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Kelio žvaigždės artimiesiems
mojo iš lėktuvo
Rita MISIŪNIENĖ
Varžėsi tėveliai ir vaikai
Į Šeimų šventę, vykusią Įstros
aviaparke Panevėžio rajone, vieni
kruopščiai ruošėsi iš anksto, kiti
sumanė atvykti ekspromtu ar iš smalsumo. Iškilmingai paskelbus šventės
pradžią penkių skirtingų įmonių
deleguoti kandidatai, supažindinti
su užduotimis, pradėjo atsakingai
ruoštis rungtims. O visomis prasmėmis solidi komisija pagal penkiabalę
sistemą rengėsi vertinti šeimų pastangas ir kūrybingumą.
Vertindami dalyvius komisijos nariai priekaištavo dėl per mažo sirgalių
aktyvumo. Vieninteliai „Ukmergės
kelių“ darbuotojai atvyko puikiai
pasiruošę – siekdami aktyviai palaikyti savo kolegas, ukmergiškiai
vieningai kėlė plakatus aukštyn,
nuoširdžiai skandavo bei negailėjo
aplodismentų.
Kol kandidatai ruošėsi pristatyti
šūkį, repetavo himną „Kelio vyrai“
bei ruošėsi kitoms užduotims, garbingiems svečiams koncertavo
kelininkų bičiuliais tapę Panevėžio
A.Bandzos kūdikių ir vaikų namų
auklėtiniai bei solistės Milda ir Goda
iš G.Jakubėno modernaus dainavimo studijos.
Pasibaigus trečiajai užduočiai
– ryškiaspalvių kelininkų drabužių ir
įrankių demonstravimui ant podiumo,
svečiams ir dalyviams rezultatų teko
palaukti, nes visi buvo pakviesti į
vaikų olimpiadą.
Olimpiadoje noriai dalyvavo įmo-

Reklaminio veido konkurso dalyviai po diplomų teikimo ir dovanėlių dalybų nusifotografavo kartu su jų pasirodymus
vertinusia komisija.

nių darbuotojų vaikai ir anūkai bei
mažieji svečiai iš vaikų namų. Bėgimo ašine kelio linija bei virvės traukimo rungtyse nugalėjo draugystė.
Savo entuziazmu vaikus įkvėpė bei
po kojomis maišėsi šios olimpiados
simbolis Bebras (DST vadovas Kęstutis Simonavičius, vilkėjęs nemenkų
formų kostiumą), jis mažiesiems
dalyviams dovanojo ledų.

Labiausiai įsiminė skrydis
Susumavus komisijos ir žiūrovų
balsus, reklaminio veido nugalėtojais buvo paskelbta AB „Ukmergės
keliai“ DVP-5 objekto vadovo Valdo
Repečkos šeima.
Antrąją vietą užėmė AB „Panevėžio keliai“ vyr. darbų vadovo
Dariaus Leonavičiaus šeima, trečioji atiteko bendradarbio, ekska-

vatoriaus mašinisto Vytauto Imbraso
dukrai Redvitai. Į reklaminio veido
laimėtojų penketuką pateko ir UAB
„Keltecha“ bei AB „Sostinės gatvės“
darbuotojai.
Dalyviams buvo įteikti diplomai
pagal skirtingas nominacijas - už
originalumą, minties gilumą, fotogeniškumą bei
išradingumą.
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Penkiolikmetė patyrė šokiruojantį
Krymo užkulisių gyvenimą
Rita MISIŪNIENĖ

Dėl džiazinio dainavimo Gabrielė Mantuškaitė sutinka atsisakyti ne vieno pomėgio: tai ne paaugliška užgaida, tiesiog mergina tuo gyvena.

