„SENUKŲ“ LABDAROS
IR PARAMOS FONDUI
„Tariame Jums nuoširdžius padėkos žodžius
už geranoriškumą ir 2013 m. suteiktą
paramą įgyvendinant vaižgantiečių klubo
„Pragiedrulys“ projektus, skirtus lietuvių
literatūros klasiko, visuomenės veikėjo
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto atminimui įamžinti. Jūsų finansinė parama
padėjo mums parengti ir išleisti meninių
fotografijų albumą „Vaižgantinių šviesa virš
Malaišių“, prisidėti prie J. Tumo-Vaižganto
atminimui skirtų renginių organizavimo.“
Linkime Jums kuo didžiausios sėkmės,
stiprybės, kūrybinės sėkmės, visų svajonių
ir siekių įgyvendinimo.
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Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“
pirmininkas Vytautas Bagdonas

SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis
www.senukai.lt

Naujajame biurų pastate –
jauku ir patogu

Naujojo pastato architektui Gintautui Natkevičiui (antrasis iš dešinės)
ir jo dukrai architektei Agnei (trečioji iš kairės) įkurtuvių šventė buvo
ypač džiugi.

Daugelį metų vykstanti intensyvi „Senukų“ prekybos tinklo
plėtra pareikalavo ir didesnio, patogesnio, modernesnio
biurų pastato, kuriame tilptų visi administracijos darbuotojai. Dabar tokį jau turime. Kaune, Islandijos pl.
32 B, šalia „Megos“ iškilusiame septynaukštyje pastate
nuo sausio vidurio jau dirba beveik tūkstantis iš įvairių
bendrovės objektų atsikrausčiusių darbuotojų.
Naujosios patalpos vasario 13-ąją buvo atidarytos oficialiai. Į jas susirinko svečiai, prie šio projekto
įgyvendinimo prisidėję partneriai, pastatą pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Sveikinimo kalbas pasakė bendrovės „Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas, „Senukų“ įmonių
grupės akcininkas ir valdybos narys Augustinas Rakauskas, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas…
Modernūs biurai, jaukios, patogios darbo vietos, erdvūs
fojė – visa tai į naujas patalpas persikėlusiųjų šiandiena.
Čia yra beveik pusšimtis pasitarimams skirtų salyčių,
konferencijų salė, kurioje telpa 200 žmonių, daugiau nei
100 vietų savitarnos valgykla, daugybė reikiama buitine
technika aprūpintų virtuvėlių darbuotojams, patogios poilsio zonos bei dušai.
Patalpų šildymo ir vėdinimo sistema, valdoma centrinės
pastato administravimo sistemos, tiesiogiai priklauso nuo
biuruose ir kitose erdvėse esančių darbuotojų. Įėjimo re-

Laimingi tie, kas moka atvira širdimi gyvenimą praeiti ir
mylėti žmones - 7 psl.

Šventėje kalbėjo miesto meras Andrius Kupčinskas, pastatą pašventino Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius.

gistracijos sistema parodo, kiek žmonių pateko į pastatą, ir
pagal tai optimizuoja patalpų mikroklimatą.
Siekiant sukurti šiuolaikišką biurą, bendrauta su projektuotojais architektais, baldininkais, patirties semtasi iš
analogiškų administracinių pastatų statybos projektų Lietuvoje ir užsienyje, ieškota, kokias idėjas būtų galima pritaikyti naujajame pastate, jas adaptuojant prie mūsų įmonės
funkcijų ir poreikių. Ieškota kompromisų tarp to, kas gražu
ir kas funkcionalu. Dar kartą įsitikinta, kad geriausi sprendimai atrandami diskutuojant. Būtent taip ir pavyko suderinti
pastato išorės koncepciją ir pritaikyti novatoriškus sprendimus, taip atsirado sprendimas kabinetinę sistemą keisti į
lengvai transformuojamą mobiliąją.
„Stengėmės, kad patalpose jaustųsi universalumas, kad jos alsuotų energija. Mūsų tikslas buvo sukurti
jaukią ir patogią, geras emocijas keliančią aplinką. Labai
džiaugiamės, kad tai pavyko įgyvendinti,“ – yra sakiusi Agnė
Natkevičiūtė, kuri kartu su tėčiu Gintautu Natkevičiumi ir
kolegomis rūpinosi patalpų architektūriniais sprendimais.
Nuo antrojo iki šeštojo aukštų sienų konstrukcijos įrengtos
taip, kad esant poreikiui patalpos būtų suskaldomos arba
sujungiamos lengvai išardomomis pertvaromis. Visa tai ne-
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Pasveikinęs svečius, bendrovės
prezidentas Artūras Rakauskas pristatė įmonę ir jos darbo
rezultatus.

Biure įsikūrusiems darbuotojams projekto vadovo Arvydo Kukio
(dešinėje) pagalbos dar vis prireikia…

Labai svarbu jausti kiekvieną žmogų, kurį savo gyvenimo kelyje sutinkame.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Inga Baranauskienė, administratorė.

Laima Rybakovienė, konsultantė ir Saulė Kairienė, inf. centro ir
kasų vadovo pavaduotoja.

Algirdas Kapočius, elektrikas.

Indrė Bespalovienė, prekių temų vadovė.

Mūsų tauta dabar gyvena intensyvų laikotarpį ir turi
galimybę labai daug suprasti, patirti, išgyventi daugybę
būsenų. Supratę, išgyvenę, daugelį senų dalykų atmetame, pradedame skirti melą nuo tiesos, kas išmintinga ir
kas neteisinga. Mūsų tiesa pasidaro kitokia. Teisingumą
pradedame suvokti kitaip.
Net toks svarbus faktorius kaip meilė pradeda kelti kitus reikalavimus. Stereotipinės žinios tampa pasenusiomis,
o naujų dar nesame sukaupę. Tai ir yra tas ramybės ir nerimo laikotarpis – prarandame tai, kas mus jaudindavo,
neramu tampa dėl to, kad nėra už ko užsikabinti, jaučiamės
vieniši.
Kažką suvokiame ir bandome pasidžiaugti, bet
jaučiamės tarsi musė prie kažko prilipę: o kas toliau? Ir
vėl sau keliame klausimus, vėl neriame giliau, analizuojame, galvojame, darome išvadas, jausmai gimdo naujus
jausmus. O galvodami, jausdami, jausdami, galvodami
jaučiamės gyvenantys. Tada pradedame suvokti, kad žinių
bei jausmų kaita ir yra gyvenimas.

meilės nesugeba. Vaikai jaučiasi nelaimingi, kad nejaučia
šilumos, o tėvai jaučiasi nelaimingi, kad jie nemoka tos
šilumos atiduoti. Dėl to būna labai sunku, nes gyvenimas
juos padarė šiurkščiais, galbūt net žiauriais. Gyvenimas
jų neišmokė išreikšti savo jausmų, pažinti kitų žmonių
jausmų.
Kai atsiveria ta tuštuma, tas vakuumas, tada mes esame
šeimininkai, ką į vidų įsileisime. Laimingos tos gyvenimo
akimirkos, kai mes jau būname pasiruošę priimti kažką
naujo. Tada naujai galime pažinti savo sūnų ar dukrą, savo
mamą, tėtį, kaimyną, draugą, bendradarbį. Naujai juos galime išgirsti, nes yra vietos naujai minčiai apgyvendinti,
yra galimybė, nes yra tuštuma. Tik reikia labai daug jausti, daug galvoti, išgyventi, nebijoti tų būsenų. Ir nerimą,
neviltį sutikime su aiškia, šviesia sąmone, su jausmu ir protu. Žinodami, kad negalime priversti nei proto, nei jausmo,
turime stengtis pajausti, kas tai yra, turime suprasti, kodėl,
iš kur ir dėl ko yra tai, ką dabar mes išgyvename. Pajausti,
ir ką mums tai duos, kokias galime padaryti išvadas, kaip
tai gali pasitarnauti mūsų sielai, kad ji taptų turtingesnė.

* * *
Džiaugtis reikia, jeigu žinios bei jausmai keičiasi.
Sunerimkime, jeigu viskas sustojo, viskuo esame patenkinti arba kažkurioje vietoje užstrigome ir negalime išlįsti
iš blogumo. Būti viskuo patenkintam – tai tas pats, kaip
užstrigti depresijoje. Blogiausia, kai žmogus tokių svarbių
dalykų savo gyvenime nesuvokia, nemato. Žiūri, bet nemato.

***
…Šiandieną svarbiausios tokios žinios, kurios žmogų
moko subtiliau jausti, pasaulyje vykstančiuose procesuose
giliau įžvelgti ir suvokti vientiso vienio esmę. To reikia
todėl, kad žmogus dėl savo primityvių instinktų, egoizmo,
kurie kažkada lėmė jo išlikimą, visiškai savęs nesunaikintų
kaip žmogaus šiame materializmo pasaulyje. Tobulin-

Žinių bei jausmų kaita
ir yra gyvenimas…
„Žinių radijo“ laidos „Verslumo dvasia“ temomis
Augustinas Rakauskas

Artūras Nevedomskis, sandėlininkas.

Inga Šinkariovienė, vyresnioji vadybininkė.

Aurimas Kuzma, prekių atrinkėjas.

