„Esu įsitikinęs, kad kiekviename mokinyje su laiku turėtų
atsirasti pusiausvyra tarp noro imti ir duoti, noro būti
laimingu ir laimingais daryti kitus. Kaip žinome, mūsų
bendrovėje ir šito mokoma. Konsultantais, vadybininkais,
sandėlininkais ar programuotojais tapti lengviau negu ugdyti save visaverčiu specialistu, sugebančiu derinti asmeninius ir įmonės interesus…“

Sėkmės istorijos –

5 psl.

„Daugelis žmonių nori, kad jiems tarnautų, tačiau
Visuomenės harmonizavimo parke vykusio festivalio tikslas buvo pasitarnauti kitiems. Kuo žmogaus
aukštesnė sąmonė, tuo jis labiau nori dalintis, kuo
ji žemesnė – norisi tempti į savo urvelį. Įkvėpti kitą
kilniam poelgiui nėra lengva, bet kartais tereikia vieno švaraus judesio ir visas pasaulis gali susijungti.
Žmonės grįždami iš panašių renginių į šeimas, atsiveža
čia jau sukauptą patirtį jungtis, vienas kitą užjausti.
Abi pusės jaučiasi laimingomis, kai dalyvauja davimo
ir ėmimo žaidime…“

Pokalbis su laimingesnio
gyvenimo ieškotoju

8 psl.
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SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis
www.senukai.lt
Vilniuje, P. Lukšio g. 34, „Banginyje“ esančioje „Senukų“
parduotuvėje, atidarytas interjero centras „Namų stilius“.
Specializuotas apdailos, apšvietimo ir santechnikos prekių
salonas išsiskiria profesionalia, individualia pirkėjų konsultacija apie prekes. Salone didžiausias dėmesys – išskirtinio
dizaino produktams. Ateityje salono darbuotojai patys kurs interjero projektus ir pardavinės tiek projektų idėjas, tiek juose
esančias prekes.

„Namų stilius“ – ieškantiems išskirtinumo

3 psl.

„Kai gyvenime atsiranda per daug rutinos, pilkų debesėlių,
temdančių, kad ir mažus, kasdienybėje gimstančius
džiaugsmus, visada noriu šokti parašiutu… Kada stovi ant
lėktuvo krašto ir jauti sunkiai tramdomą baimę, suvoki, kad
dar gali apsigalvoti, tačiau to visiškai nenori. Kažkas daugiau ir aukščiau už tave patį, atrodo, laiko ir vilioja žengti
tą vienintelį žingsnį…“

40 sekundžių, prilygstančių
amžinybei –

6 psl.

„Užbaigęs bakalauro studijas, „Senukuose“ įsidarbinau
anksčiau nei žmona. Dovilė darbo ieškojo visur, taip
pat ir mūsų bendrovėje, iš kurios atėjo pakvietimas.
Turėdamas darbinės patirties galėjau jai padėti adaptuotis, todėl ir patariau ateiti į mūsų kolektyvą. Ir iš
tiesų stengiausi, kad jai kuo greičiau viskas būtų
aišku…“

4 psl.

Dovilei adaptuotis
įmonėje padėjo vyras

Šilutė

Iš valstybininko užrašų

Norime gerai jaustis vien todėl, kad
gyvename, ar norime gyventi, kad
geriau jaustumės?

Augustinas Rakauskas

Turbūt dažnas iš mūsų suvokia, kad įsijungę į bet kokios
bendruomenės gyvenimą, tampame su ja susieti, todėl labai svarbu, kad skleistume teigiamą energiją, kuriančią
pridėtinę vertę valstybėje, kurioje ta bendruomenė veikia.
Įsiliedami į kokį nors kolektyvą stengiamės suvokti kokia
dvasia šiame kolektyve puoselėjama. Bet ar pagalvojame,
ką mes patys skleidžiame šiam pasauliui? Ką norime atrasti, ką norime išmokti kurti? Norime gerai jaustis vien todėl,
kad gyvename, ar norime gyventi, kad geriau jaustumės?
Atsakykime sau, ar galime gerai jaustis, gyvendami vieni?
Ar siekiame, kad visi mus supantys jaustųsi gerai, nes mes
norime gerai jaustis? Ar gali mums būti gera, kai visiems
aplink mus bloga?
Štai kiek daug laukia savianalizės – sielos namų darbų –
bet kurioje naujoje bendruomenėje!
Kad ir ką darytume, kaip visa tai analizuotume mes
nuolat bandome pasitelkti praeitį, kad ją suvokę dabarties
kontekste, rastume efektyvesnį sprendimą ateičiai. Toks
tobulėjimo būdas neišvengiamai veda žmogų harmonijos
link, nes pats visų trijų laiko dimensijų junginys reikalauja
matomam ir nematomam (bet išjaučiamam) pasauliui pagarbos, harmoningo tarpusavio sąveikavimo dėsnių suvokimo, kad užgimtų trečiasis – įsivaizduojamas.
Kol žmogus nesuvoks harmoningos jausmo ir proto
sąveikos būtinybės – niekas nesikeis. Jei negailėsime
pastangų pasenusioms nuostatoms nugalėti, išplėsime

savo supratimo ribas. Suvoksime, kad dieviškoji žmogaus
sąmonė gali plėstis be pabaigos – svarbu nenustoti ją
žadinti.
Ir savo įmonėje, ir valstybėje skiepykime žmogui
suvokimą, kad jis yra laisva siela, turinti pasirinkimo
teisę ir gebėjimą kartu su kitais kurti savo ateitį. Vertybe
laikykime ne tik vieno ar kelių žmonių puikias žinias ir
išskirtinius sugebėjimus. Vertinkime visada gyvą, ne
iš karto suvokiamą, bet visos bendruomenės poreikius
apimantį jausmą, pagrįstą išmintimi, teisingumu, tikėjimu
ir meile. Su tokias nuostatas išsiugdžiusiais žmonėmis,
dalyvaujančiais bendrame veiklos procese, visi siekiai
tampa įmanomi.
Bene svarbiausią vaidmenį, ugdant tokią vertybinę
sampratą įmonėje, taip pat ir valstybėje, atlieka aukščiausių
vadovų intencijos, jų asmeninės nuostatos. Nuolatinė žinių
kaita įmonėje skatina vis naują pamatinių vertybių esmės
atradimą, kuris padidina su ja susijusių žmonių sielos dvasios augimo galimybes, tobulina visą įmonės sistemą ir
visuomenę, kurioje įmonė veikia.
Verslininkai ir valdininkai turėtų kartu siekti, kad
valstybinės institucijos būtų piliečių interesų gynimo
šventovės. Verslininkai tikisi, kad už tuos mokesčius,

Nukelta į 2 psl. >>

Kelis metus pabuvę mūsų bendrovės siūlomų prekių
pirkėjais, Šilutės UAB „Litorina“ vadovai išgirdo
„Senukų“ pasiūlymą bendradarbiauti rimčiau. Įniko
domėtis partnerystės sąlygomis. „Patikėję kolegų parama,
įžvelgėme mūsų bendrovės augimo perspektyvas. Bendradarbiavimui siūlomas franšizės prekybos modelis atrodė
patraukliai, teikė vilčių, bet nerimo buvo…“, – 1997-uosius prisiminė „Litorinos“ generalinis direktorius Arūnas
Gečas.
Rita Blankienė, Raseinių vartotojų kooperatyvo „Dubysa“ parduotuvės direktorė: „Sėkmingai besiklostanti
partnerystė mus ir užaugino. Patalpas plėtėme, daug kartų
tobulinome prekių ekspozicijas. Visko teko mokytis: ir
prekes pažinti, ir apskaitą kompiuterine programa tvarkyti… Važiavome į Kauną mes, bendravome su atvykstančiais
„Senukų“ specialistais…“

„Senukų“ frančizės prekybos
tinkle – 15 metų
Raseiniai
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Viską, kas siejasi su mūsų veikla, panaudokime savęs pažinimui.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Jolita Ročkienė, konsultantė.

>> Atkelta iš 1 psl.

Dalia Bartašienė, Informacijos centro darbuotoja (centre).

kuriuos jie moka valstybei, bus ginamos verslininkų, jų
darbuotojų bei klientų teisės, kad visapusiškai didės piliečių
gerovė, o su ja ir mokumo galia. Kai darbdaviai taip manydami savo įmonėse stengsis dirbti išmintingai, teisingai,
tikėdami ir mylėdami savo šalies visuomenę, o valstybinėse
institucijose tokiais siekiais ir nuostatomis vadovausis
politikai ir valdininkai, tuomet valstybėje pradės veikti
demokratinė sistema, grįsta partneryste, o ne korupcine
kova už įtaką, kurioje, susijungus nedoroms valstybės ir
nesąžiningoms verslo atstovų struktūroms, sukuriama terpė
nusikalstamiems veiksmams.

Algirdas Vilčinskas, prekių priėmėjas-išdavėjas.

Kiekvienas verslininkas, jeigu jis išsiugdo verslumo
dvasią savyje, anksčiau ar vėliau išauga į globaliai gyvenimo procesus suvokiantį žmogų. Visuomenei labiausiai reikia
tokių kūrybingų, laisvai mąstančių, savarankiškų piliečių,
todėl valstybė turėtų padėti juos ugdyti, ne vien mokesčius
rinkti. Reikėtų daugiau dėmesio skirti saviems verslumo dvasios ištekliams vystyti, jaunų žmonių kūrybingumui skatinti,
nes kiekviena santvarka iš savo narių labai tikisi inovacijų,
kūrybingo požiūrio. G. Ferhoigenas (atsakingas už Europos
Sąjungos plėtrą pareigūnas) viename seminare Briuselyje,
būsimų šalių narių atstovams kalbėjo: „Mes jums nieko
nesiruošiame duoti, viską, ką jūs norėsite iš mūsų gauti, jūs
turėsite apginti, pagrįsti argumentais, įrodyti, kad to reikia
ne tik jūsų valstybei, kad tai yra perspektyvu, naudinga ir
visai Bendrijai... Ir tada nutarsime, kur tai realizuoti!“ Kas
tai?! Kaip iš tokios politikos gauti lygiavertę naudą visoms
valstybėms ir šaliai, pateikusiai idėją? Be verslumo dvasios ir šiuo atveju neapsieisime, nes sąmoningumas vykdant
įstatymus,
visose valstybėse
vienodai nesiformuoja.

