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SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis

www.senukai.lt

Augustinas Rakauskas

Prieš du dešimtmečius „Senukai“, tikriausiai, buvo 
viena iš pirmųjų įmonių Lietuvoje, kuri bendradar-
biaudama kūrė, tvirtino, gynė nuostatas, lemiančias vers-
lo perspektyvumą, jo kokybę ir įmonės dvasią. Neturėjome 
ilgametės verslo patirties, tačiau išsaugodami tautos savi-
tumus ir analizuodami pasaulio šalių verslo ypatybes, 
trūkumus bei jų padarinius, stengėmės savo bendrovėje 
susikurti unikalią verslo komunikaciją. Keisdami požiūrį 
į technokratinį valdymą, visi kartu keitėme ir vertybių pri-
oritetus. Iki tol už šią verslo dalį niekam nebuvo mokama. 
Tikėjomės, kad galėsime didžiuotis pateikdami produktą, 
kuriamą dvasiniais pagrindais, naudojant verslą kaip 
instrumentą. 

Viskas prasidėjo nuo didžiulio noro padaryti ką 
nors tokio, kas teiktų džiaugsmą ir naudą ne tik man, 
bet ir tiems, su kuriais dirbsiu. Kai Kaune, Jonavos g., 
įsigijome aptriušusias patalpas, bendrovėje tebuvo ke-
liolika darbuotojų ir... dideli mūsų planai. Pirmiausiai 
teko iškuopti šiukšlynus, pritaikyti menkaverčius pasta-
tus tik ką įsikūrusios įmonės reikmėms. Reikėjo spręsti, 
ką griauti, kaip ir už ką statyti naujas patalpas, kuo 
prekiauti, kad kuo greičiau atsistotume ant kojų. Siek-
dami kuo geriau prisitaikyti prie nuolat augančių klientų 
poreikių, stengėmės siūlyti naujus ir šiuolaikiškus Lietuvos 
bei užsienio šalių gaminius, o visą savo veiklos koncepciją 
sutelkėme į mūsų įmonėje dirbantį ir atėjusį pirkti žmogų. 

Verslo pasaulyje dažnai teigiama, kad sėkmę lemia 
investuoto kapitalo dydis. Tuomet investavau į vizijos 
įgyvendinimą, investavau savo lėšas, kurias sukaupiau 
per visą kooperacijos laikotarpį „perestroikos“ metu 
ir visas savo 44 metų gyvenimo santaupas. Taip, sa-
vininkas investuoja pinigus, protą, gebėjimą, tačiau į 
verslą investuoja ir visi darbuotojai – visų pirma žinias, 
talentą, protą, pagarbą ir meilę, o neretai ir savo likimą. 
Šios investicijos yra ypač svarbios, nes jas suformavo 
bendrovės rūpesčiais gyvenančių žmonių nuostatos.

Patirtis parodė, kaip svarbu kiekvienam aiškinti, 

Bendrovės pamatus 
klojome unikalia 
verslo koncepcija 

2008-ųjų vasarą Domeikavoje (Kauno r.) pradėjo funkcionuoti 
modernus 66 tūkst. kv. m, sandėlių terminalas.

Įspūdingai atrodo šios beveik pusės kilometro ilgio ir apie 150 m 
pločio patalpos su daugybe eilių išsirikiavusių, didžiulius krūvius pajėgių 
išlaikyti, iki 11 metrų iškilusių geležinių stelažų.

Čia dirbama su moderniausiomis pasaulinio lygio technologijomis, 
valdyti didžiulius prekių srautus padeda moderni technika. 

Visas pagrindines sandėliavimo funkcijas užsako ir vykdo elektroni-
ka. Ji padeda prekes atpažinti, jas greitai suranda ir paskirsto. 

Tokio šurmulio, koks Kaune, Vytėnuose, buvo 2005-ųjų gruodžio pirmosiomis savaitėmis, miestas nebuvo regėjęs jau seniai. Šios dienos dauge-
lio Lietuvos regionų gyventojams įtvirtino labiausiai lankytino objekto šalyje adresą: dažnas kelias tuomet vedė į naująjį užmojo gigantiškumu ir kon-
cepcijos originalumu išsiskiriantį prekybos ir laisvalaikio centrą MEGA. O komplekso šeimininkai – bendrovės „Baltic Shopping Centers“ valdyba, 
jos pirmininkas ir pagrindinis investuotojas, „Senukų“ įmonių asociacijos prezidentas Augustinas Rakauskas priiminėjo sveikinimus, atsakinėjo į 
žurnalistų ir kolegų verslininkų klausimus.

Šio komplekso, kuriame įsikūrę daugiau kaip 100 parduotuvių, barų, kavinių, kino salių, statyba užtruko mažiau kaip pusantrų metų, į „Megą“ 
investuota daugiau kaip 200 mln. Lt.

Nukelta į 2 psl.

Rimantas, Eglė, Vitalija, Greta, Audronė, Laimutė, Egidijus, 
Janina, Egidijus, Kęstutis, Darius, Ričardas, kaip ir daugelis kitų 
senbuvių, į „Senukus“ atėjo, kai bendrovė rinkoje tik tvirtinosi.

Administracinis pastatas kasdien 
auga –  3 psl.

iš kur kolektyve užgimsta nuoširdžiam darbui tinka-
ma aplinka, kiek ji priklauso nuo žmonių bendravimo. 
Kai į šią komunikaciją investuoji dvasines vertybes, 
net mažas abipusis sutarimas įmonei tampa reikšmingu 
laimėjimu, o didėjantis žmonių geranoriškumas skati-
na energiją. Taip buvo kuriamas bendrovės aukso fon-
das – darbuotojai, ugdantys verslumą, formuojantys 
vizijas ir savo energija maitinantys visų kitų tobulėjimą. 

Šitaip kaupėme dvasinį potencialą, kurį išgrynino 
mūsų idėjos ir vizijos. Aiškėjo paprasta tiesa: didelių 
dividendų šaknys slypi ne efektyviuose sandoriu-
ose ir pelne, bet tarpusavio supratime gimstančioje 
meilėje – šioje visa apimančioje gerovėje, kuri telpa 
žmogaus širdyje. Daugybę amžių žmogus tobulėjo per 
skausmą ir kančią, todėl pačioje pradžioje mūsų įmonėje 
meilei, kaip svarbiausiai energijai, suteikėme pirmenybę.

Daug bendravome su užsienio verslininkais. Savo 
įmonėje sukomplektavome prekybos su užsienio šalimis 
skyrių – norėjosi stebėti, kaip veikia kapitalizmo sistema. 
Eksperimentavome su senos kartos verslininkais, funk-
cionieriais, inteligentais, menininkais, gerais ir blogais 
žmonėmis. Tai buvo milžiniškas darbas: reikėjo suvokti 
verslo esmę, dėsnius, formuojančius, ir išsilaikyti rinkoje.
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Analizuodami savo darbą, ieškokime logiškiausių sprendimų, atskleidžiančių darbuotojų sugebėjimą.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Rasa Knatauskienė, konsultantė.

Valentinas Vekteris, Eksploatacijos skyriaus vadovas.

Vytautas Malinauskas, Finansų skyriaus iždininkas.

Pranas Didžgalvis, serviso meistras (dešinėje).

Viktorija Skardžiuvienė, vadybininkė.

Bendrovės pamatus 
klojome unikalia 
verslo koncepcija 

Atkelta iš 1 psl.
dalytis nuomonėmis apie verslo dvasingumą. Jeigu iki tol 
įmonėje pokalbiai apie tai, jog verslas be dvasios – ne-
gyvas ir neperspektyvus (ir ne tik apie tai) vyko su atski-
romis darbuotojų grupėmis, laikraštis įmonės savininkų 
ir darbuotojų nuomones šia verslo pasaulyje užmiršta 
tema pradėjo skleisti daugiatūkstantiniame visoje Lietu-
voje dirbančiame kolektyve, prekybos centrų klientams.

Nemažo atgarsio susilaukė iš susirinkimų medžiagos 
sudėliota ir išleista knyga „Verslumo dvasia“. Matydamas 
kaip sunkiai kelią į sėkmę skinasi įvairius tikslus turinčios 
bendrovės, jaučiau pareigą nuoširdžiai pasidalyti  nuosta-
tomis, atnešusiomis sėkmę mūsų įmonei. Savo skaitytoją 
suranda straipsniai, skirti verslo dvasingumo analizei. Jau 
ne vienerius metus šia tema diskutuojame „Žinių radijo“ 
laidoje „Verslumo dvasia“. Įsigijau šį radiją, norėdamas 
jame girdėti laidas, ugdančias nuostatas, kurios skatintų 
žmogų suvokti save kaip harmoningą asmenybę. Tokią, 
kuri vienu metu turi galimybę naudotis vakarykšte infor-
macija, šiandienine si-tuacija ir kurti savo rytdieną. Įsigijau 
todėl, kad mūsų politikai, verslo žmonės, visa visuomenė 
nepamirštų, jog egzistuoja Lietuvos siela, kuri turi būti 
iškelta į pirmąją vietą.

Harmoningai asmenybei ir šaliai kurti įkūrėme 
Visuomenės harmonizavimo parką. Investavome į aplinką, 
kurioje ir bendrovių grupės darbuotojai, ir kiti lanky-
tojai norėtų bendrauti ir turėtų visas sąlygas jungtis bei 
susikurti naują, tobulesnį požiūrį. Harmoninga aplinka, 
augalija, gyvūnija padeda žmonėms puoselėti sveikatą, 
skatinti kūrybiškumą, norą kokybiškai bendrauti, ilsėtis, 
dirbti. Parko veikloje atsispindi jungimosi dvasia, kuri 

„Senukuose“ skleidžiama 
ne tik žodžiais, bet 
ir darbais stengiantis 
nepriekaištingai aptar-
nauti savo klientus. Ku-
riame vientisą sistemą: 
verslą, kuris garantuoja 
kokybišką gyvenimą, 
poilsį, savo vertybines 
nuostatas, nusakančias, 
ko siekiame, kurdami 
tokią visumą, o svar-
biausia – atmosferą, ku-

rioje žmonės susiburia kartu kurti harmoniją savo sieloje ir 
visuomenės gyvenime.

Darbas ir rezultatai – gerai, bet dvasingumo versle 
neužmirškime. Visko kolektyve yra, įvairių žmonių dir-
ba, bet dėl to ir turime stengtis ugdyti jų gerumą. Ir į tai 
reikia investuoti. Dabar, kai jau nedalyvauju tiesioginėje 
įmonės veikloje, į jos darbuotojų sielas beldžiuosi iš 
išorės. Verslas neturi perspektyvos, jeigu nesirūpinama, 
kaip pakelti darbuotojų sąmoningumo lygį. Žmonės net 
nesupranta, kokią naudą jų pasąmonei duoda visa tai, ką 
sukuriame išoriniame fone straipsniais, knygomis, radijo 
laidomis, laikraščiu, Visuomenės harmonizavimo parko 
renginiais. Sėdamas tas sėklas, puoselėdamas jų daigus, 
brandindamas derlių, visada jaučiau didžiulį malonumą. 
Kitaip nebūtų tokių „Senukų“, kokie yra šiandieną.

Džiaugiuosi, kad nemažai padalinių vadovų tapo 
tikrais įmonės šviesuliais, reprezentuojančiais jos 
vardą, tapo darnia komanda. Esu laimingas, jog 
beveik prieš dešimtmetį „Senukų“ prekybos tinklo 
vairą galėjau patikėti sūnui. Tikiu, kad laikydamie-
si įmonėje įsitvirtinusių nuostatų, tikrais šeimininkais 
subręs ir į kolektyvą įsiliejantys nauji specialistai.

Šiandien man labai svarbu, kad „Senukų“ koman-
da savo versle suvoktų dvasinių aspektų aktualumą, tų 
nuostatų įtvirtinimo aktualumą, kad kuriant verslą būtų 
formuluojamos tvarkos, padedančios ne tik gauti pelno, bet 
ir atrasti gyvenimo suvokimo metodikas, kurios patį tvarkų 
naudotoją skatintų jas tobulinti, siekiant ugdyti savo ir 
visuomenės kūrybiškumą. Tobulinkime gyvenimo patirties 
vienas kitam perdavimo mechanizmą, nes pagamintas daik-
tas laikinas, o visada tobulėjantis kūrybingumas – amžinas. 

Mes turime pačią didžiausią vertybę – žmones šalia 
savęs. Tik atsigręždami vienas į kitą, suvoksime harmoni-
jos vienybės poreikį ir išlaisvinsime kiekvienas savo sielą. 
Puoselėkime gerus tarpusavio santykius. Vertingiausia mums 
duota galimybė žemėje – tai galimybė tobulėti bendraujant. 

Mums prireiks dar daug pastangų, ugdant 
pasitikėjimą savimi, darbu, žadinant geranoriškumą 
kito žmogaus atžvilgiu. Stenkimės išgeneruoti jame 
sąmoningumo sėklą. Mokykimės iš praeities, vie-
nas iš kito, analizuokime ir bandykime suvokti 
save bei aplinkinius kaip gyvą įmonės organizmą.

Įgyvendindami naujus savo siekius, išanalizuokime iki 
šiol taikytas nuostatas, galbūt jau pasenusias, virtusias aklai 
išpažįstamais stereotipais. Gyvenimas verčia daryti išvadas, 
todėl ieškodami logikos ir naujų nuostatų atitikmens, de-
rinkime savo ir bendrovės interesus, skaitydamiesi su jos 
lūkesčiais, praeitimi ir dabartimi. Tik suvokdami naujų 
nuostatų esmę galime tobulėti, rinktis, dalyvauti visame, 
kas nauja, siekdami įgyvendinti savo ir savo vaikų tikslus. 
Suvokime ir tai, kad jokia visuomenė negali progresuoti, 
nesidomėdama asmeniu, kaip ir asmuo negali tobulėti, reali-
zuoti savo siekių be visuomenės, ignoruodamas jos interesus.