2 Verslumo dvasia

Stenkimės save pažinti geriau, išgirsti save giliau,
subtiliau, plačiau. Be abejo, tai priklauso nuo kiekvieno
mūsų siekių, norų, praeities, kokią karmą esame susikūrę.
Priklauso nuo to, kokioje situacijoje dabar esame ir kaip
rūpinamės savo ateitimi. Kaip mokame įvertinti savo tėvus,
vaikus, savo partnerį, kaimynus, bendradarbius, visuomenę,
kurioje gyvename. Norint visame tame rate pamatyti save,
reikia visus juos pajausti, nes esame jų dalis, o jie – mūsų
gyvenimo dalis.
* * *
Labai svarbu jausti kiekvieną žmogų, kurį savo gyvenimo kelyje sutinkame. Ne tik suprasti, ką jis daro, ką sako,
o pajausti jo intencijas. Jis dažnai sako viena, o jaučia visai ką kita. Galvoja, kalba vienus dalykus, o jausmai visai kiti. Kiti tikslai, kitos intencijos. Pas vieną kažkoks
klastingas tikslas užslėptas, pas kitą rusena meilė, atjauta,
prisirišimas, bet jis negali to išskleisti, negali parodyti –
kažką kalba, kažką aiškina, bet nusikalba kartais visai ne
į tą pusę. Todėl, kad parodyti žmogui savo vidinę būseną,
išskleisti savo jausmus nėra paprasta. Tam dažnai trūksta
žodžių, trūksta išraiškos formų. Be to esame apsupti vis
kitų energetinių laukų, kitų žmonių.
Neretai ir savo vaikus labai mylintys tėvai parodyti tos

Laura Gelažiūtė, komercijos direktorė.

dami savo sielą žiniomis, giliau ir plačiau jausdami savo
bendruomenę, patys turime suvokti savo sielos tobulėjimo
beribiškumą viso pasaulio kontekste…
***
…Mokykimės savo žiniomis naudotis efektyviai:
paverskime savo žinojimą veiksmo prisotinta jausmo ir
proto intencija, duodančia sąmoningumo augimo, sielos
dvasios tobulėjimo derlių. Mokykimės analizuoti savo
sielos būsenas, nesileiskime užvaldomi nesuvokiamų ir
primityvių emocijų, nepasiduokime instinktų traukai. Sielos
būsenos negalima atskleisti ar perduoti kitiems vien protu
ar vien jausmais. Ji turi būti perteikta kito protui suvokiamu būdu, bet neužmirštant vienybės būseną formuojančio
jausmo, kuris pagimdo jausmo proto susijungimo poreikį.
Kaip išmokti nešvaistyti emocijų pliūpsniais virstančių
jausmų, bet kaupti ir spinduliuoti mums Dievo duotą jausmo
proto harmonijos dvasią vienybėje su žmonėmis, kurie naudojasi tik analitiniu protu? Kaip kartu sukaupti kiekvienoje
situacijoje besikeičiančią sielos būseną į vieningojo vienio
jausmą?! Kaip išmokti išlaisvinti savo sielos dvasią nuo
noro viską daryti patogiai, nuo poreikio skleisti aplink save
įsitikinimą: „Aš visada turiu atrodyti gerai“? Kaip nepasiduoti savimeilės ir susireikšminimo pagundai, išgirdus
pagyras, kaip suvaldyti pyktį ir neviltį, girdint priekaištus
ir nepagrįstas apkalbas?!...
* * *
…Tik dalindamiesi savo būsena galime keisti iš
visuomenės einančią dvasią, kuri mumyse žadina pyktį,
nepasitenkinimą, baimę, dėl to, kad matome ir girdime,
kas toje visuomenėje vyksta. Mes negalime nesuvokti,
jog tauta menkėja, migruoja. Jeigu šiandien negauname
galimybės progresuoti materialine prasme, visomis pastangomis siekime, kad progresuotume dvasinės stiprybės,
vienybės prasme, tarpusavio santykių prasme. Aplinkui,
deja, yra nemaža kuriančių tokią aplinką, kuri mūsų dvasią
nutraukia į įvairius ją išskaidančius renginius ir ji nesikoncentruoja į išminties galią, vertybių nuostatų galią. Mes daromi vartotojais, vienadieniais žmonėmis…
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Žmogaus kūrybingumas ir pastangos tobulėti yra nuostabiausios savybės.
Bet koks darbas – kūryba, savo galimybių
ieškojimas, galintis suteikti džiaugsmo. Jeigu
pasitenkinimo tuo, ką padarei, nejauti ir darbas matuojamas tik atlyginimu, dirbti visada
sunku. Tokia darbuotojo nuostata – ne vien
jo paties problema. „Kokią komandą vadovas
išsiugdo, toks požiūris į darbą, tokia savijauta kolektyve“, – tuo
įsitikinusi prekybos centro direktorė Irma. Apie tai – jos pasamprotavimai.
Niekada nepamiršiu 2001-ujų gruodžio ryto, kai mes, naujai
suburta „Senukų“ prekybos centro Prienuose komanda, laukėme
jo atidarymo. Gyvenome mintimis: kokia bus ši, pirmoji, darbo
diena, ar daug ateis pirkėjų… Parduotuvės prieigose matėsi tiek
daug žmonių, kad atrodė susirinko visi miesto ir rajono gyventojai. Prisimenu tą išgyventą dvilypį jausmą, kai ir konsultantų, ir
mūsų, kasininkių džiaugsmą nustelbė didžiulis nerimas: kaip susitvarkysime su tokia gausybe pirkėjų! Žvilgčiojome tai į prekybos
centro direktorių, tai į mums padėti atvykusius kolegas iš Kauno.
„Viskas bus gerai – juk mes jau esame komanda“, – girdėjome
raminančius žodžius, tačiau tikrąją jų esmę supratome tik po kurio
laiko.
Kuo toliau, tuo labiau suvokiu, kiek daug žodyje „komanda“
sutelpa. Viena – girdėti apie ją kalbant, kita – pajusti komandinio
darbo rezultatus. Teisingai sakoma, kad toli gražu ne kiekvieną
į vieną patalpą suburtą žmonių grupę galima vadinti komanda.
Didesnis ar mažesnis, tegul ir pareigingų, darbuotojų būrelis be
jo vadovo pastangų patikima komanda netaps. Ilgametė darbo
„Senukų“ prekybos tinkle patirtis mane tuo įtikino. Todėl tiems,
kuriems tenka arba teks vadovauti, patarčiau: mokykimės ir iš gerų,
ir iš blogesnių pavydžių. Kai įsigilini, ko pastarieji verti, tikrojo
komandinio darbo esmę pradedi suprasti kitaip.
Niekur nuo savęs nepasislėpsi: kokiais vadybos principais organizavai penkių ar dešimties žmonių darbą, tokius į pagalbą pasitelksi ir vadovaudamas daug didesniam kolektyvui. Reikės daugiau pastangų, sumanumo, daugiau kantrybės, bet esminiai dalykai,
– tokie kaip geranoriškumas, pagarba mažiau išmanančiam, žodžio
laikymasis – būtini ir jų negalima užmiršti niekada. Tai, sakyčiau,

Komandinio darbo sėkmė.

Jau penkeri ir elektroninei
prekybai
„Kam eiti į prekybos centrą, jeigu prekę galiu įsigyti internete“, – dabar pamąsto dažnas pirkėjas ir įsijungia
kompiuterį. Jis žino, kad internetiniame tinklalapyje www.e-senukai.lt užtruks labai trumpai, kad
elektroninėje parduotuvėje prekių asortimentas beveik
toks pat, kaip mažmeninėje prekyboje.
„Iš tiesų didelis – daugiau kaip 50 tūkst. skirtingų
prekių, o sezono metu išauga net iki 60 tūkst. Čia galima
įsigyti visko – nuo varžtelių iki kompiuterinės ir buitinės
technikos prekių, kurias greitai ir patogiai pristatome į mūsų klientų namus, – su virtualiosios prekybos
subtilybėmis pažindino elektroninės prekybos komercijos
vadovas Giedrius Žalys. – Ieškantiems prekių su nuolaidomis taip pat visada turime, ką pasiūlyti, nes akcijų
pas mus būna pačių įvairiausių, svarbu tik pirkėjui išlikti
budriam.“
Ne paslaptis, kad lietuviai yra ganėtinai konservatyvūs
žmonės, naujoves įsileidžiantys negreitai. Matyt, tai yra
viena iš priežasčių, kodėl elektroninė prekyba mūsų
šalyje kol kas aukso amžiaus dar neišgyvena. Visgi ji auga
sparčiai, pardavimas per sausio ir vasario mėnesį išaugo
100 procentų. Tokių rezultatų paskatinta šios parduotuvės
komanda pradėjo savo internetinio puslapio atnaujinimo
darbus – norisi suteikti jam šviežumo ir spalvų – juk
pavasaris, juk www.e-senukai.lt – jau penkeri.
Žmonės, ypač lietuviai, jau seniai pajuto poreikį
branginti kiekvieną minutę. Klientai vis labiau suvokia
virtualiosios prekybos paslaugų naudą. Ir tai suprantama – argi ne malonu apsipirkti iš namų neiškėlus kojos?
Todėl šios parduotuvės kolektyvas tiki, kad ateityje dar
daugiau klientų taupys laiką ir pirkimo procesai persikels
į internetinę erdvę.
„Apsilankymas elektroninėje parduotuvėje panašus
į žaidimą, kai pirkėjas internetiniame puslapyje tiria
įvairiausius katalogus, greitai ir lengvai išsirenka norimas prekes ir keliais mygtukų paspaudimais krauna jas į
pirkinių krepšelį. Žaiskime drąsiai“, – skatino elektroninės
prekybos komercijos vadovas.
Berta Martinaitytė
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Kas tai?

