neužmirštos 
ir rimtosios užduotys. „Senukų“ Rinkodaros skyriuje 
dirbantis KTU taikomosios matematikos magistrantas 
Jonas Muleravičius matematikų konferencijoje skaitė 
pranešimą apie duomenų analitikos metodus, o „Senu-
kų“ pavadinimą žaidime „KODAI“ bandė atspėti bū-
rys kitų matematikų. Greičiausiai atkodavę „Senukų“ 
vardą studentai laimėjo asmeninius pietus su įmonės 
Personalo direktoriumi.

Iki medalio pritrūko nedaug Pirmajame etape įspūdingai žaidė ir kitos dvi „Senukų“ 
ekipos. „BC UPS“ vyrai nesuteikė jokių vilčių „V‘erotus“ 
krepšininkams ir iškovojo pergalę rezultatu 13:1. Dar ge-
riau sekėsi „Viros PRO“ komandai, iškovojusiai pergales 
prieš „DHL Kapitonus“ ir „PZU“ žaidėjus. Vis dėlto šių 
pergalių neužteko patekti  į atkrintamąsias varžybas. 

„Vyrai, kaip čia atsitiko, kad taip azartiškai rinkote tri-
taškius, o finalo nepasiekėte“, – klausiau krepšininkų. „Ko-
mandas galima įveikti, o su fortūna nepasigalynėsi, – ilgai 
atsakymo neieškojo ketveriukė. – Bet kuris žaidimas yra ir 
laimės dalykas. Kita vertus nesekmės padeda pamatyti savo 
silpnąsias vietas. Vėliau visi susėdame ir aiškinamės, kuo 
priešininkai buvo stipresni“, – vilties kitais metais išplėšti 
pergalę neprarado žaidėjai.
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Mūsų kūrybingumas ir pastangos tobulėti yra nuostabiausios savybės.

„Protų mūšis“ – žinioms ir 
sumanumui patikrinti

„Senukų“ istorijoje pirmąjį kartą nugriaudėjęs „Protų 
mūšio“ sezonas paliko ryškų ir įsimintiną pėdsaką. 
Neveltui, juk ši laisvalaikio veikla subūrė didžiąją dalį 
„Senukų“ administracijos  darbuotojų, skatino įtempti 
galvas ir atsakinėti į pačius įvairiausius klausimus. 

Penki susitikimai – penki įrodymai, kad jūsų komanda 
galėjo būti pati protingiausia, gudriausia, pastabiausia, at-
kakliausia, greičiausia, žodžiu, verčiausia Protų karaliaus 
karūnos. Geriausia pripažinta Didmeninės prekybos pada-
linio komanda „Guzai“, susišlavusi 182,5 taškus ir nepra-
leidusi nei vienos išlikimo kovos, ji tapo „Protų mūšio“ 
nugalėtoja. „Jaučiamės pakylėti dvigubai. Ne tik tapome šio 
projekto nugalėtojais, bet ir laimėjome pusryčius „Dinner in 
the sky“ – kaip įrodymą, jog skraidyti gali kiekvienas norin-
tis“, - geros nuotaikos nestokojo vyriškos „Guzų“ komandos 
kapitonas Simanas Vrubliauskas. 

Vos keliais taškais atsilikę (surinkę 182 taškus), „Lo-
gistai“ užėmė antrą vietą. Pasidžiaugti savo pasiekimais 
šios komandos nariai galės degustuodami kavą „Vero caffe 
house“ ir jaukiai vakarodami restorane „Talutti“. Gardžių, 
bet ir prasmingų atradimų jiems!

Ne mažiau azartiški ir atkakliai renkantys taškus protų 
kovose buvo ir trečiosios vietos prizininkai. Pirmuose 
žaidimuose ryžtingai veržusis į priekį, komanda „(Nu)
trenkti“ vėlesniuose etapuose jėgų kiek pristigo. Surinkusi 
179,4 taškus komanda laimėjo bronzos medalį ir solidžią 
sąskaitą restorane „Talutti“. 

Tikra projekto sensacija tapo direkcijos narių koman-
da „DT“, kuri dalyvavo visuose „Protų mūšio“ etapuose, 
tačiau į bendrąją įskaitą įtraukti nebuvo. „Susibūrėme 
ir kovėmės ne dėl prizo, bet galimybės turėti gerą progą 
pamankštinti protus, pagilinti žinias. Juk tai ir yra pats 
didžiausias laimėjimas, o kur dar šaunus bendraminčių 
būrys!“ – džiugiai kalbėjo Personalo skyriaus direktorius 
Mindaugas Armalas.