Vienas iš „laboratorinių darbų“ buvo algų skirstymasis. 
Su skausmu stebėjau vis dar išlikusį žmonių socialistinio 
mąstymo neperspektyvumą ir naujas grobuoniško kapita- 
lizmo apraiškas. Baugino kai kurių alkis pinigams ir no-
ras valdyti kitų likimus. O labiausiai pasigesdavau vieno 
– pastangų sukurti aplinką, kurioje žmonės taptų geresni.

Šiame kelyje bendrijos kūrimas buvo vienas svarbiausių 
mūsų uždavinių. Jos tvarką grindėme vienijimosi ir savitar-
pio pagalbos principu. Kiekvienas žinojome, kad kolekty-
vas mums reikalingas labiau nei mes patys sau. Tai padėjo 
suvokti verslo esmę, dėsnius, formuluojančius perspektyvią 
kryptį, ir įeiti į rinką.

Kiekvienas bręsta ir problemas sprendžia pagal savo 
galimybes. Galbūt daugeliui tai skaudu, bet asmuo, ig-
noruojantis bendrijos dėsnius, rizikuoja būti nerei-
kalingas. Mes patyrėme savo kailiu, kokių nuostolių 
gali atnešti kolektyvą ignoruojantis darbuotojas, ku-
riam anksčiau ar vėliau ir tenka atsakyti už savo klaidą.

Žmogaus, kaip vieneto, turtas vertingas tuomet, kai jis 
pasidaro visuomenės turto dalimi ir atspindi daugumos intere-
sus. Iš tiesų, kartais pamirštame, kad tai, ką žino ir moka keli 
asmenys, yra paimta iš visos visuomenės. O tai, kas pridėta, 
nėra nuosava, bet patikėta vienam, kad visi tuo naudotųsi.

Gaila, kad ne visi taip suprato bendruomenės kūrimą. 
Kolektyve atsispindėjo, nuo kokio baisaus užkrato kenčia 
mūsų visuomenė. Ko gero, mums pirmiems teko suvok-
ti, kad niekam kitam, o tik patiems teks susigrąžinti tik-
ros tiesos, jausmo, minties švarumo pojūtį, o svarbiau-
sia – sau priklausančią 
apsisprendimo teisę.

Savo nuostatas 
kūrėme ne tik sėdėdami 
prie stalo, bet ir dirb-
dami su žmonėmis, jaus-
dami vienas kitą. Žinoma, 
toli gražu ne visi išdrįso 
pripažinti savo trūkumus, 
daug teko kalbėti apie 
jautrumą, pagarbą, 
dėmesingumą. Skatini-
mas reikšti savo nuomonę, 
išsakyti nepasitenkinimą esama padėtimi kartais virsdavo 
Sizifo darbu. Tokiomis akimirkomis abipusės pastabos 
įgaudavo aukso kainą, nes nuo jų tikslumo, naudingu-
mo, talpumo priklauso visų gerovė ir bendras tikslas.

Analizuodami savo darbą, ieškojome logiškiausių 
sprendimų, atskleidžiančių darbuotojų sugebėjimus ir 
kūrybiškumą. Būtent taip po truputį laimėdavome vieną 
iš svarbiausių – žmonės tapdavo ne tarnautojais, bet 
šeimininkais. Vis dažniau padaliniuose buvo diskutuo-
jama apie vadovo ir pavaldinio santykių humaniškumą. 
Ir tai padėjo net, atrodytų, nereikšmingas darbuotojų 
funkcijas paversti kūryba. Juolab, kad kiekvienam 
darbuotojui stengėmės sudaryti vienodas galimybes. 
Juk svarbu ne atliekamo darbo pobūdis, bet žmogaus 
požiūris. Siekėme, kad tas požiūris būtų grįstas kūryba. 

    
Manau, visi vadovai norėtų, kad jų įmonės darbuoto-

jai būtų sąmoningi ir analizuotų ne tik savo, bet ir kolegų 
veiksmus. Ne visada pavykdavo atskirti asmenis, atėjusius 
į įmonę tik imti, nuo tų, kurie nori ne tik imti, bet ir duoti. 
Juk tas, kuris tik ima iš įmonės, ima ir iš visų darbuotojų. 
Sunkios tos atvirumo pamokos, bet buvo malonu matyti, 
kad „Senukų“ darbuotojai vis dažniau garsiai įvardija 
trūkumus, vis mažiau leidžiasi apgaudinėjami.

Suprantama, kai mažiau abejingumo, didesnė tikimybė 
išlaikyti rinkos reikalavimus. Juk rinka – tai pirmiausia 
konkurencija firmos viduje už geresnį rezultatą, kuris ku-
ria pažangą. Susitaikantys su supančiomis negerovėmis su 
pažanga nespėja. Prisitaikantys prie trūkumų darbuotojai 
tik stiprina netikusius padalinių vadovus, kuri būna stiprūs 
silpnesniųjų sąskaita. 

Todėl, ruošdami ir grūdindami darbuotojus rinkos 
sąlygoms,  turėjome  mokytis  panaudoti  kiekvieno  
psichologinį potencialą, mokyti analizės, padedančios 
sukaupti kuo daugiau informacijos, logiškiausio sprendi-
mo beieškant, ateities planavimo bei bendrų vizijų 
įgyvendinimo metu.

Bendravimas, geri tarpusavio santykiai buvo ir bus 
vieni iš svarbiausių įmonės kūrimo ir jos veiklos tobulini-
mo faktorių. Šiems tikslams siekti pradėtas leisti bendrovės 
laikraštis „Pabendraukime“. Norėjosi, kad laikraščio pub-
likacijos darbuotojams padėtų pajusti įmonės dvasią. 
Palaipsniui jis tapo keitimosi nuomonėmis, problemų 
analizės tribūna, informacijos šaltiniu apie įmonėje 
įgyvendinamas nuostatas, savininkų ir darbuotojų pastan-
gas kurti prekybos sistemą, apie prekybos tinklo plėtrą ir ją 
lemiančius faktorius.

Noras, kad įmonės laikraštis padėtų žmonėms ugdy-
tis vertybines nuostatas, gilinti išmintį, kad jie plačiau 
suprastų teisingumą, išsiplėstų tikėjimo ribos, kad kuo 
daugiau suprastų, suvoktų, jaustų, paskatino mus trans-
formuoti tiek jo apimtį, tiek pavadinimą. Laikraštyje, pa-
vadintame „Verslumo dvasia“, buvo pradėta sistemingai 
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Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Eglė Mikalauskienė, prekių temų vadovė (kairėje).

Aušra Grimalauskaitė, vyr. vadybininkė. Asta Ignatavičienė, archyvo specialistė (pirmoje eilėje, 2-oji iš kairės).

Eglė Maciunskienė, vadybininkė.

Diana Mikštienė, revizorė (dešinėje).

Administracinis pastatas kasdien auga 

2012 – 05 – 24

Jau įsibėgėjo septynių aukštų „Senukų“ administra-
cinio pastato (šalia prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“) 
statybos darbai. Čia įrengtų biurų patalpos bus pritaikytos 
beveik tūkstančiui darbuotojų. Bendras pastato plotas su 
požemine automobilių stovėjimo aikštele sieks 17 tūkst. kv. m.

Šį projektą įgyvendina nekilnojamojo turto plėtros ir 
valdymo patirties turinti bendrovė „Baltic RED“. Jos specia- 
listai, pasitelkdami Lietuvos ir užsienio techninius konsultan-
tus, ypač daug laiko ir pastangų skyrė ekonomiškai pagrįstų 
techninių sprendimų paieškai, siekiant užtikrinti ne tik 
investicijų, bet ir tolesnio pastato eksploatavimo efektyvumą. 

„Minėtam objektui keliami patys aukščiausi kokybės 
reikalavimai, todėl projekto įgyvendinimo ir valdymo 
darbus suplanavome itin tiksliai. Esame įgiję pakanka-

Tik atsigręždami vienas į kitą, nuoširdžiai bendraudami suvoksime harmonijos vienybės poreikį.

mai patirties, kurios reikalauja sudėtingos šiuolaikiško 
ir ypač funkcionalaus biuro pastato statybos. Tai rodo ir 
įmonės „Baltic Shopping Centers“, su kuria bendradar-
biavome statydami prekybos parką „Banginis“ Vilniuje 
ir „Megą“ Kaune, vėl mums parodytas pasitikėjimas“,– 
sakė Suomijos koncernui priklausančios bendrovės 
„YIT Kausta“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.

Išskirtinės architektūros „H“ raidės formos septynių 
aukštų pastato projektą parengė UAB „Sweco Lietu-
va“ ir architektas Gintautas Natkevičius. Administra-
ciniame pastate bus įrengta konferencijų salė, biurų, 
pasitarimų, maitinimo patalpos. Kiemeliuose ketinama 
įkurti reprezentacines ir darbuotojų poilsiui skirtas erdves.                                                                                 

  „Verslumo dvasios“ inf.

Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

„Atsakomybę ugdanti, 
dinamiška aplinka keičia 

požiūrį į verslą…“
„Kuo daugiau kolektyve teisingas gyvenimo ir darbo 

nuostatas išsiugdžiusių darbuotojų, kuo mažiau save 
žalojančių blogomis mintimis, tuo didesnė galimybė atlikti 
bet kokią užduotį, tuo labiau progresuoja įmonė, tobulėja 
jos žmonės“, – prieš dešimtmetį mūsų įmonės laikraštyje 
samprotavo tuometinis Informacinių sistemų skyriaus 
vadovas Tomas Juška, jau tada turėjęs septynerių metų 
darbo šiame skyriuje ir „Senukuose“ patirtį. 

„Tai įmonės pulsas – jūsų skyriaus rankose? – 
žinodami apie šio padalinio pastangas, auginant bendrovės 
darbuotojų kompiuterinį raštingumą, tada lyg tarp kitko 
klausėme Tomo. Todėl, kad įmonė, pradėjusi savo veiklą, 
turėdama tik kelis kompiuterius, tuo metu jau neįsivaizdavo 
išsiplėtusios savo veiklos be kompiuterinės sistemos. Šią 
techniką prižiūrinčių specialistų rankose iš tiesų buvo visų 
firmos prekybos centrų ir daugelyje šalies regionų esančių 
„Senukų“ firminių parduotuvių pulsas.

Į klausimą tuomet informatikų vadovas atsakė taip: 
„Įvairių kompiuterinių programų rengimas ir tobulinimas, 
nuolatinė pagalba visiems darbuotojams jas įsisavinant – 
tai nuolatinis įtemptas kūrybinis darbas. 

Visų padalinių specialistai darbų turi daug ir dažnas 
stengiasi juos atlikti atsakingai. Kiekviena diena – tarsi 
nauja treniruotė. Eini miegoti ir keliesi su mintimis, ar 
viską padarei vakar, prieš savaitę, ar neišlys kokia klaidelė, 
kurioje nors įdiegtoje programoje. Reikia siekti suvaldyti 
įvairias problemines situacijas ir svarbu, kad komanda 
mokėtų greitai rasti optimalius sprendimus problemoms 
išspręsti. Be visos komandos narių geranoriškumo, 
tarpusavio supratimo ir sugebėjimo bendrauti, surasti 
teisingus atsakymus būtų neįmanoma“.

* * *
Negalėjome Tomo nepakalbinti ir dabar, kai „Senukai“ 

švenčia savo veiklos 20-metį, kai jis jau vadovauja 
dideliam logistikos darbuotojų kolektyvai, yra bendrovės 
direkcijos narys ir įmonėje dirba jau 17-uosius metus. 
Mūsų pokalbį jis pradėjo mintimis apie atsakomybę, kurią 
tenka prisiimti darbe ir kuri kiekvieną dieną verčia ieškoti 
sprendimų, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje.

„Ar anksčiau dirbant IT skyriuje, ar dabar – logistikos 
ūkyje, visą laiką reikėjo ir reikia, kad padalinys skubiai ir 
kokybiškai vykdytų savo veiklą, – samprotavo Logistikos 
direktorius. – „Senukų“ verslo aplinka visada kėlė 
ir, manau, ateityje kels griežtus reikalavimus, nes tai 
pelno siekianti organizacija. Griežti reikalavimai, mano 
nuomone, - tai vienas iš įmonės sėkmės garantų. Norint 
rasti sprendimus keliamiems reikalavimams įgyvendinti, 
tenka ilgai ieškoti palankiausių būdų. Bet pirmiausia reikia 
suprasti ir prisiimti atsakomybę, kad padalinys, kuriam 
vadovauji, turi įvykdyti bendrovės verslo diktuojamas 
užduotis, kad nuo gauto rezultato priklauso ir tolimesnio 
proceso sėkmė“.