Iš tarptautinio prestižinio dainų konkurso „New wave“ („Naujoji banga“),
vykusio rugpjūčio pabaigoje Arteke, AB
„Panevėžio keliai“ personalo tarnybos
vadybininkės Jurgitos Mantuškienės
dukra Gabrielė grįžo pelniusi garbingą
antrąją vietą. Aukšto lygio konkurse
penkiolikmetė skirtingo amžiaus grupėse varžėsi su penkiolika dalyvių.
Garbė vienintelei iš Lietuvos
atstovauti savo šaliai G.Mantuškaitei
pelnytai atiteko po atrankos Rygoje,
kur balandį vyko Baltijos valstybių
jaunųjų dainininkų atranka. Joje
mergina įveikė visus savo varžovus ir
buvo pakviesta dalyvauti pusfinalyje
Maskvoje. Ten varžėsi net 89 solistai
iš įvairių pasaulio šalių, ir tik geriausieji buvo atrinkti dalyvauti Arteke. Į
tarptautinį konkursą Ukrainoje penkiolikmetė vyko kartu su dainavimo
mokytoju G.Jakubėnu, o už kelionę
pirmyn ir atgal bei dvi savaites
apgyvendinimo sumokėjo išrankūs

organizatoriai. Naujais talentais
nuolat pasipildantį prestižiškiausią
konkursą Europoje kasmet stebi per
šimtą milijonų žiūrovų, o finalininkus
vertina patys garsiausi Rusijos atlikėjai, todėl konkurso rengėjai negaili
pinigų naujų talentų paieškoms.
G.Mantuškaitė atliko du kūrinius
– animacinio filmo „Liūtas karalius“
garso takelyje įrašytą Eltono Džono
bei pasirinktą Kristinos Agileros dainas. Aukšto lygio konkurse per dvi
savaites, praleistas repeticijose su
geriausiais Rusijos stilistais, choreografais ir režisieriais, Gabrielė išmoko itin vertingų dalykų – kaip reikia
judėti scenoje, teisingai pasiskirstyti
energiją dainuojant.
Tačiau tą laiką ji ir dabar mena su
didele nuoskauda, mat profesionalūs
ir griežti organizatoriai iš jaunųjų dainininkų perdėtai reikalavo drausmės,
paklusti visiems jų nurodymams ir
stengėsi padaryti įspūdingą
šou, kartais reikalaudami
neįmanomų dalykų.
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Vietoj pietų
pertraukos
- anglų kalbos
pamokėlės
AB „Panevėžio keliai“ darbų
vadovas Jonas Albinas Janickas, šiuo metu skubantis vykdyti
tilto per Lėvens upę rekonstrukciją prie Karsakiškio, turi naują
neįprastą laisvalaikio užsiėmimą
- pietų pertrauką vagonėlyje
trumpina įsikniaubęs į anglų
kalbos vadovėlį.
Vyras teigia, kad anglų kalba
jam būtina norint normaliai susišnekėti su anūkais. Su Maiklu
jaunesniuoju J.A.Janickas teigia
bendraujantis internetu: „Per
skaipą mes su dukra ir anūku pasikalbame dažnai. Angliškai kol
kas išmokau tik pasisveikinti bei
dar keletą žodžių ir frazių, bet
vis tiek labai gera juos matyti.
Anūkas toks išdykęs ir smarkus,
nenustygsta vietoje, bet ateina ir
man jau pasako lietuviškai „aš
tave myliu“. Taigi ir aš labai noriu
kažką malonaus jam pasakyti,
paklausti.“
J.A.Janicko dukra Jūratė su
vyru Maiklu gyvena JAV, Arizonos valstijoje, o jos vaikutis,
pasak senelio, labai panašus į
indėniuką ir lietuviškai nekalba.
Demonstruodamas beribį atsidavimą mažajam vaikaičiui senelis
Jonas, vienas talentingiausių
ir darbščiausių darbų vadovų,
nepasiduoda bendradarbių traukiamas per dantį ir atkakliai kala
svetimos kalbos žodžius.
Tiesa, šiuo metu anglų kalbos žinios trumpam įšaldytos,
mat visą dėmesį tenka skirti
tiesioginiam darbui. Tačiau radęs laisvą minutę J.A.Janickas
toliau atkakliai pasiners į naująjį
pomėgį.
Darbų vadovo sūnus Mindaugas, gyvenantis Didžiojoje
Britanijoje, dar nevedęs, bet niekada negali žinoti, kada prireiks
užsienio kalbos žinių.

