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Metų įvykis –įsikūrimas
moderniame biure
„Kas iš mūsų įmonės gyvenimo 2014-aisiais
įsiminė labiausiai?“, – klausėme daugelio
„Senukų“ darbuotojų. Dauguma jų įvardino
įkurtuves administraciniame septynaukštyje Islandijos pl. Bendrovės padaliniai, iki tol buvę
įvairiose miesto vietose, persikėlė į modernias,
po vienu stogu esančias, patalpas. Beveik 1000
žmonių persikraustymas ir įsikūrimas naujoje vietoje tapo savotišku iššūkiu ne tik už tai atsakingiems skyriams, bet ir patiems darbuotojams. „Ką
dabar, po metų, galėtumėte pasakyti apie tą visiems
nelengvą laikotarpį? Kaip naująsias erdves panaudojame savišvietai?“ – klausėme skyrių, ilgą laiką
gyvenusių įsikūrimo naujose patalpose rūpesčiais,
vadovų.

2015 m. Nr. 36 (72)
SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis

„Svarbiausia mūsų užduotis buvo ta, kad patalpos iki numatyto laiko būtų galutinai įrengtos ir į
jas įsikėlus kiekvienas galėtume normaliai dirbti.
Atsikrausčius į naujas darbo vietas, beveik visi darbai jau buvo baigti – trūko tik paskutiniųjų štrichų,
leidžiančių susikurti visapusiškai malonią darbinę
aplinką, – prisimindamas įsikūrimo dienas, jas komentavo Prekybos tinklo plėtros direktorius Kęstutis
Kirna.
Labai svarbu buvo naujoje vietoje kuo greičiau
aklimatizuotis. „Gavę naują mašiną – biurą – įmonės
darbuotojai turėjo ne tik susipažinti su jos funkcijomis ir jas išmokti, bet ir visą sudėtingą mechanizmą
prisijaukinti, – juokavo K. Kirna. – Kartu su visais
džiaugiamės, jog tam laiko prireikė labai mažai.
Žinoma, dar šiandien biure yra tam tikrų dalykų, kurie koreguojami, ieškoma tinkamiausių sprendimų,
tačiau darbuotojai to nejaučia.“
Prekybos tinklo plėtros direktorius neabejoja,
kad daugelis įmonės specialistų jau ne kartą įsitikino,

www.senukai.lt
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Pertvarkų smagratis įsisuka.

Apie Italijos salelę
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Kolektyvą telkia „kertinių“ darbuotojų branda
Vilniaus „Banginio“ SENUKAMS – 10 metų
Taip jau yra: kiekviena kolektyvo švente visada labiausiai pasidžiaugia tie, kurie jame jaučiasi, kaip savo
šeimoje, kurių pastangomis įmonė stojosi ant kojų ir brendo kaip svarbus rinkos dalyvis. Vilniaus „Banginyje“
įsikūrusiame ir gruodyje dešimtmetį pažymėjusiame „Senukų“ prekybos centre, tokių darbuotojų daug. Nuo
pirmosios šio centro veiklos dienos jame dirbantys Aurimas Širka, Regina Palčevskaja, Jolanta Čaplinskienė,
Vladas Gadeikis ir daugelis kitų specialistų, pelniusių pirkėjų ir kolegų pagarbą, pakviesti iš prekybos centro
vadovų rankų pasiimti apdovanojimus, ėjo lydimi bendradarbių plojimų.
„Šiandien visiems mums darbo diena prasideda išskirtinai – įžengiame į antrąjį prekybos centro veiklos
dešimtmetį. Šiame kolektyve dirbdama devintuosius metus, pažinau jus tokius, kokius esate, kasdieną matau
jūsų pastangas ir džiaugiuosi, kad dauguma gyvenate bendrais mūsų visų interesais, – pradėdama anksti rytą
vykusį renginį, sakė parduotuvės direktorė Danguolė Visockienė. Esu įsitikinusi, kad tik padėdami vieni kitiems
galėjome tapti stipria komanda. Tik tokia komanda gali pasiekti savo tikslus, užsitarnauti vis didesnį pirkėjų
pasitikėjimą.”
„Nuo tada, kai iškilmingo parduotuvės atidarymo jaudulio palydėti visi čia ėmėmės darbo, pasikeitė nemažai
žmonių – to išvengti , sakyčiau, neįmanoma. Tie kurie išlikote, brendome kartu, buvome daugelio naujai atėjusiųjų
mokytojai. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų darbą, už lojalumą įmonei. Kuo daugiau kolektyve tokių kaip jūs, su
kuriais dirbdami jaučiamės įvairiapusiškai saugūs, kurių žinios tampa bendru visų mūsų turtu, tuo lengviau
rinkoje pasiekti geresnių rezultatų“, – kalbėjo ilgus metus kolektyvui vadovavusi, šiandieninė regiono vadovė
Lina Klakauskienė.
***
Kai prie dešimtmetį, lapkričiui baigiantis, atvykau pasižvalgyti po Žirmūnuose, P. Lukšio gatvėje, statomą
naują didžiulį prekybos parką, kiek vėliau pavadintą „Banginiu“, Linos ieškojau UAB „Senukų prekybos centras“ parduotuvei baigiamose įrengti patalpose. „Nežinau, tikrai negaliu pasakyti, kur šiuo metu direktorė. Pa-
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tys matot, koks darbymetis. Atidarymas jau ant nosies, o padaryti
dar reikia daug. Nuo telefonų visi neatsiginame, o ką kalbėti apie
Klakauskienę“, – greitakalbe bėrė prekybos įrangos montuotojas.
„Oho! Iš skyriaus vedėjos pareigų – tiesiai į didžiulio prekybos
centro direktorės krėslą. Ir taip jau visiškai nebaisu? – pajuokavau
sveikindamasis su pustrečių metų „Senukų“ prekybos centre Vilniuje,
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Bet koks mūsų veiksmas remiasi išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kriterijais.
Dar šis tas įdomaus apie „Senukų“ įkūrėjo Augustino Rakausko naująją knygą „Globali
jausmo proto dvasia“. Knygą, sudėliotą iš įvairių per ilgą laiką surinktų atskirų autoriaus
įžvalgų, kuriose aprašoma daugybė būsenų, išgyventų ir išanalizuotų, kuriant ir plėtojant
verslą sudėtingomis santvarkų kaitos sąlygomis Lietuvos valstybėje.
„Kryptingai rodydamas už šių būsenų slypinčius
jausmo ir proto veikimo mechanizmus, autorius
viliasi, kad skaitytojas pamatys, kas iš tikrųjų vyksta žmonėms kalbant ir klausantis vienas kito“,
– teigia knygos redaktorės Ingrida Stankevičienė
ir Edita Marciulevičienė. Jų išvados, užrašytos iš
pokalbių su knygos autoriumi ir išspausdintos šio
leidinio pradžioje, tampa pakankamai informatyvia jo fabula, skaitytoją įvedančia į spausdinamų
įžvalgų esmę, jų tikslus, išryškina knygos metodikos
kryptis, autoriaus požiūrį į materialiojo ir dvasinio
pasaulio gelmes.
Augustino Rakausko padėjėjas Ingridą, Editą ir
Vestą paprašėme apie knygos kūrimo procesą papasakoti išsamiau.
Gerbiamos redaktorės, tikriausiai nujaučiate, kas
mūsų laikraščio skaitytojams dar gali būti įdomu – juk
„už kadro“ yra likę daugybė knygos kūrimo detalių…
Ingrida. „Įvairialypė Augustino veikla, intensyvus
bendravimas su daugybe įvairiausių žmonių inspiravo ir
plačias jo rašymo apimtis. Autorius stengdavosi išjausti,
išanalizuoti ir užfiksuoti kiekvieną savo pagautą mintį.
Daugelį įžvalgų išprovokavo įmonėje, visuomenėje ir apskritai pasaulyje vykstantys reiškiniai, bet knygos autorius
kalbėjo ne apie išorinius, o apie vidinius tų procesų aspektus, sutelkdamas dėmesį į vieningojo vienio svarbą, bandydamas paaiškinti jausmo proto veikimą. Žodžius, kaip
sąvokas, mes lyg ir žinojome, bet kaip jie veikia mūsų
pačių viduje, kaip jais naudotis, kaip susikuria ta bendra
dvasia, apie kurią kalba autorius, kaip veikia harmonija, iš
pradžių buvo sudėtinga suvokti, neturėjome tokio tikrovės
matymo patirties, pirmiausia teko jos įgyti bendraujant su
autoriumi, tarpusavyje, su įmonės darbuotojais ir svečiais,
kuriant „Verslumo dvasios“ laidas „Žinių radijui“.
Visus tuos metus, kai buvo rengiama knyga, autoriaus
neapleisdavo kūrybinė būsena. Kai knyga mūsų akimis
jau atrodydavo suredaguota, Augustinas vėl atnešdavo ją,
išmargintą naujais pataisymais. Skaitydavo ir taisydavo naktimis, imdavosi rankraščių
per atostogas, padedamas
žmonos Dalės. Tas koregavimas prilygdavo naujos knygos rašymui. Supratome, kad
pats skaitymas ir gilinimasis
į tai, ką jau parašė, autoriui
natūraliai sukurdavo terpę išgyventi naujas būsenas, o jų
vedamas Augustinas taisydavo, kas anksčiau parašyta.
Dažnai tos naujos mintys būdavo labai pasistūmėjusios į
priekį, palyginus su tuo, ką jau būdavo užrašęs: tas pats
tekstas kaskart gimdavo iš naujo, vystėsi su kiekvienu nauju autoriaus pataisymu.“

kuo gyvena visuomenė, kodėl šiandien ji yra būtent tokio
išsivystymo, sąmoningumo lygmens. Savo pavyzdžiu Augustinas formavo mums požiūrį, kad tai, ką darome turi
turėti aiškų tikslą ir prasmę. Jis mums sakydavo: „Nuo to,
kad nesugebate suvokti mano pasakomų žodžių prasmės
kenčia daugybė žmonių. Jie negauna atsakymo vien todėl,
kad jūs iš savęs daugiau nepareikalaujate.“ Mūsų vadovo
nuolatinės pastangos, nukreiptos į bendros gerovės kūrimą,
žmonių sąmoningumo didinimą, ir mus skatino dėti dar
daugiau pastangų.“