Renata Dacevič, revizorė (dešinėje).

gyvenimą, kaip veda savo vaiką vienas kitą jaučiančių ir
suprantančių sutuoktinių pora.
Dėl geresnės pasaulio ateities dvasininkai, filosofai, verslininkai, psichologai ir visa mokslo visuomenė,
padėdami vieni kitiems, turi kurti bendradarbiavimo metodikas. Sakykime, mokslo žmonės galėtų prisidėti prie verslo ne tik naujomis technologijomis, bet ir darbdavių bei
darbuotojų santykių, problemų analize. Šitaip susikurtume
ne vien optimalaus bendravimo modelius, padedančius vystyti verslą, bet ir harmoningesnius tarpusavio santykius.
Savo ruožtu verslas būtų dar labiau suinteresuotas mokslo
plėtra ir pažangiausių sprendimų, naudingų visai visuomenei, finansavimu.
Kaip verslumo dvasią sutalpinti į mokslo rėmus, į
dėsnius, kurių paisytų ir seni rinkos žaidėjai, ir verslą
pradedantis jaunimas? Tai įmanoma suprasti tik per
dėsningai veikiančią jausmo ir proto sąjungą, per kurią galime atskleisti naują gyvenimo supratimą.
Dėsnius suprantame skirtingai, bet kaip tik todėl visi
kartu ir stipriname žmonijos sielos dvasią. Kai kurie tai
darome vienoje srityje, kiti – keliose, o kai kurie bandome sujungti visas. Ir tie, kurie dirbame kartu, ir tie, kurie
siekiame patirties įgauti vieni, savo žinias pilame į bendrą
aruodą – stipriname žmonijos dieviškojo kūno dvasią, tobulindami save ir kitus. Svarbu, kad kiekvienas stengtumės
suvokti, į kokį bendrą tikslą tais skirtingais keliais einame.

Pastebėkime,
kaip
verslumo
dvasia skleidžiasi
žmonių santykiuose – tarp vadovo ir pavaldinio, mokytojo ir mokinio – „didelio“ ir „mažo“. Dažnai atsitinka, kad
vienas pašnekovas būna pranašesnis už kitą ne tik patirtimi, puikiais veiklos rezultatais, bet dar ir savo sočia arogancija, o tai akivaizdžiai kliudo bendrauti tolerantiškai.
Retas žinovas moka pokalbyje su neišmanančiais reikalo
„sumažėti“. Tačiau tam, kuris turi daugiau žinių, privalu
nusileisti iki „mažesniojo“ lygmens, nes tai kur kas lengviau nei „mažajam“ pakilti iki „didžiojo“ supratimo. Šitaip
žinantysis gali perduoti nežinančiajam tai, ką vertingo yra
sukaupęs. Juk iš tokių mažesniųjų Dievo vaikų tikėjimo ir
gimsta didelių išminčių stiprybė.

Poreikis kurti naujus, harmoningesnius santykius tarp
įvairiausių visuomenės narių jau akivaizdžiai matomas
ir jaučiamas. Žmonės, norėdami susikalbėti, yra priversti kurti tokias
bendravimo
formas, kurios remiasi ne tik loginio
mąstymo
sukurtomis
tvarkomis,
bet ir sąmoningais,
jausmu
grįstais
tarpusavio santykiais. Metodiškai kurdami santykius,
turime mokytis sąmoningai suvokti pasikeitimus, kad
nenutrūkstamai vystytųsi bendrumo sąvoką ugdantis jausmas, tobulinantis sielos dvasios gebėjimą suprasti.
Turime viską, kas siejasi su mūsų veikla, panaudoti
savęs pažinimui, tada suvoksime, kad mūsų sėkmė slypi
bendrai kuriamose gyvenimo tvarkose, kurių esmė – jungimasis. Suprasime, kad kiekvienos įmonės ir visuomenės
perspektyva slypi jungimosi dėsningumuose. Tuomet kiekvienas ir visi kartu sieksime sėkmės, ieškodami dieviškumo
sampratos dėsnių teikiamų galimybių, ir taip kursime vis
harmoningesnę šio pasaulio visuomenės dvasią.

Saulius Stumbras, vadybininkas (centre).

Valstybėje, gyvenančioje rinkos sąlygomis, turėtų būti
ugdoma tai, kas didina bendrą visų žmonių gerovę ir kuria
pridėtinę vertę, – tik tokioje santvarkoje nuolatos veikianti
ir tobulėjanti, jausmu ir protu grįsta verslumo dvasia duoda
sveikų vaisių.
Jauni žmonės turėtų būti mokomi ne vien specialybės
žinių, reikia juos mokyti jausti ir tos valstybės dvasią, kurioje žinios taikomos. Tai vadintina jausmo proto verslumo dvasia, nes ir protas, ir jausmas turi vesti žmogų per

Nuolatos stebėdami, klausydami ir analizuodami
vykstančių procesų esmę, užčiuopkime dėsnius ir pabandykime suvokti, kaip jie visi kartu veikia mūsų gyvenimą.
Nepamirškime, kad visi sėkmės atvejai, visi gyvenimo kelyje sutikti žmonės, konfliktai, nauji iššūkiai, džiaugsmai
ir baimės tarnauja tam, kad tobulėtų mūsų sielos dvasia.
Suvokime, kad blogį ir gėrį šiame pasaulyje kuria mūsų
pačių be perstojo gimdoma dvasia, kuriai naudingas ir
mūsų žinojimas, ir neišmanymas.

Mindaugas Barkauskas, administratorius.

Renata Palinauskienė, prekių temų vadovė.

Nerijus Beliūnas, vadybininkas.

Norime gerai jaustis vien todėl,
kad gyvename, ar ...

Ingrida Starovoitova, direktoriaus pavaduotoja.

2 Verslumo dvasia
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Žmonėms reikia sąlygų, kad atsiskleistų jų galimybės.
Tokia mano nuomonė
Atsiskleiskime, kokie esame,
ko siekiame…
Bent kiek ilgiau dirbantys bendrovėje
žinome – „Senukai“ stiprūs savo žmonėmis.
Įmonei stabilumą garantuoja jų kompetencija, noras matyti savo trūkumus ir išlikti nuolat tobulėjančiais. Apie tai dažnai dalijamės
patirtimi, diskutuojame, rašome… Šįkart
– taip pat. Spausdiname bendrovėje savo
karjerą pradėjusio tiekimo vadybininku,
šiuo metu dirbančio padalinio direktoriaus
pavaduotoju Dariaus Džiugo pamąstymus
Pradžioje – apie mūsų norus tobulėti.
„Senukuose“ situacija niekada nebūna
statiška. Daug kas kinta, keičiasi įmonės
struktūra, žmonių pareigos, jų atsakomybė.
Todėl siekti karjeros visada yra daug
galimybių. Turime konkuruoti, nes tai yra
svarbiausias tobulėjimo veiksnys. Nuomonę
apie save formuokime kasdienėmis pastangomis, jomis įrodykime, kad esame verti tų
pareigų, kurias užimame, ir tų, kurių norime.
Mūsų pasiruošimas bet kokioms
atsakingesnėms pareigoms, kaip žinia, vertinamas ne pagal testus, o pagal požiūrį į savo
darbą, elgseną probleminėse situacijose,
netgi pagal tai, kaip formuluojame klausimus, kaip į juos atsakome. Niekas už mus
geriau to nepadarys, kaip mes patys. Atsiskleiskime, kokie esame, ko siekiame ir, jeigu
šiandieninėse pareigose ankšta, jaučiamės
pasiruošę aukštesnėms, nebijokime savęs
siūlyti. Tik visada savo siūlymąsi paremkime argumentais.
Nėra tokių darbų, kuriuose išsisemtum.
Užtat kartais yra nepadarytų darbų, dėl
kurių mes galime blogai jaustis. Tada ir atgaivinkime savyje kūrybiškumą. Ką bedirbtume, visur reikia mąstymo, reikia analizės,
ką ir kaip reikia keisti, kad būtų geriau, tobuliau, padaroma mažesnėmis sąnaudomis.
Iš kai kurių kolegų esu girdėjęs: „Vis
kalbame ir kalbame apie tą komandinį
darbą…“ Kalbame todėl, kad tai yra visų
mūsų pasiekimų pamatas. Komandinis darbas – tai skirtingų darbuotojų, padalinių
tarpusavio bendravimas tam, kad galėtume
suprasti vieni kitų veiklą, poreikius ir
padėtume juos tenkinti. Tai – kasdienybė.
Mes stiprūs tada, kai turime aiškias atsakomybes, kai padalinyje vyrauja bendrystė,
savitarpio supratimas.
Daug, labai daug priklauso ir nuo savose darbo vietose numatomų strategijų. Ar
dažnas esame jų dalimi? Ar nepaskandiname
prioritetų neesminėje informacijoje? Gal
net nepagalvojame, kad įmonės strategija
yra visų mūsų kūrybiškumo, komandinio
darbo atspindys, kad visos įmonės grandys
tarpusavyje bendrauja vienydamos savo tikslus.

Vilniuje, P. Lukšio g. 34, „Banginyje“
esančiame „Senukų“ prekybos centre,
atidarytas naujas interjero centras „Namų
stilius“. Ši naujovė unikali tuo, kad paprasti pirkėjai, architektai ir interjero
dizaineriai vienoje vietoje galės rasti
platų aukštos kokybės stilingų santechnikos, apdailos, apšvietimo ir kitų prekių
asortimentą. Šis specializuotas salonas,
įrengtas „Senukų“ prekybos centro prekybos salėje.
„Salone didžiausias dėmesys bus skiriamas išskirtinio dizaino produktams. Pirkėjai
galės ne tik apžiūrėti prekes išdėliotas
ekspoziciniuose stenduose, pavartyti naujausius gamintojų katalogus, bet ir čia pat
užsisakyti norimų prekių. Šiuolaikinis laiką

„Namų stilius“ – ieškantiems išskirtinumo
taupantis žmogus vienoje vietoje galės rasti
visko, ko reikia stilingam namų interjerui
sukurti – to iki šiol nesiūlė nė vienas interjero salonas“, – naujas paslaugas komentavo šio interjero centro iniciatorius Viktoras
Stundžia.
Nesvarbu, ar pirkėjas yra dizaineris,
architektas, ar kurio nors iš jų klientas, salono darbuotojai padės surasti tinkamiausią
sprendimą kuriant šiuolaikiškų namų
interjerą. Pirkėjų patogumui apdailos, santechnikos ir apšvietimo prekių pavyzdžiai
pateikiami vienoje „Namų stiliaus“ erdvėje.
Salone taip pat yra galimybė, atsižvelgiant

