
istoriją įmonėje pristatė Staselė.

Pozityvi moteris pasakojo, kad jai šiame 
darbe labiausiai patinka tai, kad skirtin-
guose objektuose tenka sutikti skirtingus 
žmones. „Štai dirbdama Operoje pradėjau 

sveikintis, nes ten nei vienas balerūnas ar 
choro vadovas nepraeis nepasisveikinęs. 
Kai tu esi tarp žmonių, reikia šypsotis, 
tada jokių žodžių žinoti nereikės. Tada 
visi žiūrės ir šypsosis. Ir sveikatos reikia 
visiems nepamiršt palinkėt“, – optimizmu 
tryško mūsų kolegė. – „Tiesa, visur dirba 
daugiausiai jaunimas, tad požiūris į tą 
valytoją nėra kaip į sau lygų. Turi mokėt 
save pateikt, kad tave imtų gerbti, o tam 
reikia laiko.“

Pašnekovė džiaugiasi, kad dirbdama 
įvairiuose objektuose turi galimybę 
išmokti dirbti su nauja technika. Štai ban-
ke neseniai išmokusi naudotis valymo 
mašinomis, turi robotą. „Tai leidžia žmo-
gui nenuobodžiaut, nes reikia mąstyti, 
kaip su tuo robotu dirbti. Antras dalykas, 
kai dirbi su tokia technika, tu atkreipi 
visų jaunų žmonių dėmesį. Ir jie žiūri ne 
kaip į valytoją, o kaip į naujovę. Ir aš tokia     
patenkinta važiuoju su tuo robotu! O visi, 
kas ateina ryte, klausia, ar galėtų tą įrankį 
išbandyti, taip jiems įdomu“, – kvatojasi 
patenkinta moteris. Pokalbio pabaigoje 
Staselė šyptelėjo: „Norėčiau tokios ryškios 
aprangos, kaip to roboto, su kuriuo valau 
grindis, kad visi atsisukę žiūrėtų!“

Pagarba tvarkytojo profesijai – viskas mūsų pačių rankose

Mūsų daugiau – dirbti smagiau

Neseniai portale 15min.lt publikuotas 
straipsnis apie pagarbą valytojoms. 
Kalbintos valytojos dalinosi skirtinga savo 
patirtimi ir džiaugėsi gerėjančiu aplinkinių
elgesiu bei požiūriu. Štai buhaltere 
dirbanti ir valytojos darbu prie atlyginimo 
prisidurianti Violeta sakė su negatyviu 
požiūriu susidūrusi gal tik darbo pradžio-
je, kai tik atsirado užsakomosios valymo 
paslaugos. Dabar viename banke ir ofise 
švarą prižiūrinti moteris džiaugėsi, kad 
yra net ir kava pavaišinama. „Jeigu kieno 
gimtadienis, tai prie stalo pakviečia, torto 
nepagaili ar saldainių. Tai labai malonu, 
nes pripažįsta tave kaip kolektyvo dalį“, – 
dalinosi moteris.

Mūsų kolegė Staselė  gyvenimą aukštyn 
kojomis nusprendė apversti sulaukus 
pensinio amžiaus. Atsakomybė už verslą 
moterį sekino ištisus 30 metų, taigi ji 
nusprendė viską mesti ir Neringą iškeitė 
į Vilnių. Visgi didmiestyje nieko neveikti 
energija trykštančiai moteriai buvo 
sunku, tad ji sugalvojo laikinai užsiimti 
kokia nors mažiau atsakinga veikla. Taip 
jau 10 metų dirba Vitarestoje. „Dirbdama 
pirmiausia patekau į vieną universitetą, 
paskui į kitą. O paskui į Operos ir baleto 
teatrą, dabar gi dirbu banke.“ – savo 

Tikriausiai esate girdėję apie Vitarestos 
draugų rekomendacijų programą. Tai 
lengva galimybė gauti 50 Eurų priedą prie 
atlyginimo. 

Tereikia rasti draugą, draugę ar giminaitį, 
norintį padirbėti Vitarestoje. Jei Jūsų 
rekomenduotas žmogus tęsia darbą 
Vitarestoje bent du mėnesius, Jums į 
sąskaitą drauge su mėnesiniu atlyginimu 
pervedamas papildomas 50 Eurų priedas. 
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APIE MUS
Naujienos  darbuotojams

Birželio mėnesį pagal šią programą prie 
Vitarestos prisijungė 15 žmonių! Galbūt 
ir Jūs žinote žmogų, norintį prisijungti 
prie mūsų?

Šiuo metu ypatingai laukiame kolegų 
Vilniuje.

Vitarestos darbuotoja Staselė

2019 m. vasara



Po maratono – nė vienos šiukšlės

Tokią misiją išsikėlė birželio 9 dieną 
vykusio „Citadele Kauno maratono“ 
organizatoriai ir Vitaresta. Tikslą įvykdyti 
padėjo Lietuvoje naujiena tapęs bėgimas 
renkant šiukšles, pavadintas „Vitarestos 
Ekobėgimu“.