„Kaip šauksi, taip atsilieps“, – įsitikinusi Irma (pirmoji iš dešinės).

vieni svarbiausių patikimos vadybos garantų. Dauguma mūsų
įvairių grandžių vadovų kažkada buvome eiliniai darbuotojai
ir žinome, kaip aukštai keldavome kartelę vadovui. Nebuvome nusistatę prieš reiklumą, bet norėjome, kad tas reiklumas būtų protingas, pamatuotas. Visada smagu prisiminti
vadovo pagyrimą, minutę, skirtą dėmesio. Labai reikėtų, kad
pradėję eiti į aukštesnes pareigas to iš atminties neištrintume.
Ne be reikalo sakoma – kaip šauksi, taip atsilieps. Ši
nerašyta taisyklė tikrai svarbi ne vien kasdieninėje buityje.
Pasidžiaukime, kad patikėtos aukštesnės pareigos mums
leidžia ne tik save realizuoti, bet ir padeda tobulėti. Jeigu to
norėsime, jei stengsimės žmones kuo geriau pažinti – tik tada
pasieksime rezultatų, kuriuos netuščiažodžiaudami galėsime

vadinti komandinio darbo sėkme.
Kaip nepritarsi kolegoms, mūsų laikraštyje
rašiusiems, jog kasdieninės vadovo pastangos
yra geras stimulas darbuotojams. Stimulas burtis
į komandą, kuri pateisintų šį vardą. Džiaugiuosi,
kad pavyko suburti tokį kolektyvą ir ten, kur
dirbau anksčiau, ir kuriame esu dabar. Kokioje
įmonėje bedirbtume, turbūt nieko nėra maloniau, kaip nuolatos jausti gerą atmosferą. Tokią,
kai vieni kitus suprantame iš pusės žodžio, kai
gali suvokti, kuris darbuotojas vienoje ar kitoje
veiklos srityje yra stipriausias. Tada dažniausiai
ir atsiranda galimybė paskatinti darbuotojus,
pasidžiaugti jų, savo ir viso padalinio darbo rezultatais.
Kai visada sugebėsime ištesėti, ką pažadame,
kai suvoksime, kaip geriau darbuotojus motyvuoti, jie tikrai jaus kur kas didesnę atsakomybę.
Kolegos turi suprasti ir tai, kad atlyginimas labai
daug priklauso nuo klientų aptarnavimo kokybės,
nuo galutinio skyriaus ar grupės darbo rezultato.
Apie tai kalbamės ir susirinkimuose, ir individualiai. Aiškinamės, kas jiems neaišku, kartu
su aktyviausiais nuoširdžiam darbui stengiamės
paskatinti ir kitus kolektyvo narius.
Suburti darnią komandą tikrai nėra lengva.
Žodžiai, kad kiekvienas darbuotojas – tai skirtingas charakteris, skirtingi įsitikinimai – ne
paguoda. Kad pažintum žmogų, reikia ne tik
laiko, bet ir pastangų. Sėkmė lydi tada, kai žmones
pavyksta pažinti. Juk kūrybinga, vieno tikslo
siekianti komanda – kiekvieno vadovo svajonė.
Tad, jeigu jau likimas mus suvedė dirbti drauge,
atskleiskime savo galimybes, suraskime bendrą
šneką ir siekime geriausių rezultatų. Juk viskas
yra mūsų pačių nuostatose, pačių rankose.

Dirbame šeimomis
Prieš dešimt metų Artūrui Urbonavičiui, norėjusiam
įsidarbinti „Senukų“ sandėliuose, pavyko ne iš karto.
Jaunesniojo sandėlininko pareigos jam buvo pasiūlytos
tik praėjus trims mėnesiams.
„Nepastebėjau kaip prabėgo pusantrų darbo metų,
– prisimena Artūras. – Per tą laiką, kolegoms padedant,
pakankamai gerai susipažinau su logistikos darbo specifika. Tapo aišku, kas tai yra krovinių srauto organizavimas, įgijau žinių prekių transportavimo ir sandėliavimo
darbuose.“
Pastangos kiekvieną užduotį atlikti kuo geriau, kolektyve neliko nepastebėtos: vaikinui buvo pasiūlyta
pereiti į Prekių priėmimo-išdavimo skyrių. „Bet ar pakaks
kompetencijos? – sužinojęs, kad tektų dirbti šio skyriaus
vadovės pavaduotoju, savo abejone vaikinas pasidalijo su
skyriui vadovavusia Vaida Lukoševičiūte. Ši Artūrą tuojau
pat nuramino: turi darbo patirties sandėliuose, ne naujiena
važtaraščiai, kompiuterį, skenerį irgi „valdai“, o visa kita
išmoksi. „Dėkingas aš Vaidai, labai dėkingas, – atviravo
ilgametis bendrovės darbuotojas. – Prekių priėmimoišdavimo skyriuje jau seniai jaučiuosi atradęs save, su
skyriaus kolegomis tapome labai artimi. Dėl to ir nesinori
išeiti į kurį nors kitą padalinį, nors pasiūlymų turėjau ne
vieną.“
Kaip sakoma, sunku apeiti žmogiškąjį faktorių. Darbas šiame skyriuje jam teikia malonumą, o pamąstymai
apie užduočių darbuotojams paskirstymą, kaip skyriaus
vadovo pavaduotoją, įkvepia kūrybiškai.
Artūro sesę Deimantę, ilgai svajojusią apie darbelį
maisto pramonėje, vėjai
irgi atpūtė į „Senukus“. Patirties, kaip pati pripažįsta,
turėjo tik iš darbo vasarų
metu, todėl, ką tik baigusi
studijas, ji kibo į „rimto“ ir
pastovaus darbo paieškas.
Pasidomėti „Senukų“ įmone ją paskatino Artūras.
„Kaip vakar prisimenu brolio žodžius: „Deimante,
„Senukuose“ galėtum įsidarbinti vadybininke. Tikrai
nesigailėsi...“ Beje, ilgai įkalbinėti manęs nereikėjo, bet
nerimo buvo“.
Pašnekovę suprasti buvo nesunku. Laukė atsakingos pareigos ir nežinia, kaip su jomis reikės susitvarkyti. Laukė dar nepažįstami prekių tiekėjai ir bendravimo,
derybų su jais subtilybės. Kokia atmosfera vyrauja prekių
grupėje į kurią ateini? Ar padės kolegos, kai to labiausiai
reikės? Ar sugebėsi jų paklausti taip, kad suprastų, kodėl
vienoje ar kitoje situacijoje įstrigai?
Ir iš Deimantės išgirdau panašius žodžius, kaip
iš jos brolio: „Ne vienam kolegai esu dėkinga už jų
geranoriškumą. Matyt, kiekvienas, kuris tai patiriame,
dėkingumą bendradarbiams savyje nešiojame labai ilgai.
Ateiname baigę universitetus, bet „pavedžioti už rankos“
tenka kiekvieną. Taip mūsų akyse ir bręsta kiekvieno padalinio kolektyvas.“

Pirmosios nesėkmės – jau tolima praeitis. Kaip ir
kolegų pastangos jai padėti. Deimantė netruko pelnyti
stropios darbuotojos vardą. Vadovės paskatinta mergina
priėmė pasiūlymą paįvairinti darbo specifiką, susipažinti
ir padirbėti su kitų tiekėjų vežamomis prekėmis. „Iki tol
nebuvo tekę mokintis dirbti su skeneriu, tvarkyti tokį
gausų kiekį dokumentų“, - prisiminė Deimantė.
Nors pastaroji veikla pareikalavo iš jos daugiau
jėgų ir kantrybės, mergina nesigaili surizikavusi. Teko
susimąstyti ir tada, kai buvo pasiūlytos kitos pareigos.
Bet darbas Prekių priėmimo-išdavimo skyriaus vadovo
pavaduotoja nenugąsdino, tik kiek neįprastai atrodė, kad
dirbti teks kone vyriškame kolektyve. „Betgi ten broliukas
dirba, šyptelėjau pati sau, - ir šįkart
Deimantės veidą nušvietė šypsena.
– Štai nuo tada taip ir triūsiame su
Artūru drauge.“
Septyneri metai, kai brolis ir sesė
stengiasi padėti skyriaus vadovei, kad
kolektyvas įmonėje turėtų gerą vardą.
Nors darbus atlieka skirtingus, kai
reikia, vienas kitam pataria, pamoko.
„Nesvarbu, ar „Senukuose“ įsidarbina jaunas ar
brandaus amžiaus žmogus, man atrodo, kiekvienam
ateinančiam čia svarbu suvokti, kokios ateities vizijos jį
veda į mūsų įmonę, kokios patirties čia nori pasisemti, –
samprotavo Deimantė. – Mudu su broliu ir šiandien tokiomis
mintimis gyvename, džiaugiamės, kai pavyksta pasiekti gerų
rezultatų, nebijome susidurti su problemomis, mokomės
kuo geriau suvokti komandos esmę. Asmeninės ambicijos
mums padeda piešti ateities vizijas ir dėl viso to šiame
darbe esame laimingi.“
Maloniai nuteikė pabendravimas su šiais dviem
atlapaširdžiais senukiečiais. Artūras nebeįsivaizduoja
savęs kitur nei čia, Prekių priėmimo-išdavimo skyriuje,
kur būtina nuolat tobulėti. Ir Deimantė teigia, kad „Senukuose“ subrendo kaip asmenybė, išmoko suprasti
žmones ir jų lūkesčius, rasti būdų prie kiekvieno iš jų
prieiti ir įsiklausyti.
Martyna Stankevičiūtė

Kai pareigos teikia
džiaugsmą...
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Menas verslą kurti taip, kad jis duotų naudą sau ir visuomenei.