Tobulinti prekių ekspozicijas padeda
kompiuteriai
Patogumas pirkėjui buvo ir yra pagrindinis
„Senukų“ darbuotojų rūpestis nuo įmonės
veiklos pradžios. Todėl nuolat ir daugėja
modernių prekybos centrų, stengiamasi,
kad į juos lygiuotųsi kone kiekviename
šalies regione esančios bendrovės franšizės

parduotuvės.
Siekiant kad ieškomas prekes ekspozicijose pirkėjai rastų dar greičiau ir patogiau, įmonėje įgyvendinamas prekių lentynų
valdymo projektas. Tuo rūpinasi Lentynų
valdymo skyrius.
„Prekybos
centruose
kartais iškyla nepatogumų
dėl
prekių
išdėstymo,
tad mūsų tikslas yra tuos
nesklandumus
pašalinti.
Lentynų valdymo projekto
paskirtis – kurti prekybos
centrų vaizdinį trimatėje
erdvėje. Čia mums talkina
ir kompiuterinė programa, ir būrys darbuotojų.
Kiekvieną
lentyną
su
prekėmis
dabar
galime matyti kompiuterio
ekrane, todėl dirbti daug
Skyriaus specialistus Mindaugą, Šarūną ir Dainių suradome
paprasčiau,“ – Lentynų
prekybos centre.
v a l d y m o skyriaus darbą apibūdino jo

į kiekvieno pirkėjo poreikį, kartu su
užsakomosiomis prekėmis įsigyti ir prekes,
esančias pastoviame asortimente ir taip susiprojektuoti norimą interjerą iš karto vienoje vietoje. Čia taip pat siūlomos interjero,
eksterjero idėjos bei pilnai užbaigti projektai drauge su visomis šiandien teikiamomis
„Senukų“ prekybos centro paslaugomis.
Ateityje planuojama „Namų stilius“ interjero centrą paversti vieta, kur gamintojų
atstovai galėtų patys pristatyti pirkėjams
naujoves, o architektai bei interjero dizaineriai – naujausius interjero sprendimus
bei išskirtinio dizaino tendencijas.

vadovas Mindaugas.
Skyriaus vadybininkai nuolat stebi ekspozicijas ir, prieš prekes pateikiant prekybai, priima optimaliausius sprendimus. Taip
pat jie domisi, ar prekių ekspozicijos atitinka sudarytas planogramas. „Į šio skyriaus
vadybininko pareigas perėjau iš prekybos
centro, kur dirbau konsultantu. Naujasis
darbas man ypač patrauklus, nes reikalauja
loginio mąstymo, skatina ieškoti išeičių
iš situacijų, su kuriomis neteko susidurti
anksčiau“, – pasikeitimais darbinėje veikloje
džiaugėsi Šarūnas.
„Pritariu kolegai. Esme patenkinti, nes
naujasis darbas ugdo kūrybiškumą, skatina
palaikyti tvarką kiekviename parduotuvių
kampe. Anksčiau ir aš prekybos centre
konsultavau pirkėjus. Sukaupiau nemažai
patirties, todėl dabar ji labai praverčia“, –
Šarūnui antrino vadybininkas Dainius.
Šiuo metu skyriaus komanda turi ypatingai atsakingą užduotį – paruošti patrauklią
pirkėjui ir patogią darbuotojams prekių
ekspoziciją planuojamam atidaryti „ Senukų“
prekybos centrui Šiauliuose.
Martyna Stankevičiūtė

Prekybos centras kuriasi Druskininkuose
„Senukų“ prekybos tinklas netrukus pasipildys dar viena šiuolaikiška parduotuve. Naujasis prekybos centras baigiamas
įrengti Druskininkuose, pirkėjams patogioje vietoje – M.K. Čiurlionio gatvėje.
Trijų tūkstančių kv. m patalpose bus
prekiaujama daugiau kaip 20 tūkstančių
pavadinimų prekių, pirkėjus aptarnaus apie
30 darbuotojų.
Šio Dzūkijos regiono gyventojus pasitiks erdvios prekybos salės, pažinčiai su
prekėmis patogios jų ekspozicijos. Pirkėjai
čia galės įsigyti visa tai, kuo prekiaujama
didžiuosiuose „Senukų“ prekybos centruose:
statybinių medžiagų, buitinę techniką,
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garso ir vaizdo aparatūrą, santechnikos,
apšvietimo, instaliacijos, apdailos, sododaržo, laisvalaikio ir buities prekių… Klientams bus teikiama daug įvairių paslaugų.
„Įsibėgėjus prekybai, kai paaiškės prekių
paklausa, klientų poreikiai, stengsimės
į juos atsižvelgti. – asortimentą būtinai
papildysime tomis prekėmis, kurių pirkėjai
pageidaus,– sakė bendrovės mažmenos padalinio specialistai.
Į naująjį prekybos centrą investuojama 2
mln. Lt. Tai 78-oji „Senukų“ prekybos tinklo parduotuvė.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Mes „Senukuose“
Jaunuoliai vasarą „Senukuose“
vėl mokėsi darbo įgūdžių
Kaip šiandien prisimenu savo pačios pirmuosius
paaugliškus bandymus darbuotis vasarų metu. Patirtys – pačios įvairiausios, tačiau, manau, didžioji dalis
praleisto laiko „Senukuose“ vasaromis mane užaugino
tokią, kokia esu dabar. Niekada nepamiršiu savo pirmosios darbo dienos, kai būdama vos penkiolikos nardžiau
santechnikos skyriuje ir degiau noru viską išmokti čia
ir tuoj pat.
Darbo dienos pabaigoje nutrintos pėdos, nuslopęs
entuziazmas, tačiau niekur nedingęs, vis dar viduje
besidaužantis noras prisijaukinti visa, kas nauja, skatino
mane mokintis pralaimint ir nusiviliant pačia savimi.
Esu dėkinga savo mokytojams, kurie asmeniniu
pavyzdžiu mokė, kad bendrai visiems dirbant, mokantis
darbštumo ir pasitikėjimo savimi, galima pasiekti puikių
rezultatų ir nustebinti ne tik kitus, bet ir save patį. Nors
prabėgo ne vieneri metai, įspūdžiai iš vasarų, praleistų
bendrovės prekybos centre, Draugystės g., manyje vis dar
gyvi.

Kurkime save

mes savyje nevaldome, valdo mus. Tik perpratę šiuos esminius principus savo viduje randame ramybę, o išorėje –
Tai, ką gyvenime galiausiai gauname, priklauso ne nuo džiaugsmą. Tik tada įmanoma suvokti, kad be meilės sau
mūsų norų, o nuo to, kas esame. Jeigu trokštame kitokių negali būti ramybės, o be ramybės nebus džiaugsmo.
dalykų, pavyzdžiui, kitokių santykių, kitokio džiaugsmo,
***
kitokio pasitenkinimo, privalome patys pradėti daryti kiŽmogus yra tokia būtybė, kuri natūraliai priešinasi
tokius dalykus. Pirmiausia – stenkimės pažinti savo silp- pokyčiams. Mūsų smegenyse tarsi užprogramuotas noras
nybes. Savo silpnybių pažinimas – tai viena iš pagrindinių viską išsaugoti taip, kaip yra dabar. Moksliniai tyrimai
priežasčių, dėl ko mes esame šiame pasaulyje. Gyvenimo atskleidė, kad viena smegenų dalis ypač vertina įprastą
tikslas – vienaip ar kitaip pažinti tamsą savyje, kad gyven- būseną ir priešinasi bet kokiai permainai. Ji siekia vien
tume šviesoje.
nuolatinio saugumo. Tik savo žmogiškųjų silpnybių
įvertinimas subrandina įsitikinimą, kad keistis būtina.
***
Daugumas mūsų neigia ir vengia tamsių, nevaldomų Vidinių pokyčių siekime kasdien, ieškokime būdų save
savo esybės dalių, o išmintingesni jas pažįsta netgi ge- peržengti. Įkalbinėkime smegenis, kad permainos yra
riau už tas, kurias mato esančias šalia. Jie įsitikinę: ko geras dalykas.

Dirbame šeimomis

Dovilei adaptuotis įmonėje padėjo vyras
„Senukuose“ tradicijų yra daug, bet apie vieną iš jų
kažkodėl beveik nekalbame. O juk malonu išgirsti apie
įmonėje dirbančias šeimas. Jų tiek, kad, anot Personalo skyriaus apskaitos grupės darbuotojų, sunku
suskaičiuoti. Vyrų patarimo paklausiusios ateina dirbti
žmonos, šios atsiveda vyrus. Tėvų paakinti bendrovėje
įsitvirtina jų atžalos, giminės. Viename padalinyje sutiksime dirbančius brolius, kitame – seseris…
Giminystės ryšiai platūs ir įvairūs, bet visus pas
mus ateinančius atveda tas pats noras – dirbti stabilumu
garsėjančioje bendrovėje.
„Tikrai taip. Ne kažin kiek mieste tokių įmonių, kuriose
dirbdamas galėtum būti ramus dėl rytdienos“, – supratęs,
apie ką kalbėsimės, tarsteli Aurimas ir žvilgteli į žmoną
Dovilę.

Skomantas (kairėje) negailėjo pagyrų komandai, kurioje teko dirbti.

Jų vedama, baigiantis šių metų vasarai, ir ėjau į
„Senukų“ prekybos centrus, norėdama sužinoti, kokiais
jausmais gyvena mūsų įmonėje dabar dirbantys vyresni
moksleiviai. Kaip jie čia pateko? Kokiomis mintimis
pradeda savo naują darbo dieną ir kaip supranta žodžio
„darbas“ reikšmę?
Dažų skyriuje dirbantis septyniolikmetis Paulius pasitiko mane plačia šypsena ir atvirumu: „Vasaros atostogų
metu „Senukuose“ įsidarbinau paskatintas įmonėje
dirbančios mamos. Ir nesigailiu – stebėdamas didelę patirtį
turinčius savo bendradarbius iš jų mokausi. Mūsų skyriuje
didžiulė dažų įvairovė, o kur dar visi teptukai, voleliai...
Atliekant įvairias užduotis darbo diena prabėga nepastebimai…“		
Kiek santūresnis, tačiau ne mažiau draugiškas
šešiolikmetis Skomantas iš elektros prekių skyriaus taip
pat džiaugėsi neįprastomis atostogomis, kurios bėga laiką
leidžiant ne su draugais, o dirbant parduotuvėje. Vaikinas negailėjo pagyrų komandai, pabrėždamas skyriaus
vadovų ir kolegų geranoriškumą. „Nemaniau, kad smagiai
jaustis gali ir dirbdamas įmonėje, kolektyve, kuris visada
pasiruošęs padėti, pamokyti. Neabejoju, kad į „Senukus“
ateisiu padirbėti ir kitą vasarą, jei priims“, – mintimis dalijosi Skomantas.
Gyvybingumu nuo kitų vaikinų neatsiliko ir
šešiolikmetis Mantas, kurį vos atitraukiau nuo darbų:
„Žinote, čia tiek daug veiklos, kad tik spėk suktis. Dar prieš
vasarą mane pradėjo raginti bendrovėje dirbantis tėtis:
„Įsidarbink atostogų metu „Senukuose“!” Gerai padariau,
kad „nesimuisčiau“. Esu labai patenkintas darbo sąlygomis,
niekas nepalieka vieno, o stengiasi padėti“, – santūriai
spustelėjęs ranką Mantas neatsigręždamas nuskubėjo
pildyti lentynas naujomis prekėmis.
Pritrūkusi mergaitiškų pastebėjimų pasigavau pro šoną
skubančią septyniolikmetę Viktoriją, kuri mielai sutiko
pasidalinti savo patirtimi. Pokalbio metu nuo merginos
veido nedingo šypsena, o juokas užpildė visą „Megoje“
įsikūrusią „Senukų“ parduotuvę. Paklausus, iš kur tiek geros nuotaikos, Viktorija pripažino, kad darbas kanceliarijos
ir žaislų skyriuose primena jos pačios vaikystę: „Čia viskas
taip įdomu... Žinoma, būna kad jautiesi tarsi ne ta koja iš
lovos išlipusi, darbas nemielas, tačiau tokių dienų vos kelios, lyginant su prasmingai čia praleistu laiku.“
…Beveik visą vasarą „Senukų“ prekybos centruose
girdėjome jaunatvišką klegesį. 16-17 metų vaikinai ir
merginos, norintys pasisemti žinių ir patys užsidirbti,
puošia bendrovės parduotuves veržlia energija ir poreikiu
ne tik darbą atilikti nepriekaištingai, bet ir susirasti naujų
bičiulių, kuriuos, kaip patys teigia, tiki pamatysiantys ir
ateinančią vasarą.
„Darbas vasaros atostogų metu vyresniems moksleiviams
yra ne tik puiki galimybė užsidirbti, paįvairinti aplinką,
bet ir lavinti bendravimo įgūdžius, darbštumą, ugdytis
pareigingumą ir atsakomybę“, – įmonės poziciją šių jaunų
žmonių atžvilgiu apibūdino vyr. personalo vadybininkė
Inga Judienė.
Martyna Stankevičiūtė
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„O kai tokiame kolektyve
esame kartu, dar geriau“, –
šypteli ši.

