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Į vairių samprotavimų apgaubtas, penkioliktus savo gy-
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vavimo metus skaičiuojantis euras ateina ir į Lietuvą.
Prieš tiek metų pakeitęs nacionalines valiutas jis kaip
piniginis vienetas elektroniniuose pervedimuose buvo
pradėtas naudoti vienuolikoje Europos valstybių:
Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje,
Prancūzijoje, Suomijoje, Vokietijoje, o 2002 m. sausio 1 d. šiose šalyse, o taip pat Graikijoje, pasirodė
grynieji euro banknotai. Šiais metais šis piniginis vienetas įvestas Latvijoje, trimis metais anksčiau – Estijoje.
Dar anksčiau eurą įsivedė Slovėnija, Kipras, Malta ir
Slovakija.

SENUKŲ įmonių asociacijos laikraštis
www.senukai.lt

Namų technikai – daugiau erdvės,
pirkėjams – daugiau patogumo
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Tėvelių darbovietėje
vaikai tryško džiaugsmu
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Pasaulio lietuvių jaunimas – vėl
Visuomenės harmonizavimo parke

Ko ir kaip siekiame savo įmonės bendruomenėje
Būtent
šia
tema
buvo
keičiamasi
nuomonėmis daugelyje bendrovės padalinių
vykusiuose UAB „Senukų prekybos centras“
naujojo generalinio direktoriaus Nerijaus
Pačėsos susitikimuose su logistikos, prekybos centrų, administracijos darbuotojais
bei franšizės tinklo partneriais.
„Pradėdamas darbą „Senukuose“ noriu
žinoti, kaip sekasi darbuotojams, sukuriantiems vertę, kaip jie bendrauja su klientais,
padeda prekei atkeliauti į pirkėjo krepšelį,
kokia aplinka, kurioje jie dirba“, – apie savo
lankymąsi daugiatūkstantinio „Senukų“
kolektyvo darbo vietose sakė nuo birželio
mėnesio pradžios įmonėje dirbantis Nerijus
Pačėsa. – Kiek leido laikas, kalbėjomės, kaip
žmonės supranta savo darbo prasmę, kokias mato pagrindines problemas, galimybes, ar patenkinti darbo aplinka, stengiausi pasakyti, kas mums svarbu, kaip įmonei, kur reikia sutelkti daugiau dėmesio.“
Susitikimus su Kaune ir kituose šalies regionuose dirbančiais darbuotojais generalinis direktorius apibūdino kaip
kontaktų su visu prekybos tinklo kolektyvu ieškojimą, todėl tokie pokalbiai vyks nuolat. „Labai svarbu, kaip mes, vadovai, su darbuotojais bendraujame, kaip nuteikiame tokiam darbui, kad jis neatrodytų rutina. Rutinos nesunku išvengti,
kai gyvename ne vien savo asmeniniais ar skyriaus siekiais, o jaučiamės esantys įmonės bendruomenės, turinčios vieną
tikslą, nariais. Visi esame tame pačiame laive, didžiuliame laive, ir turime plaukti ta pačia kryptimi. Kiekvienas, pasirašęs
darbo sutartį, įsigijome kelialapį į laivą, kuris plaukia turėdamas aiškų kursą, ir įsipareigojome savo pastangomis prisidėti
prie šio kurso sėkmės. Jeigu tą kursą, jo tikslą jausime širdimi, jeigu kiekvienas suvoksime savo darbo svarbą, rutinai
vietos neliks. Ir nuo kiekvieno iš mūsų pastangų
priklauso, kaip suprantame, kur ir kaip greitai
mūsų laivas plaukia, priklauso siekiamo tikslo
sėkmė“, – mintimis dalijosi N. Pačėsa.
Įvardindamas ir vykusių, ir būsimų
susitikimų su darbuotojais tikslą, generalinis direktorius pabrėžė, jog atėjo metas, kai pirkėjui parduotuvės turi tapti dar
patrauklesnės, kad į jas atvykęs galėtų ne
tik norimą prekę įsigyti, bet ir pamatyti gerą
idėją, gauti gerų patarimų. Dėl to ir atnaujinamos ekspozicijos, asortimentas, siekiama
dar geresnio aptarnavimo, galvojama apie dar
didesnę prekybos tinklo plėtrą. Nuo gausaus
įmonės kolektyvo darbo priklauso, ar pirkėjai
iš prekybos centrų išeis įsitikinę, jog savo
namus drąsiai gali atnaujinti kartu su „Senukais“.
Antanas Marčiulionis

Neįprasta buvo tą rugsėjo vakarą administraciniame
pastate matyti šeimininkaujančius vaikus. Daug, daug
vaikų, atvykusių kartu su „Senukuose“ dirbančiais
tėveliais. Malonu buvo matyti, kaip jie didžiavosi
įsikūrę mamos ar tėčio darbo vietoje.
Bet tai buvo kiek vėliau, po įsimintinų įspūdžių
konferencijų salėje. Retą kurį iš mažųjų svečių viliojo patogios kėdės. Jose įsikurti jie leido tėveliams,
o patys įsitaisė ant laiptų. Nesitikėję mamyčių,
tėčių darbovietėje išvysti tikrus stebuklus, vaikai be
mažiausios pertraukėlės švytėjo džiaugsmu. Stebėdami
iliuzionisto Manto Wizard kuriamus stebuklus, ne
ką mažiau džiaugėsi ir tėveliai. Kaip nesišypsosi,
nesistebėsi, jei magas dvigubino monetas, kamuoliukus,
iš skrybėlės traukė įsivaizduojamus triušius, jo rankose
netikėtai atsirasdavo gyvas paukštelis…
Patiko vaikučiams žvalgytis ir pro mūsų
septynaukščio langus, iš antrojo aukšto stebėti šventės
įvykius vestibiulyje…

„Šioje knygoje užrašyta labai maža dalis tos informacijos, kurią kiekvienas žmogus savo laiku turės
žinoti. Skaitytojai, kuriems šioje knygoje užfiksuoti
pastebėjimai padės atrasti naują požiūrį į save ir
pasaulį, turi nepamiršti, kad jokios žinios neatima jų
pasirinkimo laisvės, todėl kiekvienas pats turi teisę
nuspręsti, kaip jam gyventi…“, – savo naujojoje
knygoje „Globali jausmo proto dvasia“, kreipdamasis į skaitytojus, rašo „Senukų“ įkūrėjas Augustinas
Rakauskas.

Pokalbis su knygos autoriumi
ir jos pristatymo fragmentai
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Kurkime svajonių vizijas ir siekime jas įgyvendinti.

Jie jau 10 metų
SENUKUOSE...

Sveikiname!

Jovita Daškevičienė, skyriaus vadovė.

Pokalbis su „Senukų“ įkūrėju Augustinu Rakausku, išleidusiu
antrąją knygą
Gerbiamas Augustinai, kaip žinote, dalelę jūsų naujojoje
knygoje esančių įžvalgų daugelis „Senukų“ darbuotojų jau
yra skaitę laikraščio „Verslumo dvasia“ puslapiuose. Taip
informavome, kad publicistikos srityje ruošiatės antrajam startui. Dabar, kai „Globali jausmo proto dvasia“ jau
skaitytojų rankose, jūsų valia, nuo ko pradėsime pokalbį
apie ilgokai trukusio kūrybos proceso vaisių.
Turbūt daug kas žino šiuos Kristaus žodžius: „Galvojate, kad jums taiką atnešiau? Aš atnešiau kovą tarp tėvo
ir vaiko, tarp brolio ir sesers…“ Manau, kad lygiai taip pat
ir mano knyga, daugeliui skaitytojų sukels ne tik teigiamas emocijas – ypač tiems, kurie prisirišę prie stereotipinio
mąstymo, stereotipinio gyvenimo būdo.
Knygos tikslas buvo paliesti įvairiausias gyvenimo
sferas – tiek techninį progresą, mąstymą, lavinimąsi, tiek
meną, sakralumą – ir bandyti apčiuopti, kaip formavosi
žmogaus sielos dvasia. Kokią sielos dvasią šiandien turime, skaitydami knygą, į kurią sudėjau savo įžvalgas, galime daryti išvadas, analizuoti, gilintis ir galvoti, ką mes
praradome, ką atradome ir kur mus tai veda. Kokią mes
gavome pridėtinę vertę iš mokslo, ką mums padėjo suvokti
meno atstovai ir kokią dvasią skleidė religijos konfesijos.
Atidesni skaitytojai tikriausiai suvoks, kad turėjote
ambicijų parodyti, jog ne viskas grįsta teorija, ne viskas
ateina iš akademinės visuomenės suformuotų dalykų.

Julius Tamulaitis, projektų vadovas.

