„Čia kasdien verda gyvenimas, kurio pulsą palaiko per
100 darbuotojų komanda. „Beje, mūsų kolektyve net
trečdalis darbuotojų – ilgus metus paskyrę „Senukų“
įmonei, todėl puikiai išmano skyriaus specifiką. O ši
ne iš lengvųjų, suvokti skyriaus darbų eigą ir principus
gali ne kiekvienas“, – sakė skyriaus vadovas Ernestas
Jančiauskas.
Žvilgsnis krypo į ilgiausias eiles stelažų su skirtingų
matmenų prekėmis...“

Fotoreportažas iš šio skyriaus

- 5 psl.
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Daugiau kaip trisdešimt įvairių pramogų ir veiklų buvo
siūloma Harmony parke vykusioje tradicinėje „Šeimų
šventėje“. Joje gausiai dalyvavo „Senukų“ ir daugelio
Lietuvos regionų šeimos. Didelėje artimųjų, bendradarbių, naujų pažįstamų draugėje džiaugtasi vasaros pradžia, lepintasi įvairiausiais renginiais.

„Šeimų šventėje“ – gausa
linksmybių

- 8 psl.

Senukai kuriasi ir Aleksote
Jau esame rašę, kad mūsų bendrovė išgirdo pietinės Kauno pusės gyventojų pageidavimus: Aleksote, Veiverių gatvėje,
šalia „Maximos“, iškilusio naujojo „Senukų“ prekybos centro statybos darbai jau artėja prie pabaigos. Tai bus ketvirtoji mūsų
bendrovės parduotuvė Kaune.
„Manome, kad 7000 kv. m ploto
prekybai „Senukų“ asortimento prekėmis
šiame miesto mikrorajone užteks. Juolab,
kad čia dar bus įrengta „Statybų duonos“
parduotuvė, 200 kv. m lauko aikštelėje bus
prekiaujama įvairiais augalais. Nuo pat
pirmųjų dienų bus tiriama prekių paklausa,
jų asortimentas keisis, atsižvelgiant į
pirkėjų pageidavimus“, – prekybos centrą
apibūdino įmonės Plėtros skyriaus projektų
vadovas Remigijus Krunglevičius.
Šio projekto įgyvendinimu rūpinasi
daugelis „Senukų“ padalinių. Parduotuvė
iš kitų išsiskirs dar patrauklesnėmis prekių
ekspozicijomis, akį trauks naujoviška
prekių įranga. Prekybos centrą numatoma
atidaryti vasaros pabaigoje arba rugsėjo
pradžioje. Pirkėjų rūpesčiais čia gyvens
apie 60 darbuotojų kolektyvas.

„Komandą susikuriame patys, bet vien tam reikalingų
charakterio savybių neužtenka. Reikia žinių, kad tai ką
darai, pasiteisintų. Man jų tikrai stigo, todėl stengiausi
įsiklausyti į „Senukų“ specialistų pasiūlymus. Jau spėjau įsitikinti jų kompetencija, bet kam galėčiau pasakyti, jog būtent tai ir yra partnerystės variklis bei smegenys“, – samprotavo partnerių Palangoje parduotuvės
direktorė Audronė Bagdonienė.

Kompetencija – tarsi
bendradarbiavimo
variklis
-7

psl.

Žinojimas yra jėga, bet žinojimas pirmiausia turi būti šviesa.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Rimvydas Smulkys, skyriaus vadovo pavaduotojas.

Rita Šotlandienė, parduotuvės direktorė.

Renatas Tendzegolskis, prekių priėmėjas.

Vilma Pranienė, direktoriaus padėjėja, Roma Bareikienė, prekių
specialistė, Virginija Šakalienė, informacijos centro ir kasų vadovė

Rasa Janulaitienė, informacijos centro ir kasų vadovė

2 Verslumo dvasia

„Mūsų gyvenimą kuria išmintis, o žinios padeda ją pritaikyti…“
„Mus supa jauni žmonės, kurie vėliau patys tampa
verslininkais – varomąja visuomenės jėga. Mes jiems
duodame žinias, mokėjimą, įgūdžius. Mokykla, kuri
turi tapti dvasinio augimo pakopomis, praktiškai tampa
verslo bendrove žinioms gauti“, – „Žinių radijo“ laidoje „Verslumo dvasia“, kalbėdamasis su žurnaliste, sakė
laidos svečias pedagogas, psichologas, Rusijos švietimo
akademijos narys, tarptautinio humanistinės pedagogikos centro garbės prezidentas Šalva Aleksandrovičius
Amanašvilis.