Šviežutėlis pokalbis
su „Senukų“ specialistų
šeima Dovile ir Aurimu
Jums, „Verslumo dvasios“ skaitytojai.
Įmonėje kartu dirbate
daugiau nei dešimtmetį.
Kokie tai buvo metai?
Dovilė: „Aurimas „Senukuose“ jau penkioliktus
skaičiuoja. Prisimenu, vis
klausinėjau, kaip sekasi, ką
dirba. „Mokausi, stropiai
mokausi“, – juokavo jis. Vis kartodavo „Nelengva, bet
įdomu…“
Aurimas: „Metai pralėkė nepastebimai, bet jie atnešė
daug neįkainojamos patirties. Iš pradžių net sunku buvo
suprasti, ko nežinai, kad galėtum išsiaiškinti, kaip atlikti
vieną ar kitą darbą. Niekada neužmiršiu, kaip nuoširdžiai
mokė šalia dirbantys naujieji kolegos. Tačiau greitai supratau, kad išmokti gali tik savo pastangomis, gilindamasis į
atliekamas užduotis, klausdamas, kas neaišku, praktiškai
dalyvaudamas įmonės gyvenime. Šiandien galiu drąsiai
pasakyti, jog tai, ką išmoksti tokiame geranoriškame kolektyve, kaip mūsų bendrovės, nesužinosi jokiame universitete. „Senukai“ moko žinias pritaikyti praktiškai, grūdina
nepatogiose situacijose, lavina bendravimo įgūdžius.
Įmonėje mus supa daugybė skirtingų žmonių, iš kurių įgyta
po lašelį kažkas tai naujo.“
Tai, sakote, laikas atnešė neįkainojamos patirties?
Aurimas: „Ir ne kitaip! Malonu dirbti, kai įmonę
pažįsti, kaip sakoma, iš įvairių pusių, suvoki, kaip ji valdoma, ir pats šiame procese dalyvauji. Tikrai turėjau puikias
galimybes gauti labai daug patirties.“
Dovilė: „Mano pirmieji žingsniai „Senukuose“ buvo
dirbant vadybininke. Tada buvau ką tik baigusi universitetą.
Dešimt metų – ilgas laiko tarpas, neįmanoma per tiek laiko
nesukaupti patirties. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybių
dirbti įvairiuose įmonės padaliniuose. Per tą laiką daug kas
pasikeitė ir šeimyniniame gyvenime.“
Kai tiek žinių sukaupta, dirbti, turbūt, labai lengva?
Aurimas: „Manau, kad „Senukuose“ valandos bėgte
prabėga visiems įgudusiems.“
Dovilė: „Kai įmonė rūpinasi darbuotojais, o pastarieji
neabejingi jai, šis tarpusavio supratimas turi daug įtakos
klientų aptarnavimui, jų poreikių tenkinimui. Taip kolektyve
sukuriamas geras mikroklimatas, kuris kiekvieną darbą
daro patrauklesnį, įdomesnį.“
Jūsų nuomone, kokiomis savybėmis
pasižymėti šiandieninis darbuotojas?

turėtų

Aurimas: „Svarbu suprasti pagrindinę mintį – dirbu
pačiam sau. Nereikia žiūrėti į darbą kaip į naštą, kurios
dienos pabaigoje galėsime atsikratyti. Mintyse pabūkime
sau vadovas: ar tam tikri sprendimai, kuriuos priimsime
šiandien, bus naudingi mūsų kolektyvo, mano paties
ateičiai? Netenkinantys veiklos rezultatai atsiranda tik
todėl, kad nesiugdome kūrybiškumo, užduotis atliekame
atsainiai, be asmeninio išgyvenimo.“
Dovilė:
„Pirmiausia,
visiems
besimokantiems
nuoširdžiai patarčiau nebijoti klausti. Didesnis ar mažesnis
kolektyvas visada labai laukia mūsų pačių iniciatyvumo. Ir
mokykimės nepasiduoti neigiamoms emocijoms, nes viskas
priklauso nuo mūsų pačių. Visi buvome naujokai, buvome
mokiniai ir žinome, kokie geranoriški kolegos dirba šalia
mūsų. Bet neužmirškime ir to žinomo posakio: pati tik
saulė pateka. Jeigu nerodysime pastangų, nebus ir
rezultatų
Aurimai, prikalbinote
Dovilę ateiti į „Senukus“ ar savarankiškai
apsisprendė
čia
įsidarbinti?
Aurimas: „Kaip čia
pasakius…
Užbaigęs
bakalauro studijas, „Senukuose“
įsidarbinau
anksčiau
nei
žmona.
Dovilė
darbo
ieškojo
visur, taip pat ir „Senukų“
įmonėje, iš kurios atėjo pakvietimas. Jau turėdamas
darbinės patirties galėjau
jai padėti adaptuotis, todėl
ir patariau ateiti į mūsų
kolektyvą. Ir iš tiesų stengiausi padėti.“
Dovile, ar galėtumėte pritarti savo vyrui?
Dovilė: „Žinoma! Norėčiau pabrėžti, kad Aurimas yra
mano vienas iš didžiausių mokytojų „Senukuose“. Neblogai
vyrą pažindama šeimyniniame gyvenime, drįsčiau sakyti,
kad jis gyvena ir įmonės reikalais, jaučiasi „Senukų“ dalimi. Ir dar – tik nesijuokit iš mano moteriško nesantūrumo –
intuicija man sako, jog Aurimas turi daugelį lyderiui būtinų
bruožų. Tai žmogus, kuris serga už kiekvieną kolegą, savo
pavyzdžiu skatina darbuotojus.“
Pasipykstate ar išvengiate ginčų? Ar namie kalbatės
apie darbinius reikalus?
Aurimas: „Nesame šventieji, bet stengiamės kuo
greičiau surasti kompromisą. Gelbėja ir tai, kad abu dirbame skirtinguose padaliniuose, todėl trinties yra mažiau. Bet
dažniausiai darbinių reikalų stengiamės į namus nesinešti –
norisi ramaus laisvalaikio su šeima.“
Dovilė: „Laisvalaikiu visą dėmesį norisi skirti šeimai,
pomėgiams, artimiesiems. O jeigu bendraujame kaip kolegos, vienas kito pastabas labai vertiname.“
Ką labiausia vertinate „Senukuose“?
Dovilė: „Tai, kad įmonėje yra daug dėmesio skiriama žmogaus tobulėjimui. Kiekvienas turime galimybes
reikštis, tik būkime iniciatyvūs. Tie, kurie norime tobulėti,
atrasti save, įmonėje visada pastebimi, jiems stengiamasi
padėti. Taip brendo Aurimas, tą ne vieną kartą patyriau ir
aš. Tai pati geriausia specialistų ruošimo forma: ką kolektyve išmokstame patys, atiduodame kitiems.“
Aurimas: „Pabandysiu pratęsti Dovilės mintis. Dažnas
iš mūsų, ieškodami darbo, norime, kad jis būtų įdomus.
Atėjęs į bendrovę labai greitai supratau, kad jeigu pats esi
suinteresuotas kuo greičiau išmokti, nuostatomis tau padėti
gyvena kone kiekvieno įmonės padalinio kolektyvas. Viskas labai paprasta: kuo greičiau tampi subrendęs specialistas, tuo geriau ir tau pačiam, ir kolegoms, ir įmonei.“
Berta Martinaitytė
2013 m. Nr. 31 (67)

Mes „Senukuose“
***

Kai kažką darome kito asmens labui, kaskart stiprėja ne
tik to žmogaus gyvenimas, bet ir mūsų savivertė. Kuo
nuoširdžiau tarnausime kitiems, tuo geriau jausis mūsų
siela, stiprės savigarba, patys sau atrodysime patrauklesni.
Mūsų esybės gelmėse kažkas pradės kisti ir plėstis.

***

Kiekvienas nekenčiamas dalykas mūsų gyvenime,
kiekviena mus erzinanti smulkmena, kiekvienas įtampą
skatinantis atvejis yra labai svarbus mokytojas. Tame
glūdi aiškiausios nuorodos, ką mumyse būtina tobulinti. Tai – mokomosios priemonės, padedančios perprasti
dalykus, kuriuos privalome išmokti, kad baigtume vieną
klasę ir pereitume į kitą, aukštesnę.
Augustinas Rakauskas

Sėkmės istorijos

kuris darbas buvo naudingesnis, negalėčiau
vertinti – visa „Senukuose“ įgyta patirtis yra
neįkainojamas turtas.