Persikraustymo egzaminą išlaikėme visi
Naujajame „Senukų“ administraciniame pastate nuo sausio vidurio jau verda gyvenimas. Šviežumu ir
gaivumu alsuojančios septynaukščio pastato patalpos kiekvieną rytą pasitinka ir išlydi beveik tūkstantį
UAB „Senukų prekybos centras“ darbuotojų. Jie į šį modernų pastatą persikėlė iš Pramonės prospekte,
Elektrėnų bei Draugystės gatvėse buvusių padalinių.

Pastato architekto G. Natkevičiaus ir jo biuro darbuotojų ekskursija po naująsias patalpas.

Paskutinieji išsikraustymo iš senojo administracinio pastato darbai.

„Į naująsias patalpas mūsų ir Rinkodaros skyrių kolektyvai
atsikraustėme pirmieji – sausio 8-ąją, bet dėžės su kiekvieno
darbuotojo „amunicija“ mus vis tiek aplenkė – jos atkeliavo visa para anksčiau, – šypsojosi personalo direktoriaus padėjėja Ieva Aleksaitė. – Toks ūkio dalies darbuotojų
operatyvumas visiems padaliniams sudarė galimybes naujose
darbo vietose įsikurti labai greitai.“
„Didžiulio kolektyvo persikraustymas visiems už
sklandžią šio proceso eigą atsakingiems padaliniams buvo
didelis iššūkis. Rinkomės, tarėmės, diskutavome – kad tik
kur nors nesukluptume, – paprašytas pakomentuoti daugelio paskutinių 2013-ųjų metų dienų rūpesčius apibūdino
personalo direktorius Mindaugas Armalas. – Svarbiausia, kad padaliniams suplanuotas vienas ar kitas veiksmas
kraustymosi metu vyko laiku. Palikę senąsias savo darbo
vietas, kitą dieną naujose patalpose jas jau radome galutinai įrengtas. Tiesa, vienur kitur korekcijų šiek tiek dar
prireikė – kai kas naujoje savo darbo vietoje pageidavo
kokią nors smulkmenėlę patobulinti ir į tai projekto valdytojas Arvydas Kukys labai greitai reaguodavo.“
Anot Eksploatacijos skyriaus vadovo Valentino Vekterio, persikraustymo darbams buvo pasirinktas tinkamiausias metas – sausio mėnuo, kada eismas ne toks aktyvus.
„Kelios bruzdesio savaitės niekam nesukliudė vykdyti savų
planų. Orai buvo palankūs, trukdžių turėjome mažai. Bet
tai vis tiek buvo didelės atsakomybės reikalaujantis darbas,
– administracijos kolektyvui neramias dienas prisiminė
pašnekovas. – Tūkstančius dėžių su svarbiais darbuotojų
dokumentais, daugybę kompiuterių stengėmės perkraustyti
ir išnešioti į darbo vietas grafike numatytu laiku.“
Ūkvedžiui Vilijui Špokui, įmonėje dirbančiam daug
metų, šis persikraustymas nebuvo naujiena. „Darbo sąlygos
bendrovėje gerėjo ne kartą – tik ne tokiais mastais. Pastarajai užduočiai pradėjome ruoštis dar praėjusios vasaros
pabaigoje, – sakė jis. – Tai įvykis, kuriam reikėjo pasiryžti
kiekvienam iš mūsų, sukurti arba surasti savyje norą bendradarbiauti. Esu labai dėkingas už pagalbą ir malonią
darbinę atmosferą bei pastangas kitų mūsų padalinių
ūkvedžiams: Valdemarui Puodžiukaičiui, Juozui Stasioniui
ir Rolandui Dovidaičiui, bei darbuotojams, atlikusiems patį
sunkiausią darbą, išnešiojant sunkias dėžes po skirtingus
naujojo pastato aukštus.“
Kompiuterinės technikos specialistai persikraustymo
metu naujose patalpose plušo prie įrangos, kurią reikėjo
paruošti, kad visi kolegos kuo greičiau galėtų pradėti
savo darbus. „Bet kraustymasis jau toks procesas, kad
nesklandumų sunku išvengti, – atviravo inžinierius Andrius
Baikauskas. – Vieni pamiršo pasirūpinti, kad su kompiuterine įranga atkeliautų ir reikalingi kabeliai, kiti nepasiėmė
klaviatūrų, pelyčių. Todėl šiek tiek užtrukome, kol visas
dalis suradome.“

4 Verslumo dvasia

Iš Pramonės pr. 6 į naują biurą pervežta keliasdešimt sunkvežimių
dokumentų.

Vieni pirmųjų į biurų pastatą persikraustė Rinkodaros skyriaus darbuotojai.

toriai, statybų rangovai bei subrangovai, mūsų bendrovės
projektų valdytojai, įvairūs „Senukų“ padaliniai. Rezultatas toks: naujasis modernus daugiaaukštis atitinka A klasės
biurams keliamus reikalavimus ir tokio tipo patalpoms
taikomus europinius standartus. Bendras patalpų plotas su
požemine automobilių stovėjimo aikštele – beveik 17 tūkst.
kv. m 600 vietų automobilių stovėjimo aikštelė įrengta ir
šalia pastato.
Į šį projektą bendrovė „Baltic Shopping Centers“, taip
pat valdanti prekybos centrus „Mega“ ir „Banginis“, bei
UAB „Senukų prekybos centras“, investavo daugiau kaip
78 mln. litų. Objektą statė Suomijos koncernui priklausanti viena didžiausių statybos paslaugų grupių Lietuvoje
AB „YIT Kausta“. Išskirtinės architektūros H formos
septynaukščio pastato projektą parengė UAB „Sweco Lietuva“ ir architektas G. Natkevičius.
„Džiaugiuosi, kad naujose patalpose darbuotojams
malonu ir patogu, kad jie patenkinti čia sukurtų erdvių
aplinka. Visas mūsų architektų biuro kolektyvas lankėmės
šiame pastate, kai jame „Senukų“ administracijos padaliniai jau dirbo ir žmonių nuotaikas matėme, – dalijosi mintimis Gintautas Natkevičius. – Todėl dar kartą pakartosiu,
ką esu sakęs: patalpoms taip reikalinga gyvybė, įdomumas
atsirado po daugelio diskusijų su pastato šeimininkais.

Nukelta į 5 psl. >>

„Sklandžiam telefonijos sistemos ir serverių migravimui Informacinių sistemų eksploatacijos skyriaus
(ISES) darbuotojai rengėsi beveik 2 metus. Planavome
ir ruošėme optinių tinklų infrastruktūrą, naujausiomis
technologijomis optinio tinklo žiedu sujungėme visus
„Senukų“ Kauno miesto objektus ir dėl to kompiuterinių
bei telefoninių ryšių patikimumas išaugo kelis kartus. Atnaujinus telefonijos serverių sistemą, atsi-rado garantija
būsimus gedimus pašalinti maksimaliai greitai“, – tikino
telekomunikacijų projektų vadovas Remigijus Endriekus.
Pasak jo, paruošiamieji darbai buvo vykdomi taip,
kad bendrovės padaliniai jų nepajustų. Kiekvienas persikraustymo etapas reikalavo didelio ISES darbuotojų
įdirbio, Plėtros ir Eksploatacijos skyrių pagalbos.
Kad naujose patalpose būtų malonu dirbti, rūpinosi
daugybė specialistų: architektai, projektuotojai, konstruk-
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Viskas, kas duota žmogui, duota tam, kad geriau būtų visiems.
Persikraustymo
egzaminą išlaikėme
visi
>> Atkelta iš 4 psl.
Štai, kad ir vertikalūs fasado langai. Jie
pastatui priduoda inteligencijos. Vieni
kitus supratome, kad tokiems langams
reikalingi apvadai, kad statinys „kris į
akis“, jeigu fasadui panaudosime klinkerį.
Esame kūrybiniai darbuotojai ir mums tas
žmogiškasis faktorius, bendradarbiavimas ne tik su projekto valdytoju, bet ir su
pačiais „Senukų“ prekybos tinklo vadovais, buvo labai reikalingas.“
„Projekto įgyvendinimas nėra individualus procesas, kuriame gali pasikliauti tiktai savo pastebėjimais. Tai laiko ir
pastangų reikalaujantis kolektyvinis darbas, kuriame turi apgalvoti kelis ėjimus
į priekį, – samprotavo projekto valdytojas Arvydas Kukys. – Prekybos tinklo
plėtros skyrius glaudžiai bendradarbiavo
su bendrovės vadovybe, Personalo, ISES
ir kitais skyriais, todėl šiandieniniai rezultatai – bendro pasiruošimo ir darbo vaisius.
Buvo ne viena situacija, kai pasitarimų
metu teko ieškoti kompromisų, tarp to,
kas gražu ir kas funkcionalu. Dar kartą
įsitikinome, kad geriausi sprendimai atrandami diskutuojant. Tokiu būdu ir suradome
išeitį, pavyzdžiui, atsisakyti pradiniame
variante numatytos kabinetinės sistemos.
Nuo antrojo iki šeštojo aukšto sienų konstrukcijos dabar įrengtos taip, kad, esant
poreikiui, patalpos gali būti suskaldomos
lengvai išardomomis pertvaromis. Nors
dar ir ne visos klaidos iki galo ištaisytos,
reikės kai ką patobulinti, pagražinti,
smagu, jog mes jau čia, šiame moderniame pastate. Šio projekto įgyvendinimas
buvo labai svarbi patirtis kiekvienam su
juo susijusiam specialistui.“
Martyna Stankevičiūtė
Antanas Marčiulionis