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Knygos skyriai buvo rašyti atskirais gyvenimo momentais. Kokius taikėte metodus, kad laikui bėgant rasdavote atsakymus savarankiškai, kaip ir su kuo jungti
atskiras kūrinio dalis?
Ingrida: „Pirmosios knygos dalies, kuri labiau atspindi
įmonės, verslo, žiniasklaidos, socialines aktualijas, atskirus segmentus sujungti buvo paprasčiau nei apie subtiliojo
pasaulio dalykus kalbančios antrosios. Augustinas skatino
mus ieškoti priėjimo prie šios dalies, nuolatos sakydavo,
kad visur veikia tie patys dėsniai. Vadinasi, nors klijuoji
atskirus knygos gabaliukus, turi puikiai suprasti, kas yra
chemija, fizika, kaip veikia ląstelė, mikrobas, virusų populiacijos, t. y., kaip analogiškas dėsningumas pasireiškia ir
gamtoje, ir žmonėse, jų tarpusavio santykiuose, socialinėje
aplinkoje. Augustinas skatino visas problemas spręsti, pakilus į globalesnį lygmenį, suvokti problemos priežastis, o
ne vien matyti pasekmę.“
Edita: „Patirtį kaupti labai padėjo bendras darbas
radijo studijoje. Turėjome visi tapti vieninga komanda
praktiškai. Kiekvienam teko įveikti daugybę iššūkių. Pasirodo, kad didelis nepatogumas priprasti prie savo balso
skambesio, suvokti, kad jis ne visada transliuoja tai, ką
norisi pasakyti, itin svarbus intonavimas, kitos perteikimo
subtilybės. Ingai, kaip žurnalistei, teko dar sudėtingesnė
užduotis – ne tik valdyti savo balsą, emocijas, sąmoningai
pasirinkus nežinančiojo poziciją, bet ir užduoti tikslius,
subtilius, nevienareikšmius klausimus, kokių reikalavo
pašnekovų tariami žodžiai.
Iš pradžių lyg negirdi, ką tau
sako pašnekovas, o tiesiog
išgyveni tai, ką jauti.
Mūsų garso operatorius
Paulius daug prisidėjo prie to,
kad laidos techninė dalis būtų
be priekaištų. Kartu dirbdami patyrėme įvairiausių būsenų,
o tai padėjo geriau suvokti autoriaus tekstus. Laikui bėgant
klausimų kildavo vis mažiau, nes sunkiausia užduotis buvo
ne tekstus rikiuoti, o rasti tvarką savyje. Stengdavomės
įgyvendinti Augustino sumanymą – pateikti tekstą taip, kad
jis skaitytojų nemigdytų sklandžiais sakiniais, bet išvestų iš
abejingumo būsenos, išprovokuotų kalbėtis, net ginčytis su
savimi, ieškoti atsakymų, gilintis į savo jausmus ir mintis.“

Tomas Griešius, vyriausiojo buhalterio pavaduotojas.

Birutė Tamkevičienė, prekių specialistė.

Knygos kūrimo
užkulisiai

Edita: „Dirbti su teksto stiliumi buvo mūsų darbas, bet
pradžioje Augustino tekstai mums buvo sunkiai suprantami, todėl juos redaguodavome, pasak autoriaus, pagal
savo sąmoningumo lygį. Kai tokią tendenciją pastebėdavo,
autorius drausmindavo mus, aiškindamas, kaip taisydamos vien pagal savo supratimą, griauname teksto esmę.
Kad kuo tiksliau perduotų mintis, autorius kurdavo savo
sintaksę: esame įpratę viename sakinyje gilintis į vieną
mintį, o autorius jungdavo jų tiek, kiek reikdavo norimai
minčiai išsakyti, o tam suvokti, surasti tinkamą formą
reikėjo rimto psichologinio pasiruošimo. Todėl per ne
vienerius darbo metus teko išgyventi ir kartu išanalizuoti
daugybę įvairiausių būsenų, pavyzdžiui: pykčio, nepatenkinto reikšmingumo, tuštybės, nebuvo lengva susigyventi
su suvokimu, kad verslininkas gali ne tik užsiimti verslu,
bet ir perteikti subtilius vidinių būsenų niuansus, globalias
visuomenines, socialines įžvalgas.“
Knygoje teigiama, kad mes visi esame vienas organizmas. Kaip artėjama prie tokio suvokimo?
Ingrida: „Augustino knyga skatina ieškoti atsakymų
į esminius savo gyvenimo klausimus. Jis, kaip vadovas, atsakingas už tūkstančius žmonių, aiškiai mato mus
visus jungiančius ryšius, tarpusavio priklausomybę – kaip
šeimoje, kaip ląstelių viename organizme. Todėl knygos autorius visiškai aiškiai suvokia svarbą ir būtinybę žmonėms
ugdyti savo sąmoningumą. Jis siūlo pradėti nuo klausimo
apie tai, kas yra žmogus, kokia jo buvimo šioje žemėje
prasmė ir tikslas, kaip per tarpusavio santykius sukurti
aplinką, kuri skleistų harmoningą, visiems palankią bendrą
dvasią. Įvykiai šalyje ir pasaulyje vertė Augustiną analizuoti procesus, pamatyti tarpusavio ryšius ir dėsningumus,
aktualius ne tik įmonės, valstybės, bet ir žemės, netgi visatos mastu.
Augustinas knygoje aiškina, kad bet koks mūsų veiksmas remiasi išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kriterijais. Kai jis tapo „Žinių radijo“ savininkas, iš arti, kaip
pats sako – laikydamas ranką ant pulso – pamatė, kaip ir

2 Verslumo dvasia

Didelę knygos „Globali jausmo proto dvasia“ dalį
sudaro simboliai. Kokia jų atsiradimo istorija?

Asta Simokaitienė, vyr .vadybininkė.

Edita: „Braižydamas simbolius, Augustinas stengdavosi parodyti dėsningumų veikimą, akcentuodamas judesį,
nuolatinę kaitą. Autorius vienus simbolius nupiešdavo tik
žodžiais, kitus braižydavo ranka, todėl reikėjo jiems rasti
tinkamą vaizdinę formą. Simbolis yra statiškas, todėl Ingridai su dailininke Egle teko įdėti daug pastangų, kad
vaizdą padarytų veikiantį, gyvą. Beje, tikra archeologinė
virtuvė buvo pas mūsų kolegę referentę Vestą, kuri gaudavo
iššifruoti Augustino rankraščius.“
Vesta: „Rankraščiai būdavo įvairiausi – nuo didelių
lapų iki užrašų ant servetėlių, bukletų ar sąskaitų. Užrašus
Augustinas darydavo įvairiomis kryptimis, aplinkui – kur
tik rasdavo laisvos vietos. Autorius kiekvieną kartą skubėjo
kaip galėdamas greičiau mintį užrašyti. Jis dažnai sakydavo, kad subtilus pasaulis nelaukia, todėl nėra laiko savo
pradinę pasakytą mintį taisyti ar dailinti, kol jos likimas
dar nėra aiškus. Buvau įpratusi prie Augustino braižo. Jei
jau nesuprasdavau, atkoduodavo Augustino žmona Dalė.“

Valdemaras Puodžiukaitis, vyr. ūkvedys (kairėje) ir Valdemaras
Milžinas, inžinierius-energetikas (dešinėje).