Tai, anot Tomo, vienareikšmiškai ugdė didelę 
atsakomybę už galutinį padalinio veiklos rezultatą įmonei. 
„Sunkumai mus grūdina. Jeigu jų nebūtų, bijotume 
prisiimti atsakomybę, jokiu būdu neturėtume išsiugdę 
tokios komandos, nebūtų tokios patirties ir kompetencijos, 
su kuria sugebame suvaldyti vieną didžiausių Baltijos 

šalyse logistikos terminalą“, – tvirtino įmonės senbuvis.
Kiekviename padalinyje yra sava specifika. Sandėliuose – 

taip pat. Kaip vadovui logistikoje pradžioje buvo sunku – 
reikėjo laiko susipažinti su darbo specifika, su problemomis, 
su žmonėmis, jų poreikiais ir galimybėmis. „Visi esame 
savaip unikalūs kaip asmenybės ir jeigu kiekvieno savybes 
panaudojame teisingai, susiformuoja stipri komanda, – 
samprotavo pašnekovas. – Jeigu norime, kad žmonės 
atliktų tas funkcijas, kurios jiems patikėtos, visi jie turi 
daryti tą darbą, ką kiekvienas gali daryti. Privalai pastebėti 
ir blogus, ir gerus dalykus – stipriąsias puses. Jeigu blogai 
susidėliosi prioritetus ir darbus paskirsi ne tam žmogui – 
nebus laukiamo rezultato, nuvilsi ir įmonę, ir komandą, o 
tuo pačiu prarasi pasitikėjimą savo, kaip vadovo, jėgomis“. 

Tomas tikino, kad tik noras sau įrodyti, jog naujas 
iššūkis įveikiamas, duoda rezultatų. Malonu sulaukti 
to lūžio, kai suvoki kuria kryptimi reikia eiti, ką reikia 
keisti. Bet be pastangų suvokimas neateina. Tai, pasak jo, 
ne trumpų distancijų bėgimas, o maratonas, iš daugelio 
epizodų susidedantis ilgas kūrybinis darbas. Kiekvieną 
kartą su komanda pasiekus nors ir po mažytę pergalę didėja 
pasitikėjimas savimi, o ir darbuotojai pradeda tavimi tikėti.

„Malonu dirbti su kolektyvu, kuriame vieni kitus 
suprantame, – bendrovės logistikoje dirbančiais 
kolegomis džiaugėsi T. Juška. – Nesistengiama išsisukti, 
kažko nedaryti, o vieni kitus telkiame tam, kad pasiektume 
vienokį ar kitokį tikslą. Ką jau ką, o tai, kad darbas, 
„Senukuose“ mus visus mokė ir moko įvairiose situacijose 
priimti greitus sprendimus, sutelkti komandą, jau seniai 
suvokėme. Ir ypač svarbu, jog moko kartu su komanda 
prisiimti atsakomybę, kad tie sprendimai atitiktų įmonės 
siekius, verslo strategiją. Gyvenant tokioje atsakomybę 
ugdančioje, dinamiškoje aplinkoje keičiasi požiūris tiek 
į verslą, tiek į pačią įmonę, aplinką, tiek ir į gyvenimą“. 

Kalbėjosi Antanas Marčiulionis
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Menas verslą kurti taip, kad jis neštų naudą sau ir visuomenei.

Bendrovės 20-mečiui skirto konkurso nugalėtojos pamąstymai
Kokios mūsų bendrovės vertybės, kiti veiksniai padėjo jai išsilaikyti rinkoje 20 metų ir išlikti 

lydere? Tokia tema paskelbtame konkurse dalyvavo daugelis įmonės darbuotojų. Originaliausių 
minčių autore pripažinta Milda Sapiegaitė. Šios vadybininkės pamąstymus pateikiame 
laikraščio skaitytojams.

Apie įžvalgumą rinkoje ir kitus verslo ramsčius
Jeigu praeitame šimtmetyje įmonėms užteko 

turėti patikimo kapitalo, kuris natūraliai lėmė 
sėkmę rinkoje, šiandien to nebepakanka. Jų 
veiklos sėkmę lemia visa eilė veiksnių. 

Siekiant sėkmingai konkuruoti rinkoje, 
privalu turėti visą kompleksą charakteristikų 
bei, kas yra turbūt svarbiausia, jas nuolat to-
bulinti. Ne vienas pavyzdys rodo, jog didžiulės 
pelningos kompanijos gali per keletą metų pra-
rasti savo rinkos pozicijas ar net žlugti. Dažnai 
sunku įvardinti vieną priežastį ar asmenį, kaip 
pagrindinį veiksnį, nulėmusį tokią jų baigtį. 

*  *  *
UAB „Senukų prekybos centras“ (SPC) 

pradėjo tikrai ne nuo didelio kapitalo ar sėkmingų 
rinkos sąlygų, tačiau daugelį metų yra rinkos 
lyderė buities, namų ūkio bei statybinių prekių 
prekyboje. Kodėl? Manau, jog nuo pat pradžių 
buvo tinkamai pasirinkta strategija. Bendrovės 
raidoje matome labai aiškų nuolatinį augimą bei 
plėtrą. Dalis sėkmės yra tame, jog kone kiek-
vienas žmogus Lietuvoje šį tinklą asocijuoja su 
dideliu pasirinkimu, prieinamumu bei geru prekės 
kokybės bei kainos santykiu. Įmonės šūkis „Visa-
da išsirinksi“, jeigu ir ne visu 100 proc., daugeliu 
atvejų efektyviai veikia. 

Didelėse įmonėse ypač svarbu orientuotis 
į ilgalaikę perspektyvą. Lankstumas yra labai 
svarbus, tačiau jis ypač svarbus siekiant pastovaus 
ilgalaikio tikslo. Mano nuomone, SPC visada 
buvo orientuotas į rinkos lyderio poziciją – mūsų 
tinkle vartotojai gali pasinaudoti didžiule įvairių 
kainų, kokybinių lygių, prekių ženklų pasiūla. 

*  *  *
Per didelė verslo diversifikacija dažnai truk-

do, noras aprėpti pernelyg plačiai apsibrėžtą rinką 
gali būti didelė kliūtis įmonės sėkmei. „Senukų“ 
pasirinkta diversifikacija (mažmeninė preky-
ba, urmas, elektroninė prekyba) veiklos neap-
sunkina, o tik plečia tiek bendrovės darbuotojų, 
tiek vadovų požiūrį bei rinkos pažinimą, didi-
na patirtį. Tokia diversifikacija leidžia užmegzti 
dar naudingesnius kontaktus su tiekėjais bei lemia 
konkurencingumą rinkoje. 

„Senukų“ prekybos tinkle – dar viena 
naujovė: atidaryti užsakomosios prekybos 
salonai. Juose siūlomos prekės iš katalogų 
(taikoma lanksti kainodara), jos užsakomos 
pagal pavyzdžius, rūpinamasi, kol prekės 
patenka pas klientus, teikiamos interjero 
projektavimo, meistrų, užuolaidų siuvimo, 
transporto ir kitos paslaugos.

„Ši prekybos forma skirta tiems, ku-
riems vis tiktai iš plataus bendrovės siūlomo 
asortimento pageidaujamo pirkinio išsirinkti 
nepavyksta. Ypatingai aukštos kokybės  
brangiai kainuojančių prekių dar mažoka. 
Ne dėl to, kad jų nenorime ar negalime 
pasiūlyti, o todėl, kad taip būtų įšaldytos 
lėšos. Pirkėjų, norinčių įsigyti tokių prekių, 
yra palyginti nedaug. Jie ir iki šiol galėjo 
užsisakyti gerokai iš kitų išsiskiriančių, bet 
brangiau kainuojančių, sakykim, vonios 
kambario baldų, židinių, montuojamosios 
buitinės technikos, bet tokių sąlygų, kaip da-
bar, neturėjo. Reikėdavo sulaukti atsilaisvi-
nusio konsultanto, prekę rinktis iš katalogų, 
apie ją daugiau sužinoti, aptarinėti įsigijimo 
tvarką. Visa tai tekdavo daryti laukiant ne-

kantraujantiems kitiems klientams. Gaišdavo 
laiką ir vieni, ir kiti“, – naujovę komentavo 
Užsakomosios prekybos vadovas Viktoras 
Stundžia.

Didžiuosiuose prekybos centruose 
užsakomąją prekybą pradėjus organizuoti 
specializuotuose salonuose, o mažesnėse 
parduotuvėse – klientams patogiose 
užsakymų priėmimo vietose, situacija 
pasikeitė. Aptarnauti čia užsukusius pirkėjus 
sudarytos palankios sąlygos – neskubant, 
vartant daugybę katalogų, išklausant kvalifi-
kuoto vadybininko nuomonės apie kiekvieną 
sudominusią prekę. O siūloma jų daugybė 
ir labai įvairių: pavyzdžiui, pradedant nuo 
medinės vonios ir baigiant moderniau-
siais renesanso, baroko, avangardinio stilių 
šviestuvais. 

„Žvalgydamiesi prekybos salių ekspo- 
zicijose ir neradę norimos prekės, ateikite į 
specializuotų užsakymų salonus bei skyrius 
ir čia tikrai, specialistų padedami, surasite 
sau mielą namų interjero detalę ar kitą 
prekę“, – kvietė užsakomosios prekybos va-
dovas.

           „Verslumo dvasios“ inf.

Pirkėjų patogumui - ir užsakomosios 
prekybos salonai

UAB „Senukų prekybos centras“ yra „ap-
suptas“ tokių verslų, kurie leidžia bendrovei 
būti dar konkurencingesne. Tai įvardinčiau 
kaip visapusišką SPC rėmimą, kad įmonė rinkoje 
turėtų tvirtą pagrindą. 

*  *  *
Manau, kad bendrovė visada pasižymėjo 

įžvalgumu rinkoje, todėl ir šiandieną sugebame 
vartotojams pasiūlyti tinkamus bei konkurentiškus 
produktus. Toks vartotojų poreikių žinojimas yra 
sąlygojamas didelio prekybos tinklo, tūkstančių 
darbuotojų, rinkos situaciją išmanančių firminių 
parduotuvių, kurie visi kartu bendraudami su 
klientais sugeneruoja didelį kiekį žinių apie rinką. 
Ši informacija yra itin naudinga, spendžiant tinklo 
asortimento klausimus, plėtrą, kainodarą, bendra-
darbiaujant su tiekėjais.  

  *  *  *
Daugiau nei 150.000 prekių pozicijų pa-

sako, kad bendrovė turi gausybę tiekėjų. Įmonė 
nuolatos jų ieško patikimesnių, geresnių 
tiekimo sąlygų, geresnių prekių (įvairiomis 
prasmėmis – tiek kokybės, tiek kainos, tiek 
dizaino ir pan.), geresnių logistikos sąlygų. 
Daug metų lojaliai bendradarbiaujame su toki-
ais tiekėjais, kurie gali pasiūlyti visą kompleksą. 
Manau, kad įmonės vadybininkai sugeba susitarti 
su jais ir į šį bendradarbiavimą dažnai žiūri su il-
galaike perspektyva. 

  *  *  *
SPC visada buvo ir yra  orientuotas į dar-

buotojus. Jiems yra sukurtos motyvacijos siste-
mos, galimybės tobulėti, kilti karjeros laiptais, 
rinktis tą įmonės sferą, kuri labiausiai atitinka 
darbuotojo poreikius, bendrauti su kitais dar-
buotojais, sieti laisvalaikį su bendrove (įvairūs 
renginiai, užsiėmimai, mokymai). Sukurtos 
pagalbinės sistemos, kurios leidžia tinkamai pla-
nuotis darbą, efektyviai dirbti. Tokio tipo sistemų 
naudojimas įmonėje tik dar kartą įrodo įmonės 
inovatyvumą ne tik prekių asortimente, bet ir jos 
viduje. Darbuotojams nuolat keliami aukšti rei-
kalavimai leidžia ir jiems patiems, ir bendrovei 
nuolatos tobulėti.     

Milda Sapiegaitė

SENUKAI įsitikinę: Karjeros dienos – vienas būdų 
mažinti jaunimo nedarbą

UAB „Senukų prekybos 
centras“ – viena iš tų įmonių 
šalyje, kuri neabejinga jaunimui. 
Tikėdama jo perspektyvomis, 
bendrovė jau ne pirmus metus 
įdarbina ką tik mokslus baigusius 
ar dar besimokančius ir praktikos 
neturinčius jaunus specialistus.

Šį pavasarį buvo itin ak-
tyviai bendradarbiauta su stu-
dentais – per mėnesį dalyvauta 
Kauno technologijos universiteto 
(KTU), ISM Vadybos ir ekono-
mikos universiteto bei Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto 
Karjeros dienų mugėse. Renginių 
metu SENUKAI sulaukė didžiulio 
studentų dėmesio. Jaunuoliai ne 
tik drąsiai domėjosi praktikos bei 
įsidarbinimo galimybėmis, bet ir 
aktyviai dalyvavo įmonės sureng-
tose loginėse rungtyse. 

„Kol kiti skundžiasi, kad nėra 
darbo, aš einu ir domiuosi, ieškau. 
Karjeros dienos – puiki proga to-
kioms paieškoms. Esu įsitikinęs: 

kas tikrai nori, tas ir suranda“, – mintimis 
dalijosi KTU Statybos fakulteto trečiojo 
kurso studentas Tautvydas.

Didelio KTU studentų susidomėjimo ir 
antplūdžio sulaukė televizijos ir radijo laidų 
bei renginių vedėjo Rolando Vilkončiaus 
paskaita. Su studentais jis diskutavo šiandien 
jaunimui  jautriausia – nedarbo Lietuvoje – 
problema ir jos sprendimo būdais. „Kar-
jeros dienos – tai puiki galimybė studen-
tams pažinti darbo rinką, į kurią jie žengia. 
Motyvuoti studentai iš šio renginio galėjo 
pasisemti labai daug naudos“, – po gerą 
pusvalandį užsitęsusios diskusijos su stu-
dentais kalbėjo R. Vilkončius.

Vakariniame KTU renginyje „Ingenium“ 
įmonių atstovai turėjo puikią galimybę iš 
arčiau susipažinti su talentingiausiais stu-
dentais, stebėti, kaip jie įveikia įvairiausias 
logines bei kūrybines užduotis, ir net patys 
jose dalyvauti.

