„Aš neįsitempiu“, - paaiškino
jubiliejinio vakaro vedėjas
Vytautas Šapranauskas,
valdybos pirmininkui Gvidui
Drobužui pasiteiravus, kaip
aktorius atsipalaiduoja.
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AB „Panevėžio keliai“ kolektyvui –
prestižiniai apdovanojimai

Techniniam direktoriui Viliui Gražiui - susisiekimo ministro padėka už šiuolaikiškų technologijų kūrimą ir diegimą kelių statybos srityje.

Rasa ČEPIENĖ
Dešimtmečiais skaičiuojamas AB
„Panevėžio keliai“ darbuotojų indėlis
į susisiekimo infrastruktūros vystymą
įvertintas šalies mastu.

Kolektyvui 45-erių metų veiklos sukakties proga už indėlį
į šalies kelių infrastruktūrą ir
lietuviškų kelių statybos tradicijų
puoselėjimą dėkojo Lietuvos Respublikos Vyriausybė bei premjero

Andriaus Kubiliaus sveikinimus
atvežęs LR Seimo narys Vitas
Matuzas.
LR Susisiekimo ministro Eligijaus
Masiulio padėkos buvo įteiktos AB
„Panevėžio keliai“ techniniam direk-

toriui Viliui Gražiui, finansų ir ekonomikos direktorei Danutei Valentinai
Blaškienei, buvusiam ilgamečiam
Gamybinio-techninio skyriaus viršininkui Vytautui
Blažiui.
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Netekome
kolegos
2010 metų kovo 2 dieną kolegos į paskutinę kelionę palydėjo
ilgametį AB „Panevėžio keliai“
mechanizacijos direktorių Vilių Matiliūną. Po sunkios ligos jo gyvybė
užgeso vasario 26-osios rytą.
Vilius Matiliūnas, baigęs Kauno politechnikos institutą, tuometėje Panevėžio kelių statybos
valdyboje Nr.5 mechaniku pradėjo
dirbti 1966 metų rugsėjį. 1972 metais jis buvo paskirtas vyriausiuoju
mechaniku, 1988-aisiais - mašinų
eksploatacijos ir remonto skyriaus
viršininku.
Atkūrus nepriklausomybę keitėsi įmonės juridinis statusas ir pareigybių paskirstymas. V.Matiliūnas
buvo paskirtas mechanizacijos
direktoriumi ir vadovavo visam
judančiam technikos ūkiui.
V.Matiliūnas - vienas senosios
kelių statybos įmonės kartos vadovų, savo kailiu patyręs ir betarpiškai dalyvavęs įmonės techninėje
ir technologinėje raidoje.
Amžino poilsio ilgametis mechanizacijos direktorius atgulė
savo tėviškėje Radviliškio rajone,
kur gimė ir augo jis pats, trys jo
broliai ir keturios seserys.
Viliaus broliai Domininkas
Matiliūnas ir Anzelmas Mateliūnas - taip pat ilgamečiai įmonės
darbuotojai. 54 metų Domininkas
Matiliūnas dirba vyriausiuoju darbų
vadovu, o Anzelmas Mateliūnas iki
išeidamas į užtarnautą poilsį dirbo
mechaniku.

Krepšinio ekipos renesansas
Anicetas PRANSKŪNAS

Atjaunėjusi „Panevėžio kelių“ ekipa po trejų metų pertraukos vėl gina
įmonės garbę krepšinio aikštelėje.
„Cido“ arenos organizuojamoje
VIP lygoje kelininkai-krepšininkai
iškopė į finalą ir yra ryžtingai nusiteikę kovoti dėl čempiono titulo.
„Prastas tas kareivis, kuris nesvajoja tapti generolu“, - apie ambicijas
iškovoti bent prizinę vietą kalbėjo
dabartinis komandos vadovas,
tiekėjas vadybininkas Vidmantas
Jankauskas.
Įmonės krepšinio komandos renesansas prasidėjo 2009 metų rudenį, kai „Cido“ arenos administracija
VIP ložes nuomojančioms įmonėms
pasiūlė suburti savo komandas ir
dalyvauti VIP lygos rungtynėse.
Vienas iš pirmųjų entuziazmą
parodė įmonės ir ankstesnės krepšinio komandos senbuvis, vyriausiasis
darbų vadovas 54 metų Domininkas
Matiliūnas. Pasak veterano, motyvuoja vien galimybė žaisti puikioje
krepšinio aikštelėje, kur
vyksta tarptautinės LKL
lygio varžybos.
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Vilius Matiliūnas (1947–2010) su
broliais Domininku (kairėje) ir Anzelmu (viduryje).