Nenorėdamas atsilikti nuo žmonos
Linos, kuri jau du kartus viešėjo
Amerikoje pas dukrą, darbų vadovas J.A.Janickas užsispyrė išmokti anglų kalbą, kad pasikalbėtų su
šešiamečiu Maiklu.
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„Šventės ypač laukė vaikai, jiems
tai didžiausia pramoga – ypač daug
emocijų buvo skrendant lėktuvu“,
- šypsojosi prisiminęs V.Repečka,
su žmona Rasa auginantis vyresnėlį
Paulių ir jaunėlį Tomą. Šeimos nariams skrydis, kurį dovanojo aplink
Panevėžio miestą nugalėtojus sportiniu keturviečiu lėktuvu skraidinęs AB
„Panevėžio keliai“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas, paliko ryškių
įspūdžių, nors vyras prisipažino, kad
iš pradžių viskas atrodė kiek bauginančiai. Pasak V.Repečkos, tokios
šventės šeimoms - gera proga pabūti
kartu, nes vasarą per darbus laisvesni
lieka tik vakarai. Pasiteiravus, ar kas
pasikeitė laimėjus AB „Panevėžio
keliai“ įmonių grupės veido statusą,
V.Repečka patikino, kad ir santykiai
su kolegomis ir valdžia liko tokie pat
dalykiškai geri.
Garbingą antrają vietą užėmęs
AB „Panevėžio keliai“ vyr. darbų
vadovas D.Leonavičius rungtis sėkmingai įveikė su žmona ir kolege
inžiniere-sąmatininke Vilma bei
mažuoju Viliumi. Šiai šeimai skrydis
R.Vyžinto pilotuojamu lėktuvu taip
pat buvo vienas įsimintiniausių triukų:
„Jau artėdami prie tėvų namų spėjome paskambinti, kad jie išeitų laukan.
Kai lėktuvas pasivertė šonu, tėvai
pamatė mus praskrendančius, vieni
kitiems mojavome. Buvo labai šaunu.
Tai sūnui patiko labiau už estafetes
- iš pradžių vaikas bijojo pakilti į orą,
o paskui nurimo ir labai smalsiai dairėsi pro lėktuvo langus“, - šypsojosi
prisiminęs D.Leonavičius.
Ypatingų šeimos tradicijų dar
neturinčiai jaunai šeimai energingas
lyg vijurkas trimetis sūnelisVilius
iškrečia visokių eibių, tačiau kartais
ir nevaikiškai samprotauja. Vaikų
darželyje mažyliams buvo skirta užduotis papasakoti apie tėvelių darbą,
ir mažasis Vilius išpyškino: „Tėčio
darbas – popieriai, kompiuteris ir

Leonavičių šeima reklaminio veido
rinkimams delegavo tik trimetį vilių,
bet organizatorių buvo įkalbėti pasirodyti trise.

Komisijoje dirbo (iš kairės): AB PK nekilnojamojo turto administratorė Nijolė
Lukjančiuk, AB „Ukmergės keliai“ direktorius Vytas Kromelis, AB PK finansų
ir ekonomikos direktorė Danutė Valentina Blaškienė (komisijos pirmininkė),
ilgametė AB PK ekonomistė Janina Keršulienė, UAB „Sostinės gatvės“ mechanizacijos ir komercijos direktorius Saulius Radzevičius bei AB PK informacinių
technologijų skyriaus vadovas Dainius Kudokas.
Savo atstovus konkurse entuziastingai palaikė „Ukmergės kelių“ sirgaliai.

