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2017 M. GRUODIS 

   

2017 M. GRUODIS  KAS MES ESAME 

Mieli Dovistos kaimynai, partneriai ir 

draugai. Jus sveikina pirmasis 

Dovistos naujienlaiškio leidinys, kurio 

tikslas yra informuoti jus apie 

naujausią plėtrą ir statybos darbų 

progresą aikštelėje.  

Mes labai džiaugiamės, kad 

įsikūrėme Marijampolėje, ir 

dėkojame visiems už šiltą sutikimą.  

Dovista visada stengiasi artimai 

dirbti su vietos bendruomene, tad 

norėtume pasinaudoti šia proga ir 

padėkoti jums visiems už jūsų 

pagalbą, įsitraukimą į veiklą ir 

paramą. 

 Kas dabar vyksta?  

Daug kas įvyko nuo 2017 m. 

gegužės mėn. ceremonijos, kuri 

buvo visiems nauja pradžia. Kaip 

galite matyti vaikščiodami statybos 

aikštelėje, skirtingi pastatai jau 

pradeda įgauti formą. Du ryškiausi 

pastatai – kiekvienas po 10.800 m2 – 

kuriuos matote nuo kelio, yra 

gamybos ir sandėliavimo pastatai. 

Šiedu pastatai pavadinti M1 ir M2 – 

raidė “M” reiškia „Marijampolė“.  Be 

to, centrinis šildymo pastatas, kurio 

plotas 800 m2, netrukus bus 

apstatytas sienomis ir padengtas 

stogu, tad netrukus jau galės būti 

paleisti katilinių įrenginiai ir techninė 

įranga. Po grindimis esantys 

įrenginiai vandens tiekimui, elektrai, 

lietaus vandeniui ir nuotekos 

sistemoms taip pat įrengiami pagal 

planą, ir jau greit galėsime dengti 

grindis ir sutelkti visą dėmesį 

įrenginiams ant grindų.  

Problemos su dideliu lietaus 

vandens kiekiu šį rudenį sukėlė tam 

tikrų sunkumų mūsų pagrindiniam 

rangovui. Tam, kad išpiltų statybos 

aikštelę kaip įmanoma sausesnę, 

rangovas turėjo išpumpuoti 

nemažą vandens kiekį iš statybos 

aikštelės į greta esančius laukus. Dėl 

to atsirado ir daug purvo ant kelio, 

kai sunkiasvorės transporto 

priemonės išvažinėdavo iš statybos 

aikštelės. Bet mes kasdien  

užtikrinsime, kad keliai būtų nuvalyti, 

nes norime užtikrinti saugų eismą 

aplink aikštelę.  

Naujienos iš Langų miestelio 2 aikštelės 
Autorius – Sten G. Nielsen, Projektų vadovas 

 

DOVISTA grupė yra pirmaujančių 

kompanijų ir prekių ženklų grupė 

Šiaurės Europos langų ir lauko 

durų rinkoje. Šiuo metu grupę 

sudaro 10 nepriklausomų prekių 

ženklų, ir joje įdarbinta 4 000 

darbuotojų, kurie gamina ir 

parduoda duris ir langus Danijoje, 

Norvegijoje, Švedijoje, Didžiojoje 

Britanijoje, Vokietijoje, Airijoje ir 

Lenkijoje. DOVISTA grupė 

priklauso danų kompanijai 

DOVISTA A/S.  

DOVISTA yra aktyvi ir atsakomybę 

prisiimanti kompanija, 

koordinuojanti priklausančių 

įmonių veiklą su strategijomis 

versle ir rinkos plėtroje. 

Bendradarbiavimas tarp visų 

grupės narių labai pasitarnauja 

kiekvienai atskirai kompanijai, o 

tuo pačiu sustiprina ir pačią 

grupę. Taip mes visi tampame 

labiau konkurencingi, o iš to laimi 

mūsų klientai bei mūsų savininkai.  

DOVISTA A/S priklauso 100 proc. 

danų kompanijai VKR Holding 

A/S, kuriai priklauso VELUX. VKR 

Holding A/S yra viena žymiausių ir 

gerą reputaciją turinčių 

kompanijų Danijoje, kurioje dirba 

apie 13 500 darbuotojų ir kuri 

veiklą vysto daugiau nei 40 

valstybių.  
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Kas įvyks kitais mėnesiais? 

Per lapkritį ir gruodį visi pastatai 

bus apstatyti sienomis, padengti 

stogais, bus įstatyti langai. 

Netrukus po to bus įjungti  visi 

mechaniniai ir elektriniai įrenginiai, 

tokie kaip ventiliacija, vandens 

sistema, oro kondicionieriai, šviesa 

ir mažos galios sistema.    

Iki vasario pabaigos į vietą atvyks 

pirma gamybos įranga, prasidės 

įrangos instaliacijos darbai.  

Perdirbimo įranga bus pristatyta iš 

tiekėjų, kurie dirba įvairiose 

Europos vietose, o mūsų inžinieriai 

reguliariai pas juos lankosi, kad 

užtikrintų įrangos kokybę pagal 

mūsų reikalavimus, ir kad įranga 

būtų kuo nuodugniai ištiriama, iki 

kol bus pristatyta į vietą.  

Mes rūpinamės aplinka 

DOVISTA stengiasi sumažinti 

poveikį aplinkai, kiek tai įmanoma.  

Mūsų gamybos įrenginiai yra 

beveik neutralūs CO2 emisijų 

atžvilgiu, nes šiluma gaminama 

deginant medienos drožles ir 

kietąsias medines atliekas, likusias 

nuo gamybos. Keturios silosinės, 

kurios parodytos žemiau, yra 

skirtos laikyti pjuvenas, likusias nuo 

gamybos. Jos bus perdirbtos 

katilinėje, kad būtų galima 

generuoti šilumą pastatams.   

Kalbant apie triukšmą, mūsų 

triukšmo lygis yra beveik toks pats, 

kaip gatvės eismo triukšmas.  

Žmonių samdymas 

darbui fabrike 

 Mes matome, kad DOVISTA 

susilaukia didelio susidomėjimo 

Marijampolėje ir už jos ribų, ir dėl to 

labai džiaugiamės. Mums labai 

svarbu, kad į DOVISTĄ yra žiūrima 

kaip į profesionalią kompaniją, kuri 

teigiamai prisideda prie savo 

darbuotojų tobulėjimo ir palaiko 

gerus santykius su vietine 

bendruomene.  

Kad spėtume atsakyti į didelį kiekį 

laisva valia pareikštų prašymų, 

mes sukūrėme el. pašto adresą, 

nurodytą žemiau. Jūs galite 

atsiųsti savo prašymus dėl 

įsidarbinimo šiuo adresu: 

vacancies@dovista.com 

MŪSŲ PARTNERIAI 

Mūsų įmonės poreikis darbuotojams 
pastoviai plečiasi ir keičiasi. Darbo 
skelbimai apie ieškomus specialistus 
skelbiami mūsų partnerių 
svetainėse:  
Biuro 
(http://biuro.lt/job-offers),  
Alliance for Recruitment 
(http://www.afr.lt) arba  
CVO Simplika 
(http://www.cvo.lt). 
Skelbimai čia nuolat atnaujinami 
pagal poreikį. 
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