
2013 m. Nr. 29 (65)

SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis

www.senukai.lt

Nukelta į 2 psl.

Ieškantiems darbo „Senukuose“ visada pasakoma, 
kad čia yra didelės galimybės tobulėti, siekti kar-
jeros. Vieni tokią informaciją praleidžia negirdomis, 
kitus ji paskatina apie tai sužinoti daugiau. Jaunų 
žmonių smalsumas visada įžiebia viltį, kad į kolektyvą 
jie ateina ilgam, kad įmonėje susiformavusi naujokų 
mokymo sistema padės jiems tapti gerais specialistais, 
o iniciatyviausiems atsivers karjeros vartai.

Šia tema esame rašę ne kartą. Bendrovės padalinių 
vadovai apie tai yra samprotavę įvairiai:

„Žinoma, kad siekti karjeros visų pirma turime 
norėti. O kokias pareigas eisime po metų, kitų, priklau-
so toli gražu ne tik nuo noro, bet ir nuo kiekvieno mūsų 
savybių, kaip sugebame atsiskleisti ten, kur dirbame, ar 
rūpi įmonėje vykstantys procesai. Jeigu aktyviai domie-
si, greitai pradedi suprasti kolektyvo reikalavimus“.

„Tapkime specialistais, parodykime savo 
kūrybingumą, o tada galėsime galvoti apie paaukštinimą. 
Įmonės vidaus gyvenimas, joje funkcionuojanti sis-
tema, tvarkos yra didelis pagalbininkas kiekvienam 
iniciatyviam darbuotojui. Tik pačių iniciatyva, tik pas-
tangos užsirekomenduoti patikėtame darbo bare kuria 
mūsų perspektyvą“.

„Objektyviai, labai objektyviai vertinkime savo ga- 
limybes. Sverkime ir dar kartą sverkime, kur kiekvienas 
iš mūsų galime būti naudingesnis. Nesusiformuokime 
apie save nuomonės, kurios nesame verti. Vadovo pa-
reigoms reikia subręsti. Ne vienas kolega yra atsisakęs 
aukštesnių pareigų manydamas, kad toks žingsnis dar 
ankstyvas, o vėliau,  įgijęs daugiau patirties, tam ryžosi 
ir sėkmingai vadovauja“.

„Nors pasiūlymą imtis naujų pareigų priimi svarsty-
damas, kad gal dar ne laikas, gal pasitikėjimo nepatei-
sinsi, tačiau jei nebijai iššūkių, jei yra noras tobulėti, at-
sisakyti būna sunku. Įžvelgdami darbuotojo potencialą, 
patirtį, padėkime jam savo galimybes vertinti drąsiau, 
paskatinkime kolegą savo pasiūlyta pagalba tada, kai 
jos labiausiai reikia, ir turėsime dar daugiau patikimų 
vadovų“.

Ką apie tai mano šįkart kalbinti mūsų dar-
buotojai, karjeros laiptais kopę ne vieną kartą? 

Kasmetinė „Senukų“ vadovų šventė šįkart subūrė  išskirtinai gausų svečių 
būrį. Jų laukė netikėtumų kupini Džeimso Bondo agentų mokymai. – 8 psl.

Laukti ar siūlytis?...

– 4 psl.

Visuomenės harmonizavimo 
parkas apdovanotas Lietuvos 
turizmo „Oskaru“ – 6 psl.

Bendradarbiavimo su „Senukais“ 
metai neatpažįstamai pakeitė dauge-
lio bendrovių įvairiuose šalies regio-
nuose parduotuves, padidino jų ga-
limybes geriau aptarnauti klientus. Su 
UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ 
(nuotr. dešinėje) partnerystės ryšiai 
mūsų bendrovę sieja jau pusantro 
dešimtmečio. 

                   
„Senukų“ franšizės tinkle – 
15 metų

Ko labiausia reikia, kad darbe gerai jaus-
tumeisi? To esame klausę daugelio darbuotojų. 
Beveik iš visų išgirdome panašų atsakymą: 
kad kolektyve būtų gera atmosfera, kad tai 
būtų vienminčių komanda ir žinotum, jog 
tavo pastangos vertinamos.

„Kokią komandą vadovas išsiugdo, toks 
požiūris į darbą, tokia savijauta tvyro“, –  
taip samprotavo pašnekovai. 

Mano komanda – mano tvirtovė!
– 5 psl.– 7 psl.

M. K. Važiuodamas į Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimą, kuris 2012 m. vasarą vyko Jūsų kuriamame 
Visuomenės harmonizavimo parke, iš tolo pamačiau 
plevėsuojančią įspūdingo dydžio vėliavą su Lietuvos Vyčiu. 
Šis Lietuvos dvasios simbolis, matyt, puikiai išreiškė Parke 
susirinkusių jaunųjų lietuvių lūkestį – susitelkti ir kryptin-
gai veržtis, siekiant savo pačių ir Tėvynės gerovės. Ar apie 
tai galvojote, kurdamas Visuomenės harmonizavimo parką 
ir jame telkdamas mūsų Lietuvos energiją? 

A. R. Šis parkas – tai erdvė dialogui. Tai vieta, kurioje 
sudarytos sąlygos užgimti harmonijos būsenai. Aš tiktai 
bandau sukurti tam kūniškąją – materialiąją – dalį. Galima 
būtų sakyti, kad tai yra rėmai, ant kurių galima išausti puikų 
harmonijos tinklą. Mano nuomone, tokioje vietoje turėtų 
gimti naujos dvasios intencija. Kad galėtume susikurti 
viziją, irgi turime turėti vietą, kur galėtume susitikti, sueiti. 
Išsibarstę po skirtingus kraštus, negalime pagimdyti vienin-
gos dvasios.

Mes, žmonės, negalime ignoruoti to, kad gyvename 
kūnuose. Ant kalno tai pademonstruota (M. K. pastaba – 
skulptūroje „Saulės vaikai“): simbolinis Saulės kryželis 
su dvylika spindulių (lyg dvylika apaštalų) ir susikabinę 
rankomis žmonės simbolizuoja vienybės dvasią. Taip ir mes, 
Lietuvos žmonės, turime susikibti rankomis ir žvelgti viena 

Lrytas.lt apžvalgininko Mindaugo Kubiliaus pokalbis su Augustinu Rakausku

Dvasingumas leidžia šaknis

kryptimi.
– Pirmą kartą po Sąjūdžio ir Baltijos kelio laikų Pasaulio 

jaunimo susitikime pamačiau, kad Lietuvos vardas yra taria-
mas kaip visaverčio būvio simbolis. Visavertis būvis prasideda 
nuo žmogaus noro būti kartu su kitais – viena bendruomene. 
Ir štai lietuvių jaunimas iš viso pasaulio Parke skelbė: 
Lietuva – tai yra bendrabūvis, vieninga, sutelkta energija! 

– Bet reikia stengtis sutelktą energiją išlaikyti, kad ji 
neišsisklaidytų kaip po Baltijos kelio. Nors, iš kitos pusės, 
turime suprasti, kad kiekvienas toks susibūrimas yra tarsi 
lukšto numetimas. Kaip svogūno žieves, nusilupame, kas ne-
gyva, sudžiūvę. Kaip iš kiaušinio išsiritantis gyvis, numetame 
nebereikalingus lukštus. Manau, buvo laikas, kai numetėme 
Baltijos kelio lukštą, nes jis atliko savo darbą – išaugino mus 
ir atvedė į menamąją laisvę. 

Baltijos kelias negalėjo mums duoti laisvės iš karto, nes 
nei mūsų siela, nei materialinė būsena nebuvo laisva. Bu-
vome priklausomi ir tapome dar labiau priklausomi nuo 
visokių energetinių, piniginių išteklių. Baltijos kelyje ga-
vome tik galimybę būti laisvi. Ir dabar manau, kad šis jau- 
nimo susibūrimas ir pabuvimas kartu yra dar vienas laiptukas 
į galimybę. Toliau patys žmonės, bendruomenė spręs, kaip 
jungtis ir būti laisviems.
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Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Rasa Pečiulienė, statybos priežiūros ekonominės dalies vadovė.

Svajūnė Bereckienė, prekybos apskaitos padalinio vadovė.

Vilma Buivydienė, skyriaus vadovė (dešinėje).

Jūratė  Mockuvienė, Pirkimo ir logistikos vidaus audito grupės 
vadovė (centre).

Viktorija  Adamonienė, prekybos centro prekių grupių vadovė.

– Jūs kalbate apie žmogaus vidinę energiją, kuri yra 
išorinio turto šaltinis. Juk finansinės ir bet kokios vertės 
šaltinis ir yra žmogaus kūrybos vaisiai, kuriais tarpusavyje 
mainomės. Įdomu, jūsų nuomone, ar Lietuvos verslininkai 
suvokia, kad ne išorinių turtų kaupimas, bet žmogaus vi-
daus turto įsisavinimas yra pats verčiausias dalykas? Ar po 
20 metų aistringo kaupimo Lietuvos visuomenėje imami la-
biau vertinti vidiniai dalykai? Esate Verslo darbdavių kon-
federacijos tarybos pirmininkas: kiek brandos yra verslo 
pasaulyje? 

– Manau, kad mūsų aplinkoje, mūsų verslo pasaulyje yra 
visko. Bet drįsčiau teigti, kad dvasingumo, sąmoningumo 
grūdas leidžia šaknis. Taip formuluoti būtų teisingausia: 
dvasingumo, sąmoningumo augimo dvasia leidžia šaknis 
į mūsų bendruomenę ir į visas sritis. Ji – braunasi! Aišku, 
dvasia yra negrubi substancija, jos negalime pamatyti, 
apčiuopti. Nepavyks nustatyti, kiek jos yra, kur ji. Ji ateina 
nepastebima ir kaip visi šventi dalykai dažnai užklumpa mus 
nepasiruošusius. 

Bet dvasia apsireiškia. Kodėl 
sakoma „apsireiškia“? Nes sėklos 
brendimas yra labai ilgas ir sun-
kus laikotarpis. Kaip žemdirbys 
nudžiunga, atėjęs į lauką, kai pamato: 
sudygo, išlindo, išsikalė! Jis supran-
ta, kad sėkla duos vaisių! Tereikia 
toliau rūpintis, puoselėti, laistyti, 
saugoti nuo parazitų. Lygiai taip pat 
vyksta ir su dvasinėmis vertybėmis 
mūsų šalyje. Daigai kalasi, matosi tai 
vienur, tai kitur, ir jūs, jeigu dažnai 
bendraujate su jaunimu, taip pat tai 
aiškiai matote. 