Olimpiados simboliu persirengęs K.Simonavičius stengėsi, kad vaikams skirtos
rungtys atitiktų olimpinę dvasią.
Ukmergiškių Repečkų šeimai aplinkinių dėmesio nestigo ir iki varžybų: šeima
draugiška, o vyresnėlis - kaip iš akies luptas populiarios komedijos „Vienas
namuose“ pagrindinio vaidmens atlikėjas Macaulay Culkinas.

kuprinė.“ D.Leonavičius juokiasi: „Iš
tiesų taip ir yra – įvairius dokumentus reikia pildyti ir tai užima nemažai
laiko, kompiuteriu vyksta pagrindinis
darbas, be jo niekaip neišsiversi, o
visos darbo priemonės ir apranga
sudedama į portfelį bei į ryškiaspalvę
kelininko kuprinę“.
Ekskavatoriaus mašinisto Vytauto
Imbraso dukra, šešiolikmetė Redvita
Imbrasaitė irgi varžėsi rungtyse
dėl garbės tapti įmonės reklaminiu
veidu. Šeimų šventė trečiąją vietą
užėmusiai merginai buvo labai smagi:
„Mes apžiūrėjome lėktuvą, ten taip

įdomu ir sudėtinga, pasėdėjau prie
vairalazdės, kūrėme naują mados
stilių su kelininkų drabužiais - tiek
atrakcijų buvo. Ir koncertas gražus.“
Biologija bei dirbinių iš vytelių pynimu
besidominti ir didžiąją laisvalaikio
dalį prie kompiuterio praleidžianti
R.Imbrasaitė neslėpė, kad jai pilotuoti
lėktuvą būtų gana įdomu – beliktų
tik gerai išmokti valdyti ir gauti piloto
licenciją.
UAB „Keltecha“ darbuotojos - personalo vadybininkė Dalia Pacenkaitė
ir apskaitininkė Julija Sokolova su
dukterėčia Nikole, užėmusios ketvir-

tąją vietą, pasidžiaugė, kad tokia nuotaikinga šventė paliko labai gerų įspūdžių ir jie išliks ilgam. „Šeimų šventė
labiausiai įsiminė, nes akcentuota
jos tematika - viskas skirta būtent
kelininkams“, - sakė D.Pacenkaitė.
Šventės įspūdžius moteris papasakojo ten nebuvusiems kolegoms, o
dalyvavimą liudijantis diplomas rado
garbingą vietą darbo kabinete.
Penktoji vieta atiteko UAB „Sostinės gatvės“ brigadininkui Aivarui Bū-

„Keltechos“ komandos merginos
muzikiniame konkurse.

Užkietėjęs žvejys Aivaras Būblaitis
ant podiumo demonstravo indėniškus
motyvus.

Šešiolikmetei Redvitai Imbrasaitei
buvo labai įdomu persikūnyti į kelininkę.

Šventės dalyvius subūrė PK ženklo fotografavimas iš oro.

blaičiui, kurį kolegos apibūdina kaip
darbštų, šmaikštų, draugišką, mylintį
pinigus, tikrą suvalkietį ir mėgstantį
sočiai pavalgyti.
Ragavo kareiviškos košės
Po iškilmingos apdovanojimo ceremonijos nugalėtojai ir visi šventės
svečiai rinkosi dar vienam svarbiam
įvykiui - fotografuoti PK reklaminį
ženklą iš oro. Užsidėję ryškias oranžines kelininkų panamas dalyviai
buvo paprašyti išsirikiuoti pievoje į
pažymėtas PK raides, o Stetiškių
aeroklubo nariai parasparniu pakėlė
į orą fotografą Gintarą Lukoševičių.
Nusifotografavę PK reklaminio
ženklo kūrimui šventės dalyviai buvo
pakviesti pasivaišinti ilgai laukta
gardžia kareiviška koše bei arbata,
kurias lauko virtuvėje išvirė Lietuvos
šaulių sąjungos Šiaulių apskrities generolo P.Plechavičiaus šaulių 6-osios
rinktinės atstovas.
Gintaro Lukoševičiaus ir Vlado
Bukėno nuotr.