P. S. Manome, šiame kontekste būtų pravartu prisiminti ir šiuos paties Augustino Rakausko žodžius: „Knygą
rašiau ir taisiau daugelį metų, kad ją perskaitytų tie, kurie galės tai padaryti, kurie norės. Rašau tiems, kurie
paruošti priimti tokią informaciją… Visą laiką stengiuosi
parodyti, kodėl samprotauju taip, o ne kitaip, kas iš to pasakymo išeina. Reikėjo nemažai pastangų, parašyti taip,
kad skaitytų ne mane, o save. Tai buvo pagrindinis tikslas to reiklumo, to ieškojimo būdo, kaip surašyti ir sudėti
tuos tekstus, kad žmogus ne su autoriumi diskutuotų, o
su savimi…“
Martyna Stankevičiūtė
Antanas Marčiulionis

Tomas Juodviršis, komercijos direktorius.
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Permainų tikslingumą labiausiai padeda suvokti pirkėjų atsliepimai.

Pokyčių siekiame ir širdimi

Nerijus Pačėsa
UAB „Senukų prekybos centras“ generalinis direktorius
Kai pasineri į darbus labai intensyviu
tempu, laiko trukmė išsikreipia. Tą būseną,
manau, esame patyręs daugelis. Gyvenimas,
rinka mus kasmet įtraukia vis į sudėtingesnių
darbų sūkurį. Atrodo, ką tik kalbėjome apie
labai atsakingą užduotį mūsų įmonėje – ratų
pakeitimą važiuojančiam traukiniui, – o šio
sumanymo vaisiai jau pastebimi. Ryžtingai
ėmėmės ieškoti naujų prekybos formų,
glaudesnio ryšio su pirkėjais, naujoves
pradėjome diegti kliento matomoje erdvėje,
sujungdami fizinę ir virtualiąją erdves.
Tokiam žingsniui ryžomės būdami garantuoti mūsų įmonės žmonių kompetencija,
jų pažangumu. O juk darbuotojų branda ir
yra bendrovės širdis. Dėkui visiems, kurie
2014-aisiais jau spėjote aktyviai įsijungti į
šį procesą.
Kad einame teisingu keliu, mes jau
žinome ir iš pirkėjų atsiliepimų. Jie įmonės
komandai labiausiai padeda suvokti
permainų tikslingumą. Todėl naujieji metai tegul bus paženklinti dar ryžtingesniu
„Senukų“ artėjimu link pirkėjų namų.
Neabejoju, jog mūsų prekybos centrų
darbuotojų tikslu taps kuo patogesnės ir
modernesnės savitarnos kūrimas, kad klientus pradžiuginsime dar lengviau pasiekiamomis prekių ekspozicijomis. Suteikime
pirkėjui kuo daugiau galimybių patogiai

apsipirkti ir kurkime pozityvią ateitį.
Aptarnavimo kokybė visada labai daug
lėmė ir lems, ar pirkėjas pas mus sugrįš, –
tai reikalauja didelės konsultantų, skyrių
vedėjų kompetencijos. Dar labiau reikalauja šiuo metu, kai nusprendėme kokybiškai
atnaujinti asortimentą ir pasiūlyti pirkėjui
kuo daugiau sprendimų, pasisemti naujų
minčių, ką galėtų savo namuose pasidaryti
pats. Aptarnaujančio personalo patarimas,
konsultacija šiame procese klientui gali
tapti sprendimą lemiančiu veiksniu.

Matyt, dar nemažai kalbėsimės,
tarsimės, kaip efektyvinti administracijos darbą. Pasidalinkime mintimis, kodėl
kartais sprendimai priimami per lėtai, per
daug įsijaučiame derindami klausimus
kolegiškai. Vienur
esame nepakankamai iniciatyvūs, kitais atvejais, nors ir
jaučiamas didelis suinteresuotumas, prireikia daug laiko, kol tam tikras dokumentas tampa sprendimu. Esu įsitikinęs, kad,
siekdami pokyčių, teisingai darome itin
nuosaikiai ir nuosekliai pradėję mažinti

procesuose dalyvaujančiųjų skaičių ir tuo
pačiu didindami jų atsakomybę.
Kartu su jumis visais norisi pasidžiaugti,
jog daugelyje veiklos grandžių ryškesnės
pertvarkos netgi nereikia. „Senukai“ turi
labai didelį potencialą ir pasiekti galime
tikrai daug. Jeigu kartais ir tenka nusivilti,
tai tik dėl to, jog greitai priimti sprendimus
kol kas nėra galimybės. Nuoširdžiausiai
linkiu, kad, siekdami realizuoti asmeninį
ir savo padalinio komandos potencialą,
pirmiausiai rodytume pastangas patys.
Tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso kaip
greitai pašalinsime kliūtis sprendimams
spartinti.
Tokia yra šiandieninė mūsų strategija
– kurti pozityvią pirkėjų patirtį, suteikiant
jiems galimybes patogiai ir greitai apsipirkti mūsų prekybos centruose ir elektroninėje
parduotuvėje, nuolat pasiūlant platų, dažnai
atnaujinamą asortimentą, namų statybos, įrangos bei laisvalaikio sprendimus.
Turėdami strategiją, galėsime drąsiai planuoti plėtrą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose
šalyse.
Taip jau yra – mes gyvename čia ir dabar.
Mes turime tikėti, kad ateityje išgyvensime
tik palankesnes situacijas, todėl, svajodami
apie ateitį, visas pastangas sutelkime į tai,
ką darome šiandien, pajuskime veiklos
tikslą širdimi ir suvoksime kiekvieno darbo
svarbą. Tik įsivardiję dabartinę veiklą, vertą
ypatingo dėmesio, galėsime jaustis įkvėpti
ir savo darbe įžvelgti gilesnę prasmę – kurti
geresnę rytdieną.

Kolektyvą telkia „kertinių“ darbuotojų branda
>> Atkelta iš 1 psl.
Ukmergės g., buvusia Sodo ir daržo prekių skyriaus vadove.
„Matote kokia ta „Senukų“ mokykla... Žinau, kad bus nelengva, betgi daug kas priklauso
nuo mūsų pačių, – „teisinosi“ Lina ir prisipažino, kad pasiūlymas vadovauti naujai „Senukų“
parduotuvei jai buvo labai netikėtas. – Bet aš ne iš bailiųjų…“
Turbūt kone visi pusketvirto šimto naujojo prekybos centro darbuotojų iš Linos Klakauskienės
yra ne kartą girdėję tuos žodžius: „Labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių…“ Ne vienas iš
buvusių konsultantų, tapę skyriaus vedėjų pavaduotojais, vedėjais, jau seniai patys vadovaujasi
ir daugeliu kitų direktorės pastebėjimų, patarimų, pamąstymų. O kai gal prieš kokius penkerius
metus su ja kalbėjomės jaunų žmonių verslumo, kūrybiškumo ugdymo tema, iš Linos išgirdau:
„Kolektyvą mes kuriame patys, tik labai skirtingas kiekvieno įnašas. Vieni, iškilus problemoms,
sprendimo būdų ieškome patys, kiti norime,
kad vadovai padėtų bet kurioje nors kiek
neaiškesnėje situacijoje. O taip norisi, kad
kiekvienas mąstytume… Siūlykime, tarkimės
ginčykimės – tik taip bręsta kūrybiškumas,
verslumas, be kurių sunku apsieiti kiekvienoje
darbo vietoje.“ Kaip neišsaugosi tokių minčių
Pažymint 10-metį, šie kolektyvo darbuotojai sulaukė daugiausia padėkos žodžių.
diktofone…
* * *
„Jau ne vienus metus kiekviename skyriuje turime daugelį „kertinių“ darbuotojų, be kurių iniciatyvos ir žinių sunkiai išsiverstume, – pakalbinta
po iškilmingo prekybos centro 10-mečio paminėjimo, džiaugėsi jau dvejus metus kolektyvui vadovaujanti Danguolė Visockienė, beje, iš Linos
Klakauskienės taip pat daug ko išmokusi. – Šių specialistų branda – mūsų pačių geranoriškumo vienas kitam, nuoširdaus požiūrio į darbą rezultatas.“
Ilona Petraitienė, Dmitrij Krasevič, Darius Ikamas, Alvydas Katinas, Galina Liachovič, Jurgita Rutkauskienė, Andrius Misiūnas, Marekas
Aškelovičius, Giedrius Veršnickas…, – savo „kertinius“ vardijo direktorė, primindama, jog visi jie savo darbą „Senukuose“ pradėjo konsultantais.
Vardijo ir daugybę naujovių, kurios kasmet po kelis kartus nudžiugina ne vienų, tai kitų prekių pirkėjus, stengiamasi, kad prekybos centre jas
galėtų įsigyti įvairias pajamas turintys klientai. Per visus tuos metus, anot D. Visockienės, niekada nebuvo prigesęs nei dėmesys jų poreikiams, nei
paslaugumas.
Vilniaus „Banginio“ „Senukai“, šiame moderniame prekybos parke užimantys daugiau kaip 70 proc. ploto (22 tūkst. kv. m), prekiauja daugiau
kaip 70 tūkst. pavadinimų prekėmis. Prekiauja, kasmet tapdami vis svarbesniais šalies rinkos dalyviais. Su tokiu pat nuoširdžiu dėmesiu pirkėjams
dirba visos šiame prekybos komplekse įsikūrusios parduotuvės. Ir priminsime, jog „Banginis“ buvo pirmasis Rakauskų šeimos bei jų partnerio
iš Vokietijos „Axel Pfeifer“ bendras projektas, pirmoji bendra investicija Lietuvoje. Nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovė „Baltic
Shopping Centers“ į šį kompeksą investavo 62 mln. litų.
Antanas Marčiulionis
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Mes „Senukuose“
Apie save ir šalia dirbančius