„Džiugu ne tik stebėti, bet ir pabendrauti 
su talentingu jaunimu, kuris po kelerių metų 
įsilies į darbo rinką. Šiuo metu kviečiame 
darbo pokalbių geriausiai pasirodžiusius 
studentus, kuriems bus suteikta galimybė 
pas mus įsidarbinti“, – tvirtino SENUKŲ 
personalo direktorė.

                          Jurgita Štulpinaitė
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Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

Kai žvelgiu į privatizuotų Apdai-
los darbų valdybos, Jonavos gatvėje, 
apgriuvusių pastatų nuotraukas, visada 
džiaugiuosi tuo, kad buvau liudininkė to, 
kaip vietoje jų augo modernus prekybos 
miestelis. Tikrai turėjome kuo didžiuotis, 
kai čia viena po kitos buvo atidaromos bui-
ties, namų ūkio prekių, statybinių medžiagų 
parduotuvės, daugėjo darbuotojų, o 
pirkėjai atvirai reiškė pasitenkinimą vis 
didėjančiomis galimybėmis įsigyti norimų 
prekių. Tada visi „Senukuose“ dirbę žmonės 
tikėjo, kad po dešimties ar dvidešimties 
metų būsime savo veiklos lyderiai šalyje, 
turėsime daug modernių prekybos centrų.

Vis naujai kolektyvą papildantys jauni 
darbuotojai gal dar ir nežino, kad „Senu-
kai“ – sparčiai augusio ir brendusio kole-
ktyvo vienybės vaisius. Ne vienam esu pa-
sakojusi, kaip jau tada mūsų dar nedidelė 
grupė darbuotojų, matydami vienas kito 
entuziazmą, stengėmės ir pagal savo ga-
limybes būti naudingi, neskaičiuodami 
darbo valandų, nelaukdami atlygio. 

Bendrovėje dirbu nuo pirmosios jos 
veiklos dienos – 20 metų. Šiandien maty-
dama  tokį didelį įmonės žmonių kolektyvą, 
jaučiu baltą pavydą ir džiaugsmą dėl 
„Senukų“. Padalinių vadovai važiuoja nau-
jausiomis bendrovės mašinomis, naudojasi 
jos lėšomis – sveikatos draudimu ir kitomis 
lengvatomis. Toli nužengė mūsų įmonė.

Visiems darbuotojams noriu palinkėti 
prasmingo darbo, pasitikėjimo ir pagarbos 
vienas kitam. 

     Vida Grinienė

Modernumu išsiskiriantis mūsų bendrovės 
prekybos centras Kaune, Draugystės g. buvo 
bene pirmoji šalyje buities, ūkio prekių ir 
statybinių medžiagų parduotuvė, įrodžiusi, 
kad savitarna galima prekiaujant ir tokio 
pobūdžio prekėmis. Tą teko įrodinėti mums, 
šioje įmonėje prekybos verslo išmokusiems, 
senbuviams. Po Jonavos g. įkurto originalaus 
prekybos miestelio tai buvo naujas iššūkis, 
kiekvieną čia dirbantį skatinantis tobulėti, 
ieškoti kelių pas pirkėjus. Kitaip sakant, iš 
„Senukų“ savininkų gavę naujas erdvias pa-
talpas su šiuolaikiška prekybos įranga, atsisto-
jome ant gerokai aukštesnės verslo mokymosi 
pakopos.

Bendrovėje sukurta bazė kiekvie- 
nam norinčiam tobulėti, manau, yra vienas 
svarbiausių prekybos verslo komponentų. Ne 
vien stogas virš didžiulių jaukių patalpų su 
gausybe prekių, verčiančių kuo daugiau apie 
jas žinoti – ir ta, sakyčiau, unikali įmonės 
specialistų ruošimo mokykla, kurios pamokos 
daugelį mūsų atvedė į vienokias ar kitokias 
vadovaujančias pareigas. Kai tokioje aplinkoje 
kasdieną esame, tik jos nevertinant, negalvo-
jant apie ateitį, įmanoma pasilikti tobulėjimo 
užribyje.

Ne tik saldainiai, bet ir spynos, lankstai gali 
būti patraukliame „rūbe“ – tai, ir dar daug ką 
gamintojams teko įrodinėti, iš jų išsireikalauti.

Prekybos verslo komponentus 
„gaminomės“ patys

Tai, kad SENUKAI rinkoje jau se-
niai yra pelnę gerą vardą, ir savos 
specialistų ugdymo mokyklos nuopel-
nas. Galėčiau pasakyti, kad dar spėjau 
pabūti prie šios mokyklos kūrimo 
ištakų, nes į bendrovę atėjau prieš 17 
metų. Su vadybininko darbo speci-
fika supažindino tuomet patirties jau 
turėję kolegos, bet mūsų visų – apie 
kelių dešimčių tuo metu kolektyve 
dirbusių žmonių – didžiausiu mokyto-
ju buvo įmonės savininkas Augustinas 
Rakauskas. Tada ir buvo formuojami 
tie šiandien mums visiems labai ge-
rai žinomi komandinio darbo kūrimo 
principai: negali taip būti, kad nau-
jam darbuotojui labiau patyręs kolega 
nepadėtų, kad jį paliktų „plaukti“ vieną.

Toks požiūris vis labiau plito, 
tapo sistema, kuri nuolat tobulina-
ma. Buvo sukurta ir sistemingai at-
naujinama mokymo metodika. Todėl 
ir sakoma, kad SENUKAI – viena 
geriausių praktinio mokymo įmonių.

Žinoma, mūsų, bendrovės senbuvių, 
darbo pradžia buvo net nepanaši į 
dabartinę, o ir sąlygos kitokios. Juk tada 
vienu telefonu naudojomės keturiese 
ar net šešiese. Norėdami paskambinti 
savo klientui, laukdavome eilės, kad 
nebūtų švaistomas laikas, mokėmės, ką 
ir kaip kalbėti. Tai, sakyčiau, padėjo ir 
tarpusavyje darbo reikalus aptarinėti 
konkrečiai, dalykiškai. Versle šie da-
lykai yra labai svarbūs.

                                              Raimundas   Lukaševičius

Komandos kūrimo 
principai turi gilias šaknis       

Siūlėme, tarėmės, ginčijomės ir ver-
slo grupių padedami, pasiekėme savo. 
Taip artėjome prie pirkėjo. O kai preky-
bos centras išsiplėtė dar kone tiek pat, 
vėl viską „aukštyn kojomis“ ne kartą  
vertėme, naujus padalinius kūrėme. Ir 
nieko čia nėra svarbiau už iniciatyvų 
palaikymą, už tai, kad joms parengta 
gera dirva, kad kūrybingiausi žmonės 
užima naujas, atsakingas pareigas.

Visos veiklos gijos susipynė į 
vieną didžiulę pynę: savininkų, ad-
ministracijos siekiai, senbuvių patirtis, 
specialistų žinios, naujų žmonių pas-
tangos, lėšos, skirtos jų mokymui...

                                                                     Danutė Staniulienė

Jonavos g. įsigytų griuvenų vietoje 1992-1996 - aisiais išaugo prekybos miestelis.

2000-ųjų vasarą atvėrusi duris parduotuvė Zarasuose 
buvo pirmąja regionine „Senukų“ kapitalo įmone.

2002-aisiais „Senukai“ įžengė į Vilnių – pirkėjai plūste plūdo į 
ypač modernų prekybos milžiną, atvėrusį duris Ukmergės g.

2002-aisiais Mažeikiuose pradėjęs veikti mūsų įmonės 
prekybos centras greitai tapo pirkėjų traukos centru.

2001-aisiais Kaune, Draugystės g.,  atidaryta 16 tūkst. kv. 
m parduotuvė už ankstesnes ne tik daug kartų didesnė, 
modernesnė – tai buvo pirmas svarbus žingsnis, kuriant eu-
ropinio standarto prekybos įmones.

Taip brendo „Senukai“... Verslo perspektyvumą lėmė kolektyve išsiugdytos nuostatos.

Bendrovės stiprybė – 
komandinio darbo vaisius

Prienų rajono gyventojai mūsų bendrovės prekių 
sulaukė 2001-ųjų gruodį.
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„Kurdami „Senukus“ tikėjomės, kad galėsime didžiuotis pateikdami produktą, kuriamą dvasiniais pagrindais, naudojant verslą kaip instrumentą.“ /Augustinas Rakauskas /

Taip brendo
„Senukai”      

Dirbant bendrovėje prabėgo 20 metų. Toks 
jausmas, kad praėjo visa amžinybė. Per tą laiką 
užaugo vaikai, išaugo ir suklestėjo „Senukai“. 

Daug visko buvo, tačiau labiausiai įsiminė 
akimirkos, kai 1995-aisiais pirmąją bendrovės 
parduotuvę (Jonavos gatvėje) nuniokojo 
gaisras, o po jo vyko kolektyvo susirinki-
mas. Visi jautėmės tarsi vienas organizmas. 
Dar ir dabar nepasimiršta tas virpuliukas bei 
pasididžiavimas, kad ir aš čia esu. Tada, kai 

Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

Alytus, 2007-ieji. „Manau, kad Lietuvoje gerai žinomi „Senukai“ savo veiklą 
susiejo ir su Dzūkijos sostine neatsitiktinai – tai sparčiai modernėjančio mūsų mies-
to įvertinimas“, – atidarant 6 500 kv. m prekybos centrą kalbėjo Alytaus vadovai. 
– Jeigu įrengtos tokios didžiulės patalpos, siūloma tokia gausybė įvairių prekių, va-
dinasi tikima, kad čia dažnai lankysimės“.

Tai didžiausias Dzūkijoje tokio pobūdžio specializuotas prekybos centras.

Klaipėda, 2008-ieji. Prie Baltijos pr. ir Šilutės plento transporto žiedo įsikūrusio modernaus prekybos komplekso 
„Banginis“ atidarymą miesto visuomenė prisimins ilgai – šventine nuotaika šis prekybos milžinas alsavo šešias dienas. 

30 tūkst. kv. m ploto komplekse daugiausia vietos skirta „Senukų“ asortimento prekėms.

Pirmiausia buvo vizijos apie šiuolaikišką ūkinių prekių 
parduotuvę. Vieno iš kooperacijos atkurtoje laisvoje Lietuvo-
je pradininkų Augustino Rakausko vizijos ir bendraminčių 
ieškojimas. Buvo pirmoji patalpėlė grupelei žmonių – 
išsinuomotas butas Kaune, Donelaičio gatvėje. Buvo va-
gonai, tapę pirmosiomis parduotuvėmis ant ratų. Jais buvo 
vežama druska, kalkės, „kaustikinė“ soda, kreida ir  tuo 
prekiaujama…

Šie faktai minėti ne kartą ir dar bus minimi dažnai. 
Tai „Senukų“ – didžiausio Baltijos šalyse prekybos buities, 
namų ūkio prekėmis ir statybinėmis medžiagomis tinklo – 
pradžių pradžia. Kažin, ar kada nors ji gali būti pamiršta.

1992-aisiais, kai ką tik sukurtos bendrovės turtu 
tapo įsigyti menkaverčiai pastatai Jonavos gatvėje, buvo 
didžiulis noras jas pagal galimybes kuo greičiau pritai-
kyti pamažu didėjančio kolektyvo reikmėms. Jau dirbo 
nedidelė grupelė vadybininkų, sekretorė – kadrų inspektorė, 
buhalterė – jiems visiems, tikėjusiems Augustino Rakausko 
svajonėmis apie būsimas modernias parduotuves, reikėjo bent 
minimalių darbo sąlygų ir pragyventi leidžiančių atlyginimų.

Daugėjo organizuotos didmeninės prekybos klientų. 
Buvo pradėti rengti kuklūs verslo planai, grindę pama-
tus sistemingai veiklai. Kasdieninis darbas, susirinkimai, 
individualūs pokalbiai su bendrovės vadovu buvo vadybos, 
bendravimo su klientais pamokos, skatinusios vis labiau 
atsižvelgti į jų poreikius. Pradėta organizuoti paslaugų ir 
gamybos sfera – taip pat besikaupusios patirties rezultatas. 

1995-ieji labiau už viską primena kolektyvo pas-
tangas niekais pavertęs didžiulis gaisras. Kaune, Jo-
navos gatvėje, augančiame prekybos miestelyje jau 
„įsisiūbavusios“ parduotuvės suniokojimas buvo tarsi 
pasityčiojimas. „Nelaimės padarinius stengėmės sumažinti, 
kaip kas galėjome, kaip sugebėjome, – kolegoms ne 
kartą yra pasakoję senbuviai. – Iš sudegusios pirmosios 
mūsų parduotuvės buvo išgelbėta daugybė prekių, im-
tasi priemonių, kad ugnis nenuniokotų kitų pastatų…“

Prireikė tik pusmečio, kad gaisro nusiaubusioje vietoje 
iškiltų nauja, daug modernesnė dviejų aukštų parduotuvė, da-
bar vadinama 2-ąja.

Ėjo 1997-ieji, kai Lietuvoje žodžio „franšizė“ reikšmę dar 
nedaug kas žinojo, o „Senukų“ specialistai juo pabandė „atrakin-
ti“ kitų bendrovių duris – čia juos taip pat viliojo noras įsitvirtinti 
rinkoje. Kartu su įvairiuose šalies regionuose dirbančiais ko-
legomis. „Gal norite tapti mūsų įmonės atstovais? – siūlė ir 
aiškino plintančio franšizės – naujo verslo modelio – esmę. 

Taip ir buvo pradėtas kurti mažmeninės prekybos tink-
las, sudaręs galimybę plėtoti prekybos verslą savarankiškai 
dirbančioms akcinėms bendrovėms. Ir vieniems, ir kitiems 
reikėjo patikėti tuo, ką siūlė pasirašomos bendradarbiavimo 
sutartys, reikėjo drąsos, nes mokytojų ir patarėjų nebuvo. 