kaip reklamoje „Imk iš gyvenimo viską!“ Tokiems šie patarimai nepadės. Juos iš pradžių reikia sustabdyti ir nuodugniai
išsiaiškinti, ką reiškia imti viską. Ką? Ar grobti? Juk kitaip
visko nepaimsi! Tada reikia vogti, apgaudinėti, plėšti. Priešingu atveju galiu paimti tik tiek, kiek telpa į mano kišenes.
Bet jei žmogus siekia dvasinio supratimo, sąžiningai myli
visus ir išreiškia tą meilę praeiviui, pažįstamiems ir nepažįstamiems – kad ir koks būtų – visiems, tai jis gauna viską, ko
jam reikia. Jis neskurs. Dvasiškai kryptingas gauna žemiškų
gėrybių daugiau, nes jam jų reikia tik tiek, kiek reikia.
Kaip pradedantiems verslauti, mokytis minties galios?
Gerbiamas mokytojau, kartais būna tokių situacijų, Kokia yra Jūsų humanistinė koncepcija?
kad laidose žurnalistas turi stengtis kuo mažiau kalbėti pats
Mintys – tai ypatingas mūsų gyvenimo fenomenas.
ir suteikti kuo daugiau erdvės savo svečiui. Tad šiandien Viskas, kas aplink mus vyksta, yra minties vyksmas. Ir šis
ir turime tokią progą. Gal galėtumėte pratęsti savo mintį pastatas – mintis, ir šis mikrofonas – materializuota mintis,
apie tai, kokiomis nuostatomis, idėjomis, vizijomis šiandien pats radijas – visa tai – mintys, kurios įsikūnija materialiaturėtų alsuoti mokykla?
me pasaulyje įvairiose formose. Mintis taip pat mus keičia.
Visais laikais svarbiausia buvo žinios. Kitas dalykas, ką Priklausomai nuo to, ką galvoju, pasikeičia mano akys. Jei
žmogus su jomis padarys. Tai tarsi tik jo reikalas: „Duokit mintys šviesios – tai pamatysite manyje. Mintys formuoja
man chemiją, fiziką, matematiką, o aš galbūt teroristu tapsiu net mūsų išvaizdą. Ta prasme, kad mąstantis žmogus man
ir su tomis chemijos žiniomis susprogdinsiu tiltą, pasinau- atrodo labiau gerbtinas nei neišmanėlis. Širdis tai jaučia. Tododamas fizika išradinėsiu kažką keisto ir pavojingo...“ Tai dėl minties auklėjimas, pagarba minčiai, atsakomybė už savo
dabar ir vyksta, kai pasaulis augina jaunimą be dvasinio pa- mintis – visa tai būtina ugdyti žmoguje. Taip. Tas, kuris šį
mato. Todėl tokia visuomenė mums patiems nepatinka. Ma- dėsnį supranta – atsakingai, atsargiai elgiasi su savo mintinau, kad dvasinių pradų galima išmokyti. Bet tik su sąlyga, mis. Mintis turi keistų savybių: mano, jūsų, visos žmonijos
kad ugdytojai tai supras patys. Patys vaikai to suprasti nega- mintys, jungiasi pagal panašumo dėsnį, o tada grįžta atgal,
li. Mes vaikus įmetame į materialųjį pasaulį, kur pilna žaislų, pas mus, o paskui save traukia ir kitas panašias mintis. Dėl to
pramogų, saldumynų, glamonių, o apie Dievą, apie dvasią vieną lydi sėkmė, o kitą – nesėkmės. Kažkas negali suprasti,
reta šeima su vaiku kalba. Mokykla taip pat vengia žmogui kodėl jį persekioja nesėkmės – o gi tai priklauso nuo dabar
pasakyti, kad jis turi misiją, tam tikrą tikslą.
ir anksčiau jo puoselėjamų minčių. Taip veikia priežasties –
Kokius jausmus šiandien būtina ugdyti mokykloje?
pasekmės dėsnis.
Kokie svarbiausi jausmai? Meilė! Be meilės viskas suirs.
Šiandien mūsų visuomenėje yra labai ryški tendencija,
Be meilės tą pačią akimirką pasaulį susprogdinsim, perkąsim apie kurią nemažai savo knygoje „Globali jausmo proto
vienas kitam gerkles. Meilės jausmas – didingiausias vieny- dvasia“ kalba A. Rakauskas. Visi pripažįstame, kad senus
bės jausmas. Kitas – sąžinės jausmas: be sąžinės negalime žmones reikia gerbti. Nepaisant to, dauguma vos pradėję
nustatyti, kas gera – kas bloga. Sąžinės jausmas – vidinės savarankiškai mąstyti, neįsitikinę nutaria, kad senieji prisvarstyklės. Jomis galiu sverti, ką privalau daryti, o ko – klauso tik vakar dienai. Kaip Jūs žiūrite į šį ryšį tarp kartų?
atsisakyti. Jei žmogus praranda sąžinę, tai praranda labai
Kiekvienas žinių lašelis – tai dvasios prakaitas. Dvasia išdaug gyvenime. Praranda tiesą, teisingumą. Argi nereikia eikvoja didžiulį kiekį energijos, kad gimtų mažytis žinojimas.
ugdyti sąžinės jausmo mokykloje, darželyje, šeimoje? Dar Ir jeigu šis žinojimas liks tik manyje, o nepereis mano sūnui,
vienas – pareigos jausmas. Mums visiems jis įgimtas. Mes jam reikės iš naujo tai atverti – sūnus nežengs toliau, kol neturime atlikti pareigą savo tėvams, artimiesiems, tėvynei. gaus šito paties žinojimo. O jei jis paims mano žinojimą, tai
Praradęs pareigos jausmą žmogus
taps ne dukart, o šimtą kartų stipresnis,
tarsi išmestas į kosmosą – neturi „Žinių radijo“ laidos nes jam nebereikės eikvoti savo energiį ką atsiremti. Mes žemėje esame
jos, kad pagimdytų kitą lašelį. Ir taip kardėl pareigos. Privalau sumokėti
„Verslumo dvasia“ ta po kartos kuriamos didžiausios vertyskolas, kurias kažkada paėmiau.
bės. Žinot, žinios neturi nei praeities, nei
temomis
Grožio jausmas. Grožis rodo tiesą.
dabarties, nei ateities – jos amžinos. Nes
Kas mums patinka – tas yra mūsų
taip veikia dėsniai. Dėsnis nepavaldus
vidinė tiesa. Kuo aukštesnės vertybės lemia mūsų gyvenimą laikui. Tik žmonės nueina atvėrę tas tiesas, gal jie tam ir buvo
– tuo daugiau grožio jaučiam. Grožio jausmas – gyvenimo gimę? Ir žinoma, jei kažkas atskiria protėvius nuo manęs, tai
dėsnis. Visi jausmai yra dvasios savybės. Jei jas ugdome, tai jis padaro begalinę žalą visiems. Jis iš manęs atima vertybes,
išauga naujas žmogus – pilietis.
per kurias esu susijęs su savo protėviais ir savo ateities kar„Verslumo dvasios“ knygos autorius Augustinas tomis. Atskirtas esu pasmerktas būti tamsoje. Taip, žinojimas
Rakauskas teigia, kad žmogus yra formuojamas keturių yra jėga, bet žinojimas, pirmiausia, turi būti šviesa. Todėl ryšį
pagrindinių faktorių – išminties, teisingumo, tikėjimo ir tarp kartų būtina išsaugoti ir šeimoje, ir visuomenėje.
meilės.
Kas Jūsų nuomone yra verslumo dvasia?
Taip, išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė yra kiekVerslininkas jaučia, ką jis turėtų pasiūlyti pasauliui:
vieno žmogaus vidinės konstitucijos esmė, jei tik mes siekia- jam reikia pasiūlyti kažką viliojančio, kad ir kitaip iškeptus
me šių amžinųjų vertybių. Ne žinios išspręs mūsų problemas, sausainius, ar lemputę kaip Edisonas, – ko pasaulis dar netubet išmintis lems mūsų gerovę. Naudodamiesi žiniomis mes ri ar nežino. Dvasia – tai nuspėjimas, ko reikia visuomenei.
galime sukurti atominę bombą, bet mums reikia išminties, Pedagogika nuspėja, ko reikia vaikų ateičiai, o verslininkas turi
kad jos niekada nesusprogdintume. Mūsų gyvenimą kuria iš- numatyti, ko reikia visuomenei, kad visuomenė pasidžiaugtų ir
mintis, o žinios padeda ją pritaikyti, spręsti visas asmenybės to norėtų. Jei tai, ką turi, yra teisinga ir bus naudinga aplinkai,
problemas. Knygos autorius – mokytojas, matau, kad jis taip tu tai siūlai tol, kol aplinka priima. Tai darai įvairiausiomis
pat ieško mokytojo ir sau, o galbūt jį ir turi. Jis pats tai žino. formomis, nes dvasia tau tas formas duoda. Žmogaus prigimJis moko kitus ir mokosi pats. Tai puiki dvasinė būsena – tis visada siekia eiti pirmyn, kur yra nauja idėja, daiktas ar
būti mokytoju ir kartu mokiniu. Savo darbuotojams jis arba forma. Jeigu tavo dvasia yra apribota tik tavo noro ir neturi
yra arba gali tapti mokytoju. Jūs taip pat vienu metu kažkam ryšio su ateitimi, tavo siūlomas dalykas perspektyvos neturės.
esate mokytoja, o kažkam mokinė.
Verslumo dvasia – tai numatymas, ko reikia šiandien ir kas
Kaip žmogus turi elgtis, kad jis nuolat puoselėtų Jūsų bus svarbu ateityje.
išvardytas vertybes?
Turime tokią tradiciją, kad mūsų viešnia arba svečias
Tai vadiname savęs tobulinimu, saviugda. Mano trūku- laidos pabaigoje išsako gražų palinkėjimą mūsų laidos
mus tikriausiai žino tie, su kuriais bendrauju. Ir jie man gali klausytojams, miesto žmonėms, visuomenei ir valstybei.
pasakyti – jūs nedėmesingas, jūsų žodžiams trūksta tikslu- Prašau!
mo, jūs kažkam pavydit. Šitos savybės iš tiesų gali manyje
Šiandien posovietinė visuomenė išgyvena daug kančių.
būti, bet geriausiai visa tai galiu išsiaiškinti pats. Dažniausiai Mes neišmokome gyventi naujai, o nuo seno irgi negalime
žmonės tai daro, bet lyg tarp kitko. Pradėkime tai daryti atitrūkti – vis kažkas traukia atgal. Ir tas, kas traukia, tikrai
tikslingai. Mano dvasia brandina kultūrą, o ji turi skleistis nėra gerai, tiesiog mes savo gyvenimo būdu susitapatinome
visiems vienodai. Aš turiu nuolatos treniruotis viduje. Te- su tuo ir tai tapo mūsų nacionalinio charakterio ypatybe.
gul jauni žmonės taip ieško savęs, tegul taip pat elgiasi ir Esame veikiami tradicijos dėsnio. Nepaisant to, mes turime
subrendę, nes tobulėjimo kelias – be pabaigos. Neslėpsiu, savyje pagimdyti naujus žmones – ne kapitalizmo, ne socianesu jaunas, bet nuolatos tuo užsiimu.
lizmo. Tai žmonės, susitelkę į aukštesnę pakopą, nebijokim to
Jaunas žmogus Jūsų iš karto paklaustų: „Ką aš gausiu žodžio – į Dievą. Štai ką norėčiau patarti kiekvienam ir sau
už tai taip save laužydamas?“
pačiam – nedaryti nieko, kas netiktų Dievui. Daryti viską, kas
Pirmiausia paklauskime jaunų žmonių – ko jie nori, ko tinka jam. Tai nustatyti lengva: ar tai, ką dabar darome, tinka
siekia? Ar jie nori materialinės gerovės? Tik to? Ištekėti, su- Dievui, ar ne? Ar tai bus naudinga žmonėms, visuomenei, ar
kurti šeimą, gauti gerą darbą? Tiek ar dar ko nors?
ne? Mūsų vidinės svarstyklės visada atsakys! Tas vidinis balJauni žmonės nori, kad tai būtų greitai, maloniai, pato- sas ir yra siūlas, nuleistas iš aukščiau, kurį jaučiame. Elkimės
giai ir be skausmo.
taip, kad tai tiktų tam, kurio dėka čia ir esame.
Jei norime materialiosios gerovės, žemišką gyvenimą
pragyventi džiaugsmingai, tai siekime ne žemiško, bet dvasinio gyvenimo. Paradoksalu, bet taip veikia dėsnis: kai ieškai
dvasinio, materialųjį visada gauni. Pasakyta, kas susirūpinęs
Kalbėjosi laidos „Verslumo dvasia“
dėl materialaus, tam dvasinio nepasiekt. Ko gi nori jauni: ar
redaktorė Ingrida Stankevičienė
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Kolektyvas, kuriame dirbame, mums reikalingas labiau nei mes patys sau.