Noras išmokti ir pastangos – svarbiausia

„Ir dukra – mano kolegė…“
„Nuo pirmųjų darbo akimirkų „Senukuose“ man buvo įdomu. Nežinau, gal todėl,
kad patekau į gerą kolektyvą“, – sako
Birutė Kenigienė, dirbanti Jonavos gatvės
prekybos miestelyje. Dažnai pasvajojanti,
kad būtų puiku išbandyti kažką naujo,
tačiau, kaip pati teigia, ji – sėslesnio būdo,
todėl kasininke tebedirba iki šiol.
Kiekviena nauja diena parduotuvėje,
pasak Birutės, tai nesibaigianti treniruotė,
nes neišvengiamai tenka susidurti su
įvairiausiomis pirkėjų nuotaikomis, kurios
tampa pavyzdžiu, kaip svarbu darbo vietoje
išlikti geranoriška.
„Džiaugiuosi, kad nuo pirmųjų darbo
akimirkų „Senukuose“ tai greitai įsidėmėjo
ir dukra, – pašnekovė žvilgsniu parodė į netoliese dirbančią savo atžalą.
„Senukai“ Sandrai Kenigytei – pirmoji
darbovietė. Anot pačios merginos, apie
įmonę ji daug žinojo iš mamos pasakojimų.
„Dažnai namuose užsimindavo ir apie gerus
tarpusavio santykius parduotuvėje, ne kartą
sakė, kad kolektyvas, kuriame dirba, – kaip
darni didelė šeima, siūlė dirbti kartu. Atsiradus progai aš į šią parduotuvę ir atėjau.
Buvo smalsu, ar tai nėra tik gražios kalbos“,
– šypsojosi Sandra.

Nuo pirmojo darbo pokalbio su Informacijos centro ir kasų vadove Aušra
Arbačiauskiene iki šiol mergina išsaugojo
šiltą įspūdį. Beveik metus dirbdama kasininke, Sandra įsitikino, kad komandą vadovas turi tokią, kokią išsiugdo. Visi stengiasi
būti dėmesingi kiekvienam žmogui, nesvarbu, ar tai pirkėjas, ar bendradarbis.
Mergina džiaugiasi, kad studijas galima
nesunkiai suderinti su darbu, kad kolektyve
vis labiau jaučiasi sava. „Pirmaisiais darbo
mėnesiais pasitaikydavo įtemptų akimirkų –
juk esi nuolat atsakinga už svetimų žmonių
pinigus, – tačiau padedant tiek kolektyvui,
tiek mamai, darbo specifiką greitai perpratau“, – gerų žodžių kolegoms negailėjo S.
Kenigytė.
„Darbe netrūksta ir pajuokavimų, kurie
mus visus dar labiau suartina. O kai geri
tarpusavio santykiai, kiekvienos pareigos
teikia malonumą, – dukrai antrino Birutė.
– Dirbdamos tame pačiame skyriuje su
dukra esame kolegės, į darbinius santykius
žiūrime atsakingai. Žvelgdama į Sandrą ir
matydama, kiek daug prasmingų akimirkų
jai suteikia „Senukai“, dar labiau suvokiu,
kaip parduotuvės kolektyvas ugdė ir mane.“

Prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ įsikūrusiuose
„Senukuose“ jau nuo spalio vidurio dvelkia itališka
dvasia. Vos tik įžengus į parduotuvę šią dvasią
galima ne tik pajusti, bet ir savo akimis pamatyti –
neatpažįstamai pasikeitęs, erdvus ir šviesus Namų
interjero prekių skyrius „Viva l‘Italia kviečia užsukti
prekybos centro svečius.
„Mūsų įmonei svarbu nuolat siekti naujų
ekspozicinių sprendimų. Todėl dabar šioje parduotuvėje
jau kelis mėnesius turime modernų ir patogų namų
technikos centrą, o šiandien – ir itališkų prekių gausų
skyrių „Viva l‘Italia“. Klientų patogumui pastarajame
įrengti erdvūs praėjimai, prekių ekspozicijos – geriausiai matomose vietose, o ir naujų prekių pasirinkimas
išties įspūdingas. Galima rasti visko: nuo šaukštelio, iki
patalynės komplekto“, – parduotuvei svarbų įvykį komentavo prekybos centro direktorės pavaduotoja Rasa
Stankutė.
Naujojo skyriaus atidarymui sukurta išskirtinė
nuotaika. Pirmąją „Viva l‘Italia“ gyvavimo dieną
parduotuvės darbuotojus ir lankytojus džiugino ne tik
svajingi akordeono garsai, bet ir čia pat tarsi iš Venecijos karnavalo atvykę jaunieji aktoriai. Pasipuošę

Berta Martinaitytė

Ketveri metai „Senukuose“ – tarsi dar nedaug, bet žiūrint kaip vertinsime. Kadangi
darbą šioje įmonėje vertinu sukaupta patirtimi, atrodo, kad čia dirbu kur kas ilgiau...
Atėjau į bendrovę standartiškai:
sužinojusi, jog reikalinga vyresnioji
kasininkė, atsiunčiau savo gyvenimo
aprašymą, buvau iškviesta pokalbiui, dalyvavau atrankoje ir, kaip sakoma, gavau
vietą, į kurią pretendavau. Jeigu prieš tai
nebūčiau dirbusi su skaičiukais, nemanau,
kad vyr. kasininkės pareigas būtų pasiūlę.
Matyt, todėl, kad nelabai tikėjau savo
sėkme, nuoširdžiai apsidžiaugiau.
Bet netrukus, turbūt kaip ir daugeliui
tokiais atvejais, neramu tapo – juk kasininke iki tol nedirbus, teks vadovauti keliolikai kolegų!. Tiesioginio bendravimo su
klientais patirties taip pat neturėjau. Tačiau
niekada nepagalvojau kad gali nepavykti.
Noras išmokti ir pastangos įrodyti sau, jog
galiu, man gyvenime padėjo ne kartą. Ir
šįkart tikėjau savo jėgomis, tikėjau kolegų
geranoriškumu – jeigu reikės, padės…
Net nežinau, iš kur pas mane šis charakterio bruožas. Tikriausiai paveldėjau.
Vaikystėje, kuomet nesugebėdama išspręsti
uždavinio, prašydavau tėčio pagalbos, ne
kartą jis yra pasakęs: „Sėdėk ir skaityk
sąlygą tol, kol suprasi“. Ir aš sėdėdavau,
kol uždavinį išspręsdavau – ruošdama
pamokas ir kažko nesuprasdama galėjau
prie užduočių prasėdėti valandų valandas.
Tas noras įrodyti sau, kad aš galiu, gyvenime man buvo ir yra didelis talkininkas.
Vyr. kasininkės pareigos „Senukuose“
tebuvo pirmieji žingsniai. Neužilgo įmonė
suteikė kitą išmėginimą – darbą informacijos centre. Kadangi jis buvo sujungtas
su maniškėmis kasomis, tapau atsakinga
už šiuos du padalinius. Džiaugiausi, kad
greitai pajutau šio, dar didesnio, kolektyvo
pulsą, kad sugebėjau manimi pasitikėjusios
tuometinės prekybos centro direktorės
Danutės Staniulienės neapvilti.
Už daug ką, ko išmokau, esu jai
dėkinga: už patarimus, pasitikėjimą,

suteiktą galimybę susidoroti su iššūkiais.
Argi galiu nevadinti iššūkiu, kai neatsispyriau kitam parduotuvės direktorės
pasiūlymui – išbandyti save daug didesnio
skyriaus vadovės pareigose? Juo labiau,
kad tam skyriui ne itin sekėsi. Norėjau
padėti jam išbristi iš nesėkmių, norėjau būti
drąsi, susidurdama ir su nestandartinėmis
situacijomis.
Būtent sudėtingų pasirinkimų laikotarpius prisimenu kaip pačius įdomiausius,
suteikusius naujos patirties.