Pasaulio lietuvių jaunimo susi-
tikime kalbėdamas su nemažai jaunų 
žmonių, pajutau, kad atsiranda 
girdėjimas, jautimas, suvokimas. 
O ir savivoka ateis. Aišku, kad dar 
bus visko. Manau, kad jėgos, kurios 
yra labai stipriai suaugusios su in-
stinktais, kurios atstovauja tamsiajai 
praeičiai, ir kurių kiekvienas turime, dar yra labai gajos. Tu-
rime nuolatos dirbti su savo primityvumu, asmeniniu gaiva-
lu. Visuomenė kaip visuma lygiai taip pat su tuo susiduria. 
Žinoma, visuomenėje esanti gaivališkoji materializmo, do-
minavimo, kitų valdymo jėga taip lengvai nepasiduos. Tačiau 
su ja reikia ne kariauti – reikia tiesiog skleisti, kaip saulė 
skleidžia savo spindulius. 

– Turime šviesią viltį – aukštesnį visuomenės 
sąmoningumo lygį?

– Žmonija, visuomenė bręsta aukštesniam sąmoningumo 
lygiui. Vieni tai pastebi, kiti – ne. Vieniems dar reikia bręsti, 
o kiti jau bando įeiti į tą aukštesniojo sąmoningumo lauką. 
Trečiajam tūkstantmečiui atsivėrus, eina visai kiti virpesiai. 
Esu ne kartą sakęs, kad niekada informacija neskleidžiama 
kažkokiam vienam asmeniui. Tą matome įvairiuose straip-
sniuose, knygose, kalbose. Kai pradedame gilintis, pastebime 
daug koreliacijų, paaiškėja, kad kitam pasaulio gale kažkas 
samprotauja beveik tais pačiais žodžiais, perteikia panašią 
informaciją. Tai rodo, kad informacija yra skleidžiama visam 
pasauliui, žmonijos kūnui, kurį vadiname Žemės planeta. 

Žemė – šis gyvas organinis sutvėrimas – gauna reikiamą 
informaciją, bet priima ją tik tie, kurie yra jai pasiruošę. 
Girdintys išgirsta, matantys pamato. Jeigu visi vienu metu 
galėtų ją priimti ir pritaikyti, tai augimo procesas sustotų. 
Tai parodo Kristaus pavyzdys. Jis galėjo vienu rankos mostu 
visiems pasakyti taip, kad visi būtų išgirdę, bet, kaip ma-
tome, žmonijos sielos dvasia auga metodiškai, palaipsniui: 
leidžia šaknis, po truputį auga kaip ąžuolas, brandina vaisius. 

– Jūs kalbate apie žmogaus dvasinį tobulėjimą, kurio 
būtina apraiška – sąmonėjimas.  

– Kai kyla sąmoningumo lygis, pradedame suvokti vis 
sudėtingesnius ir subtilesnius jausmus. Ugdydami savivoką, 
augindami didesnį, platesnį, gilesnį supratimą, mes funk-
cionuojame kaip žmonės, kaip žmonijos organizmo ląstelė. 
Kai pradedame save suvokti, galime tiksliau identifikuoti 
jausmus. Tai vadinu dualiąja trejybe – ji gyva, nes ką gero 
beskleistum, visada bus kitaip mąstančių. Jeigu skleidi 
šviesą, kažkas gali norėti ją uždengti, užgaubti, pagrobti.

Analizuodamas, išgyvendamas įvairias būsenas, labai ge-
rai pradėjau suprasti, ką reiškia pasakymas, kad Dievas rei-
kalauja aukos. Galvodavau, kokia ta auka turi būti, kas ir ką 
turi aukoti, – kas paslėpta tame pasakyme. Pamažu pradėjau 
suprasti, kad nuolatos siekdamas naujo, be perstojo gilin-
damasis, tampi visuomenės, kuri tave supa, įkaitu. Nes visą 
laiką turi atremti norą tave paneigti, apkaltinti. Kadangi susi-
duri su skirtingo išsivystymo lygio žmonėmis, imi transliuoti 
tam tikras suvoktas būsenas. Kuo didesnį kontaktą gauni su 

kuo didesniu kiekiu žmonių, tuo labiau tavo sąmonė platėja, 
gilėja. Kai pasieki tokį savivokos lygmenį, kad nori juo 
pasidalyti, aptinki, kad yra labai mažai žmonių, kurie rezo-
nuoja, girdi, priima, atsako tau. Žymiai daugiau yra tų, kurie 
priešinasi net jei kalbama apie elementarią darbinę tvarką. 

– Žmonių pasaulis yra susipriešinusių ego pasaulis. Re-
tas ryžtasi meilei – savo ego peržengimui.

 – Kai apgyvendini savyje savivokos būseną, kai daugiau, 
giliau supranti primityvų, neperspektyvų elgesį žmonių, su 
kuriais bendrauji, vėl susiduri su savo ego. Su noru greitai 
pasidalyti, ištransliuoti ir pakeisti. Pradedi piktintis tuo, kad 
tavęs nesupranta. Kodėl negirdi, nepriima, nepritaiko to, ką 
tu jau išgyvenai? Kam gi jiems patiems tai išgyventi savo 
kailiu, jei galiu tai duoti? Žmonės eina savo likimo keliu. 
Pradedi suprasti, kad jeigu pats nesakai ir nekovoji, tai jau-
tiesi kaltas. Nes tada susiduri su gailesčiu. Per didelis gailes-
tis irgi yra savotiška nuodėmė. 

Tuomet ir skamba ausyse žymus posakis: „Gerais norais 
kelias į pragarą grįstas“. Taip, aš noriu gero. Bet darydamas 
gera, kitą kartą padarai ir bloga. Gyvenime vis daugiau tokių 
pavyzdžių. Tada suvoki, kad dar neturi tų dieviškųjų savybių, 
nesi tas, kuris gali keisti žmonių požiūrį, nuomonę, sutrauky-
ti karminius voratinklius, kurių jie prisikūrė savo gyvenimo 
būdu. 

Dažnai pasijuntu įsipainiojęs į svetimą voratinklį. O tada, 
nespėji apsidairyti, kaip pats tampi 
auka. Žiūri, kad jau artinasi prie tavęs 
voras, kad jau siurbia kraują, kad 
esi susipančiojęs visais tais norais 
padėti, įsitikinimais, intencijomis. 
Žiūri, kad per tuos gerus norus patį 
ištinka pragaras. 

– Išmintis yra nuolankume, nes 
nuolankus žmogaus nėra paniekin-
tas. Jis pripažįsta savo ribas, 
atpažįsta savo prigimtį ir visavertį 
ryšį su Kūrėju. Nors aš tai žinau ir 
siekiu, dažnai sugriūnu. 

– Tai išplaukia iš mūsų ego-
izmo. Mes tarsi pagauname save už 
uodegos, suvokdami, kad tai kyla 
iš mūsų susireikšminimo, begalinio 
įsitikinimo: „AŠ galiu kažką pada-
ryti: daugiau žinoti, suvokti, matyti. 
Kaip gi kiti neklauso, jei AŠ sakau 
tiesą!“

– Labai įdomu, nes, pavyzdžiui, 
dvasininkų luome susidvasinimas kaip susireikšminimo 
apraiška yra didžiausia nelaimė. Žmogus yra linkęs tapti 
gėrį kuriančiu stabu. 

– Man teko susidurti su vienu kunigu, kuris labai 
išmintingai atsakė, kai paklausiau, kodėl kunigai mažai 
stengiasi, mažai dirba. Jis pasakė: „Tu pradėjai suprasti da-
lykus, kurių mes neaiškiname. Tu priartėjai prie jų savo, tik 
tau vienam žinomu, keliu. Kodėl tu manai, kad mes turime 
žmonėms nupinti tą voratinklį? Kiekvienas pats renkasi, 
daro, ir toks yra kelias. Mūsų darbas – skleisti tiesas.“

Aš manau, kad geras kunigas uoliai ir ramiai atlieka savo 
sielovados darbą ir neatima iš žmogaus galimybės būti savi-
mi, neperša gerų norų per prievartą, netrauko voratinklių, 
kuriuos žmogus susikuria, o tiesiog rūpinasi juo, padeda jam 
eiti savo keliu. Tuo jis uoliai ir nuoširdžiai talkina sielai, 
pereinančiai tą sudėtingą etapą, kurį jai privalu pereiti. 

Moralizavimas nepanaikina žmogaus noro, traukos. Siela 
vis tiek linksta, kur ją tempia jos voratinklio siūlai. Subtilia-
jame pasaulyje siela svajoja pagauti juo vieną ar kitą jausmą. 
Ji rezga savo voratinklį vienuose gyvenimuose, kad kituose 
ateitų į jį gyventi. 

Skleisti dvasines nuostatas yra labai gerai. Bet, mano nuo-
mone, daugelis šventikų nepadeda žmonėms jų iššifruoti. Juk 
visa biblijinė doktrina yra kaip paslaptis, užuomina. Kodėl? 
Biblija taip surašyta, kad kiltų žmogaus sąmoningumas. 
Todėl jis verčiamas analizuoti, ieškoti. Taip kyla ir dvasingu-
mo lygis. Labai svarbu, kad mūsų darbas nevirstų stabu, dok-
trina – voratinkliu ar narvu, į kurį žmonės užsidaro. 

–  Žmonės labai greitai šventumą pakeičia „aukso 
veršiu“. 

– Mes įnirtingai ieškome pranašų, stabų ir reikalaujame 
jų viską išspręsti! Pažiūrėkite, kokios populiarios visokios 
simbolinės vietos. Žmonės nueina ten ir mano: „Va, ranką 
pridėsiu ir tapsiu turtingas, sveikas“. Eina visi iš eilės, deda 
ir deda savo norus. Aišku, subtiliojo pasaulio lygmeniu 
kalbant, jie sukaupia didelę energetinę galią, intenciją. Tai 
susiję su žmogaus įtikėjimo galia, žmogus save koduoja 
šios energetikos padedamas. Ji veikia kaip akumuliatorius, 
kuris įžiebia žmogaus sąmonėje lemputę. Kai atsiranda 
tikėjimas, pradedame kažko siekti, norėti. Žmogus sako sau: 
„Aš prisiliečiau, todėl mane palaimino, aš dabar būsiu lai-
mingas“. Jam įsižiebia viltis, tikėjimas. Visas jo kūnas, visa 
esybė, įgijusi viziją, tikėjimą, viltį, siekia ją realizuoti. 

– Iš tiesų, nebereikia stabų – reikia sąmoningo žmogaus 
ir piliečio. Iš visos širdies linkiu, kad vienintele sutelkiančia, 
simboline mūsų brangaus bendrabūvio vieta ir taptų Lietu-
va. Dėkoju už pokalbį.  

Dvasingumas 
          leidžia šaknis

Atkelta iš 1 psl.

Ugdydami savivoką, didesnį, gilesnį supratimą, mes funkcionuojame kaip žmonės.
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Menas verslą kurti taip, kad jis duotų naudą sau ir visuomenei.

UAB „Senukų prekybos centras“ 
įteiktas garbingas Lietuvos darbo biržos 
(LDB) apdovanojimas už Kauno miesto ir 
rajono jaunimo integraciją į darbo rinką. 
Iš 21 LDB apdovanotų Lietuvos įmonių 
„Senukai“ taip pat girti už inovatyvų 
ir šiuolaikišką požiūrį į aktyvios darbo 
rinkos politikos priemonių įgyvendinimą.