Sunkiausia
–
save
visaverčiu specialistu

ugdyti

Esu įsitikinęs, kad kiekviename mokinyje su laiku turėtų atsirasti pusiausvyra
tarp noro imti ir duoti, noro būti laimingu ir
laimingais daryti kitus. Kaip žinome, mūsų
bendrovėje ir šito mokoma. Konsultantais,
vadybininkais, sandėlininkais ar programuotojais tapti lengviau negu ugdyti save
visaverčiu specialistu, sugebančiu derinti
asmeninius ir įmonės interesus. Labai gerai,
kad „Senukuose“ skatinama ir šioje srityje
tapti pavyzdingu mokiniu.
Sakyčiau, tos pačios taisyklės galioja pareigų ir laisvalaikio derinimui. Negalėčiau laikyti protinės veiklos aukščiau už fizinę – kūnui kaip ir protui reikalingas

Žmogus bręsta, kaip pavasarį
bundanti gamta
Kokios savybės, koks požiūris mum reikalingas, kad
darbas teiktų malonumą? Kodėl vieni naujoje vietoje
išbūname vos kelis mėnesius, o kiti darbuojamės daugelį
metų, sėkmingai kopiame karjeros laiptais? Šie ir daugelis kitų klausimų bei atsakymų – mūsų bendrovės specialisto Vitalijaus akimis.

Bet kokios pareigos neša tik patirtį
Prieš devynerius metus, rugsėjo 1-ąją, kai visi jauni
žmonės ėjo į mokyklą, aš startavau „Senukuose“. Pusantrų
metų dirbau prekių priėmėju. O vadybininko pareigos, dėl
kurių teko pakovoti, buvo dar viena nauja pradžia. Nors šio
darbo pobūdis man nebuvo naujas dirbant prekių priėmėju,
teko palaikyti ryšius su prekių tiekėjais. Jaučiau, kad atranka į vadybininko pareigas man bus įkandama. Teisingai
jaučiau.
Bet šis naujasis darbas tebuvo tarpinis. Mažiau nei po
metų Naujuosius sutikau jau kitame kolektyve. Pasiūlė
tiekimo proceso administratoriaus vietą. Laikas praleistas buvusiose pareigose nešė tik patirtį, todėl paklaustas,

prasiblaškymas, vadinamoji popamokinė veikla. Iki šių
dienų esu tos pačios nuomonės ir kiekvienam naujam
„Senukų“ darbuotojui, kurį moko kolegos, linkėčiau surasti
aukso viduriuką tarp pamokų ir širdžiai malonios veiklos.
Tik tada, manau, jis galės sava patirtimi suprasti posakį:
„Einu į darbą kaip į šventę“.

Savo pavyzdžiu uždekime kitus
Vienu metu padalinys, kuriame dirbau, buvo tik ką sukurtas.
Reikėjo rengti daug įvairiausių ataskaitų. Jau tada pradėjau
ieškoti būdų, kaip keisti kolektyvą apsunkinančius darbus.
Sau pačiam kūriau ataskaitų rengimą palengvinančius programavimo įrankius. Rezultatai iš karto buvo pastebėti.
Tada dar kartą įsitikinau, kad kiekvienas kruopščiai, atsakingai atliktas darbas žmoguje ugdo naujas vertybes.
Beje, truputėlį sugrįšiu atgal. Dar mokykloje domėjausi
programavimu ir seniai žinojau, kur norėčiau specializuotis, kokią kryptį pasirinkti. Tiekimo prekių administratoriumi dirbau ilgiau nei pirmosiose savo pareigose – jaučiau,
kad turiu tikslų, kuriuos noriu įgyvendinti. Atsiradau

Ant svarstyklių – vadovų bruožai
Vertindami didesnio ar mažesnio padalinio vadovą labai
dažnai pirmiausia įvardijame jo analitinius ir problemų
sprendimo įgūdžius, nepamiršdami žmogiškųjų savybių.
Jų daug, jos įvairios, bet toli gražu ne visos telkia efektyviam komandiniam darbui. Apie tai rašėme ir ankstesniame „Verslumo dvasios“ numeryje, kvietėme pasidalyti mintimis apie vadovų charakterio bruožus, labiausiai
padedančius tobulėti. Vėl spausdiname jūsų samprotavimus, pastebėjimus ir laukiame dar didesnio aktyvumo.

Tadas: „Mano akimis,
žmonės
nelaimingi
kartais jaučiasi tik dėl to, kad
nemėgina kurti tarpusavio
santykių. Malonu dirbti, kai
kiekvienas
komandos
narys savo skyriuje, grupėje ar
sandėlyje stengiasi padėti kurti
darbo rezultatams palankią
aplinką. Iniciatyvos pirmiausia laukiame iš padalinio
vadovo. Geriausi pavyzdžiai – mano skyriuje, kuriame
komandos vadovas spinduliuoja noru kurti bendrystę su
savo komanda. Žinoma, reiklumas, griežtumas, gebėjimas
paskirstyti darbus ir reikalauti rezultatų yra neatsiejamos
vadovo savybės, tačiau labai malonu, kad mūsų vadovas
puikiai jaučia savo skyriaus darbo pulsą, yra supratingas ir
geranoriškas.“
Regina: „Manyčiau, labai
svarbu, kad darbo aplinkoje
netvyrotų įtampa, kad darbo rytas prasidėtų nuo geros nuotaikos, tarpusavio susikalbėjimo,
supratimo. Visi esame žmonės,
visi padarome klaidų, bet svarbiausia, kad tos klaidos nebūtų
piktybiškos. Vadovas turėtų
pasitelkti savo diplomatinius
gebėjimus ir geranoriškai
pasiūlyti susikaupti, būti atidesniems ir savikritiškiems.
Geri ketinimai visada pasieks teigiamą rezultatą. Vadovą
turime suprasti, įvertinti jo atsakomybę už mus ir save.
Pagarba ir draugiškumas yra tiesiog neatsiejami veiksniai
siekiant teigiamų emocijų, jaukios aplinkos ir idealaus
mikroklimato.“
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Daividas: „Apie padarytą
klaidą ar blogą poelgį darbuotojui pasakyti taip, kad
jis ne pasišiauštų, o pasijustų
nepatogiai – irgi menas. Šis
gebėjimas padeda sutelkti
žmones. Galima naudotis savo
teise reikalauti, spausti, bet
kiekvienas esame žmogus,
turime savo charakterį ir kur
kas maloniau, kai apsieinama
be pakelto balso. Pas mus ir
užduotis skiriama taip, kad labai nejaukiai pasijustum, jeigu ką nors padarytum ne taip.
Neretai išgirstame vadovo pašmaikštavimų, kurie taip pat
maloniai nuteikia. Taip galima pasiekti kur kas daugiau.
Būna, jei ko nors nepadarai, tai pasako vieną kartą ir to
užtenka – pasitaisai.“

Ar spinduliuojame
noru burti komandą?
Diana: „Ar kada nors
žaidėte šachmatais? Jeigu taip,
tai puikiai suprantate, kodėl
vadovą lyginčiau su šachmatų
žaidėju:
atidus,
budrus,
nuspėjantis kelis veiksmus į
priekį. Visą laiką žavėjausi
organizuotais,
kryptingais,
aiškiai motyvuotais žmonėmis.
Jie ne tik tiksliai žino savo tikslus, bet ir puikiai geba įkvėpti
kitą, duoti gyvenimiškų ar
profesinės srities patarimų.
Mano akimis, toks ir turi būti vadovas. Kartais reiklus,
griežtas, tačiau visada išlaikantis pagarbius tarpusavio santykius su savo darbuotoju. Tokie žmonės sukuria malonią
aplinką toje pačioje vietoje dirbti metų metus.“

Pastoviam darbui reikia save paruošti, mano Vitalijus (dešinėje).

dabartinės savo vadovės Aistės akiratyje, tačiau naujo
darbo pasiūlymo tada atsisakiau. Ir šiandien ši specialistė
man daro didžiulę įtaką. Manau, kad ryšys tarp vadovo ir
darbuotojo atsiranda esant tarpusavio bendradarbiavimui ir
geranoriškumui, kurį spinduliuoja daugiau patirties turintis
kolega, savo pavyzdžiu skatindamas ir uždegdamas kitus.

Kartais ir pastovumas sunkiai įsivaizduojamas
Mano pirmieji darbai buvo tarsi pereinamasis etapas, kurį kiekvienas iš mūsų turime patirti tam, kad
susipažintume su pačia darbo specifika, pajaustume, ką
reiškia būti kolektyve, komandoje kurti ir derinti bendrus
tikslus. Dirbdamas prekių priėmėju nelabai galėjau išrasti
kažką naujo, tačiau jaučiau norą tobulėti, gauti šiek tiek
daugiau žinių nei man siūlo, todėl pastovumas tuo gyvenimo tarpsniu buvo neįsivaizduojamas dalykas.
Jau vadybininko pareigose pradėjau justi erdvę,
galimybę improvizuoti ir ieškoti savitumo. To man trūko
labiausiai. Dirbant tiekimo proceso administratoriumi,
laisvės atsirado dar daugiau – analizavau vykstantį procesą
ir stebėjau, ko labiausiai kolektyvui reikia. Supratęs, kad
kolegoms galiu padėti, ėmiausi konkretinti jų darbus.
Visus šiuos pokyčius vertinu tik teigiamai, nes jaučiu
vykstantį progresą tiek viduje, tiek aplinkui. Žmogus bręsta
visai kaip pavasarį bundanti gamta – šiltėja oras, palengva
tirpsta sniegas, sprogsta pumpurai. Mano nuomone, pastoviam darbui reikia save paruošti, įsitikinti, kad tose pareigose ir sau, ir komandai naudos duodi daugiausia.

Vytenis: „Autoritetą vadovai užsitarnauja pirmiausia
priimdami sprendimus ir nebijodami prisiimti atsakomybės
už juos. Tikri vadovai moko
tiek savo asmeniniu pavyzdžiu,
tiek padėdami kolektyvui rasti
būdą problemai spręsti. Geras
vadovas puikiai jaučia savo
komandą, padeda kiekvienam
grupės nariui realizuoti savo
potencialą. Dirbdamas su
tokiais didesnio ar mažesnio
kolektyvo lyderiais kiekvienas komandos narys žino, kuo
jo darbas yra naudingas įmonei, jaučiasi tobulėjantis ir motyvuotas. Tik pagarba grįstoje aplinkoje galimi geri ilgalaikiai rezultatai.“
Lina: „Visada vertinau
žmones, kurie bet kurioje
veikloje turi viziją. Vadovo
darbe tai ypač svarbu. Komandos vedlys – tai kolega, pas
kurį visada galima nueiti patarimo „užstrigus“. Tai žmogus,
kuris ne tik pataria ar pamoko,
ką ir kaip daryti, bet ir paskatina patį ieškoti sprendimo ir
būtinai pagiria savarankiškai
jį suradus. Džiaugiuosi, kad
būtent su tokiu vadovu ir tenka
dirbti.“
Andrius: „Sutinku su
Vilmos nuomone, kuri ankstesniame „Verslumo dvasios“
numeryje su pasididžiavimu
pasakojo apie savo skyriaus
vadovę – visada išklausančią,
patariančią,
besidominčią.
Linkiu mūsų įmonei visada
ugdyti tokius vadovus. Malonu
dirbti komandoje, kurios lyderis suvokia artimų ryšių
palaikymo su savo kolegomis
svarbą. Tai empatiški žmonės,
į kuriuos galime žvelgti kaip į artimiausius draugus, netgi
šeimos narius.“
Verslumo dvasia
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Mūsų laisvalaikio pomėgiai yra savęs pažinimo ir tobulinimosi instrumentai.
Taip ir likau
nenuorama