Neužmirštama „Senukų“ įkurtuvių šventė
Sausio 31-oji „Senukų“ įmonei buvo
neeilinė diena. Nuo ankstyvo ryto
bendrovės darbuotojai buvo sveikinami,
įsikūrus naujajame administraciniame
pastate, ir džiuginami įvairiausiomis
staigmenomis, kurios kiekvieną biuro
naujoką įtraukė į nuotaikingų, tačiau
nenuspėjamų įvykių sūkurį.
Šventė prasidėjo dešimtą valandą ryte.
Renginio vedėjas – teatro ir kino aktorius
Darius Petkevičius – pasinaudojęs biure
įdiegta garso sistema, pasisveikino ir paragino įmonės darbuotojus kompiuteriuose
atsidaryti specialią nuorodą, atveriančią
tiesioginės vaizdo transliacijos vaizdą. Vos
įžengusiems į biurą darbuotojams Darius
spaudė rankas ir linkėjo darbingos nuotaikos. „Rytinis aktoriaus pasisveikinimas
prie durų ir šypsenų skaičiavimas pakėlė
nuotaiką visai dienai. Tai buvo puiki dienos pradžia!“, – džiaugėsi Prekių atitikties
skyriaus ekspertės Zita Sukackienė ir Inga
Vasiliauskaitė.
Sveikinimų ir linkėjimų estafetė
tęsėsi Didžiojoje konferencijų salėje.
UAB „Senukų prekybos centras“ prezidentas Artūras Rakauskas, kreipdamasis į
bendrovės darbuotojus, kvietė visus kartu
pajusti džiaugsmo dvasią, naują impulsą
dirbti. „Labai noriu ir linkiu, kad atėję į

>> Atkelta iš 1 psl.
turi įtakos nei patalpų vėdinimui, vėsinimui, nei apšvietimui, įeigos sistemai. Darbo vietos,
maksimaliai apšviestos natūralia dienos šviesa, interjerui pasirinkti nuosaikių spalvų deriniai ir kūrybinės detalės sukuria gerą darbinę atmosferą.
Štai ką apie mūsų naująją būstinę vasario 13-ąją, šių patalpų oficialaus atidarymo
metu, kalbėjo Kauno meras Andrius Kupčinskas: „Senukų“ biurų pastatas šiandien yra
moderniausias tokios paskirties statinys Kaune. Pastaraisiais metais miesto savivaldybė
patvirtino nemažai detaliųjų planų, kurie suteikia galimybę statyti biurų pastatus. Tikiuosi, kad šis „Senukų“ pavyzdys verslininkus paskatins imtis drąsesnių ir aktyvesnių
žingsnių, vykdant plėtrą mūsų mieste.“
Renginio dalyviams buvo pristatytos funkcionaliai suplanuotos darbo vietos ir
darbuotojų laisvalaikio erdvės, pademonstruoti modernūs statybiniai ir biurų įrangos
sprendimai.
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naująjį biurą susimąstytume ir pradėtume
ugdyti vidinę drąsą, pasitikėjimą savimi, –
kalbėjo prezidentas. – Įmonė yra ne tik materialinis dalykas, bet ir didžiausia galimybė
gyvenime tobulėti, užduoti klausimą: „Ką
aš čia darau?“, ir siekti rezultatų. Čia mes
turime unikalią galimybę vystyti savo
gebėjimus, pasiekti puikiausių rezultatų, o
tada ir kilti karjeros laiptais, gauti geresnius atlyginimus ir geresnį gyvenimą.“
„Senukų“ įmonių asociacijos prezidentas Augustinas Rakauskas linkėjo,
kad mumyse apsigyventų kuo daugiau
dieviškosios dvasios, kuri jaučia, kaip
gyvena bendradarbis, ko siekia vadovas ir
į ką orientuoti jo tikslai: „Pasaulis, kaip
ir mūsų įmonė, yra pilnas įvairios dvasios. Nuo kiekvieno iš mūsų priklauso,
kokią dvasią mes savyje apgyvendiname.
Pasirinkimo galimybė yra dieviškumo
kibirkštėlė, kurią gauname kaip malonę.
Nuo pasirinkimo priklauso viso mūsų
gyvenimo sėkmė ir gerovė. Nuo to priklauso, kaip mes gyvename, ką kuriame ir kokį
rezultatą gauname.“
Renginyje dalyvavęs klebonas Vaidas
Bartkus, skirdamas Dievo žodį „Senukų“
darbuotojams, palinkėjo naujajame biure
kuo greičiau pasijusti savais ir brandinti artumo vienas kitam jausmą.

Atokvėpio valandėles praturtino šventės
svečiai: iliuzionistas Rokas ir komikasžonglierius Viačeslavas. Žaismingais savo
pasirodymais ir užburiančiu artistiškumu jie
nustebino darbuotojus visuose aukštuose.
Vaišinomės itin sveikais gėrimais bei
gardėsiais. Vaišes padavėjai išnešiojo ir po
kabinetus.
Visą dieną septynaukščio administracinio pastato erdvėse vyravo pakili nuotaika
ir šurmulys. Darbuotojai turėjo progą ne tik
pasijusti oficialiais biuro gyventojais, bet ir
patys sušildyti aplinką jaukiais pokalbiais bei
pasiklausyti jausmingo saksofono skambesio.
Ryte
nuvilnijusi
pasveikinimų
ir
palinkėjimų banga, ypatingą atmosferą kurianti muzika, gardūs užkandžiai ir gėrimai,
įvairiausi kolektyvinę dvasią stiprinantys žaidimai ir pramogos sukūrė šventinę
įkurtuvių nuotaiką. „Mano nuomone, renginiui, kurio visi dar ilgai nepamiršime, buvo
kruopščiai pasiruošta. Jis praskaidrino mūsų
tūkstantinės šio pastato šeimos nuotaiką, todėl
visų veiduose matėsi nuoširdžios šypsenos“,
– įspūdžiais pasidalino Asortimento valdymo
skyriaus vadybininkas Aleksandras Fomkinas.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Nepasieksime tikslo be visuomenės, jos neįtakojami ir neįtakodami.

Ir vėl – Karjeros dienų mugė
Karjeros dienos – tai kasmetinis
universitetų organizuojamas renginys,
padedantis studentams ir darbdaviams
užmegzti tarpusavio ryšius. Kitaip tariant, tai yra tradiciškai rengiama įmonių
ir studentų kontaktų mugė, kurioje kiekvienais metais apsilanko šimtai studentų iš
skirtingų universitetų ir kolegijų. “Visus
mus, dalyvaujančius Karjeros dienose,
vienija bendras poreikis ne tik susipažinti
su įvairių įmonių pristatoma veikla ar
turiningai praleisti laiką, bet ir atrasti
vertingos informacijos savo ateities planams, būsimam darbui”, – pastebėjo kasmet progos šiame renginyje apsilankyti
nepraleidžianti KTU studentė Viktorija.
UAB “Senukų prekybos centras”
pavasario sezoną atidarė ne tik atnaujindamas prekybos centrų prekių asortimentą,
siūlydamas įvairiausių akcijų ir nuolaidų
anšlagą, bet taip pat, kaip ir kiekvienais
metais, aktyviai dalyvaudamas Karjeros
dienose. Pirmoji ir labiausiai laukta mugė
šį kartą kovo pradžioje nuvilnijo Kauno
technologijos universiteto (KTU) studentų
miestelyje. Joje dalyvavo apie 100 įmonių.
Didžiausias mūsų įmonės darbuotojų
šaltinis yra būtent šio universiteto studentai, todėl bendrovės atstovai pasistengė

nelikti nepastebėti. Jaunieji mugės lankytojai ne tik galėjo pasiklausyti apie įmonę,
jos istoriją, čia dirbančius žmones, bet ir
pažaisti žaidimų, sudalyvauti viktorinoje.
Karjeros dienos jau surengtos ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete bei
Kauno kolegijoje. “Nors šis renginys
šiek tiek ir primena varžybas, kuri įmonė
savo veiklą pristatys įdomiausiai ir kurios
stendas akį patrauks labiausiai, komandos
nesiekia tarpusavyje rimtai konkuruoti,
– sakė visose vykusiose mugėse spėjusi sudalyvauti
Darbuotojų
paieškos ir atrankos
grupės vadovė Lina
Norkevičienė. – Šiemet
triumfavome gražiausio
stendo rinkimuose galbūt
todėl,
kad
siekėme
išlikti
žaismingi,
jaunatviški, artimi studentams. Džiugu, kad
likome jų suprasti. Tai
lyg ir padrąsinimas
savo įmonės veiklą ir
toliau pristatinėti kuo
kūrybiškiau, nebijoti improvizuoti.”