Norėjau parodyti, kad prie šių išvadų, apibendrinimų
priėjau iš „apačios“, iš praktikos. Atlikdamas praktinius
veiksmus, nori nenori turėjau daryti tam tikras išvadas,
turėjau analizuoti tam tikrus dėsningumus, su kuriais susidurdavau. Dirbant su žmonėmis, bendraujant su visuomene,
su įvairių šalių gamintojais piršosi vienokios ar kitokios
išvados, per kurias atsekiau tam tikrus dėsningumus. Visi
tie dėsningumai, suvokimas apie juos sugulė į knygą. Tai
yra mano galvojimo, mano jautimo pagimdytos būsenos
iššifravimas. Būtent tos išvados man padėjo kurti verslą, jį
suvaldyti ir padaryti sėkmingu.
Negaliu spręsti už
skaitytoją, bet man
atrodo, kad pavyko
apčiuopti šių visų
minėtų skirtingų sferų
dvasią. Dėl to toks ir
pavadinimas – „Globali jausmo proto
dvasia“ – nes čia labai svarbūs aspektai
tampa mūsų protavimas, supratimas, jautimas ir dvasia, kuri gimsta taip pat iš
jautimo ir protavimo, iš protavimo ir jautimo.
Rašydamas knygą turėjau vieną vienintelį tikslą – kad
žmogus pradėtų pats bendrauti su savo sielos dvasia, kad jis
suprastų, jog tai yra jo vidinės būsenos skleidžiama dvasia,
tai yra institucija, kurią jis pats formuoja savo mąstymu,
savo jausmais, savo veiksmais. Ir kad jis pamatytų, jog
tai daro ne jis vienas, bet ir kiti žmonės, visuomenė, o
pamatęs savęs paklaustų: „Kaip aš dalyvauju šiame dvasios
kūrimo procese? Ar visuomenę į tamsiąją pusę traukiu, ar
į šviesiąją?“

Jeigu važiuoji automobiliu, turi sustoti ir tai užfiksuoti.
Daugiausia informacijos galėdavau įžvelgti, kai dirbdavau
jausdamasis tuose trijuose laikuose. Jei įsijauti į kažkurį
vieną, kiti ištirpsta. Į dabartį labai įsijauti, klausydamas,
tarkim, kažkokios laidos, matydamas kažką televizijos
ekrane, skaitydamas laikraštį arba knygą. Kai turi analitinį
mąstymą, iš karto galvoji apie praeitį, kodėl taip rašo ir kas
iš to gausis.
Labai svarbu susigaudyti trijų laikų kontekste. Jeigu
analizuodamas praeities, dabarties ir ateities kontekstą
staiga suvoki, kaip matai viziją, bandai aprašyti, ką suvokei, kokia ta informacija, ką jautei, ką galvojai. To nelaikau jokia mistika ar aiškiaregyste – kiekvienas žmogus
tai gali išlavinti. Tai mane ir skatino rašyti, kad žmonės
norėtų save lavinti. Trijų laikų kaita yra procesas, kuris
formuoja naują dvasią, kelia sąmoningumo lygį. Mes galime daug ką fiziškai patirti, tačiau analizuodami, darydami
išvadas, gilindami įžvalgas mes galime mentaliniame lygmenyje sukurti būseną, kurios fiziškai neišgyvenome, bet
ją įsivaizdavome.
Svajokime, turėkime svajones, kurkime vizijas. Kurkime
savo svajonių vizijas ir tada siekime jas įgyvendinti.
Ar pritartumėte teiginiui, kad naujoji knyga kažkuo
siejasi su prieš dvylika metų išleista „Verslumo dvasia“?
Skaičiusieji „Verslumo dvasios“ knygutę gali suvokti,
kodėl tiek laiko taisiau savo antrąją knygą. Pastarojoje yra
labai mažai išsireiškimų, kurie vartoti pirmojoje, nes tai
buvo to laikmečio knygutė, laikmečio aktualijų kontekste.
Kuo šios abi mano knygos susijusios? Sakyčiau, tik žodžiu
„dvasia“. Tiek vienoje, tiek kitoje svarbiausią vietą užima
dvasia. Didžiausias ryšys tarp šių dviejų knygučių yra
būtent siekimas pagerinti žmogaus skleidžiamą dvasią, sielos dvasią. Abi knygos turėjo tą pačią intenciją.
Turbūt sutiksite, kad knygoje yra ir sunkiau
suvokiamų įžvalgų, neretam skaitytojui, tikriausiai,
daug klausimų sukels
knygoje esantys simboliai...

„Norėjau, kad knyga
žmones paskatintų
bendrauti su savo
sielos dvasia…“

Eugenija Karinauskienė (kairėje) ir Audronė Kanapinskienė,
vadybininkės.

Jūsų įžvalgose toks originalių minčių subtilaus pasaulio tema aruodas, tiek netikėtų, drąsių išsireiškimų,
tarsi būtumėte daugelį metų dirbęs mokslo srityje. Kas
verslininką Augustiną Rakauską atvedė į naujo požiūrio
į save ir pasaulį filosofijos vandenis?

Laura Budrikė (kairėje), vyresnioji vadybininkė.

Gyvenimas išmokė kruopščiai analizuoti įvykius,
vykstančius „Senukuose“, įmonėse, su kuriomis mes dirbome, klientus, institucijas, kurios daro įtaką verslui, kurios kontroliuoja tam tikrus procesus. Daug analizavau
įstatymų kūrimo logiškumą, bandydamas atspėti, kam tai
daroma, kuo tai baigsis, kokias turės pasekmes. Norint
versle išlikti be šių faktorių, įžvalgų, be tokios analizės
turi labai mažai šansų.
Supratau, jog tai, ką aš suvokiu ir tai, kas man neša
sėkmę arba kas padeda man išgyventi, yra vertybė. Supratau ir tai, kad negaliu kitiems pateikti kažkokių vaistų,
kuriuos vienareikšmiškai vartojant ateitų sėkmė. Todėl ir
nusprendžiau: su žmonėmis bus lengviau susikalbėti, kai
pasidalinsiu, kas mane slegia, atsiras tokių, kurie taip pat
pastebės panašius dalykus. Todėl mano knyga ir skirta
tiems, kurie domisi, analizuoja, kurie nori pakelti savo
sąmoningumo lygį.
Gal galėtume žvilgtelėti į jūsų kūrybinę laboratoriją?

Nerijus Žilinskas, prekių temų vadovas.

2 Verslumo dvasia

Mano nuomone, visa informacija ateina iš būsenos.
Būseną dažniausiai mums formuoja trys laikai – praeitis,
dabartis ir ateitis. Būna kartais, kad dėl tos praeityje sukauptos informacijos, dabartyje pradedi matyti, kas laukia,
kas iš to gausis. Nesvarbu, koks tai paros metas, kur esi.

Sakoma, „kaip danguje, taip ir žemėje“,
todėl kaip subtiliame,
neapčiuopiamame pasaulyje, taip ir kūne.
Lygiai taip, kaip vieno
žmogaus kūnas gali
įsisavinti tam tikrus
ingredientus, o kito negali. Dvasiniame pasaulyje taip
pat veikia dėsniai. Vienas sąvokas suvokiame labai lengvai, kitoms – prireikia daug laiko, nemokame jų pritaikyti praktiškai. Tai priklauso nuo žmogaus nuostatų, stereotipinio mąstymo, jausmų išvystymo, nuo to, kokioje
šeimoje formavosi, kokią patirtį jo siela turi sukaupusi.
Matyt, ir tai, kas rašoma knygoje, skaitytojai vertins skirtingai.
Knygą rašiau ir taisiau dešimt metų, kad ją perskaitytų
tie, kurie galės tai padaryti, kurie norės ją perskaityti.
Nerašau visiems. Rašau tiems, kurie yra pasiruošę priimti
tokią informaciją. Kiek mano supratimas ir jėgos leido,
stengiausi tą informaciją susieti: pagal smėlio laikrodžio
principą, pagal aštuoniukės principą – kad apsisuktų ir
sugrįžtų. Daugelį skaitytojų tai vargina, nes jie perskaitė
pirmąją dalį ir galvoja, kad viskas tuo ir užsibaigė. Visą
laiką stengiuosi parodyti, kodėl samprotauju taip, o ne kitaip, kas iš to pasakymo gaunasi ir kodėl tai pasakyta.
Knygoje daugybė skyrių, gausu temų ir potemių. Visa
tai pajungta vienam tikslui, kurį nusako knygos pavadinimas. Kaip verslininkas, ar pritartumėte su verslu susijusiems skaitytojams, kurie pirmiausia dėmesį sutelkia
į įžvalgas apie jausmo protu kuriamą verslumo dvasios
strategiją, apie vieningąją verslumo dvasią?
Kiekvienam patarčiau skaityti taip, kaip jam pačiam
norisi. Knygą galima skaityti vien tik per simbolius, vien
tik per išryškintą tekstą, ar atskirus skyrius. Pasirinkite turinyje skyrių, kuris jus domina, ir skaitykite tik jį. Jeigu
sugebėsite tame skyriuje pasiimti informaciją, neskaitydamas visos knygos, – valio! Jeigu jums užteks tik
paryškintų vietų ir nekils klausimas, o kas yra toliau,
kas slepiasi tarp tų „tamsių“ tekstų, tai irgi tereikės tik
pasidžiaugti. O gal skaitysite tik vieną iš dviejų knygos
dalių? Tada, kaip ir dera, įsijauskite į pirmąją – joje surasite samprotavimus apie lengviau apčiuopiamus dalykus,
su kuriais susiduriame praktikoje. Kai perskaitysite, galbūt
atsiras noras pasidomėti ir sudėtingesnėmis temomis, kurios dominuoja antrojoje knygos dalyje.
Martyna Stankevičiūtė
Antanas Marčiulionis
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Euras yra stabili valiuta, antroji pagal populiarumą po JAV dolerio.
Su litais atsisveikinsime.
Artėja euras
>> Atkelta iš 1 psl.
N uo 2015 m. sausio 1-osios Lietu-

vos dalyvavimas Europos Sąjungos (ES)
bendrosios valiutos euro zonoje mūsų valstybei padės plėsti prekybos ir finansinius
ryšius su kitomis šios zonos valstybėmis ir
tai skatins Lietuvos gyventojų užimtumą
ir pajamų didėjimą. Mūsų šaliai atsiranda
didesnės galimybės dalyvauti ES bendrojoje rinkoje, euro naudojimas užtikrins
kainų stabilumą, sumažins vartotojų perkamosios galios svyravimus.