Partnerystė su daugiau kaip pusšimčiu mūsų įmonės atstovų 
regionuose, ryšiai su šimtais užsienio ir šalies tiekėjų turėjo 
daug įtakos tam, kad 2000-aisiais „Senukai“ buities, ūkinių 
prekių ir statybinių medžiagų šalies rinkoje jau buvo pirmau-
janti įmonė, pirkėjams siūliusi 40 tūkst. pavadinimų prekių.

2001-ieji įmonės istorijoje taip pat buvo išskirtiniai. 
„Kaune, Draugystės gatvėje, atidarytas naujas prekybos cen-
tras – tai naujas požiūris į klientą, jo poreikius ir lūkesčius, tai 
aukštesnis aptarnavimo lygis ir pirmasis svarbus žingsnis, ku-
riant europinio standarto prekybos įmones. Tai pirmoji tokia 
moderni parduotuvė Lietuvoje po vienu stogu (16 tūkst. kv. 
m), prekiaujanti įvairiausiomis statybinėmis medžiagomis, 
buities, namų ūkio ir laisvalaikio prekėmis.“ – rašė spauda.

Eskizai bendrovės 
istorijai

kalbėjo Augustinas, atrodė, kad 
jo žodžiai skirti kiekvienam ten 
esančiam asmeniškai. Dauge-
lio akyse ir ašaros pasirodė.

Jau tada pajutome bendrovės 
vadovo sugebėjimą realiai vertinti 
situaciją, įžvelgti, kas svar-
biausia ir ko reikia imtis rytoj, po 
savaitės, mėnesio… Šis jo bruožas 
labai greitai „Senukus“ išplukdė į 
didžiuosius verslo vandenis, o da-
bartiniai jaunieji vadovai toliau 
sėkmingai tęsia jo pradėtą veiklą.

Įmonėje darbuojuosi du 
dešimtmečius ir tuo džiaugiuosi. 
Todėl, kad brendau kartu su „Senu-
kais“. Reikėjo tobulėti, ugdyti save, 
nuolat gilinti profesines žinias. 

Sąžiningo darbo, kruopštumo, 
drausmės mokymas įmonės 
augimui turėjo bene didžiausią 
įtaką. Kolektyve išlieka ryžtingi 
jauni žmonės, suprantantys, 
ką reiškia darbuotis stabiliai 
dirbančioje, strateginį mąstymą 
ugdančioje firmoje.

Audronė Načajienė  

Kaune, Vytėnuose, unikalus prekybos ir laisvalaikio kompleksas „Mega“ iškilo per pusantrų metų. 2005-ųjų pabaigoje 
atvėręs duris analogų Baltijos šalyse neturintis objektas tapo mėgiamiausia Vidurio Lietuvos gyventojų apsipirkimo vieta.

Rokiškį savo prekybos centru mūsų įmonė pradžiugino 2003-iai-
siais. Rajono gyventojai įrodė, kad tokia platų prekių asortimentą 
siūlanti parduotuvė jiems buvo reikalinga. 

Panevėžyje 2006-aisiais atidarytas 7000 
kv. m prekybos centras pradėjo prekiauti 32 
tūkst. pavadinimų  prekių. Buvo įdarbinta 110 
panevėžiečių. 

Ukmergėje 2002-aisiais šalia buvusios 
mūsų bendrovės parduotuvės mažiau nei per 
pusmetį išaugo modernus ir kelis kartus didesnis 
prekybos centras. 

Nugriovus tokius menkaverčius pasta-
tus, iškuopus šiukšlynus, 1993-iaisiais šioje 
vietoje iškilo pirmoji kolektyvą bei pirkėjus 
stebinusi parduotuvė.
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„Senukai”      

Klaipėda, 2008-ieji. Prie Baltijos pr. ir Šilutės plento transporto žiedo įsikūrusio modernaus prekybos komplekso 
„Banginis“ atidarymą miesto visuomenė prisimins ilgai – šventine nuotaika šis prekybos milžinas alsavo šešias dienas. 

30 tūkst. kv. m ploto komplekse daugiausia vietos skirta „Senukų“ asortimento prekėms.

Elektrėnai. 2007-ųjų lapkričio 8-oji tapo dar vienos „Senukų“ kapitalo 
įmonės „gimtadieniu“. Iškilmėse dalyvavę svečiai pasidžiaugė, kad kartu su „Se-
nukais“ į šį miestą ateina aukšto lygio verslo kultūra, verslo dvasingumas.

Mūsų įmonė, ir Elektrėnuose pristačiusi savo supratimą apie prekybą, įrodė, 
kad gali patenkinti visus pirkėjų poreikius.

Taip ir buvo pradėtas kurti mažmeninės prekybos tink-
las, sudaręs galimybę plėtoti prekybos verslą savarankiškai 
dirbančioms akcinėms bendrovėms. Ir vieniems, ir kitiems 
reikėjo patikėti tuo, ką siūlė pasirašomos bendradarbiavimo 
sutartys, reikėjo drąsos, nes mokytojų ir patarėjų nebuvo. 

Partnerystė su daugiau kaip pusšimčiu mūsų įmonės atstovų 
regionuose, ryšiai su šimtais užsienio ir šalies tiekėjų turėjo 
daug įtakos tam, kad 2000-aisiais „Senukai“ buities, ūkinių 
prekių ir statybinių medžiagų šalies rinkoje jau buvo pirmau-
janti įmonė, pirkėjams siūliusi 40 tūkst. pavadinimų prekių.

2001-ieji įmonės istorijoje taip pat buvo išskirtiniai. 
„Kaune, Draugystės gatvėje, atidarytas naujas prekybos cen-
tras – tai naujas požiūris į klientą, jo poreikius ir lūkesčius, tai 
aukštesnis aptarnavimo lygis ir pirmasis svarbus žingsnis, ku-
riant europinio standarto prekybos įmones. Tai pirmoji tokia 
moderni parduotuvė Lietuvoje po vienu stogu (16 tūkst. kv. 
m), prekiaujanti įvairiausiomis statybinėmis medžiagomis, 
buities, namų ūkio ir laisvalaikio prekėmis.“ – rašė spauda.

Tais pačiais metais Kaune buvo pakloti pamatai prekybos 
tinklui „Statybų duona“. Specializuotų statybinių medžiagų 
parduotuvių įrenginėjimas vis sparčiau plito po daugelį šalies 
regionų. „Tokių parduotuvių tinklas sukurtas tam, kad klientai 
jose gautų tas pačias paslaugas, kaip ir Kaune ar Vilniuje“, – 
„Senukų“ vadovų žodžius citavo žiniasklaida, beje, 2003-ai-
siais plačiai komentavusi ir mūsų bendrovės strateginės 
partnerystės sutartį su Suomijos kompanija „Rautakesko“.

Jau šešeri metai kaip kasdieną gausu pirkėjų Kaune, 
Vytėnuose, išaugusiame prekybos ir laisvalaikio cen-
tre „Mega“. Kartu su 100 kitos paskirties parduotuvių 
čia sėkmingai prekiauja ir daugiausia prekybos ploto (22 
tūkst. kv. m) užimančios „Senukų“ parduotuvės kolek-
tyvas. „Megą“, kaip ir visus tris „Banginius“, pastatė bei 
įrengė Rakauskų šeimos valdoma nekilnojamojo turto 
plėtros bei valdymo bendrovė „Baltic Shopping Centers“. 

 Šiuo metu prekėmis su „Senukų“ prekybos ženklu 
prekiauja 73 parduotuvės Lietuvoje ir viena – Minske. In-

tensyvi jų statyba, prasidėjusi 2000-aisiais metais, tęsėsi 
visą antrąjį įmonės veiklos dešimtmetį. Bendrovės kapi-
talo prekybos centrai įkurti Zarasuose, Kaune, Prienuose, 
Vilniuje, Ukmergėje, Utenoje, Mažeikiuose, Rokiškyje, 
Kaišiadoryse, Elektrėnuose, Alytuje, Panevėžyje, 
Telšiuose.

Vilniuje, Klaipėdoje ir Kaune iškilo ir didžiuliai 
modernūs prekybos kompleksai „Banginis“. Didžiausią 
prekybos plotą juose užima „Senukų“ prekybos tinklo 
prekės, kurių kiekviename šių centrų yra apie 150 tūkst. 
pavadinimų.

Didžiulė kokybiškų prekių pasiūla konkurencin-
gomis kainomis ir vienoje vietoje – vienas iš svarbiausių 
bendrovės prekybos centrų privalumų. Dabar „Se-
nukams“ prekes tiekia daugiau kaip 1700 užsienio ir 
600 Lietuvos tiekėjų. Apie pustrečio šimto užsienio 
firmų mūsų įmonei yra suteikusios išskirtines teises 
platinti jų prekes Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse.

Rinkoje aštuntus metus sėkmingai dirba ir V. Krėvės 
pr. 116 įrengtas modernus „Senukų“ autoservisas, ir 
Technikos g. įsikūrusi gamybos bei paslaugų bendrovė 
„Statida“. Dar nespėta primiršti įkurtuvių Kauno rajone, 
Žemaitkiemyje, pradėjusiame veikti šiuolaikiškame 
65 tūkst. kv. m Centriniame logistikos terminale. 

Prienų rajone 120 hektarų gražaus kraštovaizdžio 
plote vis labiau plečiamas „Senukų“ įmonių asociaci-
jos prezidento Augustino Rakausko įkurtas Visuomenės 
harmonizavimo parkas (nuotrauka viršuje), tam-
pantis mėgiama bendrovės darbuotojų poilsio vieta. 

Į europinius standartus atitinkančias naujas patalpas 
ruošiasi persikelti Pramonės pr., V. Krėvės pr., Draugystės 
g. bei kituose objektuose dirbantys visi bendrovės skyriai. 
Islandijos plente, šalia „Megos“, „Senukų“ administraci-
jai statomas septynių aukštų pastatas.

 
Prieš dvidešimt metų keliolika žmonių ir toli 

siekiančias svajones turėjusi bendrovė jau seniai išaugo 
į „Senukų“ įmonių asociaciją, dabar vienijančią  apie 
4 tūkst. darbuotojų. Kiekvienam gabiam darbuotojui 
suteikiamos saviraiškos ir karjeros galimybės. Dau-
guma įvairių grandžių vadovų užaugo savo kolek-
tyve. Sistemingas mokymasis padeda gilinti profesinę 
kompetenciją, vienų su kitais bendradarbiavimą. 
Siekiama, kad darbas „Senukuose“ taptų ne vien 
pragyvenimo, bet ir asmenybės augimo šaltiniu. 

Didžiulės pastangos asociacijos žmonėse išugdyti 
verslumo dvasią duoda vis geresnių rezultatų. „Mes 
privalome nuolatos ugdyti savyje naują, gilesnį ir 
platesnį rinkos matymą. Turime jausti klientų pageida-
vimus, norus, aiškiai suvokti tikėjimo mumis svarbą,“ – 
tokia nuostata įmonės komanda vadovaujasi nuolatos.

Kaune, Vytėnuose, unikalus prekybos ir laisvalaikio kompleksas „Mega“ iškilo per pusantrų metų. 2005-ųjų pabaigoje 
atvėręs duris analogų Baltijos šalyse neturintis objektas tapo mėgiamiausia Vidurio Lietuvos gyventojų apsipirkimo vieta.

Vilnius, 2004-ieji. 62 mln. litų 
prireikė Žirmūnuose, P. Lukšio g., 
pastatyti ir įrengti prekybos kompleksą 
„Banginis“ – tuo metu didžiausią to- 
kios paskirties objektą Baltijos šalyse. 

Į bendrovę atėjau turėdamas 
daug gamybinio ir organizacinio 
darbo     patirties, bet prekybos 
„plonybių“ nežinojau. Tada, 
1994-aisiais, dar buvęs ne-
didelis kolektyvas stojosi ant 
kojų.

Kai paskyrė neseniai su-
formuotos Prekių iš užsienio 
šalių tiekimo grupės vadovu, 
supratau, kad reikės daug ko 
išmokti, bet tik ne tiek, ne 
tokios originalios vadybos, 
kurios mus mokė „Senukų“ va-
dovas Augustinas Rakauskas. 
Grupės susirinkimuose kartu 
su juo aptardavome kasdien 
iškylančias problemas, analiza-
vome jų priežastis, kalbėdami 
apie kiekvienos iniciatyvos, 
tarpusavio bendravimo svarbą.

Keičiantis pareigoms ir 
didėjant atsakomybei, labai 
dažnai prisimindavau ne kartą 
girdėtus mums visiems, ypač 
padalinių vadovams, skirtus 
patarimus: „Dirbkite pirmiau-
sia su savimi – nuo to labai 

daug kas priklauso…“ Tik po kurio laiko su-
pratome, kad vadovui dažniau tenka kovoti ne 
su realiais priešininkais, bet su savo instink-
tais ir trūkumais, kad  kolektyvo energetinis 
branduolys priklauso nuo vadovo nuostatų, 
savianalizės, geranoriško bendradarbiavimo.

Tie, kurie „Senukuose“ esame daugelį 
metų, įsitikinome, kiek daug tokios nuosta-
tos gali duoti verslui ir pačiam darbuotojui.

  Vidmantas Girdenis

Kuo man svarbi mūsų bendrovė?

Kaišiadorys. Į daugiatūkstantinį mūsų bendrovės kolektyvą ke-
lios dešimtys šio rajono gyventojų vienu metu įsiliejo 2006-aisiais, 
čia atidarius 1 500 kv. m prekybos centrą. 