Šiaulių prekybos centras:
Rinkos ypatumai jau perprasti

Devyniasdešimt šiauliečių, prieš pusantrų metų mokęsi
Kaune, Draugystės gatvėje įsikūrusiame „Senukų“ prekybos
centre, šiandien – jau šiokią tokią patirtį prekyboje turintys
rinkos dalyviai. Jie dabar šeimininkauja didelę dalį prekybos
centre „Bruklinas“ užimančioje prekybos salėje, konsultuoja
pirkėjus apie „Senukų“ asortimento prekes, teikia kitokias
paslaugas ir džiaugiasi, kad per tokį trumpą laiką tapo bendrais džiaugsmais ir rūpesčiais gyvenančia komanda.
„Kai ateini į seniai susiformavusį kolektyvą, tenka
vienam jį perprasti, o į naują įmonę susirinkus tokiai „žaliai“
armijai, visiems reikia ne tik mokytis gerai darbą atlikti, bet
ir vienas kitą pažinti. Mums pasisekė, kad turime nepamai-

nomą „tarpininkę“ – direktoriaus pavaduotoja Laura Jarušienė kiekvienam mūsų tarsi gera, reikli draugė“, – užkalbintas mintimis dalijosi vienas šios naujos komandos narių,
Santechnikos ir apdailos prekių skyriaus vedėjo pavaduotojas Saulius Glazauskas.
„Gal ta mūsų patirtis dar ir nedidelė, bet rinkos ypatumus
jau perpratome, įsitikinome, ką reiškia geri tarpusavio santykiai, kaip svarbu vieniems kitus pažinti artimiau, gyventi
ne tik asmeniniais ar savo skyriaus, o visos komandos rūpesčiais, – žodžio kišenėje neieškojo pati Laura, prisipažindama, jog nuo „Senukų“ prekybos centro Šiauliuose pirmųjų
veiklos dienų stengėsi kuo geriau pažinti visus kolektyvo
narius.
Anot jos, malonu dirbti, kai darbuotojai supranta vadovus, o šie – juos. Todėl, sakė L. Jarušienė, ir galima pasidžiaugti pirmųjų darbo metų rezultatais, visos komandos
pastangomis vieniems kitus suprasti.
Prekybos centro „Bruklinas“, po kurio stogu įsikūrė
mūsų bendrovės parduotuvė, vadovai teigė, kad ji gerokai
paįvairino šio centro gyvenimą. Dešimt tūkstančių kv. m
prekybos salėje, kuri įrengta rekonstravus dalį „Bruklino“
patalpų, prekiaujama 45 tūkst. įvairių pavadinimų prekių,
čia teikiamos įvairiausios paslaugos. Šalia prekybos centro
atidaryta didžiausia Lietuvoje „Statybų duonos“ parduotuvė,
joje įdiegta savitarna.
Kaip jau esame rašę, UAB „Senukų prekybos centras“
Šiauliuose investavo daugiau kaip 12 mln. litų.
„Verslumo dvasios“ inf.

Vėl sveikinome ketvirčio geriausiuosius
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. Šįkart jie buvo
skirti daugiau kaip 50 konsultantų, prekių priėmėjų, informacijos centrų darbuotojų, prekių specialistų…
Prekybos direktorius Nerijus Janušonis ketvirčio geriausius
gyrė už puikiai atliekamas savo pareigas, už tai, kad savo pa-
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vyzdžiu jie moko 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“.
„Šįkart geriausiais darbuotojais mes pripažinome konsultantus
Gitaną Vadišienę, Luką Račkauską ir Neringą Kučinskaitę. Tai
mūsų darbštuoliai, maloniai aptarnaujantys klientus, nepriekaištingai atliekantys visas pavestas užduotis. Džiaugiamės, kad ko-