„Noras kurti
visada su manimi…“
Edita jau nuo mažų dienų mėgo piešti, siūti
ar užsiimti kitokiais kūrybiniais darbeliais.
„Mama šio polinkio niekad neribojo, todėl
kentėdavo sienos, užuolaidos ar kiti daiktai“, –
juokiasi mergina, daugelį naktų neretai praleidusi be miego, kurdama kažką naujo. Nors
po mokyklos baigimo ji ir galvojo apie studijas meno srityje, kaip pati teigia, praktinių
sumetimų vedina pasuko tiksliųjų mokslų
link. Tačiau Editai Žiulpaitei puoselėti
širdžiai malonios veiklos tai nesutrukdė.
Naująja jos aistra tapo karoliukų vėrimas,
kuris netruko peraugti į papuošalų gamybą.
„Iš žvejybinio valo ir karoliukų susivėriau
mobiliojo telefono pakabutį. Mano pirmasis
suvertas driežiukas dar dabar puošia USB
atmintinę“, – didžiuojasi 9 parduotuvės direktoriaus padėjėja.
Šiandien papuošalų gamyba Editai ne
tik laisvalaikio užsiėmimas, bet ir papildomas pajamų šaltinis. Auskarus, apyrankes, pakabučius, seges ji kuria pagal
situaciją – turėdama užsakymą ar laukdama
artėjančio draugės gimtadienio. Rankdarbius
dažniausiai derina prie žmogaus charakterio, pomėgių. Menininkė ypač didžiuojasi
mažute (7 centimetrų) sege „Damutė su knyga“. Savo malonumui ji taip pat dekoruoja
daiktus, siuva ar atnaujina senus rūbus,
piešia, rašo ir fotografuoja, kuria dekoracijas

vestuvėms, puokštes, įvairiausias dovanas iš
modelino ir dekupažo.
„Noras kurti visada su manimi. Šis
pomėgis dažnai būna daug džiaugsmo teikiantis užsiėmimas, kai pailsi protas ir atsigauna
siela. Bet neretai tai ir varginantis darbas,
laisvalaikio su draugais aukojimas, nes visada norisi pasiekti
geresnio rezultato. Darbus koreguoju iki tol, kol jie man
pačiai atrodo geri“, – atvirauja
pašnekovė
E. Žiulpaitė džiaugiasi, kad
klientės ja pasitiki ir suteikia
visišką kūrybinę laisvę, nes taip
kurti, pasak jos, yra įdomiausia.
„Malonu, kai darbai sulaukia
gerų rekomendacijų, o papuošalą
paėmusio žmogaus akys sužiba
ir supranti, kad jo lūkesčiai patenkinti“, – šypsosi mergina.
Pasitikėjimą spinduliuoja ir

Kiek save atsimenu, mane visada viliojo
įvairūs nuotykiai. Esu tikra nenuorama,
vertinu aktyvų laisvalaikį. Laukdama žiemos,
ruošiu slides ir skaičiuoju dienas, kai galėsiu
pralėkti didžiulėmis pusnimis. Manęs nebaugina mėlynėmis nusėtos kojos ar lenktyniaujant nepasiekta finišo tiesioji – krauju tekantis adrenalinas yra pats geriausias jausmas.
Nenuobodžiauju ir šiltuoju metų laiku –
aktyviai dalyvauju šunų dresūros mokyklos
veikloje. Šunelių dresiravimas man yra labai
malonus, įpareigojantis ir kantrybę ugdantis
užsiėmimas. Su savo dresiruojamu augintiniu aktyviai dalyvauju kiekvienoje mokyklos

visa jos šeima, skatinanti papuošalų gamyba užsiimti kuo daugiau, neskaičiuoti ilgų
kūrybinių valandų. Pasak Editos, pasitaiko ir „negerų“ dienų, retkarčiais ir idėjos
išgaruoja, ir įkvėpimas palieka, tačiau tam
susigrąžinti užtenka tik smulkmenos, vienos
akimirkos...
Berta Martinaitytė
Vilnius

organizuojamoje įvairaus lygio parodoje.
Ne taip seniai savo programą pristatėme
„Žalgirio“ arenoje, kurioje šuniukai
žiūrovams rodė įvairiausius triukus.
Ypač esme laukiami vaikų bei senelių
globos namuose – čia šunelių pasirodymai
sutinkami labai šiltai. Žiūrovai su mūsų
augintiniais mielai bendrauja, džiaugiasi jų
draugija ir taip bent trumpam gali pabėgti
nuo savo rūpesčių. Matydama laimingus
vaikų ir senelių veidus, atrodo, laimingesnė
tampu ir aš pati.
Natalija Skersienė
Didmeninės prekybos vadybininkė

kokią pakvaišusią dukrelę užaugino!
Antrą kartą kažkuo panašaus mėgavausi
Kinijoje. Su draugais žygiavome penkiolika
kilometrų
Didžiąja kinų siena. Priėję tam
tikrą vietą tegalėjome apsigręžti ir eiti atgal arba prisirišti prie virvės, ištiestos tarp
ant lėktuvėlio krašto atbrailos, o širdis plaka
aukštų uolų virš upės, ir prasklęsti į kitą jos
kaip pakvaišusi, net minčių išgirsti negaliu...
pusę. Taip ir padarėme. Įspūdis taip pat neUžsimerkiau ir žengiau!
paprastas.
– Nagi, nagi, o kas toliau?
– Na, o ar pasvajojate apie kitą savo
– Sklendžiau tarp debesų! O jie – kaip šuolį parašiutu?
cukraus vata, visai tokia pati, kokią valgy– Paskutiniu metu jaučiu, kad baigiu tam
davau vaikystėje. Norėjosi joje šokinėti,
pribręsti. Šįkart šokti parašiutu norėčiau
paskęsti. O oras... Minkštas, spalvotas, jauviena. Manau, atėjo tas metas, kada noriu
tiesi tarsi patekęs į seniai skaitytą pasaką.
vėl pakilti aukštai virš žemės ir patirti naujų
Tą akimirką jaučiausi tokia laiminga, tokia
įspūdžių, adrenalino. Tai geriausias jausmas
laisva...
išeiti iš komforto zonos.
– Viena ar keliese mėgavotės debesėliais?
Kada stovi ant lėktuvėlio krašto ir jauti
– Prikalbinau draugę. Žinote, dviese sunkiai sutramdomą baimę, suvoki, kad dar
vis drąsiau, labai gera kartu pasidalinti gali apsigalvoti, tačiau to visiškai nenori.
įspūdžiais. Tėvams apie tai papasakojau tik Kažkas daugiau ir aukščiau už tave patį, atrosugrįžusi po savo nuotykio. Nenorėjau jų bai- do, laiko ir vilioja žengti tą vienintelį žingsnį.
minti, priešingai – labai troškau nustebinti, Krisdama parašiutu jautiesi lyg sapne, kuris
akimirksniu išsisklaido, nes dar
truputis ir apačioje pasitiks kieta
žemė. Mąstai, kaip čia minkščiau
nusileidus.

Iš ekstremalų konkurso dalyvių pasakojimų

40 sekundžių, prilygstančių amžinybei
Nuolatos besidomintys „Senukų“ intraneto naujienomis, be abejo, jau žino apie
Personalo skyriaus iniciatyvą išsiaiškinti
įmonėje dirbančius ekstremalus. Paskelbus jų paieškoms skirtą konkursą, aktyviais
adrenalino ieškotojais prisipažino trylika
bendrovės darbuotojų.
Kadangi visų jų papasakotos istorijos
apie savo laisvalaikį yra vienodai įdomios
ir ekstremalios, konkurso nugalėtojas
išaiškintas burtais. Jie buvo palankūs
vertėjai Anai Novikaitei. Šuolių su parašiutu
entuziastei įteikta praktiška palapinė.
– Kai gyvenime atsiranda per daug rutinos, pilkų debesėlių, temdančių, kad ir mažus,
kasdienybėje gimstančius džiaugsmus, aš
visada noriu šokti parašiutu, – pakalbinta
apie šį vis labiau bręstantį jos pomėgį, pasakojosi Ana. – Vis tik šiam
žingsniui reikia užaugti, sukaupti drąsos, tik tada tai galiu
įgyvendinti. Prisimenu, jaučiau
didelę nežinią – slegianti
aplinka, norėjau lengvumo,
išsilaisvinti. Netikėtai toptelėjo
mintis:
„Kodėl
nešokus
parašiutu?“ Idėja akimirksniu
uždegė mane. „Šoksiu, tikrai
šoksiu parašiutu!“, – drąsinau
save.
– Ir kaip? Iššokote?
– Tikrai taip! Susiradau
klubą, kuris organizuoja šuolius
parašiutu, ir įgyvendinau tai!
Nors oras buvo apsiniaukęs ir,
atrodė, nieko gero nežadantis,
nepabūgau. Akimirka, ir aš jau
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– O pats kritimas parašiutu
kiek trunka?
– 40 sekundžių, tačiau jos prilygsta amžinybei. Tai akimirkos,
kurios,
man
atrodo,
keičia
gyvenimą. Ir nedidelė mano patirtis sako, kad šuoliai parašiutu
augina pasitikėjimą savimi, drąsą.
Jaučiu, kad tas ryžtingas žingsnis
pabudino giliai manyje gyvenantį
vaiką, kuris taip dažnai nori pabėgti
nuo realybės į kitą, spalvingesnį
pasaulį.

Saviraiškos pamokos,
kuriomis džiaugiuosi
Turiu tokį pomėgį, žinomą kaip „tricking“.
Tai kovos menų ir gimnastikos mišinys,
kai save išreiški per judesį. „Tricking“
judesių seriją tenka baigti vertimusi per
galvą: 90, 360, 540, 720… laipsnių.
Nuo mažumės mėgau vartytis,
šokinėti iš medžių… Norėjosi pajausti tą
jausmą, kai skrendi. Lėkdavau lyg akis
išdegęs, krisdavau ant žemės ir daug juokdavausi. Bet labai norėjosi kažko daugiau,
sudėtingiau.
Užsikabinau už „break dance“, kuris
vienu metu buvo labai madingas. Įsigijęs
pasitikėjimo, su draugais internete susiradau salto pamokų. Atvykus iš Radviliškio
į Kauną atsirado galimybė treniruotis
specialiose salėse. Patekau į gabių žmonių
ratą, kurie neleido man pasiduoti, kai jau
buvo įkyrėjusios traumos.
Tų žmonių dėka dabar sportuoju
daug ir rimtai. Įgijau daug patirties
ir džiaugiuosi šiomis nuolatinėmis
saviraiškos pamokomis, kurias lankau
laisvalaikiu. Štai kaip būna. Aš jau net
žinau, kad „tricking“ meno mokysiu savo
vaikus ir anūkus.
Ernestas Nevickas

Kalbėjosi Martyna Stankevičiūtė
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„Senukų“ franšizės prekybos tinkle – 15 metų.