Lietuvos darbo birža jau kelis metus 
tradiciškai rengia šalies darbdavių, sukūrusių 
daugiausia darbo vietų ir integravusių į dar-
bo rinką socialiai pažeidžiamus asmenis bei 
jaunimą, viešą pagerbimą. Šiemet LDB ap-
dovanojimams buvo atrinkti Kauno regiono 
darbdaviai, neatsižvelgiant į jų ekonominę 
veiklą. Didžiosios bendrovės bei mažos ir 
vidutinės verslo įmonės vertintos atskirai.

Anot LDB atstovų, atrenkant darbdavius 
nominacijoms, buvo vertinama įmonės veikla 
per einamuosius metus: darbdavio indėlis ku-
riant naujas darbo vietas, labiausiai socialiai 
pažeidžiamų asmenų ir jaunimo įdarbinimas, 
nuosavo verslo kūrimas ir plėtra bei 
ieškančių darbo asmenų profesinis parengi-
mas ir įdarbinimas. Taip pat atsižvelgta į 
darbuotojų kaitą įmonėje, darbo sąlygas, 
neterminuotų darbo sutarčių su naujais dar-
buotojais sudarymo skaičių, įsiskolinimų 
valstybei nebuvimą, įmonės prestižą.

Atsiimdamas UAB „Senukų preky-
bos centras“ skirtą apdovanojimą, įmonės 
personalo direktorius Mindaugas Arma-
las dėkojo LDB atstovams už įvertinimą, 
pasidžiaugė, kad bendradarbiavimas su 
Lietuvos darbo birža pakilo į profesionalų 
lygmenį ir sulig kiekvienais metais duoda vis 
geresnių rezultatų. 

„Modernus darbdavys šiandien išnaudoja 
įvairius būdus surasti gerą darbuotoją. Ben-
dradarbiavimas su Lietuvos darbo birža ir 
regioniniais skyriais yra vienas jų. Pirmo-
sios vietos apdovanojimas už Kauno miesto 
ir rajono jaunimo integraciją į darbo rinką 
mums yra puikus įrodymas, kad einame teis-

Pirkėjų lūkesčiai patenkinti
„Ir mes, ir pirkėjai įsitikinome, kad esame vieni kitiems 

reikalingi, kad mūsų mieste šis prekybos centras iškilo 
pagrįstai. Be jokios abejonės, Alytuje esame įsitvirtinę. 
Daugelis darbuotojų čia dirba nuo centro atidarymo 
dienos. Tai geriausias mūsų pastangų sukurti patogią, 
modernią, darbuotojų lūkesčius pateisinančią darbo aplinką 
įvertinimas“, – džiaugėsi prekybos įmonės direktorė Irma 
Kulbušauskienė ir pirmiausia vardijo koleges, kurios nuo 
žemiausio profesijos laiptelio pakilo iki skyriaus vadovo 
pareigų.

Viena jų – Ramunė Bogušaitė. Dirbo konsultante, sky-
riaus vadovo pavaduotoja, o dabar vadovauja skyriui. „Pirmiau-

„Senukų“ darbuotojai jau turi savo 
šūkį. Jo autorė – Mažmeninės prekybos 
tiekimo analitikų grupės vadovė Alma 
Jasulaitytė, įmonėje skelbto geriau-
sio šūkio konkurso nugalėtoja. Už šios 
specialistės pasiūlytą šūkį „Geros idėjos, 
protas veržlus, judam į priekį ir lenkiam 
kitus!“ pasisakė daugiau kaip trečdalis 
balsavime dalyvavusių bendrovės 
darbuotojų.

„Norėjau visiems garsiai pasakyti, 
kokie mes esame. Tai, manau, geriau-
siai mūsų darbuotojus apibūdinantys 
žodžiai, – savo pasiūlymą konkursui ko-
mentavo Alma. –  Esu perfekcionistė. 
Viską, ko imuosi daryti, stengiuosi atlikti 
gerai – kaip ir daugelis „Senukų“ kolek-
tyvo žmonių“.

Konkursui buvo pateikta 67 šūkiai 
ir skanduotės. Kompetentinga komisija 
ilgai svarstė ir ginčijosi, kol galiau-
siai išrinko 20 geriausiai konkurso temą 
atitikusių šūkių, kurie ir buvo pateikti bal-
savimui. Senukiečių nuomone, įmonės 
dvasią labiausiai atitiko minėtasis Almos 
Jasulaitytės šūkis. Antroji vieta pagal balsų 
skaičių atiteko Personalo skyriaus apskai-
tos grupės administratorei Reginai Liesio-
nienei („Mūsų tikslas tobulėti ir ryžtingai 
žengt į priekį!“), trečioji – Prekybos tin-
klo plėtros skyriaus vadybininkei Aušrai 
Bladikienei („Mes kitokie!“).

„Mes sekame naujoves, valdome in-
formacijos srautus ir visapusiškai to-
buliname savo žinias. Du dešimtmečiai 
versle – tai visų mūsų bendro darbo re-
zultatas. Mes suspėjame su laiku ir todėl 
esame teisingame kelyje“,  – apie savo 
sukurto šūkio prasmę sakė antrosios vietos 
laimėtoja Regina Liesionienė.

Konkurso nugalėtojams įteikti pri-
zai – 100 Lt vertės „Senukų“ dovanų 
čekiai.

   „V. d.“ inf.

Kolektyvo šūkyje – gili 
prasmė

inga kryptimi. Mūsų įmonė Lietuvoje api-
ma platų tinklą, todėl džiaugiamės pasiekę 
puikių rezultatų ir regionuose. Gauti šią 
nominaciją – tai galimybė mums dar kartą 
prisiminti praėjusių metų darbus ir įvertinti 
pasiektus rezultatus“, – apdovanojimu 
džiaugėsi Mindaugas Armalas.

„Kauno teritorinė darbo birža ypač ver-
tina bendradarbiavimą su UAB „Senukų 
prekybos centras“, nes savo klientams ga-
lime pasiūlyti plataus profilio laisvas darbo 
vietas. Inovatyvus ir šiuolaikiškas įmonės 
požiūris į aktyvios darbo rinkos politikos 
priemones ir darbuotojų atrankas skatina 
mus nuolat tobulėti ir teikti aukštos kokybės 
paslaugas“, – kalbėjo Inga Balnanosienė, 
Kauno teritorinės darbo biržos Darbo išteklių 
skyriaus vedėja.

UAB „Senukų prekybos centras“ taip pat 
aktyviai pasisako įvairiuose darbdavių foru-

muose. Nuo šių metų pradžios įmonė tapo 
oficialia Personalo valdymo profesionalų 
asociacijos nare. 

Įdomūs skaičiai ir faktai: 
* Vidutinis įmonės darbuotojų amžius – 

33 metai 
* Kasmet  į darbuotojų gerovę ir moty-

vacijos priemones įmonė vidutiniškai inves-
tuoja milijoną litų.

  UAB „Senukų prekybos centras“ 2012 m:
* buvo aštuntas pagal dydį darbdavys 

Lietuvoje; 
* mokesčių VMI sumokėjusių didmeninės 

prekybos bendrovių dešimtuke užėmė 
penktąją vietą; 

* Viena iš daugiausia Kauno teritorinės 
darbo biržos paslaugų pasinaudojusių 
įmonių; 

* Kauno mieste ir rajone įdarbino 111 
asmenų, iš kurių 77 jaunimas iki 29 metų.

„Senukams“ įteiktas apdovanojimas 
              už jaunimo integraciją į darbo rinką  

Atsiimdamas UAB „Senukų prekybos centras“ skirtą apdovanojimą, įmonės personalo direktorius Min-
daugas Armalas pasidžiaugė, kad bendradarbiavimas su Lietuvos darbo birža pakilo į profesionalų lygmenį.

Pažymint prekybos centro penkmetį geriausieji ir ilgamečiai darbuo-
tojai apdovanoti Padėkos raštais ir piniginėmis premijomis.

Nuo parduotuvės veiklos pradžios joje dirba Ramunė Bogušaitė, 
Sigita Bitinienė, Irena Adomaitienė, Jūratė Didžiūnaitienė, Algir-
das Kunigonis, Laima Sujetienė, Vismantas Petravičius, Feliksas 
Franskevičius.

sia reikėjo „Senukų“ prekybos centruose Kaune įgytas žinias 
įtvirtinti praktiniais įgūdžiais savo parduotuvėje, stengėmės 
kuo greičiau vieni kitus pažinti, – pirmuosius savo darbo 
metus prisiminė Ramunė. – Pokalbių su skyrių darbuotojais 
metu parduotuvės vadovai stengėsi išsiaiškinti, kaip mums 
sekasi, kokios reikia paramos. Įsitikinome, kad savame rate 
pokalbiai būna atviresni negu bendruose susirinkimuose, 
drąsiau išsakydavome vienokias ar kitokias problemas“.

Ne vienam naujam darbuotojui tapti patikimais koman-
dos nariais daug padėjo anksčiau patys čia dirbti mokęsi Sil-
vija Aniūnienė, Algirdas Kunigonis, Sigita Bitinienė, Irena 
Adomaitienė, Lina Bogušienė, Raimondas Dudavičius... 
Nuo pirmųjų prekybos centro veiklos dienų svarbiausiu jų 
ir daugelio kitų kolegų rūpesčiu tapo profesionalus klientų 
aptarnavimas. Galimybės taip pat buvo ir yra didžiulės: dau-
giau kaip 30 tūkstančių pavadinimų prekių, tobulėti norintis 
kolektyvas, daug prekių tiekėjų ir nuolatiniai ryšiai su didelę 
patirtį turinčiais „Senukų“ prekybos tinklo įvairių grandžių 
specialistais Kaune.

Prekybos centre – beveik 7 tūkst. kvadratinių metrų 
ploto. Įrengiant parduotuvę atsižvelgta į regiono gyventojų 
poreikius. Patogiu prekių išdėstymu pasižyminčioje preky-
bos salėje galima rasti plačiausią šiame regione apdailos, 
santechnikos, elektros prekių, instaliacijos medžiagų, buities 
ir garso bei vaizdo technikos asortimentą, visų reikalingų 
statybinių medžiagų, įrankių namo statybai bei remontui.

Pasiūliusi visko, ko reikia jaukiems namams sukurti, 
parduotuvė tapo apskrities gyventojų apsipirkimo ir paslaugų 

centru. Urmo klientams Alytaus „Senukuose“ nuo pat 
pirmųjų prekybos centro veiklos dienų skiriamas ypatingas 
dėmesys: jiems taikomos išskirtinės nuolaidos ir palankios 
atsiskaitymo sąlygos, už didesnį kiekį prekių atsiskaitymas 
atidedamas sutartam laikui.