Kodėl kasmet daugybė įmonių stengiasi dalyvauti Karjeros dienose? Daugelio atstovų teigimu, traukia ambicingas
noras būti šalia kitų, geriau pažinti pačius
studentus – potencialius, būsimus darbuotojus. Šiandien jau nebeužtenka atvažiuoti
tik su firminiais puodeliais ir tušinukais
– kiekviena įmonė siekia pristatyti kažką
savito, atspindinčio jos veiklą. Uždavinys,
žinoma, ne iš lengvųjų, nes visi dalyviai
suvokia, kaip svarbu dalyvaujant nešti apie
save žinią, kuri būtų išgirsta ir įvertinta.

Dar vienas
„Senukų“
prekybos centras

„Verslumo dv.“ inf.

Šiauliai. Balandžio pirmosiomis dienomis mūsų bendrovė atidarė dar vieną modernų
prekybos ūkio prekėmis ir statybinėmis
medžiagomis kompleksą. Šįkart – Šiauliuose.
Naujasis 10 000 kv. m ploto prekybos centras įsikūrė Pramonės gt., dalyje „Bruklino“
prekybos ir pramogų komplekso patalpų.
„Nuo praėjusios vasaros pradžios iki
Naujųjų metų vyko šių patalpų rekonstrukcija
– jos buvo perplanuotos, išplėstos. Be abejo,
labiausiai rūpėjo patogumai pirkėjui ir prekių
įvairovė. Prekybos salėse, montuojant naują
prekybos įrangą, prekių eksponavimui panaudota keletas naujų sprendimų. Visas prekių
asortimentas suformuotas, atsižvelgiant į regiono gyventojų poreikius. Čia prekiaujama
43 tūkstančiais pavadinimų prekių,“ – naujojo prekybos objekto ypatybes komentavo
projekto vadovė Evelina Malinauskienė.
Už kelių šimtų metrų tuo pačiu atidaryta ir parduotuvė „Statybų duona“. Ji yra
didžiausia iš visų iki šiol esamų šio specializuoto „Senukų“ prekybos tinklo parduotuvių
Lietuvoje – statybinėms medžiagoms skirta
2400 kv. m prekybos salė ir 3100 kv. m ploto
teritorjia lauke.
Visą naująjį prekybos kompleksą aptarnauja 87 darbuotojai. Parduotuvė pirkėjus
pasitiko daugeliui prekių taikydami 30 proc.
nuolaidą.

Personalo skyriaus specialistės Irma, Lina ir Edita patenkintos: „Senukais“ domėjosi daugelis studentų.

„Verslumo dv.“ inf.

Brandos ištakos –

Jonavos g. prekybos miestelyje

Tada, kai pirmosios parduotuvės statyba šioje
apleistoje teritorijoje dar buvo tik Augustino
Rakausko vizijose…

Kai prieš pusantrų metų buvo pažymimas
„Senukų“ prekybos tinklo dvidešimtmetis,
visų, kam teko matyti šio prekybos tinklo
užuomazgas, žvilgsniai labiausiai krypo į
Jonavos gatvėje įsikūrusį mūsų bendrovės
prekybos miestelį. Būtent čia įsigytų
menkaverčių pastatų vietoje pastatytoje pirmojoje parduotuvėje prasidėjo mažmeninė
prekyba ūkio prekėmis, statybinėmis
medžiagomis. Būtent tada keliolika mėnesių
trukusią prekybą tiesiog iš vagonų druska,
kaustine soda, kalkėmis, kreida teko palikti prisiminimams. Kaip ir K. Donelaičio
gatvėje nuomotas „Senukų“ administracines
patalpas – vieno kambario butą.
Tie, kas tada dirbo bendrovėje, ne
kartą mūsų laikraščio puslapiuose yra
pasakoję
apie
menkaverčių
pastatų
sąvartyną primenančiame kieme vykdytus
daugybę darbų: buvo griaunami leisgyviai
sandėliai, statoma pirmoji parduotuvė, kiek
panašesniame į biurą administraciniame
pastate įrenginėjami darbuotojų kabinetai.
Pirmosios „Senukų“ prekybos tinklo
parduotuvės 20-mečio proga neįmanoma
nepriminti ir ne kartą cituotų įmonės įkūrėjo

Augustino Rakausko žodžių: „Reikėjo
spręsti, kaip ir už ką statyti naujus pastatus,
kuo prekiauti, kad būtų galima greičiau atsistoti ant kojų. O kai tokios sąlygos, nelengva buvo žmones prišnekinti dirbti – jiems
galėjau pasiūlyti tik savo svajones, savo
vizijas…“
Tos vizijos virto patrauklia ūkinių,
statybinių prekių parduotuve, o kiek vėliau
– prekybos miesteliu, nuolat besiplečiančiu
ryšių su prekių gamintojais tinklu. „Net
mažmeninės prekybos užuomazgų nuniokojimas nesumažino visiems darbams energingai
vadovavusio Augustino Rakausko entuziazmo, – prisimena buhaltere tada dirbusi Nijolė
Bėčienė. – Daug ką sunaikinęs gaisras mums
visiems labai sudrumstė nuotaiką, bet Augustinas, kaip atrodė, šaltakraujiškai ramino
vietoje sudegusios parduotuvės iškilsiančia
nauja, kalbėjo apie dar spartesnį bendrovės
augimą.“
Anot daugybę metų „Senukuose“
išdirbusios Nijolės, tai argi buvo galima
tada kolektyvui netapti monolitu? Nelaimės
padarinius stengėsi sumažinti visi, kaip kas
galėjo, kaip sugebėjo. Iš sudegusios pirmosios

Jonavos gt. prekybos miestelio darbuotojai paminėjo
„Senukų“ pirmosios parduotuvės 20-metį.
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Daugumas reikšmingiausių pokyčių Jonavos gt.
prekybos miestelyje vyko ilgamečių darbuotojų
Aurelijos, Ramintos ir Tomo akyse.

parduotuvės buvo išgelbėta daugybė prekių, imtasi priemonių,
kad ugnis nenuniokotų kitų pastatų.
Mažmeninės prekybos mokykla tapusi parduotuvė buvo atstatyta ir ant moralinės stiprybės pamatų. Kaip ir visos kitos, šalia
jos išaugusios. Per daugybę po to prabėgusių metų bendrovė įrengė
jau dešimtis kur kas modernesnių prekybos centrų, bet daugeliui
sparčiai besiplečiančio prekybos tinklo grandžių dabar vadovauja
būtent Jonavos prekybos miestelyje brendę specialistai. Todėl ne
vienas ir buvo čia atvykęs su veiklos dvidešimtmečiu pasveikinti
savo kolektyvo, kuriame glūdi šiandieninės šiuolaikiškos prekybos ūkio prekėmis ir statybinėmis medžiagomis ištakos.
Antanas Marčiulionis
2014 m. Nr. 33 (69)

Laimingi tie, kas moka atvira širdimi gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.
Nuoširdi istorija
Taip jau buvo, kad vienerių metų mano
gyvenimo istorija sudarė galimybę į tuos
pačius dalykus pažvelgti kiek kitokiu
žvilgsniu. Tuo ypatingu metu pajutau
„Senukų“, kuriuose dirbu, gerąją aurą ar
dvasią. Ji, tiktai ji man padėjo nepalūžti,
nepasiduoti visą gydymosi laiką.
Ir anksčiau susimąstydavau: kas gi
paslėpta žodžiuose „VERSLUMO DVASIA“? Juk versle lyg ir nėra dvasios – tiktai darbas, bet… Labai netikėtai 2012-ųjų
gruodį, prieš pat visas šventes, sužinojau,
kad sergu krūties vėžiu ir reikalinga skubi
operacija. Nors liga, ačiū Dievui, buvo dar
tik I stadijos, tačiau agresyvios formos.
Gydytojas taip ir pasakė: „Gydymas bus
ilgas ir sunkus – taikysime visus gydymo
metodus“. Tada ir išgirdau, kas manęs
laukia pooperaciniu periodu: chemoterapija, spindulinė terapija, hormoninis gy-

yra?“ Pasakiau, nors tikrai buvo nelengva
pripažinti savo būseną.
Direktoriaus reakcija buvo itin
palaikanti, supratinga. Prasitariau, kas
manęs laukia ir kad galiu ilgokai nedirbti. „Rūpinkis savimi. Kol įmanoma,
tvarkysimės be tavęs – kaip per atostogas.
Vėliau bus matyt“, – ir dabar girdžiu šiuos
jo žodžius.
Atėjo ta diena, kai užvėrusi darbovietės
duris, atidariau kitas – Kauno klinikų.
Atidariau kovai su išbandymais – ne tiek
fiziniais, kiek su moraliniais, dvasiniais.
Juk kažkaip reikėjo su tuo susitaikyti. Juolab, kad šeimos, visų artimųjų palaikymą
visada jutau. Šiuo atveju irgi nebuvo
išimtis – žinojau, kad nenusigręš.
Ši sunki patirtis labiausiai pakeitė mano
vertinimo kriterijus apie įmonę, kurioje
dirbau. Kaip jau minėjau, tikėjausi visko.