lektyve daug tokių darbuotojų, todėl į Kauną atsiimti apdovanojimų važiuoja ne vieni, tai kiti“, – kolegas apibūdino Utenos
prekybos centro skyriaus vadovė Kristina Mikalauskienė.
Mažeikių prekybos centro rekomenduotas atvyko konsultantas-prekių išdavėjas Mindaugas Niuneva, Prienuose
esančioje mūsų bendrovės parduotuvėje ypač gerai dirbančius
atstovavo konsultantė-kasininkė Lina Zalanskienė, Panevėžio
prekybos centro kolektyvą – nepriekaištingai dirbantys prekių
specialistė Asta Anskinienė, konsultantai Arūnas Banelis ir
Adelė Zupkienė. Vienas po kito, kviečiami atsiimti apdovanojimų, ėjo Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Elektrėnų, Šiaulių,
Ukmergės, Telšių prekybos centrų darbuotojai.
Sveikinimus, asmenišką padėką už gerą darbą iš N. Janušonio rankų papildė personalo vadybininkės Irmos Pilkienės
darbuotojams rodomas nuotaikingas administracinio pastato
statybų filmukas, o susirinkusiųjų atidumui patikrinti buvo surengta smagi viktorina. Firminiai „Senukų“ rašikliai ir puodeliai atiteko teisingai atsakiusiems į viktorinos klausimus.
Po visų formalių sveikinimų, prezentacijų, bet ir draugiškumą
skatinančių žaidimų bei pokalbių, svečiai pasidairė po “Senukų”
administracinį biurą, vietinėje valgykloje pasistiprino sočiais
pietumis. Turiningą dienos programą taip pat papildė boulingo
žaidimas klube “Amerigo”, įsikūrusiame prekybos ir laisvalaikio centre “Mega”, kur darbuotojai galėjo artimiau tarpusavyje susipažinti.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Mes „Senukuose“
Iš dešimtmečių patirties

Koks tas esminis darbo
sėkmės garantas?
Grįžtelėjus atgal atrodo, kad dešimtmetis darbo
„Senukuose“ prabėgo akimirksniu. Tačiau, kai atidžiau
įvertini praeitą laiko atkarpą, supranti, kad daug išmokai
ir sužinojai. Visą tą laiką brendau Informacinių sistemų
skyriuje (ISS). Darbą pradėjau nuo informacinių sistemų
konsultanto pareigų, po kelių metų ant pečių gulė ISS
projektų vadovo darbų atsakomybė. Vėliau patikėjo ISS
logistikos padalinio vadovo pareigas, o dabar maždaug
penkerius metus vadovauju visam skyriui.
Per šiuos darbo metus vis labiau įsitikinau, kad norint
sėkmingai dirbti skirtingose pareigybėse vien tik informacinių technologijų žinių nepakanka, nes technologinės
žinios gan greitai sensta ir keičiasi. Todėl būtina nuolatos
tobulinti ir kaupti vadybines, komunikacines ir psichologines žinias. Nuolatinis noras tobulėti skatina nuolat
kaupti informaciją, sugebėti ją atsirinkti. Visa tai vertinu
ir kaip galimybę lengviau orientuotis gyvenimiškose situacijose tiek bendraujant su žmonėmis, tiek siekiant užsibrėžtų asmeninių tikslų.
Ne kas kitas, o būtent nuolatinis tobulėjimas ir iššūkiai, įdomūs ir sudėtingi projektai, darbštus ir draugiškas kolektyvas „Senukuose“ „veža“ labiausiai. Jau seniai
įsitikinau, kad veikli ir gera komanda čia yra esminis
darbo sėkmės garantas, tokioje aplinkoje dirbti visada
malonu ir produktyvu. Visa tai labai daug priklauso nuo
mūsų visų, kurie vadovaujame įvairiems padaliniams: nuo
to, kaip gebame sužadinti darbuotojų norą tobulėti, kaip
kiekvienoje darbo vietoje ar procese siekiame geresnių
rezultatų. Net ir nuo to, kaip mes kiekvienas suvokiame
saviugdą ir savikontrolę, ar mokame išlaikyti darbui atsidavusią komandą, ar mokame teisingai paskirstyti darbus
pagal tai, ką kiekvienas komandos narys išmano ir daro
geriausiai.
Turiu kelias esmines nuostatas, kuriomis gyvenime
remiuosi. Visada į bet kokią situaciją žvelgiu pozityviai
bei siekiu, kad visi mano pažadai ir įsipareigojimai būtų
ištesėti ir įgyvendinti. Manau, tik tokiu būdu galima išsiugdyti sveiką požiūrį, neieškant kaltų, o priimant patirtis
tokias, kokias gauname, bei tuo pačiu nuolatos tobulėti
ir augti. Jaučiu, kad šį požiūrį suformuoti padėjo darbas

Evaldas Žiedelis ir Darius Kaškelevičius su Infrastruktūros padalinio
vadovu Viliumi Kontrimu (viduryje).

„Senukuose“ – įmonėje, kuri kiekvienais metais auga ir
plečiasi, o tuo pačiu su ja augame ir bręstame mes visi, tarp
jų – ir aš.
Evaldas Žiedelis

„Naudą įmonei matuojame įsivertindami
tikslus…“
Kai pirmaisiais darbo „Senukuose“ metais iš kolegų
išgirsdavau nusistebėjimą, esą nepajuto, kaip dirbant įmonėje prabėgo dešimt metų, nesinorėjo tikėti šių žodžių nuoširdumu. Toks laiko tarpas man atrodė labai didelis. Dabar
ir aš taip kalbu. Gal todėl, kad tie metai „Senukuose“ buvo