Prekybos centro veiklos penkmetį kolektyvas pasitiko 
atnaujinęs visų skyrių prekių ekspozicijas. Jeigu anksčiau 
„Statybų duonos“ parduotuvėje klientai prekes rinkdavosi 
iš čia buvusių pavyzdžių, tai dabar ekspozicijoje mato visą 
„Senukų“ asortimentą. „Ši naujovė bene ryškiausia. Preky-
bos salė pertvarkyta dėl to, kad pirkėjams būtų kuo patogiau, 
jaukiau. Ne iš vieno jų esame girdėję, jog mūsų prekybos 
centras ūkinių prekių srityje regione yra moderniausias, jog 
jame ir akiai patrauklu, ir pirkinio ieškoti malonu“, – savo 
darboviete didžiavosi parduotuvės vadovė.

Martynas Antanaitis

Alytus: penkeri metai rinkoje
Prieš kiek daugiau kaip penkerius metus vienas po 

kito buvo atidaryti nauji mūsų bendrovės prekybos centrai 
Elektrėnuose ir Alytuje. Tada „Senukų“ kapitalo preky-
bos plotas padidėjo dar beveik 9 tūkst. kv. m. Įrengus 
modernias parduotuves, šiuose šalies regionuose buvo 
pristatytas ir mūsų įmonės supratimas apie šiuolaikišką 
prekybą. Miestų vadovai, kalbėję atidarymo iškilmėse, 
tąkart pasidžiaugė, kad regiono gyventojams jau nereikės 
buities ir ūkio prekių, statybinių medžiagų važiuoti į Vilnių 
ar Kauną, kad į šiuos regionus atėjo aukšto lygio verslo 
kultūra.

Penkeri metai rinkoje – jau nemaža abiejų kolektyvų 
patirtis. Šįkart lankėmės Dzūkijos sostinėje.
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Ne vienas Andriaus kolegų, žinančių jo kelią nuo pagal-
binuko prekių saugojimo zonoje iki prekybos miestelio va-
dovo, neabejoju, yra pamąstęs: „Na ir sekasi tam vaikinui“. 
„O ką, argi tai netiesa? Manau, kad man visada sekėsi 
tinkamu laiku atsirasti tinkamoje vietoje. Vos spėju apšilti 
ir vėl išgirstu pasiūlymą“, – šypsojosi jau daugiau kaip me-
tus naujoje darbo vietoje dirbantis Andrius Kolčinas. Bet 
tuojau pat surimtėjo: „Na gal šiek tiek perdedu. Du kar-
tus darbo vietos kitame prekybos centre pasiprašiau pats – 
vertė gyvenimo aplinkybės“.

„Andrių pavyzdžiu kitiems rodžiau nuo pirmųjų jo dar-
bo dienų „Senukuose“. Į tokius mažiau paslankūs kolegos 
dažniausiai žiūri kreivai. Bet jis į visa tai nekreipė dėmesio 
– kiekvieną menkiausią darbelį 
atliko labai atsakingai. Jeigu 
stūmė į vietą prekėms skir-
tus vežimėlius, tai ne po pen-
kis ar dešimt, o po trisdešimt, 
kiekvieną prekių krepšį valė 
taip, kad blizgėtų, kad pirkėjui 
malonu būtų į rankas paimti“, – 
pagalbinio darbininko pastangas 
komentavo tuomet prekių sau-
gojimo zonai vadovavęs Valen-
tinas Šukauskas.

„Stengeisi užsirekomenduoti, kad greičiau gautum at-
sakingesnes pareigas?“ – provokavau Andrių. 

„Apie kokias pareigas galėjau galvoti, nieko kito 
nemokėdamas? Džiaugiausi gautu pirmuoju darbu, pirmai-
siais savarankiškai uždirbtais atlygiais ir dirbau taip, kaip 
jaučiau reikalinga, – entuziastingai kalbėjo pašnekovas. – 
Tik tiems, kurie dabar kartais pasidomi, kodėl aš taip dažnai 
keičiau pareigas, tenka aiškintis, kad aš apie jokią karjerą 
niekada negalvojau. Gerai tai, ar blogai, kitas dalykas, bet 
mano tikslas buvo nepriekaištingai atlikti tai, kas patikėta. Ir 
apie didesnio atlyginimo galimybes nesu išdrįsęs paklausti. 
Todėl iš šiandienos aukštumų, kai jau įgavau įvairiapusės 
patirties, galiu kiekvienam pasakyti: kur ir kuo bedirbtume, 
tai, kas patikėta, atlikime sąžiningai, padarykime viską 
kokybiškai, padarykime ne 100, o 120 procentų ir, esu tikras, 
būsime pastebėti“.

Per dešimtį darbo metų „Senukuose“ Andriaus Kolčino 
pareigos keitėsi vienuolika kartų! Šiandien jis pats kartais 
tuo ne tik stebisi, bet ir pasidžiaugia – visur įgijo po truputį 
patirties. Ką ten truputį. Anot jo, iš Klaipėdos „Senukų“ 
prekybos centro, kuriame teko porą mėnesių pavaduoti 
direktorių, patirties gavo labai daug. Kitame bendrovės 
prekybos centre panašios darbo patirties šiek tiek turėjo, bet 
ten, uostamiestyje, egzaminavo dar visai neseniai suburtas 
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didžiulis nepažįstamas kolektyvas. „Kadangi bendravimo 
su žmonėmis problemų neturiu, pasitikėjimo savimi ir 
kolegų paramos niekada nestigo, tai šiam neilgam laiko 
etapui savarankiškai padirbėti ryžausi. Tąkart bene labiau-
siai pajutau, kaip prisiimta atsakomybė tobulina, jeigu jos 
nebijai, jeigu padėti pasiryžusi komanda, aukštesnes parei-
gas užimantys įmonės specialistai“, – atviravo Andrius.

Tad kokie tie karjeros laipteliai, kuriais kopė Kauno 
„Senukų“ prekybos centre, Draugystės g., taip vadinamu 
pagalbinuku įsidarbinęs Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto studentas? Kad mokytis būtų patogiau, vaikinas 
po pusmečio toms pačioms pareigoms pasiprašė į Vilniaus 
„Senukus“. Netrukus čia jam pasiūlė statybinių medžiagų 
skyriaus konsultanto, šiek tiek padirbėjus – konsultanto ek-

sperto, šio skyriaus vedėjo 
pareigas. O kai baigė mokslus 
ir nusprendė gyvenimą kur-
tis Kaune, kolegų paprašė 
padėti surasti darbą ten, iš 
kur buvo atvykęs.

„Pasiūlytos prekių grupių 
vadybininko pareigos tame 
pačiame prekybos centre, 
kuriame dirbau anksčiau, 
man buvo naujas, labiau-
siai patikęs, iššūkis, įvedęs 
į organizacinio darbo van-

denis, – 2006-uosius prisiminė A. Kolčinas. – Palaipsniui 
ir čia įgavau pasitikėjimą. Palyginus greitai teko imtis vėl 
naujų pareigų – sutikau tapti prekių grupių vadybininkų va-
dovu, o netrukus buvau paskirtas prekybos centro Kaune, 
Draugystės g., direktorės pavaduotoju“.

Nuo kolegų tada Andrius neslėpė, kad pastarasis, or-
ganizacinis darbas jam labai „prie širdies“. Ir visi tuo 
tikėjo – tą jis įrodė kasdieniniu darbu. Dėl to, kai prireikė, 
ir buvo komandiruotas į Klaipėdos „Senukų“ prekybos 
centrą, kiek vėliau tapo „Megoje“ įsikūrusių „Senukų“ 
direktorės pavaduotoju. Šiuo metu bendrovės senbuvis va-
dovauja „Senukų“ prekybos miesteliui Jonavos g.

„Tai dabar, Andriau, mūsų dideliam įmonės kolekty-
vui pasakyk: laukti, kol aukštesnes pareigas pasiūlys, ar 
siūlytis pačiam?“ – teiravausi vadovo.

„Nežinau, kaip būčiau elgęsis, jeigu taip gretai būčiau 
nesulaukęs vis naujų pasiūlymų. Manau, gerai ir tai, kad 
darbuotojas aukštesnių pareigų prašosi. Vien tai, kad 
žmogus nori, jau yra pliusas. Tik apmaudu, kad kartais 
siūlosi tie, kurie einamose pareigose ne visada susitvarko. 
Kaip galima patikėti atsakingesnį darbą, jeigu darbuotojas 
ne kartą yra neįvykdęs elementarių reikalavimų.

Bet būna ir kitaip. Matai, kad kolega vienoms ar kitoms 

aukštesnėms pareigoms tiktų, įžvelgi jo potencialą, o šis atsi-
sako. Bijo atsakomybės, savimi nepasitiki. Dirba, pavyzdžiui, 
konsultantu ir nieko kito nenori. Esu tokios nuomonės: jeigu 
jau pasiūlė, pabandyk. Juk bet kam nesiūloma, padalinio va-
dovai žmones pažįsta. Kiekvienas, išdrįsęs tokiam žingsniui, 
visada sulaukia paramos.

Įrodykime sau patiems, jog galime, turėkime protin-
gos drąsos ir didžiulį norą dirbti, ir tikėkime komandos 
galimybėmis. Panašius išbandymus praėjo daugelis įmonės 
darbuotojų ir žino, kokį pasitenkinimą pajunti juos įveikęs, 
kokias žymes palieka kiekvieno mūsų ateičiai.

Žinoma, aš tai visada balsuočiau už saviškį variantą: 
atiduokime visą save ten, kur bedirbtume, viską darykime 
idealiai, gal net daugiau negu moka, o atlygis ateis savaime. 
Ir pareigybinis, ir finansinis. Šiandien savo kolektyvui taip 
ir kalbu: kuo bedirbsit – pagalbiniu darbuotoju, konsultan-
tu ar skyriaus vedėju – padarykite viską sąžiningai. Tuo ir 
grindžiame sau kelią į pripažinimą“.

                                                      
Antanas Marčiulionis

Laukti ar siūlytis?

„Apie karjerą 
niekada negal-

vojau“, – tikino daug 
kartų aukštintas 

pareigose trisdešimtmetis 
vadovas

Į „Senukus“ atėjau prieš aštuonerius metus, Vilniaus 
universitete baigęs studijas. Pradėjus dirbti vadybininku 
analitiku, labai stigo praktinės patirties, tačiau kolegų 
dėka greitai pasijutau tvirtesnis. Kai po dvejų metų pasiūlė 
vyresniojo vadybininko pareigas kitoje prekių grupėje, 
dvejonių buvo. Laukė ne tik atsakingesnis darbas, bet ir 
nepažįstamos prekės. 

Apsisprendimą nulėmė įsitikinimas, kad ir naujose pa-
reigose sulauksiu paramos, tik kaip jaustis to padalinio vado-
vu, jeigu teks daug ko klausinėti, jeigu atėjęs į tokias pareigas 
kurį laiką negalėsi savo vadovaujamiems specialistams patar-
ti. Techninius dalykus aiškinausi su kitais vyr. vadybininkais, 
o apie prekes kuo daugiau norėjosi sužinoti pačiam.