Euro naudą ypač pajus keliaujantieji,
vykstantys mokytis ar dirbti į užsienį bei
su ES valstybėmis prekiaujančios įmonės –
nebebus pinigų keitimo išlaidų. Dalyvavimas euro zonoje mūsų šalies gyventojams
ir įmonėms sudarys sąlygas skolintis mokant nedideles palūkanas, tai leis daugiau
vartoti ir investuoti. Kadangi euras skatina
didesnę konkurenciją ES bendrijos rinkoje, vartotojai ateityje galės pigiau įsigyti
įvairių prekių ir paslaugų.
Euro įvedimas yra labai svarbus Europos Sąjungos raidos etapas ir didžiausia
reforma per visą istoriją – tai faktinis
bendrosios rinkos bei ekonominės ir
pinigų sąjungos įgyvendinimas. Jis labai prisideda prie ekonomikos stabilumo, reikalingo tolesniam augimui. Euras
didina konkurenciją ir skatina naujoves,
yra nau-dingas vartotojams ir išlaisvina
tokių sričių kaip socialinio aprūpinimo ir
švietimo išteklius.
Lietuvos Finansų ministerijos informacija.

Gitanas Nausėda:
„Euro įsivedimas - dar
vienas žingsnis ES rinkoje...“
Gerai žinomas Lietuvos finansininkas,
SEB banko prezidento patarėjas taip sakė
susitikimo su „Senukų“ darbuotojais
metu. Pokalbiu euro įvedimo tema įmonės
administracija juos pakvietė įsitraukti į
visiškai naują renginių-pasikalbėjimų
su įdomiais, didelę patirtį turinčiais ir
pripažinimą pelniusiais žmonėmis ciklą.
Neatsitiktinai pasirinkta kalbėti būtent
apie euro zonos gimimą. „Lietuvoje ne
kartą teko girdėti žmonių samprotavimus,
kad euro zona yra kažkas, ką savo kabinetuose sugalvojo politinis elitas, bankininkai, finansininkai… Europos Sąjunga
yra iškart po antrojo pasaulinio karo gimęs
projektas, kuris neatskiriamai susijęs su
naujos valiutos atsiradimu“, – kalbėjo G.
Nausėda.
Svečias pateikė daug naudingos informacijos apie tai, kaip euro zona palaipsniui
plėtėsi, kaip Europos sąjungos šalyse euras
populiarėjo. Šios valiutos įvedimas mūsų
šalyje, anot Gitano Nausėdos, yra dar vienas žingsnis, įsitraukiant į Europos sąjungos
rinką. Dalyvavimas euro zonoje mūsų šalies
gyventojams ir įmonėms sudarys sąlygas
skolintis, mokant nedideles palūkanas, ir
tai leis daugiau vartoti bei investuoti. Euro
naudojimas užtikrins kainų stabilumą,
sumažins vartotojų perkamosios galios
svyravimus.
„Niekam nebe naujiena parduotuvėse
matyti prekių etiketes puošiantį euro
ženkliuką, kuris simbolizuoja, kad mūsų
šalyje vyksta kainų apvalinimas, kad tai
savotiškas apšilimas prieš euro įsivedimą.
Šis įvykis netaps jokia revoliucija“, – tikino
finansininkas, pabrėžęs, jog vienkartinės
naujos valiutos įvedimo išlaidos taps įnašu
į Europos centrinio banko kapitalą ir tai
bus visai nebloga investicija.
Salėje susirinkusieji siekė išsiaiškinti,
ar euro įsivedimas panaikins šešėlinę
ekonomiką, kokie galimi pasikeitimai
kainų srityje, ar yra tikimybės, kad į Lietuva pradės plūsti užsienio šalių investuotojai, uždavinėjo daugelį kitų klausimų.
„Verslumo dvasios“ inf.
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„Euro įvedimui ruošiamės labai atsakingai…“
Darbų, reikalingų eurui įvesti, maratonas
„Senukuose“ prasidėjo dar praėjusiais
metais. Sudaryta darbo grupė parengė
detalų veiksmų planą. Ypač daug dėmesio
skirta įmonės veiklos procesų analizei, iš
anksto numatant galimybes tinkamai juos
pakeisti. Buvo apskaičiuotas papildomos ir
naujos techninės bei programinės įrangos
poreikis, kad prekių kainas pirmosiomis
2015-ųjų savaitėmis būtų galima rodyti
ir litais, ir eurais, paruošta programinė
įranga kainoženkliams pakeisti. Kainos
dviem valiutomis palaipsniui pradėtos
rodyti dar prieš ES Tarybos sprendimą
(gegužės mėn.), o nuo rugpjūčio 22-osios
šis procesas vyksta visose prekybos tinklo
parduotuvėse ir elektroninėje „Senukų“
parduotuvėje.
„Euro įvedimui ruošiamės labai atsakingai, nes tai susiję su visais įmonėje
vykstančiais procesais, pradedant prekių
kainomis, teisingu jų perskaičiavimu, lojalumo programų konvertavimu ir baigiant
darbuotojų atlyginimais bei kitais dalykais.
Svarbiausia buvo adaptuoti programinę
įrangą ir techniką, kad perėjimas prie euro
būtų greitas ir sklandus, būtų kuo mažiau
klaidų. Dėl to ir kainas dviem valiutomis
pradėjome rodyti gerokai anksčiau – prie
naujovės ir darbuotojus, ir pirkėjus pratinome palaipsniui“, – ruošimąsi atsakingam
euro įvedimo žingsniui komentavo įmonės
generalinis direktorius Nerijus Pačėsa.

rinkodaros komunikaciją.
Litais ir eurais jau rodomos kainos
prekybos centruose, dvigubas kainas
pirkėjai mato ir mūsų reklamos leidiniuose.
Bendradarbiaujama su Lietuvos banku,
kuris pirkėjams suteikia daug naudingos
informacinės medžiagos. Euro informacija
taip pat pateikiama interneto portaluose senukai.lt bei e-senukai.lt.
Paklaustas, ar perėjimas prie naujos valiutos turės kokios nors įtakos santykiams
su tiekėjais, gamintojais, didmenininkais,
pašnekovas sakė: „Tikime, jog neturės.
Lojalumo programose sukaupti taškai bus
konvertuojami įprasta tvarka. Su gamintojais, tiekėjais sudarytos sutartys ir numatyti įsipareigojimai bus konvertuojami
automatiškai, kaip numatyta įstatyme. Atsiskaitymai su užsienio tiekėjais ir anksčiau
vykdavo arba eurais, arba doleriais, tad
niekas nesikeis. O grynųjų pinigų poreikį
įvertinsime pagal dabartinę prekių apyvartą

mūsų parduotuvėse ir atsižvelgdami į Lietuvos banko pateiktas rekomendacijas. Prekių
kainos bus skaičiuojamos įstatymo numatyta tvarka pagal ES Tarybos patvirtintą euro
kursą“.
Anot N. Pačėsos, laikas perėjimui
prie naujos valiutos nėra prekybininkų
sąjungininkas, nes sistemoms pertvarkyti
2015 m. sausį bus tik 2 dienos. Dėl šios
priežasties numatyta gerokai iš anksto
rengti pertvarkytų sistemų bandymus. Ramindamas prekybininkais nepasitikinčius
pirkėjus, generalinis direktorius patikino:
„SENUKAI vieni pirmųjų prisijungė prie
Geros verslo praktikos memorandumo
ir prisiėmė visą atsakomybę už teisingą
kainų perskaičiavimą. Tai dar viena verslo
atsakomybės prieš pirkėją forma. Galiausiai
visus prekybininkus veiks rinkos dėsniai,
konkurencija, tad apie dirbtinį kainų
kėlimą negali būti kalbos“.
„Verslumo dvasios“ inf.