Šilutė

„Partnerius suradome pačiu laiku…“

Bendrovės senbuvis vyr. pardavėjas Bronius Kromelis.

„Kiekviena diena mums yra vis nauji iššūkiai. Turime
būti modernūs ir sugebėti prisitaikyti rinkoje. Visais
partnerystės su „Senukais“ metais jautėme šios bendrovės
pastangas bendro mūsų verslo srityje kartu būti idėjų generatoriais ir dalintis naujovių įdiegimo vaisiais. Tai, ką
mes ir kolegos kauniečiai per tą laiką esame pasiekę, yra
dalykiško bendradarbiavimo rezultatas.“

Iš pokalbio su Šilutės UAB „Litorina“ generaliniu direktoriumi Arūnu Geču.

Arūnas Gečas: turime būti modernūs ir prisitaikyti rinkoje.

Nesunku buvo suvokti, ką pašnekovas tuo norėjo
pasakyti. „Litorina“, pradėjusi savo veiklą 100 kv. m
parduotuvėlėje, per penkiolika partnerystės franšizės tinkle
metų išaugo į modernų prekybos centrą. „Senukų“ partneriai Šilutėje dabar prekiauja 8000 kv. m ploto patalpose, o
Pagėgiuose – 1000 kv. m šiuolaikiškoje parduotuvėje.
Apie sėkmingą „Litorinos“ plėtrą esame rašę ne kartą.

Raseiniai

Nejučiomis beveik visada partneriai bent viena kita mintimi sugrįždavo į tuos metus, kai gyveno nerimu, ar pavyks
įsitvirtinti rinkoje. Anot jų, matyt, buvo lemta savo mažos
ūkinių prekių parduotuvėlės veiklą susieti su tuo metu
sparčiai į rinką pradėjusiais veržtis „Senukais“.
Kelis metus pabuvę mūsų bendrovės siūlomų prekių
pirkėjais, šilutiškiai, išgirdę kauniečių pasiūlymą bendradarbiauti rimčiau, įniko domėtis partnerystės sąlygomis.
„Patikėję kolegų parama, įžvelgėme ir mūsų bendrovės
augimo perspektyvas. Bendradarbiavimui siūlomas
franšizės prekybos modelis atrodė patraukliai, teikė
vilčių, bet nerimo buvo“, – ir šįkart 1997-uosius prisiminė
pašnekovai.
Kreditavimas prekėmis, rinkodaros sistema, specialistų
patarimai visais prekybos modernizavimo klausimais buvo
tie pamatai, ant kurių Šilutės regione augo šiuolaikiškas
prekybos centras, jo filialas Pagėgiuose, prekiaujantys
„Senukų“ asortimento prekėmis. Džiaugtasi, kai padedant mūsų bendrovės specialistams po pirmųjų pertvarkų
parduotuvė išsiplėtė iki 300, kiek vėliau – 700 kvadratinių
metrų. O ką jau kalbėti, kai ji išaugo iki 1500, 2500 kv.
m, kai tapo 4000 kv. m ploto turinčiu prekybos centru,
statybinėms medžiagoms buvo įrengta parduotuvė „Statybų
duona“…
„Taip ir panašėjome į modernius „Senukų“ prekybos
centrus. O dabar – patys matote: ir klientams patogumai, ir mums patiems malonu. Nuolat atsižvelgiame į
besikeičiančius rinkos reikalavimus. Šiemet pertvarkėme
dalį pirmojo ir antrojo aukštų – to reikalavo rinka. Kartu su
partneriais ieškome įvairių būdų, kaip prekybą aktyvinti,
kaip atrasti asortimentą, kuris pirkėjui tiktų. Kol sąlygos
abiems partneriams priimtinos, tol verslas ir vystosi“, –
samprotavo bendrovės vadovas Arūnas Gečas.
Antanas Marčiulionis

„Svarbiausia, kad klientai mus vertina…“

Taip jau turėjo būti – daugiau kaip pusantro dešimtmečio partnerystės su „Senukais“ Raseinių vartotojų kooperatyve „Dubysa“ mums padiktavo būtent
tokį pokalbį, kokį siūlome laikraščio skaitytojams: paprastą, atvirą, neilgą,
atskleidžiantį bendradarbiavimo rinkoje, pasitikėjimo vieni kitais svarbą ir
naudą. Mintimis apie tai mielai sutiko pasidalinti ilgametės darbuotojos:
partnerystės ištakoms pradžią davusi ir ilgai kooperatyvui vadovavusi Antanina
Kveselienė, šiandieninė „Dubysos“ direktorė Laima Vičiūnienė ir parduotuvės
vadovė Rita Blankienė.

„Dubysa“ modernėjo ir Zitos Kazlauskienės (kairėje) bei Ritos Blankienės akyse.
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Gal nuo to ir pradėkime: o buvo taip… – kalbinau pašnekoves.
„Pirmininke, kaip buvo?“ – juokiasi Rita.
Antanina: „Senukai“, siūlydami bendradarbiauti pagal naują, rajonų verslininkams tada dar mažai žinomą, šalyje pamažu plintantį naują – franšizės
– verslo modelį daug aiškino jo privalumus. Bet ne taip paprasta buvo patikėti
nepažįstamais žmonėmis.“
Laima: „Kai kolektyve pasklido kalbos apie siūlomą partnerystę, prisimenu,
buvo ir džiaugsmo, ir nerimo. Tobulėjančioje rinkoje išsilaikyti darėsi vis sunkiau, o iš kauniečių pažadų girdėjome: už kelis šimtus tūkstančių litų gausime
įvairiausio asortimento prekių, už kurias atsiskaityti reikės tik jas pardavus,
žadėjo padėti pertvarkyti patalpas… Žinoma, kad buvo galima įžvelgti ir kažką
negero.“
Rita: „Taigi kad ne su kokia nors labdaros organizacija kalbėjomės, o su
verslininkais…“
Antanina: „Ne taip pasakei, Rita. Su patirtį ir vardą rinkoje turinčiais verslininkais. Tai mums ir padėjo apsispręsti. Ypač tada, kai supratome, kad „Senukai“ rizikuoja kur kas daugiau. Ne tik kuriam laikui atiduodami mums prekes.

Juk bendrovė mums leido naudotis savo patirtimi, pavadinimu, prekių ir paslaugų ženklu, rinkodaros sistema.“
Ir taip patekote į pirmąjį „Senukų“ franšizės tinklo
partnerių dešimtuką?
Laima: „Ir mus, ir kitas šalies regionų parduotuves,
patekusias į dar ne vieną šio prekybos tinklo partnerių
dešimtuką, atvedė ir jame laiko pasitikėjimas vieni kitais. Kaip jis didėjo, geriau žino daugelį metų kooperatyvo
pirmininke buvusi ir apie vykusias pertvarkas geriausiai
žinanti Antanina, jos pavaduotoja buvusi Elena Babonienė,
bet ir mudvi su Rita – buvusios vadybininkės, ir parduotuvės
konsultantai, pirkėjai negalėjome nematyti tos nuoširdžios
partnerystės rezultatų.“
Rita: „Sėkmingai besiklostanti partnerystė mus ir
užaugino. Patalpas plėtėme, daug kartų tobulinome prekių
ekspozicijas. Visko teko mokytis: ir prekes pažinti, ir
apskaitą tvarkyti… Važiavome į Kauną mes, bendravome
su atvykstančiais „Senukų“ vadybininkais, informacinių
sistemų specialistais.“
Laima: „Nuolat ieškojome, kaip išplėsti prekybą
statybinėmis medžiagomis, o dabar jau turime įsirengę
atskirą „Statybų duonos“ parduotuvę. Ir mažesnių, ir
didesnių klaidelių padarome visi, bet bendradarbiavimo
rezultatus lemia geranoriškumas, tolerancija. Svarbiausia,
kad klientai mus vertina.“
Alvydas Antanaitis

Verslumo dvasia
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Visuomenės harmonizavimo parkas – įvairiems renginiams.

Tarnystės dvasia – šalia mūsų,
bet ją reikia pažadinti
Pokalbis su laimingesnio gyvenimo ieškotoju
Šventė suvienijo
prasmingus renginius
Dvi rugsėjo dienas Visuomenės harmonizavimo parke, Vazgaikiemyje, vilnijo Lietuvos Respublikos prezidentės taurės
konkūras ir akademinio jaunimo šventė „Tu gali“. Dėl
pagrindinio varžybų prizo rungėsi geriausi šalies raiteliai,
spalvingą renginį čia suruošė Aleksandro Stulginskio universiteto bendruomenė.
Ši sporto ir meno šventė buvo skirta savanorystės
idėjoms populiarinti. Bene ryškiausiai tą atspindėjo konferencija „Studentų savanoriškos veiklos sąjūdis – Lietuvos kaimui“ bei akademinio jaunimo savanoriškos veiklos
projektų pristatymas. Originalumu ypač išsiskyrė studentų
komandų savanorystės idėjų aukcionas.
„Patys matėte – idėjas, kurias galima įgyvendinti
kaimo vietovėje, siūlėme filantropams, tikėdamiesi, kad
jie projektus parems. Ir nenusivylėme“, – savo sumanymu
džiaugėsi A. Stulginskio universiteto studentai.
Renginio metu pasidžiaugti buvo daug progų. Pasitenkinimo neslėpė ir šio išskirtinio konkūro organizatoriai, ir
raiteliai: „Labai gerai padarėme, kad šį kartą organizuotą
Prezidento taurės konkūrą surengėme Visuomenės harmonizavimo parke – čia tam įrengta puiki sporto bazė. Šios
varžybos tapo švente visiems žirginio sporto entuziastams.“
Raitelių varžybas stebėjo ir akademinio jaunimo
šventės „Tu gali“ dalyviai. Nors ji buvo surengta A. Stulginskio universiteto studentams, dėstytojams, jų šeimoms,
Visuomenės harmonizavimo parke buvo gausiai susirinkę
ir kolegų iš kitų aukštųjų mokyklų.
„Pakvietė, tai ir atvykome. Žinojome, kad čia organizuojama daug įvairių renginių, kad galime būti ir jų dalyviai, ir žiūrovai, todėl stengėmės į šventę įsijungti kuo aktyviau“, – pasikeisdami į klausimus atsakinėjo Edukologijos
universiteto studentai.
Gausi jų komanda atvyko kartu su šio universiteto tautinio meno ansambliu „Šviesa“, dalyvavusiu čia surengtame
Tarptautiniame tautinių šokių ansamblių festivalyje, praturtinusiame šventės „Tu gali“ programą. Žiūrovai negailėjo
plojimų ir „Šviesai“, ir A. Stulginskio, Klaipėdos, Latvijos žemės ūkio universitetų tautinių šokių ansambliams,
liaudiškos muzikos kapelai „Ūkininkas“.
Ir suaugusius, ir vaikus įtraukė įvairios sporto rungtys,
jaunųjų muzikantų pasirodymai, šeimų varžybos. Šventėms
dalyviams koncertą surengė atlikėjas Linas Adomaitis.
Dalia Trainytė
Vytauto Liako nuotraukos