Utena, 2005-ieji. Aukštaitijos gyventojams autobusų stoties vietoje 
statant 7000 kv. m prekybos ir paslaugų kompleksą, daug investuota ne 
tik į tai, kad jame būtų patogu, bet ir į estetinę išvaizdą. Mūsų bendrovės 
parduotuvei čia skirta beveik pusė šio komplekso ploto.
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Jeigu nežinote...     
Pagausėjimas. „Senukų“ kapitalo įmonių šeima pasipildė 

dar dviem prekybos centrais: Telšiuose – 2010-aisiais (nuotrau-
ka apačioje), antrąja parduotuve Panevėžyje – 2011-aisias me-
tais.  

Specializuotas statybinių medžiagų prekybos tinklas „Statybų duo-
na“ įkurtas 2001 metais, atsiliepiant į aktualius klientų poreikius, 
sparčiai augant statybų mastams. Dabar tokios parduotuvės veikia 
daugelyje šalies regionų (plačiau – kitame numeryje).

Rekonstravus tokius įsigytus apleistus pastatus V. Krėvės pr. 2004-
ųjų rudenį savo veiklą pradėjo krovininių automobilių autoserviso 
įmonė (plačiau – kitame numeryje).

Į tradicinę „Senukų“ įmonių asociacijos vasaros šventę kasmet susi-
renka tūkstančiai darbuotojų su šeimomis. 
Nuotraukoje apačioje – bendrovės įkūrėjas, „Senukų“ įmonių asociaci-
jos prezidentas Augustinas Rakauskas (centre), apdovanotų senbuvių 
būryje 2006-ųjų vasaros šventės metu.

Įsigytų menkaverčių statinių Technikos g. vietoje per aštuonis 
2004-ųjų metų mėnesius išaugo šiuolaikiška paslaugų įmonė „Stati-
da“ (plačiau – kitame numeryje).

2007-ųjų pavasarį Elektrėnuose, šalia Ledo arenos, prasidėjo Prekybos 
namų statyba. Jau lapkričio mėnesį juose įsikūrė ir „Senukų“ prekybos 
centras.

2010-aisiais „Senukų“ asortimento prekėmis pradėjo prekiauti ir 
naujai įrengtas modernus prekybos centras „Oma“ Minske. Pirmo-
jo šiuolaikiško tokios paskirties prekybos komplekso Baltarusijoje 
atidaryme dalyvavo ir mūsų šalies premjeras Andrius Kubilius.

Iš „Senukų“
archyvo
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Įmonę brandina 
darbuotojų noras 

tobulėti

Patirtis, nuomonės, pamąstymai

Iššūkių ieškantiems 
durys atviros

„Senukų“ misija – patikima ir geriausiai klientų porei-
kius tenkinanti statybinių medžiagų, ūkinių ir buities apy-
vokos reikmenų prekybos sistema, nuolat kylantis darbuotojų 
sąmoningumas ir didėjanti jų materialinė gerovė. 

Patogumai. „Senukų“ prekybos centrai suplanuoti 
atsižvelgiant į konkrečių regionų rinkos poreikius, tačiau visus 
juos vienija ta pati prekių asortimento ir paslaugų koncepcija. 
Visos parduotuvės sukurtos stengiantis pirkėjams suteikti kuo 
daugiau patogumų.

Partnerystė. Nuo 2003-iųjų UAB „Senukų prekybos 
centras“ strateginės partnerystės ryšiai sieja su Suomijos kom-
panija „Rautakesko“.

Eksportas. Bendrovė prekes ne tik importuoja, bet ir ek-
sportuoja į Baltijos šalis, Švediją, Norvegiją, Islandiją, Ispaniją, 
Airiją, Rusiją, Kazachstaną, Tadžikistaną ir daugelį kitų .

Labdara ir parama. Jau daugelį metų „Senukai“ remia ne 
tik kolektyvo, bet ir įvairiuose šalies regionuose gyvenančius 
žmones, taip pat vaikų namus, gydymo įstaigas, įvairius fondus. 
Ši veikla išaugo į Labdaros ir paramos fondą. Jis įkurtas 2001 m.

Manau, kad nei vienam įmonės senbuviui neužsimiršo 
tie metai, kai „Senukai“ dar tik tvirtinosi rinkoje. Dažnas 
tada, buvęs bendrovėje, pamatus tolesnei savo veiklai 
klojomės dirbdami prekybos organizatoriais, nuolatos 
girdėdami bendrovės savininkų patarimus. Bene labiausiai 
įsiminė pokalbiai apie tai, kad kiekvieno mūsų perspektyva 
priklauso nuo pačių noro kuo greičiau ir daugiau sužinoti, 
nuo noro tobulėti. Tie, kas šiais patarimais patikėjo, dirbo  
daugelį metų, nemažai mūsų įmonėje liko iki šiol. Augome, 
brendome kartu su „Senukais“, vadovavome vieniems 
veiklos barams, dabar – kitiems, dar atsakingesniems.

Įmonė auga, rinka ir situacija keičiasi, bet atsakomybės 
nuostatos už patikėtas pareigas išlieka. Jas tenka skleisti 
mums, sukaupusiems patirtį. O ji į šiandien dirbančius 
žmones pirmiausia prabyla ta pačia kertine mintimi: viską 
lemia paties žmogaus noras daugiau žinoti, daugiau galėti, 
daugiau daryti – tik tada jam gali padėti aplinka. 

Šiandien turime kalbėti apie tuos, kurie apriboja savo 
galimybes, turi savo įsitikinimus, kad tiktai tiek ir ne 
daugiau. Ir tai, mano nuomone, yra labai rimta problema. 
Savo galimybių išankstinį neapribojimą reikia vertinti 
objektyviai. Juk žinome, kad kai yra pasiūla pareigybei, 
aplinka tikrai padeda: ir kolegos, ir vadovai. Svarbiausia 
žinoti, ko nori.

Tik darbuotojų noras tobulėti, augti, priimti iššūkius ir 
atsakomybę, neapriboti savo galimybių padeda susiformuoti 
įmonės branduoliui – padalinių komandoms. Komandoms, 
kurios galėtų prisiimti bet kokią atsakingą užduotį. Juk 
jos kuria pridėtinę vertę. Rinka auga, keičiasi, todėl ir 
įmonė turi keistis, būti konkurencinga, turi augti, tobulėti, 
kad atitiktų rinkos poreikius. Taigi, turi augti, tobulėti 
darbuotojai. Visų veiklos grandžių nuolatinis tobulinimas 
ir subrandino „Senukus“ tokius, kokie jie yra šiandien. 

Galime pasidžiaugti, kad įmonėje galiojančios nuostatos, 
taisyklės yra sukurtos pačių darbuotojų. Patys jas kuriame, 
patys pagal aplinkybes ir keičiame. Darbuotojai kelia 
problemas, siūlo, ką daryti, kad galėtume dirbti efektyviau. 
Iš tų pasiūlymų ir atsiranda taisyklės, tvarkos. Nuolatinis 
daugelio specialistų tobulėjimas ir padėjo firmoje sukurti 
tą sistemą, kurią turime.

Mane patį, kaip ir daugelį iš mūsų, daugiausia ir skatino 
noras tobulėti. Turi naują užduotį,  naują iššūkį – bandai 
tikslą pasiekti. Kai pasieki, jis tampa jau neįdomus, norisi 
siekti kito tikslo. Tuo pačiu auga paties kompetencija, 
didėja sugebėjimai, patirtis ir galimybės. Kiek jų  pats 
neapriboji, tiek ir augi. Kiekvienas vadovas stengiasi, 
kad darbuotojai maksimaliai išnaudotų savo galimybes, 

sugebėjimus, jiems duodami tokias užduotis, kurios 
atitiktų jų galimybes. Esu tikras, kad kiekvieno didesnio ar 
mažesnio padalinio vadovas yra suinteresuotas, kad augtų 
darbuotojų kompetencija. Pagrindinis vadovų uždavinys ir 
yra auginti savo komandą. Išugdytas žmogus – tai vadovo 
darbo rezultatas, tad ar galima jo pastangų nepastebėti.

Jeigu žmogui svarbus asmeninis tobulėjimas, galimybės, 
nauji iššūkiai, tai sparčiai auganti įmonė visada šiems 
darbuotojų poreikiams yra pasiruošusi.

Nerijus Gužauskas

Į bendrovę atėjau turėdamas tam tikrą patirtį kaip 
finansų vadybos specialistas ir tikėjausi, kad čia negali būti 
to, ko aš nesuprantu, bet „Senukuose“ veikiančios sistemos 
ypatumams perprasti laiko reikėjo. Kai viskas paaiškėjo, 
atrankų į pačias įvairiausias pareigybes metu visiems sakiau 
ir sakau, kad save realizuoti čia galimybės yra didžiulės, 
tik reikia to nebijoti ir norėti. Tie žmonės, kurie gyvenime 
ieško iššūkių, ieško, kaip save realizuoti, pas mus randa 
daug galimybių. Ir jiems naudinga, ir įmonei. Matant, 
kad darbuotojas yra mąstantis, sumanus, šiuos bruožus 
stengiamasi panaudoti kuo produktyviau. Žingeidiems, 
aktyviems, maksimalistams čia yra geros sąlygos. Manau, 
kad tai yra vienas iš įmonės stiprybės kertinių akmenų.

Norintiems įmonėje įsitvirtinti, pagalbininkų yra 
nemažai, dauguma jų yra tie, kurie dar neseniai patys buvo 
mokomi kitų, patirtį turinčių specialistų. Taip kiekviename 
padalinyje ir ugdoma komanda, nes tik su jos pagalba 
galima pasiekti tai, kas užsibrėžta. Tik visų bendros žinios 
ir pastangos sukuria pridėtinę vertę, „Senukams“ padeda 
rinkoje daugelį metų išsilaikyti lyderių pozicijose.

Šioje adaptacijos mokykloje mokytis tenka visiems 
naujiems darbuotojams. Vieniems reikia mažiau, kitiems – 
daugiau žinių, todėl mes savo padalinyje ir renkamės dažnai, 
kalbamės, mokomės.

Ryžtingumas, iniciatyvumas – labai vertingi bruožai, 
nes su veržliais darbuotojais gali daug ką nuveikti. Geriau 
raminti per drąsų, pernelyg savimi pasitikintį, negu stumti 
galbūt ir žinių nemažai turintį. Daugeliui iniciatyvių, iššūkių 
nebijančių, patirties sukaupusių darbuotojų patikimos vis 
aukštesnės pareigos. Kiekvienas toks žingsnis bendrovėje 
vertinamas labai atsakingai, nes bet kuris naujas didesnio 
ar mažesnio padalinio vadovas kuria ne tik savo paties 
ateitį, bet ir imasi atsakomybės už jam patikėto darbo 
baro rezultatus. Dėl to jiems ir padedama, jeigu matomos 
pačių pastangos, dėl to ir mokomi. Vadovų parinkimo ir jų 
ugdymo procesas „Senukuose“ nuolatos buvo ir yra viena iš 
atsakingiausių veiklos grandžių.

Saulius Stalnionis
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Norimų rezultatų pasiekiama gerai organizuotu darbu.

Jie jau 10 metų 
                    SENUKUOSE...

Sveikiname!

(Iš dešinės) Arvydas Kulbačiauskas ir Giedrius 
Kazėnas su skyriaus vadovu Tomu Stanevičiumi.

Marijonas Černiauskas

Alina Jacovska

Pirmąjai  „Senukų“ parduotuvei Vilniuje – 10 metų

Esu tikra, kad daugelį į „Senukus“ 
atėjusių iš kitų firmų, stebino čia veikianti 
sistema. Vieni jos esmę suvokėme greitai, 
kitiems prireikė laiko, bet visi, kurie buvo 
pasiryžę čia save realizuoti, supratome: 
bendrovėje stengiamasi, kad žmonės kuo 
greičiau tobulėtų, mokoma verslumo. 

Džiaugdamasi „Senukų“ Vilniaus 
prekybos centre esančių žmonių 
nuoširdumu ir patirtimi, žinojau, kad 
būtent tai turi padėti įsitvirtinti sky- 
riaus vedėjos pareigose. Susidūrusi su 
kiekvienu neaiškumu, pirmiausia ėjau 
pas kitų skyrių vedėjus, vėliau, pasikeitus 
pareigoms, – pas kitos grandies vadovus. 
Kiekvienu atveju įsitikindavau: klausinėk, 
domėkis ir labai greitai viskas aiškėja. O 
pastangos, kuo greičiau pažinti kolegas ir 
laiku ateiti jiems į pagalbą, padėjo sufor-

muoti dar tvirtesnę komandą.
Kiekvieno padalinio kolektyvas, tai 

tarsi mažytė tvirtovė, kurios „gynyboje“ 
labai svarbų vaidmenį atlieka kiekvienas 
jos narys. Tokiame kolektyve siekti ben-
dro tikslo tampa kur kas lengviau. Visas 
svarbesnes užduotis atlikinėti pradėjom 
kartu. Norėjosi, kad kiekvienas viską 
suvoktų teisingai: ir pačią užduotį, ir jos 
svarbą.

Labai greitai darbuotojai suprato, kad 
iškilus neaiškumams, kur kas geriau kelis 
kartus pas vadovą ar kolegas paklausti, 
negu nepatogiai jaustis darbą atlikus ne-
tiksliai. Net nepajutome, kai tapo tradicija, 
pabaigus užduotį, už ją „atsiskaityti“: „A- 
teikit, žvilgterėkit, gal kas nors ne taip…“

Rita Šotlandienė

Kuo man svarbi mūsų bendrovė?
„Tvirtovė“ ginama nuolatiniu tobulėjimu     

(Iš dešinės) Vilija Dobradziejūtė, Rimantas Daujo-
tas ir Darius Balcevičius su bendradarbėmis.