„Protų mūšyje“ – prizų lietus

Pirmąjį birželio ketvirtadienį penkiolika „Protų mūšio“ komandų susitiko paskutiniam,
lemiamam, žaidimui. Kad ir kokius šiltus palaikymo žodžius susitikimo išvakarėse dalino
socialinių reikalų ir projektų vadovė Aistė Dargytė, kalbėdama apie kiekvienos komandos
lygiateisiškumą, nugalėtoją teko išrinkti vienintelį. Visus žaidimus tendencingai į sėkmę kopę
„Guzų“ vyrukai ir Monika, penktąjį, finalinį, žaidimą įrodė savo pranašumą ir tapo trečiojo
„Protų mūšio“ sezono nugalėtojai.
Šventiniam susitikimui ruošėsi ne tik komandos prieš paskutinį egzaminą krimsdamos
enciklopedijas ir žinynus, bet ir renginio organizatoriai. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti vietinių virėjų paruošti gardžių užkandžių nukrauti padėklai, kuriuos kaip premijas už pastangas
ir žinias gavo kiekviena komanda. Kad nepritrūktų šurmulio, muzikinę programą pristatė specialiai šventiniam vakarui pakviestas dj’ėjus.
Pirmąjį „Protų mūšio“ sezoną nugalėjusi „Guzų“ komanda, padarę santūrią, sezoninę pertrauką, surinkę 185,5 taškus, sumojo ir vėl tapti nugalėtojais. „Matote, visa komanda esame
„kieti“ skirtingose srityse. Jei Monika bando spėti dainas, tai mes, vyrukai, logines užduotis
sprendžiame, stipresnius gėrimus degustuojame, pasiskirstome, kuris kurią užduotį atsakys.
Taip daug paprasčiau – sutaupome brangaus laiko“ – sutartinai kalbėjo „Guzų“ komandos
nariai. Gražų žaidimą parodę pirmos vietos laimėtojai galės išmėginti tikriausius „Čiop čiop“
kulinarijos kursus, paskanauti savo pačių pagamintų patiekalų.
Iš paskos visą sezoną vijusi „Skrajojančio begemoto“ komanda, nestipriai atsilikusi, su
179,5 taškais bendroje įskaitoje, liko antra. Trečioji vieta šį kartą atiteko „A komandai“, taip
pat spėjusiai pasižymėti šiame „Protų mūšio“ žaidime.
Dar nespėjus atvėsti finalinio „Protų mūšio“ žaidimo aistroms, organizatoriai kursto naujas – jau šį rudenį jie žada atnaujintą programą. Anot slapčiausių šaltinių, laukia ne viena nauja
staigmena!
„Verslumo dvasios“ inf.
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didelių iššūkių ir naujų patirčių laikotarpis. Labiausiai
džiugina patirties įvairovė, lėmusi galimybę įsitvirtinti
informacinių verslo sistemų projektų vadovo pareigose.
Informatika pradėjau domėtis dar vidurinėje mokykloje. Didelis suinteresuotumas šia sfera greičiausiai
ir nulėmė, kodėl Kauno technologijos universitete
(KTU) tapau informatikos studijų magistru. Jaučiau,
kad noriu gero starto, todėl įsidarbinti „Senukuose“
tada atrodė logiškas sprendimas. Neklydau. Stereotipas,
kad pirmieji darbo mėnesiai naujoje vietoje būna sudėtingi, man nepasiteisino. Priešingai, jaučiausi ramus
ir užtikrintas, nes suvokiau, kad naujoje aplinkoje supa
kompetentingi kolegos. Norėjau tapti toks, kokie buvo
jie, norėjau naujų žinių, sukaupti patirties. Supratau,
kaip svarbu būti smalsiam ir nebijoti pasirodyti neišmanėliu – klausiau visko, ko nesupratau.
Per visus darbo metus „Senukuose“ įvertinau save
įvairiose informacinių technologijų (IT) pozicijose. Iš
pradžių įsidarbinau duomenų bazių administratoriumi,
po kurio laiko patikėjo konsultanto pareigas IT srityje. Išbandžiau save ir IT projektų vadovo, ir Logistikos IT grupės vadovo pareigose. Kelerius metus ėjau
verslo sistemų projekto vadovo pareigas. Būtent darbas
su dideliais projektais, tokiais kaip sandėlių ar atsargų
valdymo sistemos diegimas, man buvo įdomiausias,
įgavau neįkainojamų žinių.
Projektų sudėtingumas ir įvairiapusiškumas „Senukuose“ man visada patiko labiausiai. Tai yra ne tik didelės atsakomybės ir kompetencijos reikalaujantis darbas,
bet ir įdomi veikla. Ja ypač įdomu užsiimti, nes dirbu
dideliame bei komandiškai darniame „Senukų“ kolektyve.
Vertinu ir pastaraisiais metais pakitusią darbo aplinką, čia
turimas darbo sąlygas.
Tiek darbinėse situacijose, tiek asmeniniame gyvenime
remiuosi nuostata – nėra nieko neįmanomo. Sudėtingiausias
užduotis įmanoma įgyvendinti, jeigu esi ambicingas, tvirto
charakterio. Džiaugiuosi, kad visus tuos metus šiuos bruožus
ugdė „Senukai“. Dirbdamas čia įsitikinau, kad siekiant užsibrėžto tikslo svarbu suvokti: kuo naudingesni esame įmonei,
tuo lengviau pasiekiame asmeninius tikslus.
Įsitikinau – nėra sunkesnės ar lengvesnės užduoties, skiriasi tik įdėto laiko ir pastangų kiekis. Darbe su kolegomis
visada siekiame išlikti sąžiningi ir darbo situacijas vertinti
objektyviai. Manau, visiems mums aktualu, kad priimdami
sprendimus atsakingai galvotume, kiek naudos jis duos įmonei ir mums patiems.
Darius Kaškelevičius