Labai gerai supratau, kad neišmanant jų specifikos, 
rinkos, konkurencinės situacijos dirbti negalėsiu. Jeigu 
jau tapau tos, palyginus, nedidelės žmonių grupės vado-
vu, žinių visais klausimais privalau turėti daugiau negu 
kolegos. Ir dabar prisimenu, kaip maloniai pasijutau, kai 
greitai padalinio specialistams galėjau patarti, kompetent-
ingai koreguoti jų sprendimus. Tai ir buvo kelias, kuris 
vedė į priekį – galimybės su savo pareigomis susitvarkyti 
nepriekaištingai vis labiau didėjo. O išvada čia tokia – kad 
žmonės mumis patikėtų, tereikia pasitikėjimo savimi ir 
pastangų.

Atsakingai atliekamas darbas visada 
pastebimas   

Stengiesi ne dėl to, kad 
pakiltum karjeros laipteliu. 
Atsakingai atliekamas dar-
bas visada pastebimas. Kai 
aukštesnes pareigas pasiūlė 
antrą kartą, tapau atsakingas 
ne tik už prekių atsargas, bet 
ir už jų planavimą, tiekėjų 
suradimą. Reikėjo surasti 
bendrą kalbą su prie grupės 
prisijungusiais kitos veik-
los specialistais, prisidėjo ir 
derybos su prekių tiekėjais. 
Buvo ir sunkesnių dienų, bet 
palaipsniui viskas susidėliojo 
į vietas. 

Kai prireikdavo pavaduo-
ti grupės vadovę, atrodo, irgi 
nenuvyliau. O po kurio laiko 
iš įmonės vadovų išgirdau 
pasiūlymą imtis komerci-
jos direktoriaus pareigų. 
Žinoma, kad pamalonino toks 
pasiūlymas. 

Patirties jau turėjau įvairiapusės, bet į galvą lindo įvairios 
mintys. „Ar suvoki, Pauliau, kokios šįkart atsakomybės imie-
si?“ – klausiau savęs.

Veiksmingiausias stimulas – noras įrodyti, 
ko esi vertas     

Apsispręsti turėjau per keletą dienų, todėl buvo laiko 
pagalvoti ir apie tai, kas lėmė tokį pasiūlymą. Nesuklydau 
mintis nukreipęs į ilgametę mūsų grupės vadovę, išėjusią 
motinystės atostogų. Tą pačią, kurią ne kartą teko pavaduo-
ti. Tiesioginio vadovo rekomendacija visada turėjo ir turės 
įtakos aukštesnių pareigų pasiūlymui. Alinai dėkingas ne už 
tai, kad dabar esu jos buvusiose pareigose, o už suteiktas 
žinias, patarimus tais mėnesiais, kai buvo sunkiausia.    

Tikrai niekada nebuvo minties aukštesnių pareigų 
prašytis pačiam. Viskas brendo palaipsniui. Didėjant 
patirčiai, didėjo pasitikėjimas savimi. Jaučiau vis didesnį 
kolegų, grupės vadovės pasitikėjimą manimi. Taip ir atėjo 
pirmieji išbandymai, kai reikėjo ją pavaduoti. Be abejo, buvo 
nerimo, jaudulio, bet noras įrodyti, jog esi jau subrendęs 
specialistas, buvo geriausias stimulas užsirekomenduoti kuo 
geriau. Turbūt niekas mūsų taip netobulina, kaip iniciatyvu-
mas, nauji iššūkiai. 

Pasikliaukime vadovų atrankos ir mokymų 
sistema  

„Senukuose“ gerai veikia vadovų atrankos ir mokymų 
sistema, todėl ja, manau, reikia pasikliauti ir tiems, kurie 
aukštesnių pareigų labai laukia ir linkę patys siūlytis. Ne vieną 
ateinantį į mūsų įmonę patraukia joje esančios galimybės 
tobulėti. Tačiau tobulėjimas neretai įsivaizduojamas vien 
tik kaip kopimas karjeros laipteliais. Labai teisingai yra 
samprotavę anksčiau mūsų laikraštyje šia tema rašiusieji 
kolegos: nepervertinkime savo galimybių. Kolektyvas 
greitai pastebi, ką vadovas sugeba. Nesusiformuokime 
apie save nuomonės, kurios nesame verti. Pernelyg didelis 
pasitikėjimas savimi toli gražu ne visada gali būti mūsų pa-
galbininkas. Noras kuo greičiau tapti mažesnio ar didesnio 
kolektyvo vadovu gal ir yra sveikintinas, bet reikia žiūrėti 
kokie motyvai mus veda siekti vadovaujamo darbo: tik as-
meniniai, ar ir noras kažką vertinga duoti kolektyvui.

Paulius Palinauskas
Prekių grupės komercijos direktorius Paulius Palinauskas (antras iš kairės} su prekių temų vadovais 
Gintare Zinkute-Neimaer, Kristina Daukšiene ir Nerijumi Žilinsku.

Tiesioginio vadovo rekomendacija – maloniausia
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Mes „Senukuose“ 

Ko labiausia reikia, kad darbe gerai jaustumeisi? To esame klausę daugelio darbuotojų. 
Beveik iš visų išgirdome panašų atsakymą: reikia kad kolektyve būtų gera atmosfera, kad tai 
būtų vienminčių komanda ir žinotum, jog tavo pastangos vertinamos.
    Kiekvienas darbas – kūryba, savo galimybių ieškojimas, galintis suteikti džiaugsmo. Jeigu 
pasitenkinimo tuo, ką padarei, nejauti, jei darbas matuojamas tik atlyginimu, dirbti visada 
sunku. Bet tokia darbuotojo nuostata – ne vien jo paties problema. „Kokią komandą vadovas 
išsiugdo, toks požiūris į darbą, tokia savijauta“, – taip samprotavo pašnekovai. Visi jie kalbėjo 

Mano komanda – mano tvirtovė

Gebėjimas suvienyti darbuotojų skirtu-
mus komandiniam darbui ir bendram tik-
slui siekti yra vienas iš svarbiausių bet kurio 
įmonės padalinio vadovo sėkmės pamatų. 
Ta vienybė labiausiai išryškėja tada, kai su-
vokiame, jog esame ne vienos kurios nors 
grupės ar skyriaus, o bendrovės – vienos 
didelės komandos – nariai, kai galvojame, 
jog kiekvieno mūsų didesnis ar mažesnis 
darbas turi įtakos kitos grandies veiklai, 
kitų žmonių pastangoms ir rezultatui.

Kas nulemia gerą padalinio komandos 
suformavimą? Toli gražu ne tik dvidešimties 
ar trisdešimties žmonių subūrimas į vieną 
patalpą. Kiekvienas komandą formuojame 
vadovaudamiesi savais kriterijais, bet pagrin-
diniai visados buvo ir bus tie patys.

Vienas iš kertinių dalykų, siekiant gerų 
bendro darbo rezultatų, esu įsitikinęs, yra 
jauki darbo atmosfera – kad vienas kitu 
galėtume pasitikėti, vienas kitą, esant rei-
kalui, paremtume. Būtent tokiame kolek-
tyve yra didelės galimybės sparčiai tobulėti 
naujiems žmonėms, kai jie iš bet kurio 
patirties turinčio kolegos gali sulaukti pa-
galbos. Tokia komanda pajėgi išspręsti bet 
kokias problemas. Komandinio darbo ypatu-
mas yra tas, kad daug greičiau galima rasti 
optimaliausią efektyvų sprendimo variantą. 
Kuo vieningesnis kolektyvas, tuo didesniu 
jo turtu tampa nuomonių ir patirties įvairovė, 
greičiau pasitikėjimą savimi įgauna jauni spe-
cialistai.

Kiek komandoje darbuotojų, tiek 
skirtingų asmenybių, charakterių, 
sugebėjimų. Visi tą žinome – svarbiau-
sia suprasti, įsisavinti ir nepamiršti. Tik, 
ar dažnai pamąstome, dėl kurio kolegos 
gali iškilti problema? Ar formuluodami 
užduotį visada pagalvojame, kad tas ar ki-
tas darbuotojas ją gali suprasti skirtingos? 
Žinoma, turėti įtakos ir keisti susiforma-
vusias darbuotojų nuostatas nėra lengva. 
Išmokti keistis pačiam – dar sudėtingiau. 
Bet tai vyksta dažno mūsų kasdieniame 
darbe su žmonėmis: formuluojant užduotis, 
aiškinantis, kaip jos atliekamos, darbuoto-
jus motyvuojant... 

Prireikė laiko, kad, tapęs prekių grupės 
vadovu, įsitikinčiau, kaip svarbu sufor-
muluoti užduotį taip, kad visi ją suprastų 
teisingai. Ne taip, kaip kuriam nors patogu, 
bet taip, ką nori pasakyti vadovas. O juk 
kiekvienas darbuotojas mąsto skirtingai. 
Dėl to kartais ir rezultatas būna ne toks, 
koks turėtų būti. Pasirodo, kad kažko nepa-
sakei, įdėjai per mažai pastangų užduotį 
išaiškindamas, ir vienas ar keli darbuotojai 
„pasiklydo“. 

Panašių dalykų atsitinka ir domintis, 
kaip atliekamos užduotys. Mums visiems, 
dalyvaujantiems toje estafetėje, tenka 
pasirūpinti, kad perduota informacija 
neiškraipyta nueitų iki finišo. Tik tada ga-
lima tikėtis laukiamo rezultato.

Rezultatas labai daug priklauso ir nuo 

to, kaip komandos narius motyvuojame, kaip 
nuteikiame darbui. Ar nepamirštame kolegoms 
pasakyti gero žodžio, pagirti, padėkoti už ge-
rai atliktą darbą, pasiektus rezultatus? Tikrai 
nemažai laimėtume, jeigu šią darbuotojų 
skatinimo priemonę laikytume kasdienės veik-
los arsenale. 

Visi žinome, jog dirbant su žmonėmis 
smulkmenų nėra, bet vis tiek kartais suklum-
pame. Darbuotojui tikrai nepadedama, kai 
jam, atėjusiam patarimo, problemą išsprendžia 
vadovas, užuot pamokęs, paskatinęs jį 
sprendimo ieškoti pačiam. Todėl neretai taip 

Kriterijų daug, o tikslas vienas
Saulius  Ališauskas

Motyvuokime 
vienas kitą

Įmonėje dažnokai tenka išgirsti diskutuo-
jant apie motyvaciją. Įvairiai ją suprantame. 
Man tai – komandinio darbo organizavimo 
dalis. Žinau, kaip motyvavo, skatino mane 
ir kaip tai svarbu, dabar tą stengiuosi daryti 
dirbdama su kitais, juos motyvuodama.

Viskas prasideda nuo to, kaip kolegai 
pateikiame užduotis, kaip jas išaiškiname. 
Ne nurodymais jas reikia skirti, o dalykiška 
kalba. Reikia, kad darbuotojas jaustųsi ga-

lintis bet kada pasitarti su vadovu, šalia 
dirbančiais kolegomis. Tai labai svarbus 
stimulas kiekvieno mūsų norui tobulėti. 
Kaip ir neužmirštas pasakyti geras žodis. 