Tam tikslui buvo pritaikyta atnaujinta
techninė įranga. Būtent šie programinės
įrangos pakeitimai, serverių, kasų, banko
kortelių skaitytuvų, pinigų patikros
aparatų atnaujinimas bei kasų pritaikymas
dirbti dviem valiutomis sudarė didžiausią
projekto sąmatos dalį. Kai bus įvedama
nauja valiuta, SENUKUOSE naudojamos
programinės įrangos, pritaikytos dirbti
litais, sistemų duomenys bus automatiškai
konvertuojami į eurus tad kasos galės priimti mokėjimus dviem valiutomis. Naujam
darbo etapui bendrovė taip pat adaptavo ir

Memorandumu įsipareigota
vykdyti skaidrią kainodarą

Finansų ministro Rimanto Šadžiaus, kalbėjusio spaudos konferencijoje, nuomone, jeigu įvedus eurą darbas su nauja valiuta
vyks drausmingai ir efektyviai, euras taps Lietuvos ekonomikos
augimo pagrindu. UAB „Senukų prekybos centras“ prekybos direktorius N. Janušonis užtikrino, kad prisijungdama prie Geros
verslo praktikos (valios) memorandumo bendrovė įsipareigoja, jog
kainos iš litų į eurus bus perskaičiuojamos atsakingai. Pasak jo,
vartotojų atsargumas, abejonės, kad tai bus atliekama sąžiningai, iš
visų verslininkų pareikalaus dar daugiau pastangų, kuriant abipusį
pasitikėjimą.
„Viešas įsipareigojimas teisingai perskaičiuoti kainas iš litų
į eurus ir uolus šio įsipareigojimo tęsėjimas turėtų būti viena
iš efektyviausių priemonių nuraminti pirkėjus, jog verslas yra
suinteresuotas vykdyti skaidrią kainodarą, – tąkart kalbėjo Nerijus Janušonis. – Būtent todėl „Senukai“ ir prisijungė prie šio
Vyriausybės inicijuoto memorandumo“.
Mūsų įmonė, kaip ir kiti memorandumą pasirašiusieji verslo subjektai, įgijo teisę naudoti specialiai sukurtą logotipą „Perskaičiuota
sąžiningai“.

Vasaros pabaigoje Lietuvos Vyriausybėje pasirašytas Geros verslo praktikos (valios) memorandumas, padėsiantis papildomai
prižiūrėti verslą, kad visi su euro įvedimu susiję veiksmai, tarp jų
ir kainų perskaičiavimas, būtų atliekami sąžiningai. Pasirašant
šį svarbų dokumentą dalyvavo šalies valdžios ir verslo atstovai.
Memorandumą pasirašė ir „Senukų“ prekybos direktorius Nerijus Janušonis (nuotr.).
„Tai labai reikšmingas verslo ir valdžios institucijų susitarimas veikti kartu. Šiuo dokumentu mes įsipareigojame paskutiniame euro įvedimo etape elgtis sąžiningai…“, – memorandumo pasirašymo ceremonijoje kalbėjo šalies premjeras Algirdas
Butkevičius.

Euro informacijos telefono linija – Jūsų paslaugoms
Informuoti apie būsimą valiutą įkurta euro telefono linija 8 800 34 528. Ja jau pasinaudojo daugybė gyventojų ir verslo atstovų.
Daugumą jų labiausiai domina, kaip bus užtikrinama vartotojų interesų apsauga keičiant litus į eurus, teiraujamasi valiutos keitimo,
būsimo valiutos kurso, pensijų išmokėjimo ir kt. klausimais.
Euro informacijos telefono linija veiks iki 2015 metų vasario mėnesio pabaigos, septynias dienas per savaitę, nuo 8 iki 18 val.
Nemokamai konsultuojami tiek iš mobiliųjų, tiek iš stacionariųjų telefonų visoje Lietuvos teritorijoje skambinantys gyventojai.

Verslumo dvasia

3

Mes „Senukuose“
Dirbame šeimomis

Analitiko nuomonė:

svarbiausia?

Ir vieneri metai
daug išmokė…

Neringa: „Supratau, kad kiekvieno darbuotojo raktas į sėkmę yra jo pastangų kryptingumas. Tik atkakliu,
nuoširdžiu darbu galima atrasti pilnatvę aplinkoje, kurioje
sukiesi nuo ryto iki vakaro.“

Į Kauną iš Marijampolės Neringa Čėsnaitė su vyresne seserimi Gintare atsikraustė norėdamos išmokti
savarankiškumo. Patirties semtis nusprendė „Senukuose“. Praėjus metams abi jas pakalbinome mūsų
laikraščio rubrikai „Dirbame šeimomis“.
Konsultantėmis parduotuvėje įsidarbinote pernai,
prieš pat rudens sezono pradžią. Nebaugino, kad darbo
bus daug, o žinių stigs?
Gintarė: „Tikrai apie tai esame nemažai kalbėję. Bet
mes darbo nesibaidėme. „Senukuose“ iš karto supratau
– turėsiu būti žingeidi, gal net įkyri, kad perprasčiau bendravimo su pirkėjais specifiką. Džiaugiuosi, kad kolegos
taip noriai padėjo įsijausti į konsultantės pareigas.“
Neringa: „Labai norėjosi įsidarbinti, todėl apie galimus
sunkumus negalvojau. Tačiau išlaikyti norą dirbti susidūrus
su pirmaisiais sunkumais – reikia pastangų. Kai patenki į
nepažįstamą aplinką, visko mokaisi nuo pirmųjų akimirkų,
o reikliems pirkėjams visiškai nerūpi, kad tai pirmosios
tavo darbo dienos – esi priverstas suktis kaip išmanai...“
Dabar aplinka jau pažįstama, turite nemažai kolegų,
kuriems esate dėkingos už suteiktas žinias. Kas jums

„Mes patys esame
sudaryti iš skaičių…“

Gintarė: „Pilnatvės dalis yra sugebėjimas bendrauti
su pirkėjais. Man labai patinka juos konsultuoti. Neretai
susiduriame su skubančiais, išsiblaškiusiais, nemandagiais pirkėjais. Kartais jie sugadina nuotaiką visai dienai. Net ir dirbant žaislų skyriuje, nori to ar nenori, tenka
būti tolerantiškai kartais nežinia dėl ko suirzusioms jaunoms mamoms, dūkstantiems jų mažyliams. Kita vertus,
dėl to mano darbe nėra antros tokios pačios dienos, nėra
monotonijos. Manau, jog būtent todėl vis dažniau pastebiu
besikeičiantį savo požiūrį į savigarbą tiek sau pačiai, tiek
aplinkiniams.
Nesibaiminate, kad entuziazmo indas vieną dieną
gali ištuštėti?
Gintarė: „Ne, nesibaiminu. O priežastis čia paprasta:
mums patinka dirbti „Senukuose.“
Neringa: „Entuziazmą kuo greičiau tapti tikromis
savo darbo specialistėmis labiausiai didina pirkėjai. Kokio
charakterio jie bebūtų, jų visų noras toks pat: prieš įsigyjant
pageidaujamą prekę kuo daugiau apie ją sužinoti.“
Kalbėjosi Berta Martinaitytė

Namų technikai – daugiau erdvės,
pirkėjams – daugiau patogumo!

Šį pavasarį mūsų bendrovėje dirbantis analitikas Jonas Muleravičius KTU studentų atstovybės organizuoto
renginio „Funtikų dienos“ tarptautinėje matematikos
konferencijoje pristatė savo pranešimą itin perspektyvia
tema – „Ekonominių rodiklių cikliškumo bei tarpusavio
ryšio analizė“. Tai jau trečias kartas, kai Jonas prisistato studentams bei dėstytojams drąsiai dalinasi savo
akademinėmis žiniomis ir „Senukuose“ įgyta praktine
patirtimi.
Tąkart Jono atlikto tyrimo tikslas buvo atrasti
ekonominių rodiklių cikliškumo bei tarpusavio ryšį.
„Apie kokį cikliškumą kalbate?“, – klausiau jo pokalbio
metu. „Tuojau viską paaiškinsiu ir suprasite“, – nuramino
pašnekovas.
Analitikas pasirinko tarpusavyje lyginti šalis, kurios
dar nėra įsivedusios euro, tarp jų įtraukiant ir Lietuvą.
„Mano akimis, tai yra ypač aktuali tema šiandien, kai esame visai prie pat euro įsivedimo slenksčio. Savaime norisi
apie tai kalbėti, dalintis išankstinėmis nuomonėmis, būti
tam pasiruošus“, – teigė Jonas, manantis, kad žmones labiausiai gąsdina ne pats pokytis jų gyvenimuose, t. y. euro
įvedimas, bet skaičiai, kurie jiems kol kas yra svetimi.
Moksliniu pranešimu J. Muleravičius ne tik siekė
šviesti kitus, bet taip pat tobulėti pats. Anot jo, pristatymas dalykų, kurie įdomūs ir aktualūs, yra puiki proga
mokytis kalbėti prieš auditoriją. Moksliniu pranešimu
Jonas vylėsi ir vyresniųjų įvertinimo, kadangi planuoja
specializuotis taikomosios matematikos doktorantūros
studijose. Iš anksto linkime jam sėkmės!