Kuo atsakingesnės pareigos, tuo
didesnis
įpareigojimas
tikėti
savo
vizijomis, nes jomis turi uždegti ir darbuotojus, kuriems vadovauji. Matyt, toks
jau mano charakteris – esu užkietėjusi
optimistė,
visada
siekiu
geriausių
asmeninių ir kolektyvinių rezultatų.
Bet gyvenimas nenuspėjamas –
nežinai, kas tavęs laukia rytoj, poryt. Teko
pačiai įsitikinti, kad mus grūdina ne tik
įveikti iššūkiai, bet ir darbe pasitaikančios
klaidos. Prekybos centro vadovų, kolegų
padedama, dirbdama įvairiose pareigose
mokiausi dar labiau pasitikėti savimi.
Jaučiu, kad tobulėju ne tik profesinėje srityje, bet keičiuosi taip pat ir kaip žmogus.
Renata Kutkevičiūtė-Gatelienė

-Italijos salelė „Senukuose“
įspūdingais kostiumais jie stebino
užsukusius pirkėjus, o įsigijusiems
prekių dovanojo itališkų ledų porciją.
Anot renginio kuratorės Indrės
Kiškytės-Eidukaitės, kiekvienas gerą
skonį
turintis
pirkėjas,
net
ir
išrankiausius namų kūrimo sumanymus
gali išpildyti „Senukų“ parduotuvėje,
kurios asortimentą šiandien pagyvina
kokybiška itališka produkcija.
Visą lapkričio mėnesį klientai, pirkę
prekių su „Viva l‘Italia“ ženklu už 50
Lt, turėjo galimybę laimėti neeilinę
kelionę į Italiją kartu su visa šeima. Ją
laimėjo kaunietė Agnė Puišienė.
„Verslumo dvasios“ inf.

„Senukų“ labdaros ir paramos fondas tęsia savo misiją atsakingai. Mes žinome, kad priklausome tokiai vieningai

bendruomenei, kurios kiekvienas narys yra atsakingas už visus, ir kiekvienas jaučia, kad juo rūpinasi kiti.
Primename, kad visi „Senukų“ darbuotojai ir jų artimieji, kaip ir kasmet, kviečiami aukoti tiems, kurie susidūrė ar dar susidurs su sunkumais, iš sumokėtų biudžetui Gyventojų pajamų mokesčio „Senukų“ labdaros ir paramos fondui pervesdami 2 proc.
Darbuotojai, norintys tai padaryti, iki 2015-05-01 turi užpildyti prašymą VMI (FR0512 forma). Formos 1 grafoje būtina nurodyti asmens kodą, 3V grafoje – vardą, 3P grafoje – pavardę, 4 grafoje – adresą, 5 grafoje – mokestinį laikotarpį (2014 m.), 6S
grafoje – pažymėti kryžiuku. Formos 1-oje eilutėje E1 (gavėjo tipas) nurodyti 2, E2 (identifikacinis numeris kodas) – 135843285,
E4 (mokesčio dalies dydis procentais) – 2.
Jei formą pildote ne el. paštu, reikia pasirašyti ir užrašyti vardą, pavardę.
Užpildytą FR0512 formą galima perduoti „Senukų“ labdaros ir paramos fondui, esančiam Islandijos 32 B, Kaune, arba pateikti
savo apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Darbuotojai, kuriems sunku užpildyti formą, gali kreiptis į fondo vyr. buhalterę Vidą Grinienę, tel. (8 37) 304 657, vidaus tel.
4657, mob. tel. 8 685 29 898.
4 Verslumo dvasia
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Patirtimi dalijasi „dešimtmečiai“

„Komandiniame darbe
svarbiausia – tikslas…“
Įsidarbindama
„Senukuose“ Laura Gelažiūtė turėjo didelį norą kuo
greičiau įsitvirtinti ir buvo įsitikinusi,
kad tam reikės daug pastangų. Tada
merginai buvo dvidešimt dveji. Ne taip
seniai ją, prekių grupės komercijos
direktorę, kolektyvas sveikino su darbo mūsų įmonėje dešimtmečiu.
Dešimt ir daugiau metų bendrovėje
dirbančių yra daugybė, bet šįkart kelis
klausimus pateikėme karjeros laiptais ne
kartą kopusiai Laurai.
Būdama verslo administravimo ir
vadybos bakalaurė į šalyje gerai žinomą
įmonę atėjote ieškodama darbo. Atėjote
be patirties, bet žinodama, kad tokia kelio pradžia – dažno aukštosios mokyklos
absolvento. Kiekvienas savo darbines
biografijas rašome skirtingai. Vieni
didžiuojasi daugelį metų dirbdami tose
pačiose pareigose, kiti įsitvirtinę ieško
kažko naujo, nori save išbandyti vis
daugiau atsakomybės reikalaujančioje
veikloje. Kas, jūsų nuomone, labiausia
nulemia tokį jaunų žmonių pasirinkimą?
„Komanda, į kurią patenkame ir
kiekvieno savasis „aš“, su kuriuo ateiname,
asmeninės savybės. Puikiai prisimenu, kad
pirmojo pokalbio su vadovu metu iš karto
užmezgiau kontaktą. Net ir dabar manau,
kad labiausiai padėjo tik mano asmeninės
savybės. Dirbti pradėjau „Statybų duonos“ padalinyje. Kadangi statybinių prekių
nepažinojau, supratau, kad turiu mokytis, juolab suprasčiau darbinę specifiką,
išmanyčiau
prekių
charakteristikas.
Turėjau žinoti, kas yra toji vata, polistirolas, cementas, izoliacinės medžiagos,
varža, atsparumas gniuždymui, stipris,
ir daugelis kitų man tuo metu atrodžiusių
keistų pavadinimų... Firminių parduotuvių
„Statybų duonos“ skyrių vadybininkai buvo
„kieti“ vyrukai, turėjau su jais rasti bendrą
kalbą. Siekiau statybinių medžiagų savybes suprasti ne prasčiau nei tie vyrukai, tad
nėriau į mokymus. Laisvalaikio skaitiniais
tapo knygos apie namų statybą, pamatų

įrengimą, sienų bei stogo
apšiltinimą šiandien man
kelia šypseną. Tačiau
atsigręžiu atgal ir suprantu, kad tuo metu įgytos
žinios padėjo ne tik
profesinėje srityje, bet dar
ir šiandien gelbsti kasdieniame gyvenime.“
Mūsų įmonėje komandinis darbas yra labai
svarbus dalykas. Dažnas
rezultatas priklauso nuo
sugebėjimo dirbti kolektyve, kurio sėkmę neretai
lemia paprasti dalykai,
tokie kaip gera darbinė
atmosfera,
paskatinamasis žodis... Kokiomis
darbinėmis nuostatomis
komandoje
remiatės
Jūs?

„Šįkart Laura (antroji iš kairės) darbo rezultatus ir tolimesnius veiksmus aptarinėjo su kolegomis Indre Urbonaite,
Ryčiu Domeika bei Laura Budrike.

„Komandinio darbo subtilybių pradėjau
mokytis nuo pirmųjų dienų „Senukuose“.
O per darbo dešimtmetį skirtingų situacijų
spėjau patirti įvairiose grandyse – vyr. asortimento priežiūros, 3PG verslo bei skirtingų
prekių temų vyr. vadybininkės, statybinių
prekių komercijos direktorės pareigose...
Iš patirties galiu pasakyti, kad komandiniame darbe teisingai ir vieningai suprastas
tikslas yra visų svarbiausias dalykas, kurio
turėtų siekti komanda. Neužtenka tik dalyvauti procese, reikia atsakyti sau, dėl kokių
priežasčių to yra siekiama. Padedama kolektyvo, tinkamą darbinę aplinką stengiuosi
kurti kiekvieną dieną vis iš naujo. Ir tokie paprasti dalykai, kaip žodžiai „prašau“
ir „ačiū“ kuria komandinio darbo sėkmę.
Pagarba žmogui yra neabejotinai svarbus
komponentas komandiniame darbe, kada
mokaisi prieiti prie kiekvieno kolektyvo
nario, jį palaikyti, kai to reikia, rasti bendrą
kalbą.“
„Senukų“ darbuotojų amžiaus vidurkis siekia vos 33 metus, čia dirba

daug studentų, todėl įdomu, kaip Jūs,
didelę patirtį turinti vadovė, vertinate
jaunųjų kolegų pastangas ?
„Dažnai pastebiu, kad šiandieniniam
jaunuoliui, kuris turi begalę įvairiausių
progų save išreikšti, trūksta koncentruotos motyvacijos. Jiems priimtiniau
plaukimas pasroviui, ko, mano manymu,
siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus,
reikėtų vengti. Svarbu, kad jaunas žmogus
suvoktų, jog dirba, stengiasi dėl savęs, o
ne kažko kito. Ambicijos, karjera, pasitenkinimas savo darbu, kad ir kas tai bebūtų,
yra vienas ir tas pats būdas save parodyti.
Mano akimis, dabartiniai studentai, nuolat besisukdami tarp didžiulių informacijos srautų, keliaudami, pažindami pasaulį,
universitetą baigia turėdami įspūdingesnius
gyvenimo aprašymus (CV), lyginant su
prieš dešimtmetį, kuomet studijavo mano
amžiaus žmonės. Esu įsitikinusi, kad dabartiniai jaunuoliai yra pranašesni, nes turi
kur kas daugiau žinių, kaip prisitaikyti prie
įvairiausių situacijų, išmokti iš jų gauti
pridėtinę naudą.“