Parasparniu leidžiasi Audrius Lynikas.

Rokiškio filialas

Rokiškėnų objektų sąraše
– ir takas į Karvės olą

Vandenvežio vairuotojas, kelio darbininkas veteranas Vytautas Paberžis.

Kelyje Rokiškis - Juodupė - Onuškis - Ilzenbergas. Iš kairės - kelio darbininkas
Remigijus Roličius, klotuvo operatorius Rolandas Baronas, kelio darbininkas
Rolandas Skuturna.

Rasa ČEPIENĖ

- kelio Kaunas - Zarasai - Daugpilis
ruožo nuo 137,25 iki 142,00 kilometro rekonstrukcija. Iki darbų sezono
pabaigos bus rekonstruota 4,75
kilometro kelio, ties Vaikutėnų gyvenviete įrengtas apšviestas požeminis
tunelis pėstiesiems.
Baigiami Žvyrkelių asfaltavimo

Po neįprastai ilgai užsitęsusios
žiemos itin karštą vasarą darbų stygiumi AB „Panevėžio keliai“ Rokiškio
filialas nesiskundė.
Vienas svarbiausių šiais metais
vykdomų Rokiškio filialo projektų

Prierašai:
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Darbas plentvolio mašinistą Raimondą Gasiūną ne tik maitina, bet ir linksmina.
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Pavyzdžiui, viena stilistė užsispyrė penkiolikmetei visiškai trumpai
nukirpti vešlias ilgas garbanas. Tai
šokiravo ne tik jaunąją solistę, bet ir
jos tėvus. Konkurse užteko ir pavydo
protrūkių: „Turbūt dėl labai griežtų
reikalavimų jautėsi kai kurių konkurso
dalyvių priešiškumas, ir dvi mergaitės netgi išdrįso stumdytis scenoje,
mums dainuojant dvi rusiškas dainas“, - prisiminė G.Mantuškaitė.
Savarankišką, tvirto charakterio,
gabią dukrą auginanti J.Mantuškienė
per tas dvi savaites taip pat išgyveno
didelį nerimą: „Gerai žinau, ką reiškia
dainuoti užkimus, kai to reikia, bet galimybės ribotos. Supratau jos savijautą, nuotaikas, ir kaip galėdama dukrą
guodžiau telefonu. Tą sunku ištverti
ir suaugusiam žmogui, bet žinau – ji
sąžininga kovotoja, atiduodanti visas
jėgas dainavimui. Gabrielei tai buvo
didelis gyvenimo išbandymas, mums
taip pat.“

Dėl tvankaus oro, permainingo
vėjo bei kondicionuojamų patalpų
merginai teko ne tik gydyti gerklę,
saugoti balsą, bet ir užkimusiai išdainuoti aukštas natas.
Tokio kontrasto galėjo nepastebėti eiliniai klausytojai, bet tik ne įgudusios ir jautrios komisijos narių ausys.
Tačiau dėl talento už abi dainas buvo
skirti gan aukšti balai. Nuolatinis
nuovargis, atiduotos dainavimui visos
pastangos, filmavimai pučiant vėjui
laivo denyje, nutrinti iki kraujo kulnai
bei kitos patirtos stresinės situacijos
visgi baigėsi – sąžiningai finale iškovojusi antrąją vietą G.Mantuškaitė,
kaip ir visi dalyviai, buvo apdovanota
diplomu, jai įteiktas profesionalus
elektrinis muzikos instrumentas.
Klasikinį dainavimą studijuojanti
penkiolikmetė, jos dainavimo mokytojo įsitikinimu, turi talentą, įdeda
labai daug darbo, moka jausti sceną
bei palaikyti ryšį su klausytojais,
todėl jai pranašaujama perspektyvi
ateitis.