Beveik mėnesį savo veidą keitęs „Megoje“ esančios „Senukų“
parduotuvės Namų technikos centras rugpjūčio paskutinėmis
dienomis surengė „Išmanios šeimos savaitgalį“. Tris dienas
vykusi šventė pirkėjus pasitiko neįtikėtinomis kainomis ir
staigmenomis, dalyvavusiųjų įvairiuose žaidimuose laukė dovanos ir fotosesija su Žalgiriniu. „Visa šeima esame krepšinio
aistruoliai, todėl įsiamžinimas su mylimos komandos simboliu
buvo labai smagus nuotykis“, – šypsojosi užkalbintas septyniolikametis Vismantas, renginio metu įsigijęs ausines. – Net
nustebau, kad galėjau rinkdamasis čia pat, prie stendo, jas
išbandyti.“

Nukelta į 7 psl. >>

„Svajonių šalies“ trečiasis gimtadienis…
„Trečiąjį gimtadienį švęskime
kartu“, – vasaros paskutinėmis
dienomis vaikučius ir jų tėvelius
„Senukų“ didieji prekybos
centrai kvietė į žaislų skyriaus
„Svajonių šalis“ šventę.
Į linksmybių sūkurį mažieji
parduotuvių svečiai pasinėrė
su didžiuliu smalsumu. Jų
laukė
įvairios
staigmenos,
pasakų personažai. Vaikai piešė
svajonių žaislus. Nuotaikinga
programa linksmino animatoriai, dailininkai specialiais dažais
paišė vaikučių veidus…
„Verslumo dvasios“ inf.
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Metus „Senukų“ įmonėje dirbantis Jonas yra
užkietėjęs matematikas, todėl bet kokioje veikloje visada siekia maksimalaus aiškumo ir tikslumo. Tai vaikino
gyvenimo kredo. Anot jo, kiekvienas tikras analitikas turi
būti išsiugdęs ne tik loginį mąstymą, kritiką ir savikritiką,
bet tuo pačiu turėtų nuolat lavinti ir intuiciją. Būtent
tai Jonas akcentavo ir savo moksliniame pranešime.
Jo įsitikinimu, matematika yra įdomi ir suprasti ją gali
kiekvienas, jei bus atitinkamai pateikta.
Analitikas pabrėžė ir dar vieną dalyką. Jo įsitikinimu,
tiek ekonomikoje, tiek bet kurioje įmonėje tarp žmonių
veikiantys dėsniai yra tokie patys. Kiekvienos šalies
ekonomika, samprotavo J. Muleravičius, turi savo piką,
nuosmukį, krizę, pakilimą. Pakilimai, nuosmukiai ir vėl
ateinantys pakilimai kiekvienoje šalyje įvyksta nevienodai greitai ir tęsiasi skirtingą laiko tarpą. Tokie patys
ciklai, anot jo, kartojasi ir įmonėse.
Jonas tiki, kad minėti cikliškumai veikia mus bet
kuriose gyvenimo srityse, juos galime rasti socialinėse
sferose, o ypač šiandieninėse perspektyviose įmonėse.
„Cikliškumą pastebiu ir „Senukų“ gyvenime. Tarkime,
mes galime numanyti, kad po sėkmingų darbo dienų mus
gali ištikti sunkios, nedarbingos dienos ir atvirkščiai.
Toks numanymas mums gali labai padėti, nes įvairiausius
iššūkius darbe leidžia pasitikti jau pasiruošus. Labiausiai
už tai turėtų būti atsakingi mūsų vadovai, kurie galėtų
mus reguliariai supažindinti su įmonėje vykstančiais
procesais ir kartas nuo karto priminti, kad po didesnio
pasiekimo gali ateiti ir krizė, o po krizės – šviesūs laikai“, – kalbėjo Jonas.
Ekonomikos rodikliai ir realus gyvenimas, šio specialisto akimis, yra stipriai susiję, nors kitiems galėtų atrodyti nesuderinami dalykai. „Mus supa nesuskaičiuojami
srautai skaičių, patys esame sudaryti iš jų. Viskas yra laikas, įprasmintas rodikliuose, kuriuos mokytis suvaldyti
yra mūsų pareiga“, – įsitikinęs J. Muleravičius.
Martyna Stankevičiūtė
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Mes „Senukuose“
Augustino Rakausko knygos pristatyme – rekordiškas būrys susirinkusiųjų!
sąmoningumą – tai šventas ir amžinas vadovo jausmo proto
darbas.“
Darbuotojai savo gausiu apsilankymu išreiškė norą ne tik
susipažinti su naująja, net dešimt metų rašyta knyga, bet kai
kurie siekė patirti ir pirmosios pažinties džiaugsmą su pačiu
autoriumi.
Šis ilgai brandintas kūrinys tobulai atspindi autoriaus per
laiką sukauptą ir raštišku pavidalu išreikštą patirtį bei žinias.
Knyga „Globali jausmo proto dvasia“ – tai tarsi pirmosios
Augustino Rakausko knygos „Verslumo dvasia“, kurioje kalbama, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimo tikslas yra išmokti
materializuoti turtus remiantis išminties, teisingumo, tikėjimo
ir meilės vienybės harmonija, tęsinys.
Šią mintį pabrėžė ir pats autorius, kalbėdamas apie
naująją knygą.
Vos paskelbus apie knygos pristatymą sulaukta kelių
dešimčių darbuotojų klausimų. Kodėl kilo mintis rašyti
knygą? Ar knygoje galima rasti sėkmės receptų? Ar pats
autorius save laikąs lyderiu? Kaip knygoje dėstomas mintis
galima pritaikyti įmonės gyvenime? Tokie ir dar daugiau
klausimų rūpėjo mūsų darbuotojams. Nors į daugelį jų Augustinas Rakauskas atsakė dar pristatymo metu, bendravimas su gausiu būriu darbuotojų užsitęsė dar valandai. Knygos autorius kvietė visus asmeniškai susipažinti su knygos
turiniu, rasti sau vertingos informacijos, kurią galėtų pritaikyti ne tik darbinėse situacijose, bet ir šeimoje, valstybėje,
globaliame pasaulyje.
Visiems, norėjusiems namuose turėti naująją knygą,
autorius ją įteikė nemokamai bei suraitė autentišką įrašą
prisiminimui.

SENUKŲ personalo direktorius visų įmonės darbuotojų vardu
A. Rakauskui įteikė gyvą augalą.

Saulėtą rugsėjo 19-osios popietę konferencijų salėje buvo
neramu. Jau nuo vienuoliktos valandos pradėję rinktis
darbuotojai nekantriai tarpusavyje šnibždėjosi, nes dar
pusvalandis ir jie akis į akį galės susitikti su „Senukų“
įmonių asociacijos prezidentu Augustinu Rakausku. Iš
tiesų laukė ypatingas susitikimas – naujosios verslininko
knygos „Globali jausmo proto dvasia“ pristatymas.
Sausakimšoje salėje renginys prasidėjo ištrauka iš pirmosios Augustino Rakausko knygos „Verslumo dvasia“.
„Kiekvienas žmogus, kol jis dar vaikšto žemėje, yra
verslininkas, nes čia, žemėje, vyksta jo tobulėjimo verslas.
Verslas įdomus tuo, kad jis perskrodžia visas gyvenimo
sferas. Versle susiduri su pačiais artimiausiais žmonėmis ir
tikrai susipažįsti su jais iš naujo. Versle susiduri su gerais
ir blogais darbuotojais, ir esi priverstas pažinti juos giliau.
Versle susipažįsti su tave supančia visuomene ir gali ją
įvertinti. Kurdamas verslą, susiduri su gerais ir netobulais
įstatymais, suvoki, kas ir kaip valdo šalį. Bet įdomiausia
ir naudingiausia versle – savo galimybių įvertinimas, juk
save taip pat tenka pažinti iš naujo. Man atrodo, kad pasaulyje nėra srities, kurioje nebūtų daromas verslas. Skirtumas
tas, kad turtai vienur – materialūs, kitur – dvasiniai, tačiau
visi jie pasiekti verslumo dėka, vadovaujantis tais pačiais
dėsniais.“
Šią įžangą po kelių sekundžių pakeitė dar viena citata
– tik šį kartą ji buvo iš naujosios A. Rakausko knygos „Globali jausmo proto dvasia“.
„Siekdami sėkmės savo įmonėse, siekiame sėkmės
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, nors ne iš karto suvokiamą, bet
visos bendruomenės poreikius apimantį jausmą, pagrįstą
visuotinėmis vertybėmis: 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.
Žmonių tarpusavio santykių derinimas, ugdant

Augustinas Rakauskas, kalbėdamas knygos pristatyme,
nuoširdžiai padėkojo redaktorėms (iš dešinės) Ingridai
Stankevičienei, Editai Marciulevičienei, Vestai Milerienei.