Dalyvavome kraujo donorystės
akcijoje
Daugiau nei 100 administracinio
pastato darbuotojų šiemet noriai sutiko prisidėti prie kilnaus tikslo – tapti
neatlygintinais kraujo donorais. Erdvus ir jaukus poilsio kambarys neatpažįstamai pasikeitė, vienai dienai
virtęs nedideliu medicinos punktu
ar laikinu VUL Santariškių klinikų
Kraujo centro padaliniu.
Prieš procedūrą „Senukų“ savanoriams buvo atlikti kraujo tyrimai
ir sveikatos patikra, o po nedidelės
apžiūros draugiškas ir malonus personalas darbuotojus kvietė prigulti
ant minkštasuolių ir atsipalaiduoti.
„Kraujo donore tapau pirmą kartą, apsispręsti duoti kraujo paskatino kolegė, kuri palaikė draugiją.
Nerimo buvo, tačiau daugiau – malonaus nekantravimo ir smalsumo, norėjau prisidėti prie gražios
gerumo akcijos. Manau, panašiems susitikimams būtina skirti kuo daugiau dėmesio, kiekvienam
žadinti savyje norą juose dalyvauti“, – įspūdžiais dalinosi archyvo vadovė Rasa Stanionytė.
Kasdien mažiausiai 50-čiai Santariškių klinikų ligonių perpilama kraujo komponentų, kuriuos
galima gauti tik dosnių kraujo donorų dėka. Dažniausiai jų prireikia sergantiems kraujo, širdies
ligomis, pacientams, kuriems atliekamos chirurginės operacijos, transplantacijos, patyrusiems dideles traumas. Anot Santariškių klinikų centro darbuotojos Gintarės Bielinskaitės, neatlygintinais
kraujo donorais dažniau tampa moterys nei vyrai. „Taip yra galbūt todėl, kad į panašias gerumo
akcijas moterys žiūri asmeniškiau, savyje turi daugiau altruizmo, o vyriškoji donorų dalis yra santūresnė. Kita vertus, džiugu, kad į tai žvelgiama dėmesingai“, – sakė medikė.
Kraujo
donorystės
dienas
administraciniame
pastate planuojama
rengti keletą kartų
per metus, siekiant,
kad šioje akcijoje
galėtų
dalyvauti
kuo daugiau įmonės darbuotojų.
„Verslumo
dvasios“ inf.
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Apie darbą modernia įranga ir atsakingas
užduotis
Praėjusiame „Verslumo dvasios“ numeryje pažintis su Centrinio terminalo veikla prasidėjo nuo Prekių priėmimo skyriaus. Tęsdami pažintinę ekskursiją po sandėliavimo milžiną susiduriame
su kitu, nemažiau už sandėliavimo darbų ritmą atsakingu, Prekių
sandėliavimo skyriumi.
Čia kasdien verda gyvenimas, kurio pulsą palaiko per 100 darbuotojų komanda. „Beje, mūsų kolektyve net trečdalis darbuotojų – ilgus metus paskyrę „Senukų“ įmonei, todėl puikiai išmano
skyriaus specifiką. O ši ne iš lengvųjų, suvokti skyriaus darbų eigą
ir principus gali ne kiekvienas“, – sakė skyriaus vadovas Ernestas
Jančiauskas.
Žvilgsnis krypo į ilgiausias eiles stelažų su skirtingų matmenų
prekėmis. Pasirodo, visos jos priklauso dvylikai atskirų prekių šeimų: stambiagabaričių, dūžtančių, paletinių, lauko prekių, kabelių,
ritinių, plokščių, šąlančių, brangių, kanteliverių, plytelių ir smulkių
prekių. Įdomu tai, kad tiek prekės skyriuje turi konkrečią savo vietą, tiek darbuotojų grupės dirba skirtinguose sektoriuose: su sunkiasvoriais kroviniais tvarkosi vyriškoji komandos dalis, o moterys
yra atsakingos už smulkias, nedaug sveriančias prekes.
„Skyriaus darbas prasideda nuo laikino prekių saugojimo zonos, kurioje Prekių priėmimo skyriaus darbuotojai palieka atvežtus prekių krovinius. Pirmuosius darbų vykdymo žingsnius šiame
padalinyje žengia sandėliavimo operatoriai“, – darbų procesą komentavo E. Jančiauskas. „Esame atsakingi už kokybišką prekių susandėliavimą ir paruošimą atrinkimui, tam, kad iš saugojimo vietų
prekės būtų operatyviai perkeliamos į atrinkimo vietas, – su darbo
specifika pažindino ir sandėliavimo operatorius Juozas Gervė, – Iš
laikinos prekių saugojimo zonos krovinius vežame ir krauname į
konkrečias prekėms skirtas sandėliavimo vietas.“ Vyriškis neslėpė,
kad darbas itin atsakingas ir reikalauja ypatingo budrumo, tenka
dirbti su tokia modernia technika kaip vadinamieji atrinkimo komisionieriai, kurie kelia prekę iki 3 metrų aukščio ir aukštuminiai
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krautuvai, pakylantys netgi iki 11,5 metro aukščio.
Tolesnę veiksmų eigą kontroliuoja nemažesnę atsakomybę
turintys prekių atrinkėjai. Šių darbuotojų grandis rūpinasi, kad kokybiškai atrinktos prekės atsirastų laikino atrinkimo vietose. „Kasdien dirbu su kaupikliu, ypač modernia įranga, į kurią „įkrenta“
man skirtos užduotys, suformuotos skyriuje dirbančių dispečerių ir
vadybininkų, – patirtimi dalinosi prekių atrinkėja Audra Janulaitytė. Anot ilgamečio skyriaus darbuotojo, prekių atrinkėjo Alvydo
Bindokaičio, dirbti su kaupikliais yra patogu ir praktiška: „Neįsivaizduoju savo darbo be šio mechanizmo. Naudojantis kaupikliu
pagal iš eilės rodomas užduotis nesunku atrinkti norimą prekę išvežimui. Pataruoju metu dažniausiai dirbu antrame sektoriuje, prie
rulonų ir plokščių, tačiau tenka dirbti visuose sektoriuose, darbas
nuolat kintantis, todėl niekada neatsibosta.“
Komplektavimo skyriaus darbuotojai sukomplektuoja ir pakrauna prekes išvežimui. Nors skyriaus darbuotojų pareigybės
skirtingos, Prekių sandėliavimo skyriaus komanda dirba vienu tikslu – siekia, kad prekės klientams būtų atrinktos kokybiškai, tiksliai
ir laiku.
Kaip pastebėjo skyriaus vadovas Ernestas Jančiauskas, komandinis darbas yra viena stipriausių jo kolektyvo pusių. „Ypač
šaunios mūsų skyriaus moterys, kurios darbo našumu nenusileidžia
vyrukams, o tvarkingumu šiuos netgi lenkia“, – džiaugėsi jis. Beje,
pavyzdingų darbuotojų kolektyve daug: skyriaus vadovas kalbėjo
apie sandėlio vadovą Mindaugą Žemaitį, prekių atrinkimo vadybininką Martyną Gaulį, Modestą Auškalnį, prekių sandėliavimo
vadybininką Tadą Žižniauską, prekių atrinkėją Ingą Bružikienę,
prekių sandėliavimo dispečerę Rositą Andrulevičienę, Karoliną
Zykutę ir Nijolę Naikauskienę. „Nusipelniusių darbuotojų pas mus
daug, kiekvieną jų norėtųsi pagirti, pasidžiaugti pasiekimais“, –
savo kolektyvą gyrė E. Jančiauskas.
Martyna Stankevičiūtė
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Laisvalaikio maršrutais: važiavome, bėgome, žaidėme…

Dviračių lenktynėse – trečią kartą
Gera mankštelė „Senukų“ dviratininkų laukė
kasmetiniame Kauno dviračių plento maratone, kuriame jie dalyvavo trečią kartą.
Mūsų įmonės sportininkams aktualiausia buvo
distancija „Judėjimas visiems“. Tai dviejų ratų trasa,
apimanti 15 ir 8 kilometrus, kurią nesunkiai įveikė
visa „Senukų“ komanda. Džiugina ir pagerinti asmeniniai rezultatai. Anot komandos kapitono, finansų analitiko Martyno Šopos, nebe pirmą kartą dalyvaujančio
dviračių maratone, varžytis tiek su mėgėjais, tiek savo
srities profesionalais jam buvo įdomi patirtis. M. Šopa
šiais metais tapo rezultatyviausiu įmonės dviratininku
– dviejų ratų trasą jis įveikė per 31 min. ir 12 s.
Komandos lyderiui šiek tiek nusileido kompiuterinės ir org. technikos inžinierius Lukas Petrauskas,
„Labai šaunu buvo palenktyniauti“, –
distanciją numynęs per 32 min. ir 34 s. „Nors dviračių
dalyvavimu maratone džiaugėsi finansų
maratone su kitais sportininkais varžausi pirmą karanalitikė Lina Ašmontaitė.
tą, dviračių sportas man visada atrodė ne tik įdomus,
bet ir naudingas
užsiėmimas. Smagu! – šypsojosi
L. Petrauskas. – Į
sportinius
renginius visada noriai
registruojuosi, įdomu išbandyti savo
jėgas,
pagerinti
sportinę formą. Tą
žadu daryti ir birželį vyksiančiame
bėgimo maratone.“
Tik keletu sekundžių nuo komandos
draugo
atsiliko ir trečias
liko
programų
priežiūros vyresn.
administratorius Algirdas Daukantas. Kitiems „Senukų“
dviratininkams „Judėjimo visiems“ trasą įveikti prireikė
daugiau pastangų, tačiau garbingais medaliais pasipuošė visi.
„Mūsų įmonės darbuotojams linkėčiau didesnio ryžto įsijungti į panašias sportines akcijas – susirinkusiųjų
gausa lemia, kuri įmonė pretenduoja į geriausiosios vardą. Pasižymėti geru važiavimu, būti pastebėtiems ir aktyviai praleisti laisvą laiką, manau, turėtų būti aktualu
kiekvienam,“ – skatinamaisiais žodžiais dalijosi personalo informacinių sistemų projektų vadovas Dainius
Jurčikonis.

Turnyro nugalėtojų taurė – SO-UPS ekipos rankose.

Antrosios vietos laimėtoja „Milagros“ komanda.