Kai kolektyve vyrauja šiais principais 
grįsti tarpusavio santykiai, beveik visada 
yra garantijų, kad darbas bus atliktas kvali-
fikuotai. Motyvuokime vienas kitą savo 
dėmesiu, atsakomybe kiekvienai užduočiai 
ir turėsime patikimą komandą. 

 
                                    Ilona Milkevičienė

                Prekių temų vadovė
Kaunas

Jei kuriam nors iš mūsų patiki 
vadovaujančias pareigas, neabejoju, dažnas 
stengiamės kuo greičiau parodyti savo ga-
limybes. Šios vieno žmogaus pastangos 
yra geras stimulas stengtis ir kitiems ko-
legoms, paskata burtis į komandą. Tokių, 
suprantančių vienas kitą iš pusės žodžio, man 
atėjus į apdailos 
prekių skyrių, buvo 
dauguma. Ben-
dro darbo rezul-
tatais džiaugėmės 
patys, geru žodžiu 
nuolatos minėjo 
ir prekybos centro 
vadovai. Būtent 
ten, dvidešimties 
darbuotojų pada-
linyje, formavosi 
kolektyvinė atsakomybė, ten žmonės pajuto, 
kad jų atlyginimas priklauso nuo kiekvieno ir 
visų bendrai rodomų pastangų.

Šiandieninė mano veikla remiasi būtent į 
darbo minėtame skyriuje pamatus. Tai buvo 
tarsi laboratorija, kurioje pasitikrinau, kiek 
daug darbuotojui reiškia laiku ištartas geras 
žodis, ko galima pasiekti protingu reiklumu, 
kaip svarbu suvokti, kuris kolega vienoje ar 
kitoje veiklos grandyje  yra stipriausias. 

Pajuskime, kurių darbų žmogui patikėti 
negalima, nes jis jų gerai nepadarys, 
nekeitinėkime vietomis, jeigu esamoje po-

zicijoje jis jaučiasi kaip žuvis vande-
nyje. Tik kai kiekvienas darbuotojas jaus 
atsakomybę, tada būsime garantuoti, kad 
nereikės dirbti už kitus. Ir būtinai pa-
sistenkime, kad kolegos, kuriems va-
dovaujame, suprastų, jog atlyginimas labai 
daug priklauso nuo to, kaip aptarnaujame 

klientus, koks galuti-
nis skyriaus ar grupės 
darbo rezultatas.

Įsitikinau, jog 
komandinio darbo 
sėkmę labai daug 
lemia ir tobula vadyba. 
Planuokime darbus 
taip, kad tą, ką esame 
numatę, įvykdytume. 
Žinokime, ką žadame 
daryti artimiausią dieną, 

savaitę, mėnesį. Užduotis sisteminkime, 
įžvelkime jų prioritetus. Atskirkime, 
kas tikrai svarbu, kasdieninės veiklos 
smulkmenų nemaišykime su ilgalaikiais 
planais. Ir neužmirškime, kad net ir mažus 
darbus reikia atlikti sąžiningai, kad  norimą 
rezultatą galime pasiekti tik gerai organi-
zuotu darbu.

                                   Natalija Visockienė
             27-osios parduotuvės direktorė
                                            Panevėžys   

Sėkmę 
lemia tobula 

vadyba

Į „Senukus“ atėjau jau turėdama darbo 
prekyboje patirties. Turėjau ir tikslą – kai 
tik perprasiu iki tol man mažai pažįstamos 
prekybos sistemos ypatumus, imsiu ug-
dyti skyriaus, kuriam patikėjo vadovauti, 
komandą, bendraminčių kolektyvą, tokį, ku-
riame labai svarbų vaidmenį turėtų kiekvie-
nas jo narys.

Naujoje darbo vieto-
je įsitikinau, kiek daug 
reiškia vadovo pastan-
gos pastebėti kiekvieno 
darbuotojo galimybes ir 
skatinti jas realizuoti. Su 
aktyviausiais kolektyvo 
žmonėmis stengėmės 
nuoširdžiam darbui 
uždegti visus, galvoti 
apie galutinius savo pastangų rezultatus.

Nuo to laiko, kai pradėjau dirbti „Se-
nukuose“, praėjo nemažai metų, senokai 
pasikeitė mano pareigos. Daugelis prekybos 
centro padalinių vadovų šiandien įsitikinę, 
kad turi tokią komandą, kokią išsiugdo. Dar-
buotojai vertina rodomą dėmesį, gilinimąsi į 
jų kasdienius poreikius, todėl nenumokime 
ranka net į smulkmenas, nepalikime kolegos, 
manydami, kad kiekvienu atveju jis turi su-
sivokti pats. 

Darbe, kaip ir gyvenime, smulkmenų 
nėra – nekreipdami į jas dėmesio susikuriame 
problemas, kurioms išspręsti prireikia daug 
laiko ir pastangų. Visų pirma, kai prarandame 
darbuotojo pasitikėjimą, komandos forma-
vimo kelyje pastatome labai didelį barjerą. 
Įsitikinkime, kad kolega viską gerai suprato 
ir tuo laimėsime dvigubai – būsime garantuo-

ti už darbo rezultatus ir 
pelnysime pagarbą.

Teisingai sakoma, 
kad visi turime daugybę 
darbų, bet tik dvi rankas 
ir ribotą skaičių darbo 
valandų. Užtat mes, 
įvairių padalinių vado-
vai, turime didesnę ar 
mažesnę komandą, ku-

rios kiekvienas narys – tai dar dvi rankos ir 
dar tiek pat darbo laiko. Kai komandos nariai 
patiki vadovo pastangų geranoriškumu, pa-
junta, kad jos turi įtakos ir kiekvieno atlygiui 
už darbą, gali būti tikras – net ir sunkiai su-
kalbamiems bendradarbiams telieka įsisukti į 
bendrą darbų sūkurį.

                                Rita Šotlandienė
9-osios parduotuvės direktoriaus 

pavaduotoja, Vilnius 

Ar pastebime
kiekvieno 

darbuotojo 
galimybes?

Ką pažadame,              
tesėkime

Bet kurios grandies vadovas savo 
komandą formuoja taip, kaip jis suvokia. 
Tačiau atėjusiems į naują kolektyvą, tenka 
adaptuotis patiems. Taip jau buvo, kad kurį 
laiką iš skyriaus į skyrių ėjau ten, kur kitiems 
nesisekė. Kiekvieną kartą – tarsi naujas eg-
zaminas. Naujos prekės, nauji žmonės. Viską 
privalai iš naujo pažinti ir kolegos tave turi 
suprasti, ko iš jų nori. Ėjau mokyti kitų, bet 
ir man reikėjo darbuotojų paramos.

Klausinėdavau, kas pačiai neaišku, ir 
stebėdavau, ar teisingai suprato, ar neatro-
do, kad atėjau vadovauti neturėdama žinių. 
Kiekvienam nepaaiškinsi, kad tau patikėjo 

kolektyvą mobilizuoti sėkmingesniam dar-
bui, kad tavo organizaciniais sugebėjimais 
aukštesni vadovai tiki, o prekes ir priėjimo 
prie kiekvieno darbuotojo būdus tenka 
išsistudijuoti pačiai. 

Stengiausi suvokti naujo padalinio 
specifiką, norėjosi žinoti, kas trukdė dirbti 
geriau, kokios permainos reikalingos. Dar-
buotojams sakiau, ko iš kiekvieno jų noriu ir 
aiškinausi, ko jie norėtų iš manęs. Pažadėjusi 
savo pagalbą, žodžio būtinai laikiausi ir 
tebesilaikau. Taigi, padėkime vieni kitiems, 
ir turėsime komandą, kuria visada galima 
pasitikėti.  

                       Vilma Buivydienė                      
8-osios parduotuvės skyriaus vedėja

Kaunas              

ir būna, kad to paties kolega ateina ir antrą, 
ir trečią kartą. Štai kaip nesunku iš vieno ar 
kito komandos nario atimti iniciatyvą. Nea-
timkime ir iš savęs galimybės pasidžiaugti 
paties vadybininko surastu sprendimu. Pa-
girkime jį už savarankiškumą, aptarkime, 
kas pateiktame variante gerai, kodėl siūloma 
būtent tai, ką reikėtų taisyti. Taip atsiras kur 
kas daugiau vilčių turėti dar vieną iniciatyvų 
ir savarankišką, komandai reikalingą žmogų. 
Juk šitaip mes jį skatinsime pasitikėti ir pačiu 
savimi. 

apie padalinių vadovų sugebėjimą pamatyti kiekvieno darbuotojo galimybes ir pastangas, apie 
šalia dirbančiųjų norą kiekvieną kolegą uždegti darbui, galvojant apie galutinius rezultatus.

Ten, kur praleidžiame trečdalį savo gyvenimo, turi vyrauti geranoriškumas, tarpusavio su-
pratimas ir atida vienas kitam. Tik tokia darni komanda kiekvienam sudaro galimybes tobulėti 
profesionaliai ir dvasiškai. 

Kaip to siekiama  „Senukų“ parduotuvėse, skyriuose, kituose padaliniuose – jų 
vadovų mintys.
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Žmogaus kūrybingumas yra nuostabiausia savybė.

Dar keli mėnesiai ir šiame Vytėnų 
prieigų peizažą pakeitusiame, šalia „Megos“ 
iškilusiame septynaukštyje šurmuliuos 
šimtai UAB „Senukų prekybos centras“ ad-
ministracijos darbuotojų. Pastato viduje kol 
kas šeimininkauja statybininkai. Kasdien čia 
sutiksi projektą įgyvendinančios bendrovės 
„Baltic Shopping centers“, „Senukų“ spe-
cialistus, projektą rengusios UAB „Sweco 
Lietuva“ inžinierius, pastato architektą 
Gintautą Natkevičių arba jam talkinančius 
kolegas. Vis dažniau ir dažniau čia užsuka ir 
naujo objekto statybų rūpesčiais gyvenantys 
UAB „Senukų prekybos centras“ adminis-
tracijos vadovai.

„Gerbiamas Gintautai, – kalbinome 
administracinio pastato architektą, – esate 
minėjęs, kad kuriant šį modernų statinį, 
užsakovams ir jums svarbiausia buvo sukur-
ti jaukią ir patogią, geras emocijas keliančią 
aplinką. Įkurtuvės jau netoli. Kokią naują 
patirtį įgijote per šiuos pustrečių bendra-
darbiavimo su „Senukais“ metų?“.

„Kiekvienas kuriamas pastatas – vis nauja 
patirtis. Šis objektas yra išskirtinis įvairiais 
aspektais. Tačiau pirmiausia norėtųsi kalbėti 
apie žmogiškąjį faktorių – apie dalykišką 
bendradarbiavimą su „Senukų“ prekybos 
tinklo vadovais. Jeigu atvirai, tai viena yra 
diskusijos su projekto valdytojais, kita – 
žiūrėti į akis patiems užsakovams. Architek-
tai yra kūrybiniai darbuotojai, jiems labai 
svarbu pajusti pačių šeimininkų sielos vir-
pesius. Džiaugiuosi dažnais pokalbiais su 
užsakovais, diskusijomis, kuriose atsirado 
pastatui taip reikalinga gyvybė, įdomumas. 
Objektas buvo sunkus ne tik mums, bet ir sa-
vininkams. Jautėme gerų šeimininkų požiūrį, 
jų pastangas, kad darbuotojams naujose pa-
talpose būtų  kuo maloniau ir patogiau dirbti. 