Neeilinis pirmadienis geriausiems
Darbštūs, pareigingi,
lojalūs įmonei, atsakingai atliekantys savo
darbą – taip galima
apibūdinti
daugelį
SENUKŲ darbuotojų.
Atrodo, dar visai neseniai
buvo sveikinami pirmojo šių metų
ketvirčio geriausieji, o
liepos 28-ąją bendrovės
biuro duris pravėrė
naujas
jų
būrys.
Geriausieji
antrojo
šių
metų
ketvirčio
SENUKŲ mažmenos
darbuotojai suvažiavo
iš visų prekybos centrų.
„Viešėdami didžiojoje
konferencijų
salėje
iš
tuometinio
mažmeninės
prekybos direktoriaus Mariaus Šukausko sulaukėme
šiltos
ir
draugiškos
padėkos.
Labai
pritariu jo žodžiams, kad tik
nuoširdžiomis pastangomis
galime pasiekti puikių rezultatų“, – neeiliniu
pirmadieniu džiaugėsi vyr. prekių priėmėja
Ada Žitaveckytė.
Darbuotojai buvo pakviesti į filmo
apie naujojo SENUKŲ administracinio
pastato statybą peržiūrą. Susirinkusiųjų
žinioms apie įmonę patikrinti surengta ir
smagi viktorina su gausybe praktiškų prizų.
Geriausiųjų karūnomis pasipuošę darbuotojai, jėgas išbandė boulingo aikštelėje.
„Diena buvo smagi, turininga ir įdomi.
2014 m. Nr. 35 (71)

Po visų formalių sveikinimų ir prezentacijų
pasidairėme po SENUKŲ administracinį
biurą, skaniai papietavome. Retai pavyksta
taip pabendrauti ne darbo metu. Su kolegomis iš kitų padalinių atradome bendrų
temų, kurias aptarti neformalioje aplinkoje
visada maloniau”, – įspūdžiais iš susitikimo
dalijosi klientų aptarnavimo vadybininkas
Karolis Rusys.
„Verslumo dvasios“ inf.
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Visuomenės harmonizavimo parkas – įvairiems renginiams.

Pasaulio lietuvių jaunimas vėl buvo susirinkęs Vazgaikiemyje
Liepos
viduryje
keturias
dienas
Visuomenės harmonizavimo parke, trukusiame Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime
(PLJS) lankėsi per 4000 žmonių iš daugiau
nei 30 skirtingų pasaulio šalių: Europos,
Jungtinių Amerikos Valstijų, Argentinos,
Brazilijos, Australijos… Verslo, mokslo,
politikos ir kultūros festivalyje žinomiausi
visuomenės veikėjai skaitė pranešimus,
Expo paviljone vykusioje Karjeros mugėje
prisistatė didžiausios verslo bendrovės,
įdarbinimo
agentūros,
universitetai.
Įtraukiančios veiklos netrūko ir vakaro
programose, kurios savo svečius stebino
žinomiausių Lietuvos atlikėjų muzikiniais pasirodymais, spektakliais. Festivalyje
veikusios kūrybinės dirbtuvės skatino burtis meniškų sielų jaunimą, mėgstančius
sportą – įsitraukti į sportinę programą.

2012-aisiais metais praūžęs pirmasis pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas
buvo patraukli įžanga naujiems lietuvaičių
susibūrimams. Kaip ir prieš dvejus metus,
taip ir šiemet Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjunga organizaciniais sprendimais svečių
nenuvylė – daug vertingų susitikimų ir
diskusijų įvairiomis temomis netrūko visas keturias dienas. Lietuvių jaunimas,
suvažiavęs iš viso pasaulio, buvo išties
užimtas, mat vienus pranešimus, keitė kiti.
„Motyvuotiems, aiškiai žinantiems, ko
nori jaunuoliams šis festivalis – tikras rojus.
Atvažiavusi čia supratau, kad mūsų šalyje
ir už jos ribų gyvena žingeidūs, karjeros

galimybėmis Lietuvoje ir aktualijomis besidomintys jauni žmonės. Džiaugiuosi maloniai nustebinusiais susitikimais su daugeliu
jų“, – atviravo direktoriaus padėjėja Edita
Marciulevičienė, su kolegomis festivalyje
pristačiusi „Senukų“ asociacijos prezidento
Augustino Rakausko naujausią knygą „Globali jausmo proto dvasia“, kurią jau galima
įsigyti daugelyje Lietuvos miestų knygynų.
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininko ir renginio iniciatoriaus Kęsto
Pikūno teigimu, jaunus žmones reikia
skatinti burtis ir kviesti sugrįžti į Tėvynę,
kurioje, kitaip nei gali pasirodyti, laisvai
galima save išreikšti tiek mokslo, tiek kar-

jeros srityse. „Renginio idėja todėl ir yra šias
šviesias užmačias vykdyti Visuomenės harmonizavimo parke, šiame jaukiame Lietuvos
kampelyje, parodyti, kad mūsų šalis nuostabi ne
tik savo gamta, bet ir pačiomis įvairiausiomis
galimybėmis, kurios pasiekiamos kiekvienam tikrai norinčiam“, – pavykusiu renginiu
džiaugėsi K. Pikūnas.
Antrus metus renginyje prisistačiusių
„Senukų“ atstovų akimis, PLJS Karjeros
mugėje buvo džiugu ir vėl sutikti intelektualų
jaunimą.
„Savo akimis teko pamatyti ir išgirsti,
kad šiandieninis jaunas žmogus yra
išskirtinai motyvuotas ir aktyvus, jam
netrūksta genialių minčių ir idėjų, kurioms
tereikia rasti tinkamą rūbą. Unikali renginio
idėja – teikti pirmenybę ne pramogoms, bet
galimybių paieškai Lietuvoje ir svečiose
šalyse gyvenantiems ar studijuojantiems
lietuviams sukuria terpę atsiskleisti, parodyti savo asmeninį potencialą. Pažintis
su tokiais jaunais žmonėmis – puiki proga
prisistatyti ir pačiai „Senukų“ įmonei, sudominti darbo pasiūlymais bendrovės verslo
padaliniuose“, – įspūdžiais iš viešnagės PLJS
dalinosi Personalo atrankų vadybininkė Irma
Sprindžiūnienė.
Martyna Stankevičiūtė

Į neeilinę šventę „Senukų Dream
Team“ Visuomenės harmonizavimo
parke buvo susirinkę mūsų įmonės
partneriai iš visų šalies regionų.
„Senukų“
vadovų
sveikinimu
prasidėjęs renginys gausiai susirinkusius mūsų kolegas greitai įtraukė į
kelias valandas trukusį „Protų mūšį“.
Pertraukėlių metu svečiai buvo stebinami magijos triukais ir pokštais,
išradingais
„Kaukių
akademijos“
aktorių pasirodymais. Susirinkusieji su
entuziazmu įsitraukė į sirtakio pamokas, ekspromtu susibūrusių moterų ir
vyrų chorų varžybas.
Šventė baigėsi įspūdingu ugnies šou
ir pasilinksminimu grojant nuotaikingai
muzikai.

Šūsnis nuotraukų ir renginio
dalyvių įspūdžiai – kitame nu-

meryje.
6 Verslumo dvasia
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Nuolat tobulindami prekybos tinklą, tobulėjame ir mes patys.

Namų technikai – daugiau erdvės, pirkėjams – daugiau patogumo
>> Atkelta iš 4 psl.

tarsi interaktyvioje oazėje.

„Ši šventė buvo skirta pristatyti naują Namų technikos
centro prekių ekspoziciją, – sakė skyriaus vedėjo pavaduotojas Martynas Novikas. – Tomis dienomis daugelio
užsukusių pirkėjų klausėme, kokius pasikeitimus pastebėjo
pirmiausia. Beveik visi jie pasidžiaugė padidėjusia prekybos sale, galimybe realiai išbandyti įsigyjamą techniką.“
Ekspoziciją ir prekybos įrangą projektavo bei ją sumontavo žinomos Italijos kompanijos specialistai. Įvertinę
pirkėjų apsipirkimo įpročius, jie surado efektyviausius
prekių išdėstymo variantus, todėl prekybos salė tapo ne tik
patrauklesnė, bet ir patogesnė pirkėjams. Namų technikos
centre aiškiai išskirtos prekybos zonos, čia užėjęs pasijunti

„Tirdami pirkėjų įpročius pajutome, kad visa tai
jiems labai svarbu. Atnaujinant ekspoziciją daug kas padaryta ir dėl darbuotojų patogumo. Prekybos įranga gerokai žemesnė, aukštesnės prekės nenustelbia mažųjų,
daug prekių iškabinta ant sienų. Prekybos salės plotas
nepasikeitė, o erdvės ir jaukumo, pertvarkius ekspoziciją,
kur kas daugiau“, – atnaujintos prekybos salės privalumus
vardino M. Novikas.
Jeigu šie pokyčiai atitiks visus pirkėjų lūkesčius, ateityje
bus atnaujinti ir kiti „Senukų“ prekybos tinklo namų technikos centrai.
„Verslumo dvasios“ inf.