Kur slypi SO-UPS stiprybė?
Kasmetiniame „Senukų“ krepšinio turnyre ir šį pavasarį netrūko kvapą gniaužiančių rungtynių. Tradiciškai Kauno A. Sabonio krepšinio centras keletą dienų buvo tapęs „Senukų“ krepšininkų buveine.
Kaip ir praėjusiais metais, tradiciniame pavasario renginyje iš viso dalyvavo 18 komandų iš
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, Panevėžio, Mažeikių, Telšių ir Alytaus „Senukų“ prekybos centrų.
Kauniečiams atstovavo net 13 krepšinio ekipų.
Savo pranašumą šiemet įrodė SO-UPS komanda iš Kauno, atkaklioje kovoje įveikusi kitą
Kauno žaidėjų ekipą „Milagra“. Vis dėlto, šių metų turnyras pastariesiems žaidėjams buvo sėkmingesnis nei vykęs pernai, nes komanda iš trečiosios vietos pakilo laipteliu aukščiau. Trečioji
vieta atiteko „17 sandėlio“ ekipai.
„Bendrovės krepšinio turnyruose mūsų komanda jau patyrusi. Nelengva dvi dienas kokybiškai kovoti su stipriais konkurentais. Tačiau spėjau įsitikinti, kad bet kurios komandos stiprybė slypi
komandinėje dvasioje, – saviškių žaidimą komentavo ilgametis SO-UPS krepšininkas, realizacijos
projektų vadovas Laurynas Burneika. –Džiaugiamės ir dėl to, kad mūsiškis Simanas Karalius buvo
pripažintas naudingiausiu turnyro žaidėju.“
Prizines vietas iškovojusių komandų krepšininkus aukso, sidabro ir bronzos medaliais papuošė ir diplomus įteikė socialinių reikalų projektų vadovė Aistė Dargytė. Krepšininkai galėjo
išmėginti save tritaškių metimo konkurse, o jogos užsiėmimais, ZUMBOS aerobikos treniruote
mėgavosi moterys. Pasirūpinta ir mažųjų linksmybėmis vaikų kambaryje: čia jie kūrė rojaus piešinius ir mokėsi stalo žaidimų.

Personalo informacinių sistemų
projektų vadovas Dainius Jurčikonis

Bėgimo maratone gerinome asmeninius rezultatus
Kasmet daugybę sporto aistruolių sutraukiantis Kauno bėgimo maratonas ir šiemet pasižymėjo išskirtinai dideliu būriu kauniečių ir miesto svečių. Trečią kartą rengiama sporto
šventė šiais metais pritraukė daugiau nei 4500 dalyvių, tarp kurių buvo galima pastebėti keletą dešimčių „Senukų“ bėgikų.
Iš viso šiemet mūsiškiai bendroje įskaitoje įveikė 150 kilometrų. Tikru išmėginimu tapęs vasariškas karštukas neatbaidė mūsų įmonės sportininkų, priešingai, aukštas pozicijas tarp
kitų Kauno maratono bėgikų iškovojo ir „Senukų“ darbuotojai, įveikę 5 ir 10 kilometrų trasas.
Daugiausia bėgikų pritraukusį 5 kilometrų ruožą moterų grupėje šiemet sėkmingiausiai įveikė dizainerė Inga Grigaitė-Breivė, nubėgusi jį per 27.56 min. Nestipriai nuo kolegės
atsilikusi atsargų valdymo vadybininkė Giedrė Šešelgytė liko antra.
Penkių kilometrų trasoje miklumu taip pat pasižymėjo „Senukų“ vyrai. Praėjusiais metais 5 kilometrus nubėgęs skyriaus vadovo pavaduotojas Remigijus Prozoraitis šiemet pagerino savo asmeninį rezultatą ir atbėgo pirmasis – trasa bėgikui prilygo 23.38 min.
Puikiai pasirodė ir 10 kilometrų įveikusios mūsų įmonės sportininkės. Greičiausia pripažinta informacijos centro darbuotoja Aurelija Vaicekauskytė – trasą ji nubėgo per 54.19 min. Pirmą kartą už „Senukus“ bėgęs verslo vystymo vadybininkas Šarūnas Povilaitis pademonstravo
išskirtinį pasiruošimą, nes 10 kilometrų trasą įveikė tik per 41.35 min
„Džiugu, kad visiems dalyviams pavyko finišuoti ir neteko apsilankyti greitosios pagalbos punkte, kadangi sąlygos bėgimui buvo išties labai
sudėtingos – didelė kaitra bei drėgmė, trasa su įkalnėmis bei nuokalnėmis, – komentavo „Senukų“ komandos kapitonas Andrius Zareckis. – Atsižvelgus į visas aplinkybes rezultatai tikrai džiuginantys, trasa buvo įdomi, daug dalyvių iš visos Lietuvos ir netgi užsienio, puiki organizacija
bei šaunūs prizai.“

Puslapį parengė Martyna Stankevičiūtė

6 Verslumo dvasia

2015 m. Nr. 38 (74)

Tik darnus darbas sudaro galimybę tobulėti profesionaliai ir dvasiškai.
Partnerystės vingiuose

„Kompetencija – tarsi bendradarbiavimo variklis…“
Pasitarę su įmonės specialistais, šįkart nusprendėme, kad bene labiausiai reikėtų žvilgtelėti į „Senukų“ partnerių
Lietuvos pajūrio kurorte Palangoje veiklos „virtuvę“. „Bendradarbiaujame jau beveik penkiolika metų, bet keli pastarieji bendrovės „Steidė ir partneriai“ parduotuvei yra išskirtiniai įvairiomis prasmėmis – ten viskas taip sustyguota, tokie šilti tarpusavio santykiai, klientų aptarnavimo kokybė, kad tai matyti iš pirmo žvilgsnio“, – kolegoms komplimentus
bėrė „Senukų“ regiono vadovas Domas Ugianskis, pirmiausia geru žodžiu minėdamas parduotuvės direktorę Audronę
Bagdonienę, vadybininkus Astą Stacinskaitę-Gelžinienę, Darių Anužį.
„Kai prieš trejus metus pradėjau
vadovauti parduotuvei, jiedu buvo
pagrindiniai mano pagalbininkai, –
priminus D. Ugianskio žodžius, jų
prasmę gilino direktorė. – Mes, moterys, daug ką suprantame kitaip negu
vyrai, todėl norėjosi daug ką keisti.
Mačiau, jog daugelis kolektyvo žmonių dirba be iniciatyvos, stinga ir tvarkos, ir švaros, o labiausia pasigedau
komandinio darbo. Kur buvusi nebuvusi tariausi su Asta, Dariumi, konsultavausi su „Senukų“ vadybininkais.
Iš Astos Stacinskaitės-Gelžinienės
prisiminimų: „Darbo „Steidėje…“ pasiprašiau dar tada, kai šios bendrovės
akcininkai su „Senukais“ dėl bendradarbiavimo tik derėjosi. Atėjau baigusi KTU, todėl pasiūlė vadybininkės pareigas. „Matai, – sakė man, – šį angarą? Čia turime įrengti Palangoje pirmąją didelę statybinių ir ūkinių prekių parduotuvę.“ Jau tada man labai padėjo jūsų įmonės specialistų patirtis. Juk viskas buvo nauja: ir tobulo prekybos įrangos
išdėstymo ieškojimas, ir prekių ekspozicijų kūrimas, ir pažintis su mažai žinomu „Senukų“ prekių asortimentu.
Džiaugėmės tose neįprastos architektūros patalpose įrengę parduotuvę, malonu buvo girdėti pirkėjų komplimentus, bet
ir akcininkus, ir mus, darbuotojus, neramino mintis, ar rinkoje ilgai išsilaikysime, ar pateisinsime kauniečių partnerių
lūkesčius. Palanga – specifinis, prekybininkams neAnot konsultantų Alekso Varkojo ir Mariaus Rudžio, maloniausia tai, kad gerus nuspėjamas miestas: trys mėnesiai intensyvios prekyatsiliepimus girdi iš pirkėjų.
bos, o toliau – nežinia.“
„Visko buvo, bet nuolatinis bendravimas, tarimasis su „Senukų“ specialistais mums padėjo įsitvirtinti rinkoje. Be abejo, galėjome pasiekti kur kas
geresnių rezultatų, jei kolektyve būtų buvęs didesnis susiklausymas, šiltesni

Tik geru žodžiu kolektyve minima ir kasininkė Violeta Mockuvienė.