Taigi „Protų mūšis“ įsibėgėjo. Laukia naujos pergalės, 
tikėtina, ir neužmirštamas laikas kolegų apsupty. Galąskite 
savo įžvalgius protus, šveiskite atkaklumo ir neblėstančio 
ryžto šarvus ir sekite naujienas „Senukų“ intranete –  jau 
rudenį planuojamas antrasis „Protų mūšio“ sezonas!

„Verslumo dvasios“ inf.

„Verslo subtilybių teko mokytis…“   
„Senukų“ franšizės tinkle – 15 metų   

Jauku šioje Lazdijų parduotuvėje. Vi-
sada, kai čia atvyksti, pajunti gerai 
nuteikiančią aurą. Atrodytų, ką gali 
„išspausti“ iš patalpos, jeigu joje tik 
400 kv. m ploto ir tiek įvairiausių pre-
kių. Ne bet kokių, o skirtų namų ūkiui, 
buičiai, apdailai, laisvalaikiui, kurių 
privalumų, pirkėjui, anot šios parduo-
tuvės direktoriaus Andriaus Vetchora-
tovo, be žinių neatskleisi.

„Kiekvieną kartą, kai prekių eks-
poziciją papildome naujomis, iš Kau-
no „Senukų“ sandėlių atvežtomis, 
joms ieškome tinkamiausios vietos, 
po kelis kartus perdedame, kad kli-
entui būtų patogu susipažinti, kad jos 
nedisonuotų su šalia esančiomis“, – 
entuziastingai mintimis dalijosi par-

duotuvės vadovas, įsitikinęs, jog tai , 
ką daro, yra labai svarbu.

Kalbėjomės su Andriumi, o jau-
čiau, kad bendrauju ir su šalia sėdinčia 
jo mama. Juk abu gyvena tais pačiais 
verslo rūpesčiais. Tarsi įspėdama to-
kias mintis Regina Vetchoratovienė 
neiškentė neįsiterpusi: „Kad jūs ži-
notumėt, kaip malonu visa tai išgirsti 
iš sūnaus, kuriam patikėjau bendro-
vės vairą ir svarbiausius partnerystės 
su „Senukų“ specialistais ryšius. Jau 
tada, 1999-aisiais, kai su jūsų įmone 
pasirašėme bendradarbiavimo sutar-
tį, daug diskutavome apie prekybos 
verslo subtilybes. Mus kuruojantiems 
UAB „Senukų prekybos centras“ 
specialistams visada svarbu buvo už-
megsti ir kuo geresnius santykius su 
pirkėjais. Kai įsitikinau šio siekio 
prasme, su Andriumi, atėjusiu man į 
pagalbą, kalbėdavomės labai dažnai.“

Kiek vėliau, kai visi kartu vaikš-
čiojome po parduotuvę, ir kai Andrius 
kelis kartus atitrūko nuo mūsų patar-
ti besidairantiems pirkėjams, Regi-

na, dar kartą sugrįžo prie to, apie ką 
kalbėjomės. „Kaip dzūkai pasakytų, 
dzievaži tinka tam mano vaikui šis 
darbas. Vilniaus universitete sūnus 
baigė tarptautinio verslo studijas. Jis 
ir konsultantams pataria, kiekvienas 
pirkėjas jam artimas ir su „Senukais“ 
bendrauja tarsi koks diplomatas“, – 
pašmaikštavo UAB „Ravilas“ buhal-
terinę apskaitą dabar tvarkanti šios 
bendrovės įkūrėja.

Visko per tą pusantro dešimtme-
čio buvo. „Teko surasti bendrą kalbą 
su ne vienu „Senukų“ vadybininku. 
Tik diskusijose visada gimsta idealūs 
sprendimai“, – apie tai šypsodamasis 
prisiminė Andrius. Pasitarus su pro-
fesionalais ir nedidelėje parduotuvėje 
surasta ką rekonstruoti, patobulinti, 
įrengtos 800 kv. m patalpos atskirai 
„Statybų duonos“ parduotuvei. Bendrai 
su „Senukais“ kurti planai šalia statyti 
didelį priestatą, kuris ūkio, buities, 
laisvalaikio prekių parduotuvės pa-
talpas būtų išplėtęs iki 2000 kv. m. 
Nors šiuos sumanymus sujaukė visai 
Lietuvai pakenkusi ekonominė krizė, 
ši viltis dar rusena. 