„Statant tokį išskirtinį objektą visada 
yra rizikos jam tapti gremėzdišku. Gi šis 
naujausias jūsų kūrinys improvizuoja 
intelektą. Nejaugi čia gelbėjo H raidės 
pastato forma?“.

„Tokia forma dėkinga tik funkcine, bet ne 
architektūrine prasme. Kai žiūri į „H“ formos 
pastatą, matai labai daug kraštinių ir mintyse 
jis susiprojektuoja į didžiulį tūrį. Mes bijo-
jome, kad jis neatrodytų gremėzdiškas. Dėl 
to atsirado vertikalūs langai – tarsi į lentynas 
sudėtos knygos. Jie statiniui priduoda inteli-
gencijos. Malonu, kad savininkai šią mūsų 

mintį suprato ir jai pritarė. Taip atsirado ir  
langų apvadai, naudota tauri fasado apdailos 
medžiaga – klinkeris. Visa tai kartu sukuria 
tokį efektą, kokio norėjome.

Stengėmės, kad patalpose jaustųsi 
universalumas, kad jos alsuotų energija. 
Tikimės, jog naujuoju biuro pastatu įmonės 
darbuotojai didžiuosis, kad dirbdami jaus 
pasitenkinimą. Galvodami apie jaukumą, la-
viravome, kad kabinetai, fojė, kitos erdvės 
neprimintų gyvenamojo būsto interjero, 
padedančio pernelyg atsipalaiduoti, kūrėme 
sveiką darbinę aplinką. Visa tai, kas buvo 
sumanyta, atrodo, pavyko įgyvendinti. Galu-
tinis rezultatas matysis, kai čia pradės dirbti 
žmonės. Jie taip pat yra interjero dalis. Daug 
kas atrodys kitaip, kai bus atgabenti baldai, 
kai patalpas dar labiau pagyvins kai kurie 
architektūriniai elementai“.

                                                                      
Kalbėjosi Antanas Marčiulionis

Užsakovų ir architektų sumanymai  
jau baigiami įgyvendinti

Gintautas Natkevičius: „Norėjosi, kad patalpose 
jaustųsi universalumas, kad jos alsuotų energija“.

Neblėstant diskusijoms apie būtinybę 
verslui kuo skubiau imtis veiksmų mažinant 
jaunimo nedarbą, „Senukai“ dar kartą 
įrodė, jog glaudus bendradarbiavimas su 
aukštosiomis mokyklomis yra vienas iš 
efektyviausių būdų tai padaryti. Keletą 
metų iš eilės dalyvaujanti Kauno tech-
nologijos universiteto Karjeros centro ren-
giamose verslo ir gabiausių studentų idėjų 
dirbtuvėse „KTU Ingenium“, įmonė džiaugiasi 
puikiais rezultatais. „Senukuose“ šiuo metu 
dirba beveik 500 šį universitetą baigusių ar 
tebestudijuojančių jaunuolių. 

Kauno technologijos universitete vy-
kusiame renginyje susitikę gabiausi šios 
aukštosios mokyklos studentai, verslo ir uni-
versiteto atstovai ieškojo atsakymų į klausi-
mus, kaip pagerinti studijų ir profesinės prak-
tikos kokybę. Taip pat įvardytos įstatyminės 
bazės spragos, apsunkinančios universiteto 
ir verslo bendradarbiavimą, kitos problemos, 
dalintasi patirtimi, idėjomis, ieškota efektyvių 
sprendimų kaip galima pakeisti dabartinę 
situaciją. Atkreiptas dėmesys į tai, kad  tik 
realus, o ne formalus bendradarbiavimas su 
aukštosiomis mokyklomis gali duoti rezultatų, 
kuriant rinkos pokyčius atitinkančias moky-
mosi programas, gerinant profesinės praktikos 
bazę. Todėl dalyvavimas panašiuose renginiuose, 
be jokios abejonės, yra abipusiškai vertingas. 

Drauge su gabiausiais studentais atlik-
dami užduotis turėjome galimybę šiuos jau-
nus žmones pažinti įvairiais aspektais. Įspūdį 
padarė tai, kad didžioji dalis jų yra sukaupę ne 
tik didelį profesinių žinių bagažą, bet ir turi 
kelių metų darbinės patirties. Tokie žmonės 
yra daug keliavę, dalyvavę įvairiuose moky-
muose, konferencijose, aktyviai dalyvauja ir 
socialinėje veikloje. Būtent socialinis aktyvu-
mas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su 
įvairiais žmonėmis yra labiausiai vertinami, 
būtent tokių žmonių „Senukai“ ieško.

UAB „Senukų prekybos centras“ – vie-
nas didžiausių jaunimo darbdavių Lietuvoje. 
Darbuotojų amžiaus vidurkis čia siekia 33 me-
tus. Sudarydama visas sąlygas tobulėti, įmonė 
nesibaimina samdyti ir nedaug profesinės pa-
tirties turinčius jaunus specialistus. Antra vertus 
pastebima, jog vis daugiau jaunų žmonių su-
pranta, kad ieškant darbo svarbi ne tik darbinė 
patirtis, bet ir įvairūs asmeniniai pasiekimai, 
aktyvi socialinė veikla, todėl stengiasi aktyviai 
dalyvauti visuomeninėje veikloje.

                  Laima Petraitytė
Komunikacijos projektų vadovė                                                                      

 „Senukų“ ir KTU bendradar-
biavimas – abiem vertingas

Šia nominacija – vėtrunge, palankaus 
vėjo ir geros kloties palinkėjimo simboliu – 
įvertinta verslininko, „Senukų“ įmonių 
asociacijos prezidento, asmeninė iniciatyva 
Prienų rajone, buvusio kolūkio griuvėsiuose, 
įkurti vis daugiau lankytojų sulaukiantį 
parką. Vazgaikiemyje įgyvendintas ir nuo-
lat plėtojamas projektas sulaukė daugiausia 
portalo lrytas.lt skaitytojų balsų. 

„Tai, kas vyksta Visuomenės harmoniza-
vimo parke, – ne dienos ar savaitės programa, 
o gyvenimo būdas, kai suvoki, kad kiekvieną 
savo gyvenimo akimirką gali susieti su har-
monija, kai šis žodis nustoja būti terminu 
ir tampa savastimi“, – tikina Augustinas 
Rakauskas.     

Daugiau kaip 160 hektarų šio verslininko 
iniciatyva ir lėšomis įkurtas ir toliau 
plečiamas Visuomenės harmonizavimo par-
kas, jo aplinka ir čia vykstantys renginiai vis 

labiau įprasmina projekto iniciatoriaus siekį 
jungti žmones, padėti jiems žadinti savo 
gerąjį pradą, ugdytis sąmoningumą. 

Parke stengiamasi žmonėms padėti susi-
kurti naujas – harmoningo poilsio – tradici-
jas. Poilsiui čia yra vietos ir moderniame 
viešbutyje, šiuolaikiškai įrengtuose name-
liuose, ir palapinėse. Stiprinti sveikatą 
padeda SPA centro baseinas, įvairios pirtys, 
masažai. Pramogoms suformuoti įvairaus 
dydžio tvenkiniai, sporto aikštelės.

Miško takai laukia norinčių pajodinėti, 
pasivaikščioti šiaurietiškai, pasivažinėti 
dviračiais ir riedžiais. Parke įrengta didelė 
lauko estrada, konferencijų salės, Baltijos 
šalyse ir Rytų Europoje vienintelis tokio ly-
gio hipodromas. Jojimo arena ir komfortiška 
2000 vietų dengta tribūna žiūrovams prilygsta 
geriausiems Europos sporto centrams.

Greta veikiančio viešbučio „Simboly“ 
netrukus įsikurs sveikatingumo klinika. Ji 

papildys SPA komplekse teikiamas paslau-
gas. Čia konsultuos įvairių medicinos sričių 
specialistai, bus sudaromos specialios gy-
domosios, grožio, mitybos ir kt. programos. 
Klinika padės žmonėms atstatyti sveikatą, 
tikslingiau panaudoti gyvenimišką energiją. 
Naujasis kompleksas siūlys saviraiškos studi-
jas, dvasinio ugdymo programas, seminarus.

Tikimasi, kad nestigs lankytojų ir planuo-
jamame įrengti daugiafunkciame komplekse. 
Čia jų lauks lauko teniso aikštelės, transfor-
muojama krepšinio aikštelė (varžybas galės 
stebėti 4140 žiūrovų), boulingo, dr. Wolff 
treniruoklių salės ir sveikatos prevenci-
jos parkas, sveikatingumo baras, tinklinio, 
mini futbolo, rankinio aikštės. Komplekse 
taip pat bus įrengta šaudykla, bokso ringas, 
skvošo aikštelės, nugaros terapijos centras, 
konferencijų salė su baru, vaikų kambarys.

                                                                                                                      
 „V.dv.“ inf.

Visuomenės harmonizavimo parkas apdovanotas Lietuvos turizmo „Oskaru“
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„Senukų“  franšizės prekybos tinkle – 15 metų

Jūratė Lapėnienė, Stanislava Beliak, Aliona Rimkienė, Daiva 
Pavilionytė, Birutė Venskutonienė, kaip ir daugelis kitų kolektyvo 
darbuotojų, jau seniai užsitarnavo klientų pasitikėjimą.

Per dvidešimt savo veiklos metų „Senukai“ padėjo atsistoti ant kojų daugeliui smulkaus verslo įmonių. Mūsų įmonė bene pirmoji Lietuvoje 
sukūrė franšizės tinklą, siekiantį sunkiai besiverčiančias nedideles bendroves aprūpinti savo prekėmis ir už nedidelį mokestį joms perduoti 
savo patirtį.  

Pasitikėti nepažįstamais kolegomis skatino noras kuo greičiau šalyje sukurti mažmeninės prekybos statybinėmis medžiagomis, buities ir 
ūkio prekėmis tinklą, o periferijos prekybininkams vilties teikė atsiradusi galimybė nepaskęsti sparčiai tobulėjančios rinkos vandenyse.

UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ ir UAB „Senukų prekybos centras“ partnerystės ryšiai sieja jau 15 metų.

Adelė Gedminienė
UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ valdybos pirmininkė

Taip jau buvo: po ilgokų 
svarstymų, ar tapti UAB „Senukų 
prekybos centras“ partneriais, ir 
pasiryžus surizikuoti net nepagalvo-
jome, kad iš mažytės ūkinių prekių 
parduotuvėlės kada nors tapsime 
tuo, kuo dabar esame. Tąkart koo-
peratyvo universalinėje parduotuvėje 
„Senukų“ asortimento prekėms 
paskyrėme 300 kv. m ploto ir nera-
miai žvalgėmės, kaip jas perka.