„Senukų“ franšizės tinkle – 15 metų

„Galimus pokyčius rinkoje
prognozuojame iš anksto…“
Atvykus į kurią nors „Senukų“ prekybos tinklo parduotuvę, visada malonu sutikti darbuotojus,
su kuriais bendrauta prieš penkerius, dešimtį ar daugiau metų. „Matau, kad „Skuodo riešutui“
esate ištikima“, – pajuokauju prekybos salėje pamatęs Stasę Ivanauskienę. „Tokių kaip aš čia
yra nemažai, – šypteli parduotuvės vedėja ir žvalgosi prekių lentynų pusėn. – Štai ten pirkėjus
aptarnauja Aldona Lukšienė, tik ką mačiau Loretą Vasiliauskaitę – ar tik nebus nuėjusi prie
naujai atvežtų prekių… Turbūt prisimenate – tada ir su jomis kalbėjotės. O direktorius turi
greitai sugrįžti.“
Grįžęs Vytautas Šakauskas pirmiausia
ėmė girti moteris: „Matote, kaip joms mūsų
bendrovėje patinka… Nesugebu nei aš supykdyti, nei pirkėjai. Taigi jų rankomis prieš pusantro
dešimtmečio prekių lentynose ir buvo dėliotos
pačios pirmosios prekės. Gerai, kad neturėjome
vargo su buitine technika, – pasistatėme du
šaldytuvus ir laukėme pirkėjų. O skalbimo
mašinų nebuvo nei vienos.“
Su bendrovės „Skuodo riešutas“ parduotuvės
vadovu jau esame šiek tiek pažįstami – net pačias
svarbiausias problemas jis dažnai apibūdina
su humoru. Būtent taip Vytautas kažkada yra
pakomentavęs ir mano norą sužinoti, kas parduotuvei padėjo rinkoje išsilaikyti sunkmečio
sąlygomis. „Žemaičius sunku įveikti bet kokiai

negandai. Daug dirbame ir prognozuojame
ateitį, labai atsakingai planuojame, neduodame ramybės partneriams ir prekių apyvarta
nesiskundžiame. Žinote, ką atsakau, kai manęs
kas nors paklausia, ką šiandien valgysiu pietums? Nežinau, sakau, nes galvoju, ką reikės
valgyti po dvejų metų – šios dienos pietums
„Džiaugiuosi, kad daugeliu darbuotojų galiu pasitikėti taip, kaip Daiva Jonaitiene, Stase
jau esu užsidirbęs gerokai anksčiau“, – be
Ivanauskiene“, – koleges (nuotr.) apibūdino parduotuvės direktorius Vytautas Šakauskas.
menkiausio šypsnio savo samprotavimus
išsakė pašnekovas.
Tokį jį pažįsta ir „Senukų“ specialistai. Anot V. Šakausko, rinka šiame Žemaitijos regione pokyčiams yra labai jautri, todėl galimoms blogoms situacijoms tenka ruoštis iš anksto. Ir šįkart daug kalbėjome apie kolektyvo pastangas rinkoje būti pirkėjams patraukliais, apie partnerystės subtilybes, bet labiausiai įsiminė direktoriaus žodžiai: „Malonu, kad kolegos kauniečiai mus supranta. Matyt
todėl didesnių problemų per tuos ilgus bendradarbiavimo su „Senukais“ metus ir nebuvo.“
Bendromis pastangomis 180 kv. m patalpėlę pavertėme dviejų aukštų parduotuve. Atsiradus naujų sumanymų, pasitarus su partneriais iš Kauno, pastatas ne kartą buvo rekonstruotas, atsisakyta sandėlių. Naujai įrengtuose, patobulintuose skyriuose atsirado kilimų,
lauko kanalizacijos vamzdynų ir vėdinimo sistemų, šildymo katilų, išplėstas
buitinės technikos asortimentas. Parduotuvės atidarymui buvo atvežti du
krovininiai automobiliai prekių, o dabar iš „Senukų“ logistikos terminalo
per mėnesį jų atvežama 12. Jau dešimt metų skuodiškiai turi specializuotą
parduotuvę „Statybų duona“.
„Įvairus asortimentas gal ne tiek didina prekių apyvartą, kiek į parduotuvę
patraukia daugiau pirkėjų. Kurių nors prekių atsisakysi – nukentės prekyba ir kitomis, – dalijosi mintimis Stasė Ivanauskienė. – Džiaugiamės, kad
su „Senukų“ specialistais nemažai bendrauja ir pats direktorius. Nuolat
aiškindamiesi, ko mūsų regiono pirkėjams labiausiai reikia, tariamės su
„Senukų“ vadybininkais, padalinių vadovais ir vežamės tokias prekes, kurių
skuodiškiams labiausia reikia.“
Antanas Marčiulionis

2014 m. Nr. 35 (71)

Verslumo dvasia

7

Mūsų pomėgiai yra savęs pažinimo ir tobulinimosi instrumentai.
Daumantai, kaip tikras meistras
turėtų pasitikti rudenį?
„Vėsiuoju metų sezonu statydamas
naują būstą, garažą ar pavėsinę kiekvienas
meistraujantis pasirūpina, kad stogas virš
galvos jau būtų. Todėl planuoti statybas
reikėtų taip, kad, atšalus orams, esminiai
darbai lauke jau būtų padaryti arba liktų tik
mažmožiai. Žinoma, dirbti galima ir lietui
lyjant ar spaudžiant nedideliam šaltukui,
tačiau perlenkti lazdos nereikėtų. Tokiais
atvejais nukenčia darbo kokybė, o ir dirbti
lauko darbus prastomis oro sąlygomis yra
menkas malonumas.“
10 tūkst. litų vertės „Senukų“ dovanų
čekį „Auksinių rankų“ projekte laimėjęs
Daumantas
Daugirdas
prisipažįsta,
kad meistrauja nuo mažų dienų. Namų
dirbtuvėse seneliui talkininkaujančiam
Daumantui buvo daug įdomiau nei
žaisti darželyje kartu su bendraamžiais.
Ūgtelėjęs jis padėdavo tėčiui statybose,
metų metais kaupdamas supratimą ir norą
meistrauti. Savo rankomis pastatęs net tris
namus, šiais metais Daumantas labiausiai
didžiuojuosi pagaminęs Užgavėnių Morę.
„Karkasą virinau iš vielos, aptraukiau
lanksčiu metaliniu tinkliuku ir galiausiai
aprėdžiau ryškiaspalviais rūbais. Gavosi
lengvas, išraiškingas ir daugkartinio naudojimo Užgavėnių šventės simbolis“, –
šypsosi auksinių rankų savininkas.

kurios paviršių gali sugadinti.“
Ar tai yra viskas, ką kiekvienas
meistraujantis turėtų žinoti?
„Šiuo metu yra daug ir įvairios informacijos, todėl dažnai sunku atsirinkti ir
priimti sau tinkamą sprendimą. Svarbu
atsiminti, kad statybinės medžiagos savo
gerąsias savybes išlaiko, kai nėra permirkusios, sudarytos tinkamos sąlygos
joms išdžiūti prieš didžiuosius šalčius.
Žmonės, kuriems meistravimas nėra naujiena, naudojasi įvairiausiomis cheminėmis
medžiagomis, neleidžiančiomis užšalti

Kol nepaspaudė šaltukas
Apie kokius esminius darbus kalbate?
„Prieš žiemą derėtų patikrinti pastatus, ar vėjas ir saulė neiškraipė stogo
konstrukcijų: kraigo, stoglangių elementų,
vėjalenčių ir kitų vietų. Užtaisykite
pažeistas sienų, pamatų, grindinio vietas,
kad šaltis ir drėgmė nepažeistų gilesnių
sluoksnių. Jeigu jūsų namai stovi po
medžiais, prieš žiemą būtinai išvalykite
lietaus nutekėjimo sistemas. Būna, kad
lapais užsikimšę lietvamzdžiai nuo per
didelių temperatūrų svyravimų sutrūkinėja
arba deformuojasi. Tokiu atveju vanduo
nebeprateka lietvamzdžiu, o bėga siena,

statybiniams mišiniams, betonui. Tiesa,
kaip turintis nemažą meistravimo patirtį
patarčiau šiomis priemonėmis naudotis tik
ypatingais atvejais.“
Patarkite, kaip nepasiklysti tarp informacijos gausos...
„Siūlyčiau prisiminti senolių išmintį,
teigiančią roges ruošti vasarą, o ratus taisyti
žiemą. Neveltui jų namai, klojimai ir svirneliai tvirtai stovi ligi šiol... Nepatingėkite
ir pasitarkite su ne vienu specialistu,
kurių nesunkiai galite surasti ir „Senukų“
parduotuvėse. Patarimų teiraukitės ir

meistravimo patirtį turinčių draugų, kuriems
yra tekę susidurti su panašiomis situacijomis.
Juk optimaliausią sprendimą keliese rasti
visada paprasčiau.“
Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti
tikras meistras?
„Iš patirties galėčiau pasakyti, kad kiekvienam meistraujančiam turi būti pažįstamas
kruopštus ir atsakingas darbas, punktualumas,
imlumas naujovėms ir net drąsūs sprendimai.
Galbūt tai ne pats įtikinamiausias pavyzdys,
bet būtent „Senukų „Auksinių rankų“ projekte turėjau galimybę pasivaržyti, parodyti
savo gabumus. Nepuoselėjau jokių tikslų
laimėti. Man svarbiau buvo išmėginti save
tokioje aplinkoje, kurioje nesu dar buvęs.
Kiekvienas meistras turi ieškoti būdų, kaip
įgauti ne tik kuo daugiau praktiškų žinių, bet
ir pasitikėjimo savimi, drąsos. Visai nesvarbu, ar jūs mojuosite plaktuku penkias dienas
per savaitę ar išbandysite save televizijos
projekte – viską darykite atkakliai.“
Berta Martinaitytė
P.S. Kituose numeriuose taip pat
spausdinsime auksinių rankų meistro
patarimus.

