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Mes – švaros ambasadoriai!
Vieną saulėtą rudens savaitgalį mūsų kolegos Danutė, Violeta, Egidijus ir Marijus
sutiko pasidalinti savo istorijomis ir patirtimis dirbant Vitarestoje.
Jie pasakojo apie savo pasirinkimą
prisijungti prie Vitarestos komandos, savo
kasdienius darbus, santykį su įmone bei
darbe pristatomas naujoves.
Norite išgirsti jų istorijas?
Spauskite čia arba ant paveikslėlio!

Vitaresta – gamybos patalpų valymo specialistai
Skirtingoms patalpoms keliami skirtingi švaros reikalavimai, kuriuos atitikti
nėra taip paprasta. Valymo kompetencijų
viršūnėje – gamybos įmonės, kuriose darbas vykdomas pamainomis, dirba šimtai
žmonių, o ideali švara ir tvarka – apibrėžtos tarptautiniais standartais.
Nuo 1995 metų veikiančios elektronikos
gamybos įmonės UAB Kitron ūkio dalies
inžinierius Juozas Grabauskas teigia, kad
švara jų įmonėje ne tik būtinas, bet ir
kompetencijos reikalaujantis darbas.
Kitron gamina ypač jautrias elektronikos
prietaisų detales. Tarp įmonės klientų ir
JAV karinės oro pajėgos, gaminami elektronikos prietaisai lakūnų šalmams, detalės naikintuvams. „Mūsų klientai kelia
ypač aukštus kokybės reikalavimus. Jie
taikomi ne tik gaminamiems produktams,
bet ir įmonės procesams, tame tarpe – patalpų švarai. Valymo įmonės darbuotojai
turi nepriekaištingai išmanyti ESD, antistatinės apsaugos ir kitus reikalavimus,“ –
pasakoja UAB Kitron atstovas, – „Dirbam
3 pamainom, per patalpas praeina didelis
srautas žmonių. Be galo svarbu, kad valytojai gebėtų prisitaikyti prie krūvio ir pamaininio grafiko“.
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Vitaresta vadovė Rasa Petrovė taip pat
pripažįsta, kad atitikti gamybininkų reikalavimus nėra lengva: „Norint pateisinti
tokių klientų lūkesčius, turime pasiūlyti
pamaininį darbą ir pasitikėti savo darbuotojais. Tai labai svarbu, nes gamybinės
įmonės prašo įvairiausių reikalavimų atitikimo, tikslaus darbo.“
Juozas Grabauskas tikina, kad yra keli
esminiai kriterijai gamybinėms įmonėms
renkantis valymo paslaugas. „Tai –
greita reakcija, patikimumas ir vadyba.
Jei kas nutinka, reikia greitai reaguoti, nes
bet kuri klaida gali paveikti kitus procesus gamykloje. Vitarestos valytojas savo
įmonėje mes pažįstam asmeniškai. Tai
sukuria pasitikėjimą ir, man atrodo, yra
didelė dalis mūsų sėkmingo bendradarbiavimo su Vitaresta, trunkančio jau 17
metų.“

jaučiuosi kaip namuose. Čia visi vardu
vadina, sveikinasi, o atliktas darbas gerbiamas ir vertinamas.“
Vitaresta siekdama atitikti gamybinių ir
kitų patalpų valymui keliamus kriterijus, privalo nuolat tobulintis. „Vitarestos
darbuotojai sėkmingai baigė INSTA 800
standarto mokymus, atitinkančius aukštus Skandinavijos šalių valymo reikalavimus. O kur dar visa eilė ISO standartų,
įrodančių, jog atitinkame pagrindinius
patalpų valymui keliamus reikalavimus,
gebame bendrauti su savo klientais ir
nuolat spręsti kylančias problemas, esame
aplinkosaugos požiūriu tvari bendrovė,
gebame nustatyti ir suvaldyti galimas
rizikas,“ – pasakoja Rasa Petrovė.