Po metų jau buvo drąsiau, nes 
matėme, kad naujojo mūsų padalinio 

prekės turi paklausą. Tada, 1998-aisiais, iš kauniečių partnerių sulaukėme 
naujo pasiūlymo: įsijungti į jų kuriamą Lietuvoje dar naują franšizės 
prekybos tinklą. Diskusijų apie neįprastą bendradarbiavimo formą buvo 
daug – labiausiai norėjosi kuo geriau suvokti bendrovės atstovų siūlomos 
partnerystės pagal kažkokios franšizės verslo modelį esmę ir kodėl 
visiškai nepažįstamiems žmonėms parūpo mūsų gal ir ne itin išvaizdžią 
Trakų kooperatyvo ūkinių prekių parduotuvę paversti modernia prekybos 
įmone. Iš kur toks pasitikėjimas įvairiausių prekių už didžiulę sumą mums 
duoti kreditu?

Visko buvo prigalvota, net ir liūdna „Sekundės“ banko istorija prisi-
minta. Tai kas, kad tokiu bendradarbiavimo su „Senukais“ principu ne vie-
na buvusi ūkio prekių parduotuvė šalyje jau dirbo. Kokios garantijos, kad 
ir kolegoms kažkuo negeru nekvepia? Važinėjome pas juos, teiravomės, 
kaip sekasi, ir vėl svarstėme.

Ramiau tapo, kai supratome, jog partneriai rizikuoja kur kas labiau. 
Juk jie, atiduodami prekių už kelis šimtus tūkstančių litų, nežino, ar už jas 
bus atsiskaityta. Be to, leidžia naudotis savo įmonės pavadinimu, prekių ir 
paslaugų ženklu, rinkodaros sistema. Tokią bendradarbiavimo pradžią pri-
simindami dabar kartais pajuokaujame, tačiau šis eksperimentinis verslo 
modelis su tokiu nerimu buvo diegiamas visur. 

Ir mes, ir daugelis kitų „Senukų“ partnerių jau seniai išaugome tuos 
prieš pusantro dešimtmečio turėtus „rūbus“. Dabar buities, ūkio prekėmis, 
statybinėmis medžiagomis mes prekiaujame moderniame 1700 kv. m 
prekybos centre. Į franšizės prekybos tinklą įsijungusios regionuose 
esančios parduotuvės augo, plėtėsi – vienos lėčiau, kitos greičiau, bet da-
bar net ir mažiausios „Senukų“ vardą nešiojančios parduotuvės daug kuo 
panašios į didžiuosius šios bendrovės prekybos centrus. 

Kaip tokia proga neprisiminsi ne kartą besikeitusių, dydžiu, prekėmis 
ir patrauklumu įvairėjusių mūsų bendrovės parduotuvės ekspozicijų. 
„Senukų“ asortimento prekėms kasmet surasdavome vis daugiau vietos. 
Įžengę į prekybos sales nuolatiniai klientai po jas vaikščiojo tarsi po 
muziejų. O mes, visi savi, ne kartą galėjome pasidžiaugti vis gerėjančiomis 
darbo sąlygomis, profesionalėjančia konsultantų komanda. Ypač tada, 
kai „Senukų“ prekėms atidavėme visas buvusios Trakų universalinės 
parduotuvės patalpas. Erdvės daug, paslaugų gausu, prekybos įranga 
nauja, pirkėjui patogu ir akiai malonu. Iš partnerių prekių kreditan gau-
davome vis už didesnę pinigų sumą. Jų apyvarta, palyginus su pirmaisiais 
partnerystės metais, išaugo daug kartų.

Įsigiję liftą, abu prekybos centro aukštus sujungėme su rūsiu. Jį 
iškuopę nuo susikaupusio laužyno, išdailinę, čia sandėliuojame prekių 
atsargas. Į prekybos centro pastatą investavome 1,5 mln. litų. Pastatą 
apšiltinome, išgražinome, įrengėme kondicionavimo sistemą, moderni-
zavome buhalterinę apskaitą. Prekybos centre jau seniai įrengtas jaukus 
poilsio kambarys.

Neseniai suradome galimybę prekybos plotą padidinti dar 120 kv. m. 
Subrandiname kokią nors mintį – tariamės su „Senukais“. Partneriai visa-
da buvo už kuo spartesnį parduotuvės modernizavimą, už šiuolaikiškus 
prekybos metodus. Su jais konsultuojamės įrengdami naujas ekspo-
zicijas, kartu formuojame prekybos centro asortimentą. Diskutuojame, 
pasiginčijame, bet bendrą sprendimą surandame. Tokia partnerystė to-
bulina ir vienus, ir kitus. Net pačiais sunkiausiais momentais. Todėl šiemet 
ir pratęsėme bendradarbiavimo sutartį dar penkeriems metams.

Apyvartą didino prekybos 
modernizavimas  



Jokio kito šaltinio, stiprinančio sielą, nėra – tik bendravimas.
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Kasmetinė „Senukų“ vadovų šventė šiemet 
subūrė išskirtinai gausų svečių būrį. Beveik 
pusantro šimto kviestinių svečių skubėjo į 
netikėtumų kupinus Džeimso Bondo agentų 
mokymus. Jų metu įmonės vadovai turėjo 
galimybę pasitikrinti savo sumanumą „protų 
mūšyje“ bei išbandyti ištvermę šokių aikštelėje.

Svečius lepino džiazu ir 
gurmaniškais patiekalais 

Visuomenės harmonizavimo parke vykęs 
renginys šiais metais išsiskyrė savo elegan-
cija. Į viešbutį besirenkantys svečiai iki pra-
sidedant renginiui galėjo klausytis pianisto 
improvizuotų džiazo melodijų, išbandyti 
laimę prie lošimų stalo ar tiesiog mėgautis 
pagal Džeimso Bondo receptą sumaišytais 
kokteiliais.

Akį traukė ir specialiai šiam renginiui 
pagamintos dekoracijos. Juoda ir balta spal-
vos, įsiliedamos į krištoliniais šviestuvais 
apšviestas viešbučio „Symboly“ erdves, kūrė 
ypatingą vakaro atmosferą. O ant išskirtinai 
dekoruoto stalo stovintys marmitai nenumal-
domai kėlė susirinkusiųjų smalsumą. 

Pristatydama gurmaniškus patiekalus, 
restorano šefė akcentavo aukštą produktų 
kokybę ir patikino, jog net ir išrankiausias 
„Senukų“ gurmanas liks sužavėtas. Skambant 
muzikai būrio padavėjų vienu metu atidengti 
marmitai paskleidė įvairiausius aromatus ir 
taip vakaro damas bei džentelmenus pakvietė 
vaišintis.  

Tikrino sumanumą ir ištvermę
Dar prieš prasidedant svečių sumanu-

mo varžyboms, vakaro šeimininkai UAB 
„Senukų prekybos centras“ prezidentas 
Artūras Rakauskas ir „Senukų“ įmonių aso-
ciacijos prezidentas Augustinas Rakauskas 
dėkojo kolektyvui už gerus metų rezultatus, 
tačiau paprašė vien tik jais neapsiriboti. 

Aplodismentais sutikti Artūro Rakausko 
žodžiai, jog už troškimą bet kokia kaina 
pasiekti rezultatų kur kas svarbiau yra suda-
ryti darbuotojams beribes galimybes tobulėti, 
mokytis, nes tik jie yra didžiausia įmonės 
vertybė. „Mes turime tapti organizacija be 
ribų. Be ribų tiesiogine, gerąja prasme. Kad 
visi neštume idėjas, kad visi stengtumėmės 
įsiklausyti vieni į kitus“, – kalbėjo vakaro 
šeimininkas.

„Senukų“ įmonių asociacijos preziden-
tas Augustinas Rakauskas visiems linkėjo 
dirbant neatskirti jausmo nuo proto. Anot jo, 
gerų rezultatų pasiekiame tik tada, kai šiuos 
du dalykus sujungiame. 

Žodį iš įmonės vadovų perėmę 
charizmatiškieji vakaro vedėjai Džeimsas 
Bondas (Leonardas Pobedonoscevas) ir jo 
žavioji mergina (Aušra Štukytė) išdidžiai 
pranešė, jog „Senukų“ superagentai nėra 
vien tik skonio gurmanai, bet ir genealiai 
protingi žmonės, todėl privalo sudalyvauti 
„protų mūšyje“. Po šio raginimo šventės da-
lyviai pasiskirstė komandomis ir pasinėrė į 
atkaklią klausimų-atsakymų kovą. Daugiau-
sia teisingų atsakymų pateikusios komandos 
„Paguodos kvantas“ nariai buvo apdovanoti 
pokerio žaidimais. 

Kadangi superagentai yra geri improvi-
zatoriai, „protų mūšį“ keitė svečių im-
provizacijos gebėjimų patikrinimas su „Ki-
tas kampas“ aktoriais. Itin šmaikšti garsių 
aktorių programa abejingų nepaliko. Šventės 
dalyviai noriai įsitraukė į vaidinimus padėdami 
aktoriams ne tik kurti improvizacijas, bet ir 
drąsiai pasisiūlydami tapti jų dalimi. Ploji-
mais ir garsiu juoku lydimas improvizacijas 
keitė muzikinio skonio lavinimo pamokos.  

Šventėje pasirodė geriausi 
atlikėjai 

Vakaro vedėjams teigiant, jog „Senukų“ 
superagentai turi būti ir gerais muzikos 
žinovais, paruošę specialią solinę programą 
į sceną žengė Raigardas Tautkus ir 
„Šampaninio“ choro solistai. 

Dar daugiau įspūdžių visi patyrė scenoje 
išvydę virtuozus gitaristą Aurelijų Globį ir 
smuikininką Zbignev Levicki. Tikrą garso 
ir vaizdo dvikovą surengę muzikantai tie-
siog pavergė ne tik renginio svečius, bet ir 
patį Džeimsą Bondą. Atliekant paskutinįjį 
kūrinį ir laikrodžiui mušant dvylika, į salę 
iškilmingai buvo įneštas „Senukų“ dviejų 
aukštų šventinis tortas.

Šį ypatingą vakarą tęsė Difartas su grupe. 
Atlikę gerai visiems žinomų dainų kove-
rius į šokio sūkurį įtraukė visus svečius. 
Pasiryžusiems ištvermės egzaminą laikyti 
šokių aikštelėje iki ryto grojo DJ. Po ilgų 
ir daug ištvermės reikalaujančių Džeimso 
Bondo mokymų šventės dalyviai rytą jėgas 
galėjo atgauti viešbučio „Symboly“ vandens 
pramogų komplekse.

UAB „Senukų prekybos centras“ vadovų 
šventė, surengta jau šeštąjį kartą, spėjo 
tapti gražia kasmetine tradicija. Tai yra 
aukščiausių įmonės vadovų padėka už metų 
darbą ir pasiektus aukštus rezultatus.  

  
 Laima Petraitytė

Vadovų mokymai su Džeimsu Bondu