(Iš dešinės) Tatjana Rudokienė, Kristina Leitienė, Inga Stakulytė, Gražina Lapinskienė, Jonas Liktaravičius, Lina 
Klakauskienė, Danutė Bazevičienė ir Reda Klovienė.

Daiva SaveikienėGiedrius Navardauskas su parduotuvės direktoriaus 
pavaduotoja Rita Šotlandiene.

Vilniuje, Ukmergės g., įsikūręs 
„Senukų“ prekybos centras paminėjo 
savo veiklos dešimtmetį. Buvo prisiminti 
pirmieji darbo mėnesiai 2002-ųjų pavasarį 
atidarytoje šiuolaikiškoje parduotuvėje, 
kolektyvo ir Kaune dirbančių bendrovės 
specialistų pastangos naująją prekybos 
įmonę kuo greičiau „pastatyti ant kojų“. 
Skambant šviesos muzikai, tiek prekybos 
įmonės senbuviams, tiek naujokams buvo 
įdomu išvysti šios parduotuvės vaizdinę 
medžiagą, filmuotą prieš dešimt metų.

„Man ši diena ypatinga, nes būtent čia 
prieš dešimt metų pradėjau savo karjerą, – 
sveikindama darbuotojus, sakė „Senukų“ 
Vilniaus mažmeninės prekybos vadovė L. 
Klakauskienė. – Tikiuosi, kad ir toliau visi 
kartu ieškosime kuo tobulesnio greitkelio, 
vedančio į asmeninę ir kolektyvo sėkmę“.

„Malonu prisiminti tą pažintį su 
ką tik susiformavusia komanda, kai 
kas rytą atvažiuodavome padėti jums 
pasiruošti šio prekybos centro atidarymui. 
Kiekvieną kartą pas jus atvykti gera – 
čia išliko labai maloni aura ir klientams, 
ir mums, atvykstantiems kolegoms. 
Noriu padėkoti kolektyvo vadovams 
ir visiems darbuotojams už pastangas, 
siekiant kuo geresnių rezultatų. Linkiu ir 
ateityje išsilaikyti lyderių pozicijose“, – 
renginyje kalbėjo „Senukų“ Mažmeninės 
prekybos direktorius Ramūnas Adamonis. 
Su dešimtmečiu kolektyvą pasveikino ir 
šios prekybos direktoriaus pavaduotojas 

Marius Šukauskas.
„Esame tokiame pastate, kurį drąsiai 

galėtume perkelti į bet kurį Europos 
miestą. „Senukų“ atėjimas į Vilnių, 
tikiuosi, sudarys sveiką konkurenciją 
pirkėjų labui“, – tada, antrojo mūsų 
bendrovės modernaus prekybos centro 
atidarymo metu, kalbėjo iškilmėse 
dalyvavęs šalies premjeras šviesios 
atminties Algirdas Brazauskas.

Tokiai konkurencijai buvo ruoštasi 
iš anksto: keli šimtai būsimo kolektyvo 
darbuotojų buvo mokomi Kaune – 
Draugystės g. įsikūrusio tuo metu pirmojo 
tokio modernaus „Senukų“ prekybos 
centro įvairiuose padaliniuose. „Apie 
du mėnesius kolektyviai iš Vilniaus 
važinėjome į šią parduotuvę ir uoliai 
mokėmės. Būsimieji skyrių vedėjai 
mokėmės iš skyrių vedėjų, konsultantai 
– iš konsultantų – prisiminė Lina 
Klakauskienė, pirmuosius du metus 
vadovavusi Sodo ir daržo skyriaus veiklai.

Prekybos centro senbuviai labiausiai 
vertino nuolat tobulėjančią bendrovės 
veiklos sistemą, komandinį darbą. Būtent 
tai, anot jų, garantuoja gerus darbo 
rezultatus. Ilgamečiai Urmo prekybos 
skyriaus darbuotojai pasakojo, kad, 
persikrausčius į naujas patalpas, ir gerokai 
išaugus Urmo skyriaus kolektyvui dėmesį 
buvo galima sutelkti į tai, kad klientai kuo 
daugiau sužinotų apie kiekvieną prekę, 
kad jie tuose dideliuose plotuose būtų kuo 
greičiau aptarnaujami. 

Įsilieti į rinką, kai čia atsidarė ir kitų 
didelių panašios paskirties prekybos 
centrų, prireikė didelių pastangų. Dėmesys 
klientui, platus prekių asortimentas, 
rūpinimasis darbuotojų kompetencija, 
jų adaptacija, motyvacija – tai irgi 
buvo labai svarbūs svertai, nulėmusieji 
jau pačių pirmųjų metų produktyvią 
veiklą. Kalbėdami apie juos, tuometiniai 
modernios 22 tūkst. kv. m parduotuvės 
vadovai yra džiaugęsi padalinių, 
bendruose kolektyvo susirinkimuose 
ryškėjančia atvirumo atmosfera. Buvo 
brandinami iš kauniečių kolegų atsivežti 
tarpusavio bendravimo, geranoriško 
požiūrio į kiekvieną klientą daigai.                                                                             

Martynas Antanaitis
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Franšizės sparnus skleidė didelis noras įsitvirtinti rinkoje.

Partnerystė  kūrėsi  ant  pasit ikėj imo pamatų
Vienu iš dinamiškiausių verslo modelių 

pasaulyje, vadinamąją franšizę, „Senu-
kai“ į pagalbą pasitelkė bene pirmieji 
Lietuvoje. Prieš penkiolika metų įmonės 
savininkai ryžosi už tam tikrą užmokestį 
leisti kitoms savarankiškoms bendrovėms 
naudotis rinkoje sukaupta nemaža savo 
patirtimi, firmos pavadinimu, paslaugų 
ženklu ir rinkodaros sistema.

Eksperimentuoti skatino noras kuo 
greičiau šalyje sukurti mažmeninės preky-
bos tinklą ir taip dar labiau įmonei bei 
partneriams įsitvirtinti rinkoje. Per vieną 
1997-ųjų mėnesį buvo pasirašytos pir-
mosios keturios partnerystės sutartys. 
Tada bendrovės atstovais Lietuvos re-
gionuose tapo Joniškio, Gargždų vartotojų 

kooperatyvai, Šakių UAB „Gulbelės 
prekyba“, Ignalinos UAB „Igela“. Tais 
pačiais metais „Senukus“ partnerystės 
ryšiai susiejo ir su kooperatine bendrove 
„Radviliškio prekyba“, Pakruojo, Kre- 
tingos vartotojų kooperatyvais, Kuršėnų 
UAB „Labnora“, Jonavos vartotojų koo-
peratyvu „Jotrungė“, UAB „Šiaulių lyra“.

„Kas mums tuo metu buvo svarbiausia? 
Patikėti vieni kitais. Esame pagalvoję ir 
taip: o jeigu didesnę patirtį turintys „Senu-
kai“ siekia savanaudiškų tikslų?“ – po ku-
rio laiko kone tais pačiais žodžiais kalbės 
mūsų bendrovės bendražygiai regionuose. 
„Mes patys taip pat turėjome patikėti, kad 
mažai pažįstamiems žmonėms atiduodamas 
didžiausias savo įmonės turtas – patirtis – 

tikrai virs konkrečiais rezultatais. Draudimo 
kompanijas buvo sunku įtikinti, jog su part-
neriais – tomis nedidelėmis firmelėmis – dir-
bame ranka rankoje, kad esame suinteresuoti 
jų verslo sėkme“, – teko girdėti iš bendrovės 
savininkų. O įmonės senbuviai, bendradar-
biaujantys su mūsų prekybos tinklo atstovų 
parduotuvėmis daugelį metų, džiaugėsi: 
„Bene svarbiausia, kad vieni kitus vis labiau 
suprantame. Tai padėjo įveikti didelį rinkos 
reikalavimų „kalną“.

Dabar šalies regionuose įvairiapusiškai 
„Senukų“ veidą atspindi 50 prekybos tin-
klo atstovų parduotuvių, iš kurių daugelis, 
mūsų bendrovei padedant, tapo moderniais 
prekybos centrais. Jų būtų dar daugiau, jeigu 
naujo verslo plėtros kelyje visi partneriai 

būtų įvertinę savo galimybes. Užribyje liko tie, 
kurie į pagalbą pasišovusį ateiti svetimą, jau 
įsišaknijusį verslą, palaikė greitos sėkmės ga-
rantu.

Daugelis miestuose ir rajonų centruose 
dirbančių partnerių jau seniai įsitikino, kad vien 
užsidegimo tapti patirtį turinčios bendrovės at-
stovu toli gražu neužtenka. Kiekviena klientų 
pasitikėjimą pelniusi franšizės įmonė iš naujų 
partnerių visų pirma laukia nuoširdžių pastangų 
ir kūrybiškumo. Ten, kur to sulaukta, sėkminga 
partnerystė tęsiasi jau dešimt, penkiolika metų.

Franšizės sistema plėtojama kasmet ypa-
tingai daug dėmesio skiriant paslaugų kokybei. 
Norisi, kad visas šio verslo modelio prekybos 
tinklas gyventų ta pačia, daugelio diskusijų 
subrandinta mintimi – rinkoje išsilaikys tik 
modernios, klientų poreikius sugebančios pa- 
tenkinti parduotuvės. 

Antanas Marčiulionis

turėdami nedidelę parduotuvę. Ją ne kartą plėtėme, moderni-
zavome. Vėliau specializuotą statybinių medžiagų parduotuvę 
pasistatėme ir dar vieną šiuolaikišką prekybos centrą 
įsirengėme. Visos prekybos patalpos patogios ir pirkėjams, ir 
darbuotojams“. 

        1997-ųjų pavasarį pirmuoju 
„Senukų“ partneriu šalies regionuose 
tapo Joniškio rajono vartotojų koo-
peratyvas – buvo pasirašyta bendra-
darbiavimo sutartis. Mūsų bendrovės 
prekėmis čia pradėta prekiauti tada, 
kai gyventojams jų labai reikėjo. 
Šiame rajone tuo metu pradėjo plisti 
statybos, o statybinių medžiagų sti-
go. Nuo pirmųjų parduotuvės veiklos 
dienų paklausios tapo ir buities, ūkio 
prekės.

Po kelių rekonstrukcijų parduotuvė 
išsiplėtė iki 2167 kv. m (iš pradžių 
buvo tik 326 kv. m). Prekių apyvarta 
partnerystės metais išaugo du kartus.

Šakiai.  Su UAB „Gulbelės preky-
ba“ mūsų bendrovė sukirto rankomis tik 
pora dienų vėliau nei su joniškiečiais. 
Per 15 partnerystės metų „Senukų“ at-
stovai šiame regione ne kartą didino 
parduotuvės prekybos plotą, tobulino 
prekių ekspoziciją. Kartu su „Senukų“ 
specialistais ieškodami būdų, kaip dar 
geriau įsitvirtinti rinkoje, šakiečiai 
prekybos centrą įrengė ir Kelmėje 
įsigytose patalpose (nuotr. viršuje, 
kairėje), šiame mieste taip pat atidarė 
specializuotą statybinių medžiagų 
parduotuvę.

 Pradėjusi savo veiklą 600 kv. m 
patalpėlėje, dabar bendrovė mūsų 
įmonės prekėmis prekiauja 3400 kv. m 
ploto parduotuvėse. Prekių apyvarta 
per tą laikotarpį padidėjo kelis kartus.

Ignalina. Buvęs sunk-
metis UAB „Igela“ plėtrai 
kojos pakišti dar neįstengė.
Lyg  nujausdami gali-
mas problemas, partneriai 
Aukštaitijoje, padedami mūsų 
bendrovės specialistų, trečią 
parduotuvę įsirengė anksčiau. 
Ir pačios krizės metu sugebėjo 
išlaviruoti.

„Penkiolika metų ben-
dradarbiaudami su tokią 
patirtį turinčia įmone 
visko išmokome. Neleng-
va žengti koja kojon su vis 
modernėjančiais „Senukais“, 
bet stengiamės neatsilikti“, – 
dalijosi mintimis parduotuvės 
direktorė Alma Seliukienė.– 
Bendrą darbą pradėjome 

Gargždai.  „Na, tai ar labai skiriamės nuo Kauno 
ar Vilniaus prekybos centrų?“ – juokaudami teiravosi 
Gargždų rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvės 

darbuotojai, džiaugdamiesi 
neatpažįstamai pasikeitu- 
siomis prekybos salėmis. 

 
„Kiekvienam sumanymui 

reikia subręsti, reikia lėšų. O 
ir klientų padėkos už anksčiau 
pertvarkytą 1 aukštą turėjo 
įtakos“, – tada, 2006 - aisiais,  
sakė kooperatyvo vadovė Jani-
na Jurkuvienė.

Su prekybos salių erdve 
(po paskutinės rekonstruk-
cijos jos padidėjo 850 kv. m), 
nauja prekybos įranga, kur 
kas informatyvesne reklama 
prekybos centro darbuotojai 
jau seniai apsipratę. Klien-
tai – taip pat. Jie žino, kad 
čia atvykę visada ras tai, ko 
pageidauja. Tai ilgų bendra-
darbiavimo su „Senukais“ 
metų rezultatas. Kaip ir per tą 
laiką  penkis kartus išaugusi 
prekių apyvarta. 

Joniškis.
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Kasmetinė SENUKŲ vadovų šventė kaip 
niekada gausų įmonės padalinių vadovų 
būrį šiemet įtraukė į garsiausių pasaulio 
žvaigždžių gyvenimo sūkurį. Pasidžiaugti 
praėjusių metų darbų rezultatais staigmenų 
pilname žvaigždžių amplua bendrovė pakvietė 
į Visuomenės harmonizavimo parką Vazgai- 
kiemyje.