Juozui Grabauskui pritaria ir Vitarestos
valytoja Birutė: „Kitron patalpas tvarkau
jau 13 metų. Iš tikrųjų darbas atsakingas,
reikalaujantis atidumo ir kruopštumo.
Tačiau yra ir privalumų – man iki gamyklos – vos 10 minučių kelio troleibusu
nuo namų. Smagu ir tai, kad daugiau nei
tūkstančio darbuotojų įmonės kolektyve
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Antrasis bėgimas su šiukšlių maišais Lietuvoje
Masiniai renginiai sukviečia į miestus
minias žmonių ir dovanoja dalyviams
puikias emocijas, tačiau po savęs palieka
nemažai šiukšlių. Todėl, artėjant didžiausiam metų bėgimui Lietuvoje – „Danske
Bank Vilniaus maratonui“ – Vitaresta kartu su maratono organizatoriais nusprendė
suvienyti jėgas ir pakviesti visus, neabejingus aktyviam laisvalaikiui ir švariai
aplinkai, į bėgimą renkant šiukšles „Ekobėgimą Vilniuje“.
Jau tradicija tampančio renginio metu
apie 20 sveikos gyvensenos ir švaros
mėgėjų įveikė 21 km distanciją rinkdami
atliekas. „Eko-bėgimo Vilniuje“ tikslas –
įrodyti, kad sportas gali būti naudingas
ne tik žmogui, bet ir miestui bei atkreipti
visuomenės dėmesį į šiukšlių problemas. Renginio organizatoriai tiki, kad
eko-bėgimai įkvepia visuomenę įtraukti aplinkos tvarkymą į savo kasdienes
veiklas, kaip antai bėgiojimą gamtoje, ir
prisideda prie švaresnės aplinkos.
Nors miestai po masinių bėgimo renginių
yra tvarkomi, bėgimų trasose ir šalia
jų vis tiek randama įvairių plastiko
tūbelių, vienkartinių puodelių, kitų
šiukšlių. Mažesnio atstumo bėgimai (iki
10 km) dažniausiai organizuojami miestų
centruose ir senamiesčiuose. Šiose vietose

atliekų tvarkymo problemų nėra daug,
nes jos tvarkomos nuolat. Tačiau ilgesnės
trasos – pusmaratonio ar maratono –
nutįsta į atokesnius miestų rajonus, parkus
ar miškus, kuriuose tvarkymo veikla
vykdoma gerokai pasyviau. Tokiose
vietose atliekos neretai nugula žolėje ir
pasilieka dūlėti šimtmečiams.
„Eko-bėgimas Vilniuje“ startavo sostinės
senamiestyje, kur bėgikai pasiskirstė į
dvi grupes ir išbėgo švarinti Neries pakrančių ir žaliųjų zonų nuo Vingio parko
iki Valakampių miško. Bėgikai kartu surinko pilną 1000 litrų konteinerį atliekų.
Renginio dalyviai teigė, kad emocijos ir
patirtas jausmas atlikus gerą darbą įprasmino renginio idėją kur kas stipriau nei
už įveiktus kilometrus gaunami medaliai.
Bėgimas su šiukšlių maišais, arba „plogingas“, Lietuvoje jau nėra naujiena. Šių
metų birželio 10 d. Vitaresta suorganizavo
bėgimą renkant šiukšles Kaune. Jame dvi
grupės bėgikų su šiukšlių maišais įveikė
pusmaratonio distanciją bėgdamos iš
skirtingų pusių. Taip vienam bėgikui teko
10-11 kilometrų distancija. Bėgime dalyvavę kauniečiai teigė, kad bėgimo trasa iš
pirmo žvilgsnio atrodė švari ir sutvarkyta. Visgi pirmojo eko-bėgimo metu taip
pat surinktas konteineris atliekų. Įkvėpti

pirmojo „plogingo“ renginio sėkmės, Vitaresta komanda nusprendė jį surengti ir
Vilniuje.
„Plogingas“ atsirado visai neseniai –
apie 2016 metus. Vieni pirmųjų masinius bėgimus renkant šiukšles minėtais
2016-aisiais organizavo švedai, tad ir pats
žodis „plogingas“ dažniausiai siejamas su
švedų kalba (šved. plocka – pakelti, jogga
– bėgti). Švedijoje šis sportas, suderintas
su aplinkos gražinimu, greitai išpopuliarėjo ir 2017 metais tapo bene karščiausia sporto tendencija. Na, o 2018-aisiais
šalyje įvyko jau daugiau kaip 100 „plogingo“ renginių. Bėgimas renkant šiukšles
netruko išpopuliarėti visame pasaulyje ir
šiandien „plogingo“ vardu jau vadinami
judėjimai, nukreipti prieš plastiko ir kitų
šiukšlių problemas miestuose.
Spauskite čia arba ant paveikslėlio žemiau
ir žiūrėkite vaizdo įrašą apie „Eko-bėgimą
Vilniuje“!

Tapkite naujienlaiškio „Apie mus“ žvaigžde!
Informaciniame leidinyje „Apie mus“ pasakojama apie Vitarestos kasdienybę, darbuotojus, naujienas ir viską, kuo gyvena mūsų
įmonė.

Tuomet skambinkite +370 699 62747
arba rašykite info@vitaresta.lt, papasakokite savo istoriją ir tapkite naujienlaiškio „Apie mus“ žvaigžde!

Norite tapti Vitarestos naujienlaiškio „Apie
mus“ dalimi? Galbūt papasakoti apie savo
patirtį Vitarestoje? O gal turite linksmą ar
įdomią istoriją, kurią norėtumėte papasakoti kitiems Vitarestos darbuotojams?
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