mais nuolat mane palaikydavo.
Už rūpestį, palaikymą man ypač
sunkiu metu esu dėkinga vadovams: Andriui Kolčinui, Indrei Balčiūnienei, Danutei Staniulienei, Enrikai Kazlauskienei, daugeliui darbuotojų. Labai maloniai
nustebino „Senukų“ labdaros ir paramos
fondo darbuotojos Vidos Grinienės skambutis. Paskambinusi ji padrąsino kreiptis dėl paramos. Žinojau, kad toks fondas, vadovaujamas Dalios Rakauskienės,
bendrovėje yra, tačiau pagalbos prašyti
neišdrįsau, nors besigydant pinigėlių
tikrai daug reikėjo. Sulaukusi įkvepiančio
skambučio jau netrukus sėdėjau V.
Grinienės kabinete ir, pateikusi turimas
gydytojų išvadas, rašiau prašymą.
Po pokalbio su ja ne kartą esu pagalvojusi: „Kaip nesunku suvokti net ir mažai
pažįstamo žmogaus rūpestingumą…“

Išsikalbėjome tąkart tarsi dvi geros
draugės. Materialinės pagalbos sulaukiau
jau tą pačią dieną. Tai mane dar kartą labai
maloniai nustebino – galvojau, kad dar
svarstys, tarsis… Argi maža yra su savo
bėdomis besikreipiančų…
Net nežinau, kaip atsidėkoti Rakauskų
šeimai – ir ne tik už materialinę paramą.
Dėkinga esu likimui, kad jau tiek metų
dirbu šioje didžiulėje jų sukurtoje
įmonėje, kuri pagrįstai vadinama dvasinio tobulėjimo, stiprybės ir kovojimo už
save bei kitą mokykla. Tai bendrovė, kurioje dirba nuostabūs, stiprūs, vienas kitą
suprantantys kolegos, kur žmogus yra vertinamas ir gerbiamas. Sakyčiau, visa tai ir
sutelpa prasminguose žodžiuose „VERSLUMO DVASIA“.

„Senukų“ labdaros ir paramos fondas
dėkoja visiems žmonėms, kurie skyrė fondui (užpildė deklaracijos formą FR0512)
2 procentus nuo savo valstybei sumokėtų
gyventojų pajamų mokesčių.
Praėjusiais metais 48 700 litų iš gautų
lėšų buvo pervesti sunkiai besiverčiantiems
„Senukų“ darbuotojų artimiesiems, ligoniams, nedirbantiems pensininkams, kitiems pagalbos reikalingiems labdaros
gavėjams. Iš viso fiziniams asmenims
suteiktos labdaros suma – 61 900 litų.
„Senukų“ labdaros ir paramos fondas
taip pat parėmė Vilniaus vaikų socializacijos centrą, Prienų „Revuonos“ pagrindinę
mokyklą,
visuomeninę
organizaciją
„Gelbėkit vaikus“ ir kitus juridinius asmenis.
Atsakingai tęsdami savo misiją, mes
žinome, kad priklausome tokiai vieningai
bendruomenei, kurios kiekvienas narys
jaučiasi atsakingas už visus ir kiekvienas
jaučia, jog juo rūpinasi kiti.
Primename, kad visi „Senukų“ darbuotojai ir jų artimieji, kaip ir kasmet,
kviečiami aukoti tiems, kurie susidūrė ar
dar susidurs su sunkumais, pervesdami 2
proc. gyventojų pajamų mokesčio „Senukų“
labdaros ir paramos fondui.
Darbuotojai, norintys pervesti „Senukų“
labdaros ir paramos fondui 2 proc. iš valstybei sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių,
iki 2014 m. gegužės 1 d. turėtų užpildyti
prašymą (deklaracijos formą FR0512)
pervesti tuos 2 proc. pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos
Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą
turintiems teisę gauti paramą.
Užpildytą deklaracijos formą FR0512
galima perduoti mūsų įmonės Labdaros ir
paramos fondui Islandijos 32 B, Kaune,
arba savo apskrities valstybinei mokesčių
inspekcijai.
Darbuotojai, kuriems sunku užpildyti
deklaracijos formas, gali kreiptis į fondo
vyr. buhalterę Vidą Grinienę tel. (8 37) 304
657, vidiniu tel. 4657, mob. 8 685 29 898.

Aušra Arbačiauskienė

„Senukų“ labdaros ir paramos fondo
valdyba

Tie stebuklingi žodžiai:

„Laikykis, Aušra. Laukiame...“
dymas medikamentais ir biologinis gydymas.
Su tokia informacija buvo sunku
susitaikyti ne tik pačiai. O kaip šią žinią
priims įmonėje? Tikėjausi įvairios reakcijos. Juk darbas nelaukia. Ar gali versle
būti reikalingas sergantis žmogus? Bet noras pasveikti visas šias mintis nuo manęs
nustūmė ir iš anksto susitaikiau su bet
kokia aplinkinių reakcija, su tuo, jog prarasiu darbą.
Prieš operaciją reikėjo atlikti begalę
tyrimų, tekdavo ir iš darbo atsiprašyti,
nes dauguma gydytojų priima tik iš ryto.
Su nerimu laukiau, kada teks prisipažinti.
Netrukus ta diena atėjo. Tuometinis Jonavos g. prekybos miestelio direktorius
Andrius Kolčinas eilinio atsiprašymo iš
darbo metu pasikvietė į kabinetą ir tiesiai
šviesiai paklausė: „Matau, kad tau kažkas
blogai. Turi problemų, bet slepi – juk taip

Juk verslas, užduotys… Nepakeičiamų
nėra. Tačiau per visą gydymosi laikotarpį
mane globojo, įvairiais būdais palaikė
nemažai įmonės darbuotojų. Itin jutau Jonavos g. objekto kolegų nuolatinį dėmesį
– ir iš vadovų, ir skyriaus, kuriame dirbau,
komandos. Kai nesugebėdavau kalbėti
ir bendradarbiai tai žinojo, sulaukiau
daugybės žinučių: „Na, kaip tu?… Sveik…
Laikykis… Laukiam…“ Informuodavo
apie svarbesnius įvykius. Surasdavo laiko
aplankyti, kviesdavo užeiti įmonėn.
Visą gydymosi laikotarpį jaučiausi
savo kolektyvo dalimi. Ir ne dėl to, kad
jie be manęs negali. Kolegos suprato,
jog man be jų palaikymo gali būti labai
sunku. Savo išskirtiniu dėmesiu ir pagalba
nustebino ir naujai paskirta Jonavos g. objekto direktorė Aringa. Nors iki mano ligos mes darbe mažai ką turėjome bendro,
ji savo optimizmu, pozityvumu, patari-

Dažnai sakoma: išgelbėsi žmogų – išgelbėsi
pasaulį.
NEDELSK priduria: ištiesti pagalbos
ranką – tai padaryti stebuklą: pasidalyti meile,
atjauta, žinojimu ir stiprybe.
NEDELSK tęsia savo kelionę ir dėkoja
visiems bendražygiams, prisidedantiems prie
šios kilnios misijos.
Ačiū Jums
NEDELSK dėkoja
„Senukų“ labdaros ir paramos fondui
Agnė Zuokienė

LIBA
LIETUVOS INVALIDŲ BILIARDO ASOCIACIJA
Nuoširdžiai dėkojame „Senukų“ labdaros ir
paramos fondui už paramą Neįgaliųjų biliardo
asociacijos rinktinei dalyvaujant įvairiuose
tarptautiniuose čempionatuose 2013 m.
Dėkojame, kad atsiliepiate į mūsų prašymus
ir šiuo sunkmečiu nepaliekate mūsų, suteikdami galimybę gyventi ir sportuoti.
LIBA prezidentas Gintas Jonauskas
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Būna, kad sau padėti
negali, bet džiaugiesi
padėjęs kitiems

Padėkos
Norėčiau padėkoti „Senukų“ labdaros ir
paramos fondui už suteiktą paramą itin sunkiu man metu.
Linkiu Jums daug laimės, kuo geriausios
kloties ir sveikatos.
Donatas Drapkinas, Marijampolė

ŠARKELĖ
Kauno vaikų darželis
„SENUKŲ“ LABDAROS IR PARAMOS
FONDUI
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ
BENDRADARBIAVIMĄ SU DARŽELIU
IR APRŪPINIMĄ PRIEMONĖMIS,
PADEDANČIOMIS UGDYTI VAIKŲ
MENINĘ KOMPETENCIJĄ.
Direktorė Ingrida Emilijana Jasionienė