Ir pirtyje bręsta kūrybiškumas
Buvo metas, kai „Senukų“ prekių atsargų valdymo specialistas Vaidotas Petrauskas, šiandien žinomas kaip
vienas iš geriausių Lietuvos pirtininkų, buvo tik pirties
mėgėjas – kaip daugelis iš mūsų. Užvaldęs noras sužinoti
daugiau skatino ne tik gilinti teorines žinias, jas taikyti praktikoje, bet ir kurti. Sėkminga pradžia Lietuvos
vanojimo čempionatuose bei atstovavimas Lietuvai tarptautiniame čempionate atvedė iki to, jog dabar jis pats
yra teisėjų kolegijos narys. Vaidotas ne tik veda pirties
renginius, bet yra ir jų organizatorius. Vicepirmininko
pareigos Lietuviškos pirties bičiulių draugijoje ne tik
ugdo atsakomybę, bet ir sukuria terpę kūrybai. Sukauptomis žiniomis jau penktus metus iš eilės Vaidotas dalijasi ir dirbdamas pirtininku Visuomenės harmonizavimo
parke Vazgaikiemyje, ir visų jį pakvietusių pirtyse.

Pomėgis tapo gyvenimo būdu

Anot Vaidoto, pirties gimimo istorija galėjo būti
ir tokia: „Kartą labai senais laikais pro plyšį stoge ant
įkaitusių akmenų nukrito keletas lietaus lašų ir pasklido
kvapnus garas. Žmonės stebėjo šį procesą ir suvokė, jog
tokioje aplinkoje gera būti, dingsta nuovargis, negalavimai,
pagerėja nuotaika.“ Manykime, jog ši viena iš legendų ir
buvo pirčių priešistorė.
„Man pirtis daugiau gyvenimo būdas nei darbas ar
pramoga. Gera pirtis yra tokia, kuri nekenkia žmogui ir
suteikia galimybę ir fiziškai, ir psichologiškai gerai pasijusti. Kiekviena pirtis turi būti orientuota į žmogaus vidinės
gerovės jausmą, kur svarbesnę vietą užima ne pirties pastatas, o pirties turinys. Pirtis – nekasdieniška aplinka, į kurią
įeinama pirmojo garo ritualu. Išleista minčių ir jausmų
energija garo pavidalu paliečia kiekvieną sujungdama
į vienį, į bendrą buvimą pirtyje. Teorija ir praktika tarpusavyje turi susipinti, vadovautis reikia ir protu, ir jausmais“, – darbo metodiką paaiškino V. Petrauskas.
Labai dažnai žmonės pirtininko klausia apie vanojimo
subtilybes, vantų savybes ar pačią pirtį, todėl kartais su
jais tenka susitikti dar iki pirties. Kartu riša vantas, kerta
eketę ar tiesiog kalbasi, rodo, kaip piešti angelą sniege ar
pamatyti žvaigždes gulint žolėje. Anot Vaidoto, nesvarbu,
kiek trunka pirties seansas – jeigu bent minutę sugebame
pabūti būsenoje „čia ir dabar“, mūsų protas tampa aiškesnis,
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o kūnas ne tik pailsėjęs, bet ir sustiprėjęs.

Šuoliui į vandenį kūną paruoškime

Vaidoto pažintis su pirtimi prasidėjo dar vaikystėje
ir tęsiasi iki šių dienų. „Jeigu kažkuo domiesi – darbu ar hobiu – tai savo žinias turi gilinti. Nustosi kaupti
informaciją ir ja nesidalinsi su kitais – pradėsi leistis tarsi
nuo amerikietiškųjų kalnelių ir prarasi ryšį su tuo, kuo
taip stropiai domėjaisi, – įsitikinęs vadybininkas. – Visose veiklose reikia tobulėti, siekti sužinoti ir patirti kažką
daugiau nei žinai dabar. Siekdami pilnatvės, pirmiausia,
turime pradėti nuo savianalizės, tada suvienykime kitus ir
ryžtingai siekime tikslų.“
Sukauptomis žiniomis apie pirtis, jų ypatybes
„Senukų“ darbuotojas mielai dalijasi su visais, kas tik
tuo domisi. Ir mūsų pokalbio metu jis nuoširdžiai bėrė
apie prausimosi pirtyje subtilybes: „Kaip žinia, pirtis gali
būti tiek puiki profilaktinė priemonė prieš ligas, kai pakilusi kūno temperatūra tampa nepalankia terpe virusams,
tiek grūdinimosi priemonė, kai žmogus panyra į vandenį
eketėje, tiek psichologinė priemonė, kai nurimstama nuo
kasdieninių rūpesčių ir įtampos. Tačiau šiems veiksmams
kūnas turi būti pasiruošęs ir fiziškai, ir psichologiškai. Štai
kad ir tokios smulkmenos: po pasinėrimo eketėje nesusirgsime, jeigu prieš tai gerai sušilsime. Į vandenį nerkime tik
po trečio ar ketvirto užėjimo į pirtį. Nesušilęs, nepasiruošęs
kūnas eketėje ligoms neatsparus.“
„Girdėjote, kaip dažnai Lietuvoje kalbama apie
turkišką, rusišką ar suomišką pirtis? – retoriškai klausė
pašnekovas. – Pačiam dažnai tenka savo klientus pamokyti,
jog suomiška pirtis yra Suomijoje, o rusiška – Rusijoje. Visų
pirma, kiekvienoje šalyje esanti pirtis yra tos šalies pirtis,
antra – pirtys skirstomos pagal drėgmės ir temperatūros
santykį. Klimatas yra vienas iš tų veiksnių, kuris nulemia
tame regione esančių pirčių tipus. Jei klimatas sausas ir
karštas, tai pirtys bus drėgnesnės ir nekarštos, o jei klimatas drėgnas ir šaltas, tai sausesnės ir karštesnės. Gamta tarsi
nubrėžia pusiausvyros gaires, kad pirtyje nepakenktume
žmogui, tereikia išgirsti save, aplinkinius ir gamtą. Būtinai
noriu priminti, kad Lietuvoje temperatūra pirtyse sveikam
žmogui rekomenduotina ~65–75 laipsniai (atskirais atvejais gali būti ir daugiau). Rasos taškas – komfortiškiausia

temperatūra žmogui, kai pirtyje 50 laipsnių.“

Pirtyje karalienė – vanta

Savo pomėgį intensyviai propaguojantis Vaidotas
būtinai prašė pabrėžti vanojimosi lietuviškoje pirtyje
svarbą – vantomis sušildomas ir atpalaiduojamas visas
kūnas. Pasak jo, dėl vantos paslaptingo šnaresio, svaigaus
kvapnumo ir malonaus prisilietimo ji vadinama pirties
karaliene. Vantoms tinka beveik visų Lietuvoje augančių
medžių šakelės, bet populiariausios yra beržo, ąžuolo ir
klevo vantos. „Be abejo, labai svarbus ir vantos meistro –
pirtininko – sugebėjimas valdyti šį instrumentą taip, kad
žmogui būtų suteiktas maksimalus komfortas ir malonumas“, – šypsojosi vadybininkas.
Šie metai Vaidotui (pirtyje dažnai vadinamo Perkūnu)
buvo kupini iššūkių: „Pirties diena 2014“ Lietuvos liaudies
buities muziejuje Rumšiškėse, SPA festivalis „Gintarinė
Baltija“, Joninių savaitgalis prie tilto Palangoje... Įvairiais
būdais sukauptos žinios ėmė megzti kūrybiškumo vaisius,
kuriais, anot Vaidoto, būtina dalintis, kad augtų žmonių
sąmoningumas pirties kultūros prasme – juk pirtis (prausimasis) žmones lydėjo nuo pat seniausių laikų.
Beje, pažinti lietuvišką pirtį, išmokti vanoti ir kaip pirtį
teisingai naudoti gali kiekvienas, prisidėjęs prie projekto
„Pirčių šalis“.
Domėdamasis ir praktikuodamas pirties procesus,
Vaidotas Petrauskas ne tik kaupia informaciją, bet ir
pažįsta save patį bei pas jį ateinančius žmones. „Kiekvieną
kartą prieš įeidamas į pirtį stabteliu ir pabandau suvokti
savo dabartinį jausmą, – dalijosi mintimis pašnekovas. –
Jeigu esu nusiminęs ar piktas, visas emocijas paimu tarsi
kepurę ir pakabinu ant vinies šalia pirties. Nenoriu klientams atiduoti savo negatyvumo, noriu, kad iš pirties jie
išeitų atsigavę ir pasisėmę naujų jėgų. Tokiu būdu visada
siekiu sukurti aplinką, kurioje jie gerai jaustųsi.“
Martyna Stankevičiūtė
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