      Antanas Marčiulionis             



      Jokio kito šaltinio, stiprinančio sielą, nėra – tik bendravimas.
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Šeimos vienybės dvasią stiprino „Šeimų šventėje“

Tikru vasaros simboliu laikomas šeimų susibūrimas Visuomenės harmonizavimo parke 
ir šiemet virto tikrų tikriausia Lietuvos šeimų švente. Tarptautinės vaikų gynimo ir Tėvo 
dienos išvakarėse vykusioje „Šeimų šventėje“ lankėsi ir „Senukų“ įmonės darbuotojai su 
savo artimaisiais. Tiek mažas, tiek didelis renginio svečias čia galėjo rinktis iš gausios 
įvairovės šaunių pramogų, dalyvauti gerą nuotaiką garantuojančiose užsiėmimuose, pasi-
džiaugti išpuoselėtu, ypatingai gražiu gamtos kampeliu...

Per kelis tūkstančius mažųjų šventės dalyvių, atvykusių iš globos namų, čia laukė 
tikras rojus. Vaikišką smalsumą kurstė kūrybinės dirbtuvėlės: spalvingi piešiniai ir or-
namentai papuošė jų veidelius, pirščiukai kibo į popieriaus lankstymo darbelius, mažieji 
galėjo laidyti aitvarus, kurti smėlio paveikslus, berniukai – pasigaminti po lėktuvėlį, o 
mergaitės – vėrinį iš karoliukų. O kur dar spektakliai, linksmieji batutai, vandens kamuo-
liai, kinologų pasirodymai, šokių pamokos, skautų nuotykių parkas, gausybė stalo žaidimų 
ir dainų! 

Atokvėpį nuo darbų čia rado ir vaikų tėčiai bei mamos. Sportiški tėveliai jėgas išbandė 
3x3 krepšinio varžybose, žaidė badmintoną, lauko šachmatais, stebėjo konkūrų varžybas. 
Visų Lietuvos mamų džiaugsmui vyko kalanetikos ir jogos pamokos. O kad nepritruktų 
geros nuotaikos, šviesų ir garso, populiariais muzikiniais kūriniais Visuomenės harmoni-
zavimo parką sudrebino šventinis koncertas, kuriame savo numerius pristatė daugiau kaip 
dvidešimt Lietuvos scenos žvaigždžių. 

Dėl sportiškiausios, aktyviausios, kūrybiškiausios, gudriausios, didžiausios 
ir net populiariausios šeimos vardo „Šeimų šventėje“ rungėsi ne viena šeima.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, „Senukų“ ge-
neralinis direktorius dr. Nerijus Pačėsa bei Visuomenės harmonizavimo parko 
savininkė Agnietė Rakauskaitė labiausiai pasižymėjusias šeimas apdovanojo va-
karo koncerto metu. 

Be įtraukiančių linksmybių šeimos vienybės dvasia stiprinta ir kitokiais 
būdais. Per 100 užsiregistravusių šeimų prisidėjo prie pirmojo Lietuvoje šeimos 
medelių parko sodinimo. „Tegul šis ąžuolas amžiams lieka šeimos vidinės har-
monijos ir darnos su visata simboliu mūsų vaikams ir anūkams...“ – sutartinai 
kalbėjo Petrilionių šeima, prisiekę saugoti ąžuoliuką kaip laidininką tarp tų 
šeimos narių, kurie jau išėję ir tarp tų, kurių jie dar tik laukia. 

Daugybė Lietuvos šeimų jau ne pirmus metus naudojasi proga ne tik puikiai 
praleisti laiką gyvybingoje aplinkoje, papramogauti ir pabendrauti vieni su ki-
tais, bet ir patys savo buvimu prisideda prie jau tradicija tapusio bendro visų 
Lietuvos šeimų susitikimo. Kadangi renginiu stengtasi pagalvoti apie kiekvieną 
šeimos narį, neužmiršta ir tų, kuriems mūsų pagalbos ir atjautos reikia labiau-
siai. Būtent todėl Prienų rajone daugiavaikėms ir nepritekliuje gyvenančioms 
šeimoms „Senukų“ labdaros ir paramos fondas padovanojo kompiuterius ir 
dviratį.

„Verslumo dvasios“ inf.