„Senukų“ labdaros ir paramos fondas dalį pelno aukoja tiems, kam parama ypač reikalinga – sergantiesiems onkologinėmis ligomis gydyti. Savo knygoje „Verslumo dvasia“ gerb. Augustinas Rakauskas
rašė: „Nesugebėjimas, baimė, nenoras dalintis… Kol instinktas kaupti vardan saugumo nebus pakeistas
noru dalintis vardan saugumo, tol mes tolsime vienas nuo kito…“ Tai ne tik žodžiai, bet ir nuoširdi pagalba, kurios sulaukėme, susidūrę su klastinga liga.
Bendravimo jausmas sustiprina tikėjimą ir viltį, žinai, kad nesi vienas, kad ir be šeimos yra žmonių,
pasiruošusių padėti.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų bendrovės labdaros ir paramos fondui. Linkime, kad pakaktų meilės ir
kantrybės šiame reikalingame darbe, o visus dirbančiuosius norime paraginti prisidėti prie šio kilnaus
tikslo. Kaip sakoma, nežinai nei dienos, nei valandos, kada likimas siųs išbandymą. Yra gyvenime ir
praeitis, ir ateitis, ir dideli darbai, ir didelės svajonės. Laimingi tie, kas moka atvira širdimi gyvenimą
praeiti ir mylėti žmones. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio – tai nedidelė suma, bet ji vienija mus
visus, ištikus gyvenimo sunkumams.
Dar kartą ačiū žmonėms, įkūrusiems šį fondą ir dideliais darbais padedantiems išsipildyti svajonėms.
Eglė Žaliauskienė, Jurgita Aleknienė
UAB „Senukų prekybos centras“ darbuotojos
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Mūsų laisvalaikio pomėgiai yra savęs pažinimo ir tobulinimosi instrumentai.

Chore ir kelionėse – sielos atgaiva

Po koncerto. Straipsnio autorė – stovinčiųjų pirmoje eilėje ketvirta iš kairės.

Viskas prasidėjo nuo to, kad, išvažiavusi iš Tauragės studijuoti į Kauną, ieškojau veiklos tarp studijų. Pirmaisiais metais išbandžiau save studentiškame žurnale „Njuspeipis“
(daugiau nei metus aktyviai dalyvavau jo kūrybinėje veikloje). Kadangi mokydamasi vidurinėje mokykloje dainavau
Tauragės bažnyčios vaikų ir jaunimo chore, ir Kaune pradėjau
ieškoti kolektyvo, kuriame laisvalaikiu galėčiau bendrauti su
muzika..
Kai draugė pasikvietė išbandyti save chore „Jaunystė“,
net minties tokios nebuvo, kad jame užsibūsiu taip ilgai.
Šiandien jau skaičiuoju devintus kartu su šiuo žinomu kolektyvu praleistus metus. Negana to, kad čia atradau tikrus
draugus ir vėl, tik šiek tiek kitaip, susidraugavau su muzika,
chore sutikau savo gyvenimo draugą, su kuriuo sukūrėme
šeimą. Ir tokie mes čia toli gražu ne vieni...
Chore ne tiktai daug dainuojame ir dalyvaujame
įvairiausiuose konkursuose, atlikdami skirtingo žanro
kūrinius, bet ir puoselėjame tam tikras tradicijas. Kas penke-

rius metus choro „Jaunystė“ buvę ir esami nariai susirenka į vieną vietą,
dalinasi prisiminimais, varto nuotraukas, dabartiniai nariai surengia
koncertą senbuviams.
Nekantriai kiekvienas choristas laukia kasmetinių tradicinių choro
švenčių: šašlykbalio, „Paskutinės repeticijos“, cepelinų baliaus, naujokų
krikštynų. Išties tai būna gražios ir įsimintinos akimirkos. O kur dar
kasmetinės dešimties dienų išvykos valtimis iš Palūšės, kai plaukiame
Aukštaitijos nacionalinio parko ežerais ir upėmis bei patiriame įvairiausių
nuotykių. Šioje išvykoje taip pat turime gausą tradicijų. Dešimt dienų –
be namų patogumų, mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir, svarbiausia, be
jokio miestietiško skubėjimo.
Kas gamta grožisi, kas gitarėlę brazdina, dainas dainuoja. Kai kuriuose ežeruose puiki akustika aidams gaudyti. Dažniausiai į krantą
atplaukiame dar nesutemus, kad matytume, kur palapinę statyti (po
žvaigždėtu dangum ant samanų pagalvės miegoti juk nesinori). Na, o
krante – savos tradicijos ir pramogos: žygio atidarymas, miško mūšis,
kelionė į bičių muziejų ir „Bitės“ bokštą, „Valčių vizija“. O kur dar laužas,
dainos, pasimatymai ant lieptelio mėnesienos šviesoje
bei daugelis kitų išdaigų, kurių atskleisti negaliu – visa
komanda prisiekėme Neptūnui neišduoti paslaptingiausių
valčių žygio paslapčių.
Chore „Jaunystė“ sutikau ne tiktai širdžiai artimus
ir brangius žmones, bet ir kitaip pradėjau vertinti pačią
muziką. Būdama čia išmokau jos klausytis, atsiduoti jai
visa savo siela, pradėjau muziką suprasti ir jausti.
Yra geras angliškas posakis: „Music dose not need
explanation. Music understands.“ (Muzikai nereikia
paaiškinimų. Muzika supranta. – aut. past.). Negalėčiau
įvardyti paties įsimintiniausio įvykio, nutikusio per tuos
devynerius metus. Kiekvienas choristų susitikimas man
tarsi naujas nuotykis, pati gražiausia akimirka, kurią saugiai pasilieku savo atmintyje ir širdyje. Nemanau, kad mano
požiūris į šiuos atsiminimus kada nors pasikeis – visi išliks
vienodai brangūs. Tikiu, kad „Jaunystėje“ praleisiu dar ne
vienerius metus, kurie atneš ne vieną naują, gražią patirtį.
Jolanta Valikonė, stilistė

Šioje nuotraukoje esu su skėčiu.

Nugalėtojų taurė šįkart – jungtinės prekių grupių komandos „VIROS PRO“
krepšininkų rankose.
Naudingiausiu
turnyro žaidėju tapęs
Audrius Dedela –
laimingas.
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Šiemet triumfavo „VIROS PRO“ krepšininkai
Kovo
29-30
dienomis
surengtame
„Senukų“ krepšinio turnyre paaiškėjo
nauji čempionai. Šį titulą iškovojo
jungtinė prekių grupių komanda „VIROS
PRO“, kuri po kraują kaitinusio žaidimo
tik vieno taško persvara užnugaryje paliko
„BC UPS“ ekipą. Viso turnyro metu „Milagros“ žaidėjai taip pat šauniai rungtyniavo, tačiau šį kartą jiems atiteko garbinga trečioji vieta.
Tradiciniame pavasariniame renginyje
iš viso dalyvavo 18 komandų iš Kauno,
Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus,
Mažeikių, Ukmergės padalinių. Turnyras,
kaip jau tapo įprasta, vyko Kauno A. Sabonio krepšinio mokykloje, kurioje renginys jo dalyvius į žaidimo aistrų sūkurį
įsuko labai greitai.
Prizines vietas iškovojusių komandų

narius aukso, sidabro ir bronzos medaliais
papuošė įmonės socialinių reikalų projektų
vadovė Aistė Dargytė. Pirmosios vietos
laimėtojams be akį traukiančių aksesuarų
atiteko ir „Pizza Jazz“ 600 litų dovanų
kuponas bei pakvietimas į „Arena Motor
Show 2014“, vyksiantį Žalgirio arenoje.
400 bei 300 litų „Pizza Jazz“ dovanų kuponais ir medaliais didžiuotis galėjo antrosios
ir trečiosios vietos laimėtojai.
Šiemet naudingiausiu turnyro žaidėju
pripažintas „VIROS PRO“ komandos narys, verslo vystymo vadybininkas Audrius
Dedela. Jis gavo progą ne tik pasimaudyti
dvigubos pergalės šlovės spinduliuose, bet
ir pavakarieniauti picerijoje „Pizza Jazz“.
Daug emocijų išlieta ir tritaškininkų
konkurso metu. Įrodę, kad yra geriausi
snaiperiai, „Spalding“ krepšinio kamuolius

laimėjo „Jungtinės Megos“ komandos nariai Vytautas Kereišius ir Rokas Jankūnas.
Krepšys dažnam metimui buvo „atrištas“
ir antrąją vietą iškovojusiems „EIGHT
AM“ krepšininkams Artūrui Žabinskij ir
Rolandui Meškauskui bei trečiosios vietos
laimėtojams – „CT Logistika“ komandos
žaidėjams Edvinui Gružauskui ir Donatui
Kerinui. Jiems įteikti „Pizza Jazz“ dovanų
kuponai.
Renginyje dalyvavusieji įmonės darbuotojai ne tik palaikė savo komandas,
bet ir aktyviai reiškėsi jiems skirtose
pramogose. Dailiosios lyties atstovės galėjo
pasimėgauti įkvepiančia jogos pamoka ar
iš širdies prisišokti ZUMBOS treniruotėje.
Neužmirštas ir mažųjų renginio dalyvių
laisvalaikis – piešiniais ir žaidimais jie
užpildė žaismingą vaikų kambarį.
Martynos Stankevičiūtės tekstas ir
nuotraukos
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