Žengdami raudonu kilimu vakaro dalyviai 
iš karto buvo įtraukti į žvaigždžių gyvenimą: 
svečius pasitiko fotografai ir filmavimo ka-
meromis nešini operatoriai bei garso režisieriai. 
Grimuotoja stengėsi puikiai atlikti savo darbą, 
kad svečiai ne tik atrodytų, bet ir jaustųsi kaip 

„Žvaigždžių“ fiestoje liejosi 
                                        kūrybiškumas

tikros žvaigždės.
Skambant nuotaikingai foninei muzikai, va-

karo viešnios ir džentelmenai buvo paženklinti 
VIP apyrankėmis, reiškiančiomis priklausymą 
atskiram žvaigždynui – komandai.

Šventinėje salėje darbuotojus pasveikino 
„Senukų“ įmonių asociacijos prezidentas Au-
gustinas Rakauskas ir UAB „Senukų preky-
bos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas. 
Padėkoję kolektyvui už gerus metų rezultatus, 
fiestos šeimininkai palinkėjo nepamirštamo va-
karo. Po profesionalių aktorių trupės „Kaukių 
akademija” šou šventės dalyviai buvo įtraukti į 
improvizuotus pasirodymus.   

dalyvius vėl linksmino trupė 
„Kaukių akademija“, atlikusi 
garsiausių pasaulio žvaigždžių 
parodijas, geriausias Tinos 
Turner dainas dainavo Rūta 
Ščiogolevaitė. 

Po įspūdingos progra-
mos laukė dar ne viena staig-
mena – įspūdingas ugnies 
šou ir fejerverkai, didžiulis 
„Senukų“ 20-ties metų ju-
biliejaus tortas ir legendinės 
grupės „Rondo“ pasirodymas.                                                                   

  Jurgita Štulpinaitė
 

Kiekviena „žvaigždžių“ 
komanda, gavusi užduotį – 
sušokti flashmob’ą, atlikti 
aktorinę miniatiūrą, sukurti 
šokių pasirodymą, choru atlikti 
dainą ar sudainuoti lietuviškų 
dainų popuri – išsiskirstė po 
skirtingas Visuomenės har-
monizavimo parko erdves 
ir, profesionalių aktorių 
padedami, įsitraukė į kūrybą.

Dar daugiau įspūdžių visi 
patyrė pristatę vieni kitiems 
savo pasirodymus. Šventės 

Susiburdami patvirtiname, kad mums gera būti kartu.



Žmogui reikia sąlygų, kad atsiskleistų jo galimybės.
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Čia gera ilsėtis...
Ieškote, kur praleisti atostogas su šeima? Visuomenės har-

monizavimo parkas turi ypatingų pasiūlymų Jūsų atostogoms. 
Jaukios vilos nuostabios gamtos apsuptyje, ypatingas dėmesys 
kiekvienam garantuoja kokybišką poilsį Jums ir Jūsų ar-
timiesiems.

Mėgstate aktyvų poilsį? Puiku. Dviračiai, krepšinio, tink-
linio, futbolo aikštelės, lauko teniso aikštynas, valtys, baidarės, 
šiaurietiškas vaikščiojimas, žvejyba, baseinai, pirtys, SPA 
procedūros – Jūsų paslaugoms. Mėgstantiems bėgioti – kuo 
puikiausios kokybės miško ir parko takai. O gal norite per 
atostogas išmokti jodinėti? Tam sudarytos puikios sąlygos – 
įrengtas žirgų maniežas, hipodromas, dirba profesionalūs trene-
riai.

Norite ramybės – pasirinkite poilsį Romovės, Gerovės 
vilose. Unikalus gamtos grožis, nepaprastas jaukumas, tyras 
oras bus geri talkininkai, ieškant harmonijos.

Atostogas Jums suplanuoti padės paslaugūs parko darbuo-
tojai. 

…gera pramogauti…
Harmoninga aplinka, puikus aptarnavimas, skanus maistas 

ir visapusiškas jaukumas – visu tuo gali didžiuotis parkas.
Parką jau pamėgo didžiosios Lietuvos ir užsienio įmonės, 

kurios čia mielai rengia mokymus darbuotojams, metines 
šventes, motyvacinius seminarus. 

Tradicija tapo žirgų sporto varžybos, šunų parodos. Čia 
kasmet smagiai praūžia Užgavėnės, elegantiškumu stebina 
Naujųjų metų renginiai, visiems svečiams tampa nepamirštama 
ir kupina gerų prisiminimų Meilės diena.

Vestuvės, gimtadieniai, gražios sukaktys, bendramokslių 
susitikimai – parke gausu erdvių, kuriose tokios šventės taps 
nepaprastos ir mielos.

Jeigu parke lankėtės gegužės mėnesį, įsitikinote, kaip ma-
loniai nuteikia daugiau kaip 25 000 nuostabiai žydinčių tulpių, 
kaip smagu buvo visos Lietuvos šeimų šventėje.

Liepą pirmą kartą Lietuvoje čia bus surengtas Pasaulio 
lietuvių jaunimo susitikimas – verslo, kultūros, politikos ir 
mokslo festivalis kiekvienam. O visą rugpjūčio mėnesį galėsite 
grožėtis profesionaliomis žirgų sporto varžybomis.

Tapkite mūsų draugais socialiniame tinkle „Facebook“ ir 
sužinokite visas naujienas pirmieji.

Elona Uckutė

Visuomenės 
harmonizavimo parkas

Tvarkdariams –
4 tūkst. pirštinių
Prie Lietuvoje siautu-

sios aplinkos tvarkymo akci-
jos „Darom 2012“  antrus 
metus iš eilės prisijungė 
ir UAB „Senukų prekybos 
centras“. Kad būtų leng-
viau nuo šiukšlių vaduoti 
laikinąją sostinę, įmonė 
visiems 4 tūkstančiams 
miesto tvarkdarių dovanojo 
pirštines.

Akcijos metu Kaune su- 

tvarkytos 28 vietos, surinkta maždaug 268 tonos šiukšlių. 
Padangas, butelius, puodus, žaislus narai traukė net iš 
Lampėdžių ežero dugno.

T u r n y r e  n e t r ū k o  a i s t r i n g o  ž a i d i m o  i r  p a l a i k y m o
„Nešlifuoti deimantai“, „Lukšio kariai“, „FI-BA“, „SO-

UPS“, „CT PPS“, „Milagra“ ir daugelis kitų SENUKŲ 
prekybos tinklo krepšinio komandų dvi dienas šeimininkavo 
A. Sabonio krepšinio mokyklos salėse. Čia vyko tradi-
cinis mūsų bendrovės krepšinio entuziastų turnyras.

Renginio atidarymo metu A. Sabonio mokyklos direktorė 
Diana Komskienė jo dalyvius pasveikino įmonės 20-mečio 
proga, pasidžiaugė ilgamečiu bendradarbiavimu ir Arvydo 
Sabonio vardu „Senukų prekybos centro“ Personalo valdymo 
grupės vadovei Alinai Leonavičienei įteikė simbolinę 
dovaną – graviruotą ženklą – krepšinio marškinėlius. Po 
atidaryme pasirodžiusios merginų šokėjų grupės „MoDance“ 
renginys labai greitai įsisuko į žaidimo aistrų sūkurį.

Aštuoniolika komandų. burtais suskirstytos į pogrupius, 
rungtyniavo keturiose salėse. Pirmąją turnyro dieną vyko ir 
tritaškių metimo varžybos. Taikliausiai tritaškius mėtė komandos 
„Milagra“ snaiperiai Šarūnas Kenstavičius ir Aidas Makūnas, 
per 2 min. pataikę septyniolika tritaškių. Jiems įteikti diplo-
mai ir „Molten“ krepšinio kamuoliai. Trylika metimų pataikę 
„PC Mega“ žaidėjai Vaidas Lukševičius ir Tomas Plečkaitis 
iškovojo 2-ąją vietą, komandos „UCH“ žaidėjai Arūnas Sker-
sis ir Robert Idiarto, atsilikę nuo jų tik vienu tašku, – 3-iąją. 

Į antrąjį turnyro etapą pateko šešios Kauno komandos bei 
Alytaus ir Vilniaus krepšininkai. Kaip reta daug aistrų sukėlė 
tiek ketvirtfinalio, tiek pusfinalio rungtynės. O ką jau kalbėti apie 
finalinius susitikimus – pasiaukojamai žaidė visos komandos. 

Dėl turnyro pirmosios vietos, kaip ir ankstesniais me-
tais, kovojo „Milagra“ bei „SO UPS“ krepšinio entu-
ziastai. Nors pastaruosius palaikė aistringiausia krepšinio 
aistruolių komanda, tačiau fortūna per visas rungtynes 
šypsojosi „Milagrai“, kuri ir tapo turnyro nugalėtoja, 
įveikusi „SO-UPS“ rezultatu 41:15. Sveikiname turnyro 
nugalėtojus, ypač komandą į pergalę vedusį auksarankį 

Turnyro nugalėtojai – „Milagros“ komandos krepšininkai.

tritaškininką, finalo naudingiausią žaidėją Aidą Makūną. 
Trečiąją vietą iškovojo 8-osios parduotuvės koman-

da, nugalėjusi Jonavos g. prekybos miestelio krepšininkus. 
Antrąją ir trečiąją vietas laimėjusių komandų sportininkai 
apdovanoti medaliais ir diplomais, komandoms įteikti 
atitinkamai 500 ir 400 Lt vertės restoranų dovanų čekiai.

„Milagrai“ atiteko nugalėtojų taurė, medaliai, diplomas, 600 
litų vertės restorano dovanų čekis ir pakvietimai stebėti viene-
rias LKL finalo rungtynes „Žalgirio“ arenoje SENUKŲ ložėje. 
Visos prizines vietas užėmusios komandos pakviestos atstovau-
ti įmonei „Žalgirio“ trys prieš tris gatvės krepšinio turnyre.

Turnyro žiūrovai dvi dienas ne tik galėjo palaikyti savo 
komandas, bet ir dalyvauti jiems skirtose pramogose: linijinių 
šokių, jogos užsiėmimuose, žiūrovų taiklumo konkurse, vaikai – 
piešti ir žaisti stalo žaidimus. 

                                                                                                         Lina Žukauskienė
Tritaškininkų varžybose taikliausi buvo „Milagros“ snaiperiai 
Šarūnas Kenstavičius ir Aidas Makūnas. 

Gatvės krepšinis įtraukė ir SENUKŲ   
darbuotojus

Nuo ankstyvo ryto gegužės 1-ąją prasidėjęs tradi-
cinis „Žalgirio“ gatvės krepšinio turnyras 3x3, trukęs 
ilgiau nei 10 valandų ir sukvietęs per 1000 dalyvių – 
apie 280 komandų, įtraukė ir SENUKŲ darbuotojus. 

SENUKŲ įmonei arenos nuomininkų ir rėmėjų grupėje, ku-
rioje žaidė 20 kitų komandų, atstovavo neseniai tris pirmąsias 
vietas mūsų bendrovės krepšinio turnyre iškovojusios koman-
dos. „Milagra“ turnyre dalyvavo kaip komanda „Senukai 1“, 

„SO-UPS“ – kaip „Senukai 2“, o  trečiosios vietos laimėtoja 
„Užsitūsink iki galo“ – kaip komanda „Senukai 3“. Mūsiškių 
krepšininkų varžovės buvo įmonės „McDonald‘s“, „Adidas“, 
SEB, „Kauno tiltai“, „Vilkyškių pieninė“ ir „Katos grupė“. 

Komanda  „Senukai 2“, pogrupyje pralaimėjusi abe-
jas rungtynes, į atkrintamųjų varžybų etapą nepateko. Ki-
tos dvi komandos – „Senukai 1“ ir „Senukai 3“, pogrupiuose 
laimėjusios visas varžybas, užėmė pirmąsias vietas ir pateko į 
atkrintamąsias varžybas. Šiame etape komanda „Senukai 1“ po 
atkaklios kovos rezultatu 11:15 pralaimėjo „Akropoliui“, o „Se-
nukai 3“ rezultatu 12:13 nusileido  „PZU Lietuva“ atstovams. 

Vėl  parėmėme studentų iniciatyvą
UAB „Senukų prekybos centras“ ir šiemet palaikė entuziastingo Kauno technologi-

jos universiteto (KTU) jaunimo iniciatyvą surengti kelių dienų mokslo, naujų idėjų ir 
veržlumo šventę. Balandžio mėnesį penkias dienas įvairiose miesto erdvėse siautusio KTU 
Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentų atstovybės „Fumsa“ keturioliktą kartą organi-
zuoto festivalio „Funtikų dienos“ generaliniu rėmėju tapo mūsų bendrovė.

„Kai pradėjome ruoštis šiųmečiam renginiui, net nedvejodami vėl kreipėmės į SE-
NUKUS. Džiugu, kad mūsų bendradarbiavimas po praėjusių metų tik dar labiau sustiprėjo, 
ir šiemet šventė taip pat pavyko puikiai“, – džiaugėsi vienas iš festivalio organizatorių 
Valentas Gružauskas.

 Unikalios Lietuvoje „IQ dienos“ metu studentai vieni kitus supažindino su naujau-
siomis technologijomis, tikrino savo žinias, spręsdami įvairias logines užduotis. Festi-
valis užbaigtas taikomosios matematikos konferencija, kurios metu Lietuvos ir užsienio 
universitetų studentai pristatė savo darbus.

Mūsų adresas:
Vazgaikiemio k., Balbieriškio sen., Prienų r. 
www.harmonypark.lt