Antrą vasarą Visuomenės harmonizavimo parke
svečiavosi daugiau nei tūkstantis vaišnavų bendruomenės
narių. Savaitę čia vykęs tradicinis tarptautinis jų festivalis buvo turtingas įvairių renginių, kuriuose jie mokėsi
tarnystės, pasiaukojimo šalia esančiam, visuomenei. „Šis
parkas tokiems renginiams – ideali vieta. Džiaugiamės ją
suradę. Visuomenės harmonizavimo parko veikla grįsta
mums labai artimoms davimo ir dovanojimo nuostatoms.
Tokią dvasią tiek praėjusių metų vasarą, tiek dabar čia
jautėme nuo pat pirmųjų viešnagės dienų“, – neslėpė pasitenkinimo vienas iš festivalio organizatorių Irmantas.
Nors susitikome su juo pasikalbėti, kokia dvasia
gyveno Vazgaikiemyje nuostabiame gamtos kampelyje
įrengtame parke susirinkusieji vaišnavai, pirmiausia
magėjo sužinoti išsamesnę Irmanto ir jo bendraminčių
nuomonę apie renginio vietą ir jos šeimininkų pastangas
aptarnaujant svečius.
– Graži gamta ir čia pat joje rastas komfortas, skoninga prabanga, parko administracijos tarnystės nuotaika ir
lankstumas greitai sprendžiant renginio metu atsiradusias
problemas, šeimininkų išskirtinis dėmesys bei jų nuoširdus
bendravimas mus visus pavertė išskirtiniais svečiais. Tokio
gero jausmo nebuvo jokioje kitoje vietoje. Visa tai pajutęs,
pamatęs, kiek daug parke visko įrengta žmogaus patogumui, dvasingumui ugdyti, supratau, kad čia įdėtos didžiulės
investicijos, vertinant verslo prasme, niekada neatsipirks.
Tai tiesiog nuostabi, su meile išpuoselėta dovana Lietuvos
visuomenei. Ji skirta tam žmogui, kuris čia lankosi, šio
komplekso grožis sukelia gerą nuotaiką ir padeda nuvyti
netinkamas mintis. Visa tai labai artima vaišnavų gyvenimo
filosofijai – būti visada daugiau duodančiu nei imančiu.
– Ir visa tai jus šiemet vėl atvedė į Visuomenės harmonizavimo parką?
– Būtent… Čia atradom ir realiai išbandėm universalų,
įvairaus formato renginiams tinkamą besiplečiantį
kompleksą, kur galima sutalpinti tūkstančius dalyvių. Tokiu būdu mes įgavom gerą galimybę tobulinti savo renginį
ir kasmet auginti auditoriją. Mūsų pasirinkimui daug įtakos
turėjo gera svečius aptarnaujanti komanda bei šilti santykiai su parko savininkų Rakauskų šeima. Jie dažnai mini,
kad šio parko paskirtis yra stiprinti žmonių bendravimo
dvasią, o mes savo renginiais to ir siekiame. Pastebėjome,
jog Visuomenės harmonizavimo parke jau antri metai tai
pavyksta geriausiai. Beje, kai čia pradėjom rengti vasaros festivalį, dalyvių skaičius nuo 400 išaugo iki 1300.
Vaišnavų festivalį „BALTIC 2014“ taip pat ruošime šioje
vietoje. Manome, kad Vazgaikiemyje esantis parkas taps
kasmetinės mūsų viešnagės centru.
– Papasakokite, koks yra šio festivalio tikslas? Kokia
dvasia gyvena čia susirinkusieji?
– Matote, dauguma žmonių nori, kad jiems tarnautų,
tačiau šio renginio tikslas yra pasitarnauti kitam. Kuo
žmogaus aukštesnė sąmonė, tuo jis labiau nori dalintis, kuo
ji žemesnė – norisi tempti į savo urvelį. Čia susirinkusieji
būtent ir mokosi tarnystės, pasiaukojimo, visus juos kamuoja dvasinio žingeidumo alkis...
– Irmantai, Jūsų žodžiai labai įtaigūs, tačiau kaip
jais uždegti netikinčiuosius, neįžvelgiančius prasmės
tarnystėje kitiems žmonėms?
– Įkvėpti kitą nėra lengva, nes visų pirma tai yra ilgas ir sunkus darbas su savo paties įpročiais. Jūs klausiate,
kaip išjudinti kitus? Tereikia vieno švaraus judesio ir visas pasaulis gali susijungti. Žmonės grįždami iš panašių
festivalių į šeimas, laukiančias namuose, atsiveža čia jau
sukauptą patirtį. Mums, organizatoriams, pasilieka tik ta
bendrystės energija, prisiminimas, kurį sugebame sulai-

Vazgaikiemyje –
havajietiškas dvelksmas
„Čia, Visuomenės harmonizavimo parko viešbutyje
SPA SIMBOLY, Jūsų laukia egzotiškas atogražų
karštis, pasijusite saulės ir gėlių šalyje – Havajuose,
išgirsite nepaprastą muziką, kurios atlikėjai nukels tiesiai į ROJŲ…“, – į vakarėlį „Havajietiškas dvelksmas
“ kvietė jo organizatoriai.
Šiame unikaliame renginyje buvo visko:
netikėčiausių siurprizų, mistinių ritualų ir žaidimų,
nuostabios muzikos. Jos garsai, paryškinti būgnų ritmo,
atlikėjai, pasidabinę šiam kraštui būdingais drabužiais,
iš tiesų žiūrovus nukėlė į pasakišką pasaulį.
Vakarėlio dalyviams ilgai atmintyje išliks
havajietiškų šokių pamokos, šokių grupės „Mareva“
pasirodymas, intriguojantys konkursai, egzotiški nealkoholiniai kokteiliai, masažų salos malonumai…
Julija Sedleckaitė
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kyti skatindami vėl kartu jungtis. Abi pusės jaučiasi laimingomis, kai dalyvauja davimo ir ėmimo žaidime. Linkiu
kiekvienam atvažiuoti ir būti tarp panašiai mąstančių ir
jaučiančių žmonių.
– Kaip Jūs manote, kokiu būdu būtų galima sudominti šiomis tiesomis ir „Verslumo dvasios“ skaitytojus?
– Mieloji Martyna, Jums turbūt ne paslaptis, kad
šiandien daugelis darbuotojų nori padaryti karjerą. Jeigu
kiekvienas į tai įtrauktume dvasinės literatūros skaitymą ir
darbą su pačiu savimi, karjerą galima padaryti labai greitai. Tik pradėjęs savo naują verslą jaunimas dažnai galvoja:
„Va, aš uždirbsiu daug pinigų“. Tačiau po kažkurio laiko
jie suvokia, kad nieko nesigauna, kada naudos teieško
sau. Jeigu nori kažką duoti kitiems ir dėl jų pasistengti,
tu suburi kolektyvą, kad užsidirbtų visi. Tas pats yra ir su
bet kokia kita veikla. Jeigu esi ištikimas tarnystės dvasiai,
gyvenimas tampa daug laimingesnis. Pripažinkite, kai aptarnauja geranoriška pardavėja, iš karto skubame jai kažką
palinkėti. Ta vibracija, kurią ji gauna, kai nuoširdžiai
padėkojame, užkrauna, pakelia tarsi ant sparnų. Jeigu nors
kiek stumtelime žmogų link dvasingumo, viskas vystosi,
dėstosi į savas vietas labai greitai...
– Bet pripažinkite, kad dauguma retai priima nestereotipines idėjas…
– Žinote, kai pirmaisiais metais ruošėme šį festivalį,
tai mūsų visas požiūris buvo netvirtas, turėjome daug
nesklandumų... Vis tik ta pusė, kuri yra dvasingesnė,
nuolat kažką iš savęs šviečia, turi daugiau kantrybės kitam. Netikintys pastoviai kaišios sėklas vildamiesi, kad
kažkas iš to išaugs. Būna žmonių, kurie sėdi ant savo ego
kalno viršūnės ir nors ta malonė liejasi aplink juos, viskas
lieka apačioje ir jų nepasiekia. Dvasingų žmonių yra la-

bai mažai... Jeigu lyderis savo kompanijoje suinteresuotas
į šiuos dalykus, energetika persiduoda visai jo grupei. Tai
yra ilgas ir sudėtingas procesas, tačiau nedarant netgi tų
mažų žingsnelių, neįmanoma kažko daugiau pasiekti.
– Ko galėtumėte palinkėti kiekvienam iš mūsų?
– Nepabėgti po pirmųjų bandymų kažką keisti, praeiti pirmuosius išbandymo mėnesius. Tai yra egzaminas.
Jeigu neišlaikai jo vienoje vietoje, teks laikyti kitoje. Šis
pasaulis taip jau yra sukurtas, kad visur mūsų laukia egzaminai. Yra laisvė keisti egzamino vietą, laiką, bet jį vis
tiek reikės laikyti. Kai vieną išlaikai, laukia kitas, bet jau
vedantis į aukštesnę klasę. Nuo sunkumų nereikia bėgti,
priešingai, reikia stiprinti savo dvasingumą. Išvažiavimas į
gamtą, knygos paskaitymas, laisvalaikis be psichotropinių
medžiagų kelia žmones aukštyn.
– Dėkoju Jums už įkvepiantį pokalbį!
Martyna Stankevičiūtė

Į parką – senoviniais automobiliais
Pasidžiaugti savo klubo veiklos dešimtmečiu Visuomenės harmonizavimo parke buvo
susirinkę Dzūkijos senovinės technikos entuziastai. Visko mačiusių automobilių ir motociklų
puoselėtojams Romovės vilos kiemelyje vykusiame renginyje išsakyta daug prasmingų
sveikinimo žodžių, įteikti prizai.
S. Butkevičiui, į sąskrydį atvažiavusiam su 1934 m. „MB 290 Long E“, įteiktas nominacijos „Seniausias automobilis“ prizas. 1939 m. „Opel Admiral“ savininkui J. Ruseckui
atiteko nominacija „Stiliaus guru“. 1960 m. L. Cibutavičiaus „Chrysler imperial“ pripažintas
„Elegancijos perlu“.
Renginio dalyvius linksmino saksofonisto D. Platūkio grupė.
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