Esate žmogus, kuris formuoja komandos tikslus. Kad kitus uždegtumėte,
paskatintumėte veikti, visų pirma pati
turite patikėti tuo ką darote. Kaip sekasi
įkvėpti visų pirma save ir kitus?
„Kiekvieną dieną kolegoms stengiuosi
sukelti norą pasiekti tam tikrą tikslą. Tai geriausiai sekasi daryti savo pačios pavyzdžiu.
Vadovas darbuotojui turi suformuoti viziją,
ką jis pasieks, jei elgsis pagal planą, kuriuo naudotis siūlo jo darbdavys. Tai turėtų
būti ne tik drąsus pasvajojimas, bet didelis
uždegantis troškimas, kuris skatintų kažką
įgyvendinti. Noras turi būti toks stiprus,
kad vėliau duotų ilgalaikį rezultatą, turėtų
aiškų tikslą, o nebūtų trumpalaikė užgaida.
Dažnai savo darbuotojams sakau, kad
kiekvienas jų veiksmas turi kurti rezultatą.
Mus supa daug jaunų žmonių, todėl tam,
kad juose atsirastų mano ne kartą įvardintas
žodis „noriu“, siūlau jiems patiems išsikelti
priežastį, kodėl siekia vienokio ar kitokio
rezultato.“
Kalbėjosi Martyna Stankevičiūtė

Pagarba ir šilti žodžiai – ketvirčio geriausiems
Į „Senukų“ administracinį pastatą vėl buvo sugūžėjęs būrys įvairiuose šalies regionuose
įsikūrusių mūsų įmonės prekybos centrų ketvirčio geriausiųjų darbuotojų. Susitikimo
su bendrovės vadovais metu, už pastangas aptarnaujant pirkėjus, jie išgirdo daug šiltų
padėkos žodžių.
„Esate įmonės pasididžiavimas, – kalbėjo prekybos direktorius Nerijus Janušonis. –
Puikiai atlikdami savo pareigas, savo pavyzdžiu jūs mokote tuos, kuriems dar reikia pasistengti. Džiaugdamiesi jūsų geranoriškumu, bendraujant su kolegomis, jūsų pastangomis
pirkėjams apie save ir „Senukus“ palikti kuo geresnę nuomonę, sveikiname, kad esate
pripažinti geriausi. Tikime, jog tokia malonia proga susitiksime dar ne kartą.“
Sveikinimą, asmenišką padėką už gerą darbą iš N. Janušonio rankų papildė filmukas
apie modernų naująjį „Senukų“ administracinį pastatą bei nuotaikinga viktorina, kuria
svečiai ne tik patikrino savo dėmesingumą, bet ir jos metu labiau vieni kitus pažino.

Pasivaikščioję po visus septynis biuro aukštus, ketvirčio geriausieji
buvo vaišinami pietumis. „Matyt, todėl, kad jėgų nepritrūktume žaisdami
boulingą“, – juokavo konsultantai, skyrių vedėjai... Tokia pramoga jiems
buvo suteikta „Megoje“ įsikūrusiame boulingo klube „AMERIGO“.
„Senukų“ biure dirbantys greičiausiai jau yra pripratę prie tokių
modernių kabinetų, bet man, vaikštant po juos, gniaužė kvapą... Pastate
tiek skirtingų erdvių, kad pirmosiomis darbo dienomis turbūt kiekvienas
pasiklysta“, – šypsodamasi neslėpė savo nuostabos Mažeikių „Senukų“
informacijos centro ir kasų skyriuje dirbanti Ligita Žukauskienė.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Mes „Senukuose“
prizininkai.
Sensacija spėję tapti „Protų mūšio“
žaidimai, tikimasi, įmonės gyvenimą
nušvies kaip dar viena nauja „Senukų“
tradicija, kuria susidomės vis daugiau
darbuotojų. Linkime komandoms praturtinti žinių bagažą naujais faktais ir
įdomybėmis, papildyti geros nuotaikos
ir entuziazmo išteklius, kaip paprastai,
sekti pranešimus intranete ir su pirmaisiais vyturiais pavasarį nepražiobsoti
atgarsių apie naujus „Protų mūšius“.
Iki kitų susitikimų!
„Verslumo dvasios“ inf.

Ar „Protų mūšio“ kovos taps tradicija?
Dar pavasarį žadėta, jog pirmajam rudeniniam šaltukui spustelėjus, „Senukų“
administracinio pastato darbuotojus
„sušildyti“ bus bandoma nauju „Protų
mūšio“ sezonu. Kaip organizatoriai tarė,
taip ir padarė! Šį kartą kone pustrečio
šimto įmonės veidų arba, kitaip tariant,
net 29 užsiregistravusios komandos ir
vėl nusprendė patikrinti savo žinias bei
sumanumą.
Penkių susitikimų metu komandos
išradingais ir originaliais pavadinimais
spėjo gėrimų pavadinimus, šifravo nuotaikingus muzikinius, vaizdinius klausimus, įsivertino, kiek yra melomanai, turi
geografinių, matematinių, istorinių žinių,
suvokimą apie madą ar politiką. Visko
buvo tiek daug, kad dalyviams reikėjo
išties pasistengti, įrodant savo komandos
pranašumą.
Azartu nuo pirmųjų proto mankštų
etapų užsikrėtė visa komandų rinktinė.
Atkaklios
kovos
pergales
žadėjo
„Ąžuoliniams berželiams“, ne kartą
sublizgėjusiems „Guzų“ vyrukams ar
„Protų mūšyje“ aukštai įvertintoms
„AUTOASŲ“ ar „BRIGADOS“ komandoms. O kad pergales skinti būtų smagiau,
visų susitikimų metu dalyviai vaišinosi
gardžiais užkandžiais ir gėrimais, gerą
nuotaiką kūrė populiarūs muzikiniai
kūriniai.

Vis dėlto, pirmąjį kartą savo jėgas
išbandžiusi, „Saugioji plėtra“ tapo ne
tik rezultatyviausia visų antrojo „Protų
mūšio“ sezono etapų komanda, bet ir tikrų
tikriausia nugalėtoja – suminėje lentelėje
ji iš viso surinko net 181,16 tašką!
Jau pirmajame „Protų mūšio“ sezone rezultatyvios komandos vardą užsitarnavusi
„Diesel Turbo“ komanda, su 173, 82 taško
rezervu liko antri. Bet pakylėta jautėsi ir
„Skrajojančių begemotų“ komanda – keliais taškais mažiau nei konkurentai surinkę skraiduoliai, taip pat tapo

Turime savo krepšinio komandą
Daugelį metų „Senukuose“ puoselėjama
tradicija organizuoti krepšinio turnyrus,
kuriuose dalyvauja apie 20 įvairių įmonės
padalinių komandų. Keičiasi varžybų
nugalėtojai, išaiškėja nauji geriausi
tritaškininkai, daugėja savų krepšinio
aistruolių… Šios sporto šakos mėgėjų
entuziazmas ir buvo pagrindinė priežastis
geriausiems krepšininkams susiburti
į vieną komandą ir dalyvauti Kauno
krepšinio lygos mėgėjų čempionate.
Mūsų bendrovės krepšininkai, spalio
mėnesį startavę rungtynėmis su „Kauno
švaros“ komanda, jau sužaidė ne su viena
ekipa. Visko buvo, visko bus ir daugelyje kitų varžybų: džiaugsmo, nerimo,
apmąstymų, kodėl vienų ar kitų rungtynių
nepavyko sužaisti taip, kaip planuota.
„Svarbiausia, kad žaidžiame vis labiau
tikėdami komandos galimybėmis, kad
neatslūgsta entuziazmas pasiekti kuo
geresnių rezultatų“, – patikino komandos
kapitonas verslo vystymo vadybininkas
Andrius Zareckis. Jį ir paprašėme pakomentuoti ryškias įmonės krepšininkų laisvalaikio permainas.
Iš tiesų smagu, kad „Senukų“
krepšinio entuziastai jau subrendo tokiems čempionatams…
Esame įsitikinę, kad subrendome.
Tokia mūsų visų nuomonė, kuriai ypač
pritarė bendrovėje dirbantis krepšinio profesionalas Singaras Tribė, už komandos
formavimą „balsavo“ ir socialinių reikalų
projektų vadovė Aistė Dargytė. Turime
nemažą tarpusavio varžybų patirtį, daly-
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vaujame visuose rengiamuose krepšinio
turnyruose, savo ūgiu bei meistriškumu
prilygstame ne vienai profesionalų
komandai, tai kodėl nesusirungti didesnio
meistriškumo reikalaujančiuose turnyruose?
Kauno krepšinio lyga – kiek platesnė
sąvoka. Jūs žaidžiate šios lygos įmonių
grupėje?
Būtent – varžomės dėl įmonių
nugalėtojų titulo ir labai norime šį vardą
pelnyti. Kaip sakoma, noras – geras dalykas, tačiau jau įvykusios rungtynės parodė,
kad reguliariojo sezono metu krepšiniui
teks atiduoti visą savo laisvalaikį. O ką jau
kalbėti, jeigu mums pasistengus ir fortūnai
nusišypsojus patektume į atkrintamąsias
varžybas…
Esate minėjęs, jog čempionate dalyvauja 42 komandos. Su kuriomis dar
rungsitės?
Visos jos pajėgios, bet su visomis, kurias burtai į mūsų kovų kelią atvedė, rungtyniaujame siekdami pačių aukščiausių
rezultatų, todėl turėjome daug rimtų
išbandymų. Iki vasario mėnesio iš viso
teks žaisti su 12 komandų.
Komandoje, kiek žinau, yra daug
aukštaūgių. Skaitytojus supažindinkite
su jais ir kitais kolegomis, kurie gina
„Senukų“ vardą.
Taip, esame aukšta komanda. Dvimetriniai yra šeši žaidėjai, o tai naujai
susiformavusiam kolektyvui – labai daug.
Mus treniruoja žaidžiantysis treneris,
minėtasis krepšinio profesionalas Singaras