Įprastai, praūžus masiniams bėgimo 
renginiams, trasoje ir šalia jos lieka įvairių 
plastiko tūbelių, vienkartinių stiklinių 
bei kitų atliekų. Bėgimų ir maratonų 
trasos dažnai driekiasi ne tik per miesto           
centrą, bet ir per parkus, miškus – vietas, 
kuriose nevykdoma nuolatinė valymo 
veikla. Šiose atkarpose žmonių paliktos 
atliekos dažnai nugula žolėje ir pasilie-
ka dūlėti šimtmečiams. Žinodama šią 
problemą, Vitaresta komanda birželio 10-
ąją – dieną po „Citadele Kauno marato-
no“ – sukvietė sporto ir švaros mėgėjus į 
pirmąjį bėgimą renkant šiukšles Lietuvoje.

„Norėjome atkreipti dėmesį į šiukšles   
mieste ir tai, kad tvarkymas gali būti   
smagi veikla, netgi sportas. Todėl drauge 
su „Citadele Kauno maratonu“ surengėme 
pirmąjį Lietuvoje ekobėgimą, – sakė mūsų 
vadovė Rasa Petrovė. – Norisi prisidėti 
prie ekologijos, gamtos saugojimo. Ši 
iniciatyva tiesiogiai siejasi su mūsų 
įmonės veikla, nes esame švaros ambasa-
doriai, jei galima taip pasakyti. Atliekame 
viską, kas telpa žodyje „švara“, tad bėgome 
ir rinkome šiukšles.“

Į „Vitarestos Ekobėgimą“ kitą dieną po 
„Citadele Kauno maratono“ susirinko 
dvidešimt švaros ir sveikos gyvensenos 
entuziastų. Dvi grupės bėgikų su šiukšlių 
maišais įveikė 21,1 km distanciją bėgdamos 
iš skirtingų pusių. Taip vienas bėgikas 
rinkdamas šiukšles nubėgo apie 10–11 
kilometrų. Bėgime dalyvavo ir Vitarestos 
darbuotojai.

Viena iš „Vitarestos Ekobėgimo“ dalyvių, 
mūsų kolegė, personalo vadybininkė 
Agnė Kibelytė išreiškė viltį, kad tai taps 
kasmetiniu renginiu, į kurį susirinks vis daug-
iau dalyvių iš Vitarestos ir ne tik. „Man la-
bai patiko. Visi į renginį susirinkę žmonės 
atėjo ne varžytis dėl greičio ar kas 
daugiau šiukšlių surinks – visi atėjome 
tvarkyti miesto,“ – šypsojosi Agnė. Ji taip 
pat pastebėjo, kad po maratono trasa iš 
pažiūros atrodė švari. „Pirmas įspūdis 
pamačius tvarką trasoje buvo „Nebus čia 
ką veikt!“, bet kai pradėjome bėgti ir žiūrėti 
įdėmiau, vis tiek radome šiukšlių toliau
nuo trasos ir pakrantėse“, – pasakojo 
mūsų kolegė. 

Agnei antrino ir Vitarestos objektų 
vadybininkė Lina Vozbutienė. „Nesu 
bėgikė, jiems turbūt buvo lengviau, bet 
puiku tai, kad šiame bėgime laikas nebu-
vo svarbus, tad nemažą trasos dalį ėjau,“ 
– paatviravo Lina, – „Svarbiausias čia 
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buvo moralinis palaikymas iš aplinkinių, 
iš įmonės darbuotojų.“

Vitarestos direktorė Rasa Petrovė

Vitarestos personalo vadybininkė Agnė 
Kibelytė ir objektų vadybininkė Lina Vozbutienė

Vitarestos buhalterė Jolanta Kusienė ir tiekimo vady-
bininkė Irina Macijauskienė

Kolegėms pritarė ir kita Vitarestos 
atstovė bėgime – buhalterė Jolanta 
Kusienė. „Trumpas renginio apibūdinimas 
– labai geros nuotaikos, smagus laikas 
ir kuo puikiausi įspūdžiai,“ – džiaugė-
si mūsų kolegė. Ji sakė bėgusi tam, kad 
atstovauti savo įmonę ir išbandyti save. Ji 
ne tik bėgo pati, bet ir į bėgimą pakvietė 
savo dukrą su drauge. Jolanta teigė, kad 
bėgimas renkant šiukšles skiriasi nuo 
paprasto bėgimo. „Greitai nebėgau, daug 
stojau prie šiukšlių. Maratono renginyje 
dalyviai bėga greičiau ir be sustojimų,“ – 
sakė ji.

Vitarestos tiekimo vadybininkė Irina 
Macijauskienė džiaugėsi kauniečių 
reakcijomis į bėgikus. „Miestas labai 
gražiai reagavo – stojo mašinos, žmonės 
klausė, kas čia vyksta, gyrė,“ – šypsojosi 
ji. Irina aktyviai sportuoja jau metus, tad 
bėgti su šiukšlių maišais jai sunku nebuvo. 
„Aš už sportą apskritai, o ekobėgime 
norėjau save išbandyti. Nei pavargau, 
nieko! Dar yra nuotrauka, kur aš visa 
laiminga kertu finišo liniją su šiukšlėm 
rankose,“ – juokėsi mūsų kolegė.

Rezultatas – nors po maratono gatvės iš 
pirmo žvilgsnio atrodė švarios, „Vitares-
tos Ekobėgimo“ metu surinktas pilnas 
konteineris šiukšlių!