„Komandą susikuriame patys, bet vien tam reikalingų charakterio savybių neužtenka“, – sakė parduotuvės vadovė Audronė
Bagdonienė.

tarpusavio santykiai. Tą parodė keli pastarieji darbo metai, kuriais jau dirbame kaip darni komanda“, – atviravo Darius Anužis, primindamas padidėjusią prekių apyvartą
Anot buitinės technikos skyriaus konsultanto Alekso Varkojo, kolektyvui dabar maloniausia tai, kad iš
pirkėjų girdi tik gerus atsiliepimus. Daugelis jų į parduotuvę ateina pasitarti, kaip pas gerus draugus. „Gerai, kad prieš kokius 4–5 metus neatvažiavote: ir nuotaikos
buvo prastokos, ir prekių ekspozicijos buvo toli gražu ne
tokios“, – šypsodamasis savo nuomonę išreiškė dažų paruošimo specialistas Marius Rudys.
Ir kiti kalbinti darbuotojai džiaugėsi, jog „dabar kolektyvas – tarsi viena šeima“, komentavo, kaip tai atsiliepia
bendravimui su pirkėjais, minėjo, kad visų tų pasikeitimų
„kaltininkė“ – naujoji direktorė.
„Pradėjusi čia dirbti labai greitai pajutau, kad kolektyve
kažkas ne taip, todėl stengiausi suvokti, kas darbuotojus išbalansuoja, kas kenkia mikroklimatui, – prisiminė parduotuvės vadovė. – Kai kelis „išbalansuotojus“ atleidau, visi
atsikvėpėme. Nuo pat pirmųjų dienų darbuotojus stengiausi
įtikinti, kad mes, prekių ekspozicijų šeimininkai, turime pastebėti kiekvieną pirkėjo ne taip į vietą padėtą prekę, gal
kažkur kainos nėra, gal neiškelta užsigulėjusi prekė. Kabinete pagal galimybes stengiuosi būti kuo mažiau. Vaikštant po prekybos salę, dažnai kyla
minčių kažką patobulinti, vienai ar kitai prekei surasti dar geresnę, ją labiau išryškinančią vietą. Kartais vien eksponavimo krypties pakoregavimas,
nušluostytos dulkės daug ką reiškia. „Direktore, aš sutvarkysiu, dar nespėjau“, – girdžiu konsultantės balsą. „Argi mano rankos kitokios“, – pajuokauju, bet darbuotoja supranta, jog ji turėjo būti atidesnė. Taip pamažu ir įpratinau nepamiršti šių smulkmeniškų darbelių. Pasiklausau, kaip konsultantai
bendrauja su pirkėjais, šių pasiteirauju, ar patenkinti aptarnavimu ir pasidžiaugiu, jog žmonės juos apibūdina beveik vienodai: „Tikrai išmano savo
darbą. Labai nuoširdžiai paaiškina…“ Taip ir suradau bendrą šneką su visais.“
„Komandą susikuriame patys, bet vien tam reikalingų charakterio savybių neužtenka. Reikia žinių, kad tai, ką darai, pasiteisintų. Man jų tikrai
stigo, todėl ir stengiausi įsiklausyti į „Senukų“ specialistų pasiūlymus. Jau spėjau įsitikinti jų kompetencija, bet kam galėčiau pasakyti, jog būtent tai
ir yra partnerystės variklis bei smegenys“, – atsisveikindama samprotavo direktorė.
Antanas Marčiulionis
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Savo susibūrimu patvirtiname, kad mums gera būti kartu.

Kiekvienos vasaros pradžioje Harmony parke rengiama „Šeimų šventė“, kaip ir kasmet, taip ir šiemet pristatė
turtingą dienos programą. Šventės dalyviams buvo siūloma per 30 skirtingų veiklų ir pramogų.

„Šeimų šventėje“ – gausa linksmybių

Turiningi renginiai vyko visose parko erdvėse: pramogų,
sveikatingumo, kūrybinėje, edukacinėje, sporto. Mažieji galėjo
apsilankyti tikrame batutų rojuje, kūrybinėse dirbtuvėse piešti
su smėliu, verti karoliukus, iš popieriaus lankstyti vėduokles ar
origami, gaminti laivelius, atrasti smagius ir netikėtus pojūčius
įvairiausiose estafetėse, o atokvėpio valandėlę praleisti nuotaikingame spektaklyje.
Išsiilgusiems egzotikos buvo siūloma išbandyti kinų kovos
menus „Tai Či“, prasimankštinti jogos, kalanetikos ar pilateso
užsiėmimuose. „Užkietėjusios“ mamos galėjo išmėginti atrakcijas mankštose su kūdikių vežimėliais – veiksmo buvo užtektinai.
Žingeidžioms mamoms ir tėčiams šventės organizatoriai
siūlė naudingas paskaitas, praktinius seminarus ir susitikimus
su įvairių sričių specialistais. Tikriausia protų mankšta šeimoms
tapo kryžiažodžiai, galvosūkiai, tapymas ant vandens, kaligrafija, Daruma lėlyčių ar japoniškų vėduoklių kūrybinės dirbtuvės
bei įvairios viktorinos. Norintiems aktyviai praleisti laiką buvo
siūloma dalyvauti profesionalių trenerių užsiėmimuose, sužaisti
krepšinio turnyre 3x3, pademonstruoti loginius sugebėjimus
šachmatų turnyre, tinklinio, badmintono, futbolo ir kitų sporto
šakų žaidimuose, pasiklausyti etnografinių ansamblių pasirodymų, gerai žinomų Lietuvos atlikėjų dainų.
Šeimų varžybų nugalėtojus apdovanojo Socialinės apsaugos
ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Šventės dalyvius
sveikino UAB „Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras
Rakauskas ir „Harmony Park“ savininkė Agnietė Pitkauskienė.
Vakarui skirtoje programoje „Simboly“ restorane visi norintys
mėgavosi atrinktais valgiais, klausėsi Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų pasirodymo.
„Senukų“ ir visos Lietuvos šeimynos didelėje artimųjų, bendradarbių, naujų pažįstamų draugėje džiaugėsi tikriausiu vasaros
atidarymu, lepinosi įvairiausiomis šventinę dieną vykusiomis
pramogomis.
Martyna Stankevičiūtė
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