Tribė. Kiekvienoje pozicijoje yra po keletą
gerai žaidžiančių krepšininkų. Iš viso turime 15 žaidėjų: Donatas Petrauskas,
Tomas Juodviršis, Laurynas Burneika,
Simanas Karalius, Donatas Norkevičius
– sunkieji krašto ir centro puolėjai, Paulius Paškevičius – centras, Singaras Tribė
ne tik komandos treneris, bet ir centro
bei sunkusis krašto puolėjas. Vilmantas Paltanavičius ir Donatas Zalobaitis
– lengvieji krašto puolėjai, o Martynas
Dipartas ne tik lengvasis, bet ir sunkusis
krašto puolėjas. Likusieji krepšininkai
Audrius Dedela ir Andrius Bulotas, atstovauja atakuojančio gynėjo ir lengvojo
krašto
puolėjo
pozicijas,
Mindaugas
Vitkauskas – atakuojančio
gynėjo ir įžaidėjo.
Na, o aš su Arvaidu Sujeta esame
įžaidėjai ir atakuojantieji
gynėjai.
O
kiek
dar
yra
norinčiųjų
žaisti... Gal ateityje
suformuosime ir papildomą
„Senukų“ krepšinio komandą.
Kapitono pareigas komanda
patikėjo tau. Kaip
manai, kodėl?
Nebuvo jokios

Metų įvykis...
>> Atkelta iš 1 psl.
kokios dabar praktiškos derybų salės, kokia
pastate įdiegta intuityviai valdoma aukštos
klasės įranga. Vis labiau suvokiame derybų
salių rezervavimo sistemos, konferencijų vaizdo įrangos ypatumus.”
„Pradžioje prisibijojome rizikos, manėme,
kad susisiekimo sistema užlūš nuo skambučių,
nesugebėsime suvaldyti prašymų srauto, – apie
savo nerimo savaites atviravo Informacinių
sistemų eksploatacijos skyriaus vadovas Marius Žilius. – Bet nerimavome veltui – pirmoji
banga nebuvo labai didelė. „Senukų“ įmonės
darbuotojai nuo pirmųjų darbo naujame biure dienų parodė, kad situacijas geba vertinti
racionaliai, nebijo susidurti su naujovėmis
ir yra linkę jas priimti. Įsikūrimo periodą suvaldyti padėjo paruoštos detalios instrukcijos,
pirmosiomis dienomis naujame biure visiems
norintiems buvo organizuojami mokymai.“
M. Žiliaus nuomone, pirmieji darbo metai
naujose patalpose praėjo sklandžiai, visi administraciniai padaliniai per bendro gyvenimo
po vienu stogu metus įvertino, kaip pagerėjo
tarpusavio komunikacija, kad ji padeda geriau pažinti vieniems kitus, o biuro patalpos
suprojektuotos ir įrengtos taip, kad užtikrina
kiekvieno darbuotojo susikaupimą darbui.
„Naujajame administraciniame pastate turime kur susiburti, organizuoti renginius.
Prisiminkime „Senukų“ asociacijos prezidento Augustino Rakausko naujosios knygos
„Globali jausmo proto dvasia“ pristatymą,
susitikimą su finansininku Gitanu Nausėda,
surengta daugelis „Protų mūšio“ kovų...
Įsivertinome, kiek įvairūs renginiai buvo prasmingi, ką reikėtų patobulinti, kur gal būt stigo
kūrybiškumo. Įsitikinome, kad komunikaciniams sprendimams įgyvendinti dabar turime
puikias sąlygas“, – biuro erdves įvertino Personalo skyriaus direktorius Mindaugas Armalas.
„Senukų“ administracinis pastatas čia
dirbantiems žmonėms kasdien kuria vienas
geriausių darbo sąlygų Lietuvoje. Tikimės, kad
šie metai biure bus puikūs išsikeliant naujus
tikslus, o modernios ir patogios darbo vietos
padės siekti dar geresnių rezultatų. Labai teisingai kolegos apie naująsias patalpas atsiliepė:
„ Mūsų administracinis pastatas yra kaip kūnas,
kurį turime prižiūrėti lyg saviškį, o tai reiškia,
kad už visų jo kaulelių, smegenų, nervinės sistemos veiklą esame atsakingi patys.“
Martyna Stankevičiūtė

išskirtinės atrankos – kai pradėjome rugsėjį
treniruotis, komandos nariai savo vedliu pasirinko mane, aš neprieštaravau ir tapau kapitonu. Žinoma, kad tai papildomi rūpesčiai, bet
argi gali nesutikti, jeigu kolegos prašo?
Na, ir kokie jūsų, čempionato naujokų,
siekiai?
Norėtume patekti į finalinį komandų
ketvertuką. Gal ir per garsiai skamba, bet kas
gi to nenori? Žinome, kad geriausiai komandos dvasią pakelia pergalės, todėl stengiamės
viso sezono metu išlaikyti gerą sportinę formą,
neprarasti geros nuotaikos. Dar bus įdomių
rungtynių, todėl tikimės, kad ir „Senukų“ sirgaliai jų metu bus kartu su mumis.
Kalbėjosi Martyna Stankevičiūtė
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Susiburdami patvirtiname, kad mums gera būti kartu.

Šventėje partneriams – rimtos užduotys ir nuotaikingi pasirodymai
Po kelerių metų pertraukos „Senukų“ partneriams skirtas renginys ir vėl startavo! Šįkart –Visuomenės harmonizavimo parke. Šventės vinimi tapę geriausios „Senukų“
komandos rinkimai užsitarnavo atitinkamą pavadinimą
– „Senukų Dream Team“, kuris tapo ir paties susitikimo
šaukiniu. Nuotaikingi kojūkininkai ir ryškiaspalviais
kostiumais pasipuošę aktoriai ką tik atvykusius šventės
svečius, kurių tądien susirinko daugiau nei pusantro
šimto, įsiamžinti kvietė bendrai atminimo nuotraukai. Va,
tada ir prasidėjo...
„Saulėtą penktadienio dieną praleisti puikioje kolegų
iš įvairiausių Lietuvos kampelių kompanijoje – tarsi
sudalyvauti tikrų tikriausiame giminės susitikime, –
šmaikštavo Pakruojo vartotojų kooperatyvo direktorė
Ramutė Dačiolienė. – Maniau, kad trumpam pabėgau nuo
darbų, tačiau net atokiame gamtos kampelyje su šventėje
dalyvaujančiais spėjome užgriebti darbo klausimų. Tačiau
tai nesutrukdė iš širdies papramogauti, kaip amerikiečiai
pasakytų – to have a good time (gerai praleisti laiką – aut.
past.).“
Po nuotaikingos fotosesijos parko „Sinergijos“ zonoje svečiai buvo pakviesti pasivaišinti švediško stalo
gėrybėmis – gardžiais šaltais užkandžiais bei gėrimais.
Renginio vedėjas Darius Petkevičius, pasveikinęs gausiai
susirinkusius svečius, žodį perdavė UAB „Senukų prekybos centras“ prekybos tinklo direktoriui Ramūnui Adamoniui. Į sceną po jo pakilo įmonės generalinis direktorius
Nerijus Pačėsa. „Priešais save regiu daugelio bendrovių
atstovus, tačiau visi jūs esate „Senukų“ dalis, be kurios
negalėtume atspindėti savo įmonės veido. Kartu žengdami
pertvarkų keliu, tapsime stipresni ir pasieksime geresnių
bendrų rezultatų. Tik būdami viena komanda, tik turėdami
bendrus tikslus, galime tapti tikri pirkėjų pagalbininkai,
kuriant savo namus, jų patrauklumą ir jaukumą“, – prasmingais žodžiais dalinosi N. Pačėsa.
Didelio populiarumo „Senukuose“ susilaukęs „Protų
mūšio“ žaidimas praošė ir „Senukų Dream Team“ renginio
metu. Sugalvoję savo komandos pavadinimą dalyviai turėjo
galimybę patikrinti muzikines žinias, išsiaiškinti, kiek
yra taiklūs ir pan. O kad tarpinių rezultatų skaičiavimai
neprailgtų, magiškus triukus rodė iliuzionistas Rokas Bernatonis, įvairiais pokštais linksmino gatvės cirko artistas
Viačeslavas Mickevičius.
Pasak Tauragės prekybos centro „Agava“ direktoriaus Tado Alijošiaus, „Senukų Dream Team“ nuo pirmųjų
viešnagės akimirkų paliko patį šilčiausią įspūdį. „Nors kurį
laiką panašių susitikimų pasigedau, ši šventė ir vėl suartino
su seniai matytais kolegomis, galėjome prisiminti ankstesnius susitikimus, paragauti rinktinių patiekalų, pagilinti
žinias azartiškajame protmūšyje...“
Po aktyvios protų mankštos svečiams buvo siūloma pasistiprinti karštaisiais patiekalais, pasiklausyti profesionalaus pianisto ir vokalistės Marcelės. Nedidelė pertraukėlė
ir… šventės kulminacija tapo „Protų mūšio“ rezultatų
paskelbimas, geriausiųjų apdovanojimai. „Svarbiausia
ne kurios komandos užėmė prizines vietas, bet tai, kad
išmėgindami save įvairiose rungtyse visi svečiai tapo viena
didele „Senukų“ svajonių komanda!“ – apdovanojimų esmę
pakomentavo žaidimo vedėjas Darius.
„Senukų“ svajonių komandą suskubo pasveikinti ir
užsienio šalių atstovais bei pasaulio scenos žvaigždėmis
tapę „Kaukių akademijos“ aktoriai. Jų pakviesti svečiai
mokėsi sirtakio šokio žingsnelių, susibūrę į moterų ir vyrų
chorus, rungėsi „Chorų kare“.
Renginių organizavimo ir dekoro elementų nuomos
įmonės „Kadeliabrai“ surengta nuotaikinga šventė tęsėsi
iki vėlyvo vakaro. Ji baigėsi įspūdingu ugnies ir muzikos
mini spektakliu.
„Aktorių pasirodymams, jų išradingumui tikrai neliko
abejingų. Džiaugėmės turėję galimybę pasitikrinti žinias,
prisiminti sirtakio šokio žingsnelius, pasiklausyti profesionaliai atliekamų dainų, stebėti humoristų pasirodymus
ir patys aktyviai dalyvauti šventėje. O ką jau kalbėti apie
ugnies šou, kuris tapo šventės sensacija. Renginio organizatoriai, mums, čia susirinkusiems, tikrai sukūrė puikią
atmosferą“, – įspūdžiais dalinosi Raseinių vartotojų kooperatyvo direktorė Laima Vičiūnienė.
Berta Martinaitytė
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Senuosius palydėjome prasmingais apmąstymais, Naujuosius sutikome fejerverkų apsuptyje.