programos Panevėžio ir Utenos regionuose darbai. Panevėžio apskrityje išasfaltuoti 7 kelio ruožai, kurių
bendras ilgis - 22,46 km žvyrkelių,
Utenos apskrityje - vienas ruožas.
Tęsiami 2008 metais pradėti
Rokiškio miesto apvažiavimo darbai.
Topolių gatvė, kuri yra šio apvažiavimo
dalis, bus baigta šiemet, įpusėjo naujos jungiamosios gatvės nuo Topolių iki
Taikos - Vilties gatvių sankryžos statyba. Taikos ir Vilties gatvių sankryžos
rekonstrukcija į žiedinę sankryžą, kuri
taip pat yra apvažiavimo dalis, šiais
metais dar nebus pradėta.
Iki darbų sezono pabaigos bus
rekonstruota Respublikos gatvė
Rokiškio mieste. Rekonstrukcijos
metu įrengta nauja gatvės danga,
šaligatviai, gatvės apšvietimas.
Rugsėjo mėnesį pradėti krašto
kelio Kupiškis - Utena ruožo nuo
51,01 iki 51,06 kilometro remonto
darbai, kurių metu kelio sankasa bus
sustiprinta geosintetiniais poliais.
Rokiškėnai dirba ir Zarasų mieste, kur rengiama nauja asfaltbetonio
danga centrinėje miesto gatvėje,



Kelyje Kaunas - Zarasai - Daugpilis polių galvučių montavimo darbus vykdo
(iš kairės) brigadininkas Dainius Balaišis, kelio darbininkai Dovydas Mackus
ir Robertas Čižiūnas.

Ties dvaro teritorija atkuriamas autentiškas akmenų grindinys.

sutampančioje su magistraliniu keliu
A6 Kaunas - Zarasai - Daugpilis.
Rokiškio miete pradedamas
vykdyti projektas „4 automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas Vilties ir
Jaunystės gatvėse bei pėsčiųjų takų
įrengimas Rokiškio mieste“. Darbų
pabaiga - 2011 m. rugpjūčio 30 d.

Rokiškėnai triūsia ir Biržuose,
kur, vadovaujantis sutartimi su Biržų
regioninio parko direkcija, rekonstruojamos automobilių stovėjimo
aikštelės, kelio atkarpa ir takas prie
gamtos paminklo Karvės ola.
Vasaros darbų akimirkas užfiksavo fotografas Andrius Repšys.

Darbų vykdymo zonoje –
paslaptingas kelio ženklas
Nuo kelio A6 Kaunas-ZarasaiDaugpilis rekonstruojamo ruožo,
važiuojant žvyrkeliu link Vaikutėnų
gyvenvietės, ties Draničėnų kaimu
aptiktas mįslingos reikšmės kelio
ženklas su dvipūde. Šį ženklą Darbų
vadovas Gediminas Kiukys užfiksa-

vo su vairuotoju Regimantu Kišūnu
iš samdomos R.Kavoliūno IĮ, vykdant
kelio ženklų atstatymo darbus.
Iš rangovams, ir subrangovams
neduoda ramybės klausimas, ką
galėtų reikšti toks kelio ženklas Europos Sąjungos valstybės kelyje?

Apklausos rezultatai:
Respondentas
Projektų inžinierius Kristijonas
Steponavičius
Ekonomistas Justas Janulionis
DS S tarnybos vadovas
Kęstutis Simonavičius
Biuro administratorė Rita
Misiūnienė
Inžinierė-sąmatininkė Rima
Kviliūnienė
Anonimas

Atsakymas
Turbūt 32 kilogramų kliūtys turėtų būti šiame kely. Gal tai įspėjimas,
kad alaus bačkutės ant kelio mėtosi…
Tik kultūristams, galiūnams, arba tai Žydrūno Savicko kelias. Tokią
dvipūdę norėčiau turėti namuose, gerai būtų draugus patikrinti...
Kelias skirtas vaikams ir šiuolaikinėms manekenėms, nes labai
plona kelio danga, arba su savimi reikia tempti papildomą balastą,
nes pūs stiprus vėjas...
Kadangi darbai prie kelio reikalauja didelės ištvermės, nuo šiol į
kelininkus bus priimami vyrai, kurie nepailsdami sėkmingai pakels
dvipūdę bent penketą kartų...
Gal šitas draudžiamasis ženklas sveria 32 kilogramus ir žmogus
vargsta, stengdamasis jį išlaikyti...
Čia aiškiai pasakyta, kad tuo keliu važiuoti bus galima tik vežantis kyšį,
kurio svoris neviršytų nustatytų kilogramų... Bulvių maišas netiks...