Harmony parko vakarėlyje –
prancūziška dvasia, gurmaniški
išbandymai ir žinių patikra
Kai geltonosios spaudos ir internetinių portalų antraštės skandavo
Naujųjų metų vakarėlių šaukinius, kviesdami įsilieti į didelį draugų būrį
ir įsimintinai atšvęsti paskutiniuosius metų akordus, savaip įdomiai ir
žaismingai juos paminėti kvietė ir Harmony parkas.
Prancūziška dvasia alsuojanti vakaro programa įvairiausių pramogų
svečiams siūlė nuo pirmųjų viešnagės akimirkų. Ištaigingoje penkių
žvaigždučių viešbučio „Simboly“ Perlo salėje susirinkusiuosius pasitiko
putojančio šampano purslai ir gardūs užkandžiai. Grojant šventinei muzikai
šventės dalyviams buvo siūloma įsiamžinti nuotaikingoje fotosesijoje.
Po trumpų, bet įsimintinų, pirmosios pažinties akimirkų tolesnė vakarėlio
eiga persikėlė į antrąjį aukštą, kur svečiai buvo kviečiami susėsti ir pradėti
tikrąsias šventines įkurtuves. Jų pradžią įprasmino gęstančios šviesos ir gerai žinomos oro akrobatės Karolinos Stanionytės pasirodymas. Dūžtančio
puodelio garsas vakarėlio dalyviams tarsi padėjo sugrįžti į įvykių sūkurį ir
džiugiais plojimais pasveikinti į Perlo salę skriete įskriejusį nuotaikingąjį
vakaro vedėją Haroldą Urbonavičių. Jo pasirodymas simboliškai derėjo ne
tik prie viešbučio pavadinimo, bet ir paties vakarėlio nuotaikos, kuri skelbė,
kad vakaras įgavo linksmybių pagreitį!
Nuotaikingai prasidėjęs vakarėlis susirinkusiems leido įsivertinti save ir
kaip tikrų tikriausius patiekalų gurmanus. Išmėginimu tapusi švelniai burbono dūmuose rūkyta lašiša „Gravlax“, patiekta su žaliųjų žirnelių kremu
ir marinuotais jūros dumbliais, pagardinta dar ir subtiliais muzikos garsais,
buvo nesunkiai įvardyta, todėl po užkandžių scena atiteko ne mažiau
įtraukiančiai vakaro veiklai – žaidimams.
Tąkart pirmąja estafete tapo azartinis žaidimas „Taip ir ne“, kurio metu
iš skrybėlės nors ir neiššoko joks stebuklingas triušis, bet viktorinos dalyviai
joje rado dar truputį prancūziškos dvasios. Kepurėje esantys lapeliai su Eifelio bokšto, didžiausios Prancūzijos upės Luaros, šampano, sūrių ir kitais pavadinimais neleido išblėsti įspūdžiui, kad svečiai vieši viename iš prabangių
Paryžiaus salonų. Įspūdžiui sustiprinti pasitelktas dar ir burokėlių bei ožkos
pieno sūrio terinas, patiektas su penkiagrūdės duonos skrebučiais ir marinuotais Maroko apelsinais. Kai prie vieno stalo ne tik žiupsnelis Prancūzijos, bet
ir gaivus kąsnelis Afrikos, ar gali būti kas nors geriau?
Istorinių žinių patikra žaidimai neužsibaigė, nes kita ne mažiau nuotaikinga rungtimi tapo paties geriausio vakaro melomano rinkimai. Įvairiausi
muzikos kūriniai ir tik viena galimybė įvertinti, kuri komanda tą vakarą
verčiausia nugalėtojų vardo, privertė sukrusti ne vieną šventės dalyvį.
Po muzikinio konkurso sekęs akrobatės Karolinos pasirodymas bei šilti
užkandžiai ir patiems dalyviams leido pasijusti kur kas šiltesniais. Trečiuoju
patiekalu tapo triušio kepenėlių paštetas, patiektas su kalvadoso obuolių kremu, karamele ir skrudintais riešutais. Skoniui paįvairinti pasirinktas vietos
virėjų gamintas šviežutėlis šerbetas. Tikras skanumėlis!
Praošus pirmiesiems gardžiųjų vaišių vėjams renginio vedėjas Haroldas
šventėje dalyvaujančiuosius suskubo išjudinti loginio mąstymo užduotimis.
Per trumpą vedėjo paskirtą laiką vakarėlyje viešintys svečiai turėjo gerai pasukti galvas, tad žaidimas prilygo tikriausiam protų mūšiui. Improvizacinių
gabumų prireikė ir dar vienoje kūrybinėje užduotyje, kada kiekvienas svečias
paatviravo sau Naujametiniame pasižadėjime. Juk prasmingų žodžių niekada
nebūna per daug...
Gurmaniškų patiekalų fiestoje vakaro „vinimi“ tapo brandinta elnienos nugarinė, patiekta su obels dūmuose rūkytomis bulvytėmis, šakninių
daržovių espuma ir sodriu raudonojo vyno bei kadagių padažu. Desertui pasirinktas šaltalankių desertas, išradingai pavadintas „Creme Brulee pusnyje“.
Sąžiningai paskanavus šventinio stalo gėrybių laikas išmušė nuoširdiems
žodžiams ir padėkoms. Tą vakarą, savaime suprantama, daugiausia jų
sulaukė pagrindinis virtuvės šefas Rolandas Čižikas ir jo komanda, siekusi,
kad kiekvienas svečias atrastų nepakartojamą skonio pojūtį. Akivaizdu, kad
misija neliko neįgyvendinta!
Visai prieš šventinius fejerverkus scenoje pasirodė projekto „Lietuvos
balsas“ nugalėtoja Julija Jegorova, klausytojus gerai žinomais muzikiniais
kūriniais džiuginusi ir pirmosiomis Naujųjų metų akimirkomis. Erdvę užpildę
džiaugsmingi naujamečiai palinkėjimai, žaidimų nugalėtojų triumfas ir viską
apvainikavęs liepsnojantis šou tarsi paskatino šventėje dalyvaujančiuosius
linksmybes pratęsti iki aušros, o skambant nuotaikingai muzikai naujų gerų
bičiulių kompanijoje tai padaryti sunku nebuvo.
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Visą šventinį vakarą svečius išradingai užiminėjo renginio vedėjas Haroldas.
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