 Ypatumai

Kelių statybos ypatumai JAV ir Lietuvoje
Palyginamieji rodikliai linksmai

Pakelės vaizdus už Atlanto 2010 metų liepą užfiksavo fotografas Andrius Repšys, lydėjęs panevėžietį triatlonininką Vidmantą
Urboną pergalingo plaukimo per Jeloustouno ežerą Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) metu.
Didžiausias gėlavandenis Šiaurės Amerikos ežeras yra Vajomingo valstijoje. Užfiksuoti vaizdai yra iš kelionės į Jeloustouno
nacionalinį parką, iš kurio startavo plaukikas.

AB „Panevėžio keliai“

JAV kelių statytojai

60-mečio proga

Juozą Gritėną, vairuotoją
(1950 08 10).

55-mečio proga

Danielių Žigą, projektų vadovą
(1955 07 21);
Valdą Stankevičių, kelininką
(1955 07 24);
Alvydą Malinauską, ekskavatoriaus
mašinistą (1955 08 08);
Rimantą Juodelę, autogreiderio
mašinistą (1955 08 13);
Joną Straževičių, automobilių
šaltkalvį (1955 08 29);
Antaną Užkurėlį, autokrano
mašinistą (1955 09 08).

50-mečio proga

Vytautą Imbrasą, ekskavatoriaus
mašinistą (1960 07 25);
Valentiną Jankeliūnienę,
apskaitininkę (1960 08 04);
Vitalį Marščionką, projektų vadovą
(1960 08 22);
Romaldą Vadlugą, vairuotoją
(1960 09 08).

45-mečio proga

Virgilijų Budreiką, suvirintoją
(1965 08 25);
Vygintą Balčiūną, vairuotoją
(1965 09 19);
Virgilijų Stašį, tekintoją
(1965 09 20);
Eugenijų Kavaliauską, traktorininką
(1965 09 27).

40-mečio proga

Saulių Šlamą, frezos mašinistą
(1970 08 05);
Ritą Kiršienę, laboratorijos vedėją
(1970 09 02);
Artūrą Žukauską, darbų vadovą
(1970 09 09);
Raimondą Muralių, plentvolio
mašinistą (1970 09 27);
Valdą Gudaitį, klotuvo mašinisto
padėjėją (1970 09 30).

35-mečio proga

Valdemarą Magylą, darbų vadovą
(1975 07 13);
Ričardą Baltrūną, kelininką
(1975 09 15).

30-mečio proga

Rolandą Lukoševičių, kelininką
(1980 07 16);
Donatą Tvarijoną, kelininką
(1980 07 18).

25-mečio proga

Agnę Aržuolaitienę, kelininkę
(1985 08 20);
Inetą Svilo, projektų inžinieriaus
padėjėją (1985 09 04);
Nerijų Lukšę, frezos mašinistą
(1985 09 05).

20-mečio proga

Mantą Rauckį, kelininką
(1990 07 10).

Draugiški aplinkai

Vabalninko aplinkkelyje dirbančių
kelininkų mechanizmus saugo ir geranoriškai nusiteikusi ožkytė.
Leidėjas AB „Panevėžio keliai“
Rasa Čepienė, tel. +370 611 48133,
el.p. rasa.cepiene@paneveziokeliai.lt
Rita Misiūnienė, tel. +370 45 508646
el.p. info@paneveziokeliai.lt
Loreta Deksnytė, tel. +370 458 51698,
el. p. rokiskis@paneveziokeliai.lt