Dėl poilsio
dienų perkėlimo

Pirmoje eileje iš kairės: Kęstutis Styra, Renaldas Smetonis, Mantas Jokubauskas, Marius Matiliūnas. Antroje eileje iš
kairės: Domininkas Matiliūnas, Ričardas Sakalauskas, Evaldas Kadys, Aurimas Gudonis, Valdemaras Magyla, Nerijus
Ovaldas ir Vidmantas Jankauskas.

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 161 straipsnio 8 dalimi,
generalinio direktoriaus įsakymu
AB „Panevėžio keliai“ perkeliamos
poilsio dienos:
– Poilsio diena iš 2010 m.
rugsėjo 18 d. (šeštadienio) perkelta į 2010 m. vasario 15 d.
(pirmadienį).
– Poilsio diena iš 2010 m.
rugpjūčio 21 d. (šeštadienio)
perkelta į 2010 metų kovo 12 d.
(penktadienį).

 Aktualijos
Jubiliejiniai
metai bus
sudėtingi
Visos šalies kelių sektoriaus
įmonės 2009 metus žymėtų juoda
spalva, nes užsakymų buvo mažai, dirbti teko skolon, o kartais
- ir pusvelčiui.
Preliminariais duomenimis,
AB „Panevėžio keliai“ pardavimų
apimtys 2009 metais (be antrinių
ir asocijuotų įmonių), palyginti
su 2008-aisiais, sumažėjo 43
procentais.
Pardavimų apimtys nukrito
į 2005-2 0 0 6 m e t ų l y g į . To k i e
rezultatai ir buvo prognozuoti,
nes Kelių priežiūros ir plėtros
programos (KPPP) finansavimas,
palyginti su 2008 metais, sumažėjo 57 procentais, tai yra daugiau
kaip milijardu litų (nuo 1814 mln.
Lt 2008 metais iki 776 mln. Lt
2009 metais).
AB „Panevėžio keliai“ 2009
metais rekonstravo tris magistralinio kelio Kaunas-Zarasai-Daugpilis ruožus, stiprino dvi atkarpas
tarptautinėje magistralėje „Via
Baltica“, vykdė Vilniaus vakarinio
aplinkkelio I ir IA etapų darbus,
baigė IX Kretos koridoriaus geležinkelio tiltų rekonstrukciją, atliko
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Trakai-Lentvaris-Mūrinė Vokė
ruožo nuo 0,04 iki 3,77 kilometro
kelio dangos stiprinimo ir platinimo darbus bei kita.
2010 metais kelių sektoriaus
įmonės, tarp jų - ir „Panevėžio
keliai“, prognozuoja šiek tiek
didesnes pardavimų apimtis.
KPPP darbams 2010 metais
skirta 881,749 mln. Lt valstybės
biudžeto lėšų (2009 metais buvo
775,716 mln. Lt).
Kita vertus, tik labai maža
vadinamojo kelių fondo dalis yra
skiriama kelių remontui ir statybai.
Didžiausios viltys 2010 metais
dedamos į ES lėšomis finansuojamus projektus.
AB „Panevėžio keliai“ 2010
metus pradėjo su solidesniu užsakymų sąrašu, nei buvo prieš
metus. 2009 metų pabaigoje AB
„Panevėžio keliai“ pasirašė sutartį
dėl žvyrkelių asfaltavimo programos darbų Panevėžio ir Utenos
regionuose. Iki rudens šiuose
objektuose planuojama atlikti 44,8
mln. Lt vertės darbų.
Vasario mėnesį su Lietuvos
automobilių kelių direkcija pasirašyta sutartis dėl valstybinės reikšmės kelio Anykščiai-Panevėžys
ruožo rekonstrukcijos.
Pagal sutartį iki liepos 28 dienos numatoma rekonstruoti kelio
Anykščiai-Panevėžys ruožą nuo
39,65 iki 48,1 kilometro ir tiltą per
Nevėžį. Darbų apimtys sieks apie
9,5 mln. Lt.
Iš dalies sprendžiantis finansavimo klausimams atnaujinti
Vilniaus vakarinio aplinkkelio I ir
IA etapų statybos darbai. 2010
metais bus tęsiami Panevėžio
miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo darbai, Panevėžio pramonės
parko infrastruktūros objektų,
tarp jų - ir dviejų naujų gatvių
statyba, Vabalninko miestelio
aplinkkelio rekonstrukcija, Pasvalio rajono kaimų gatvių asfaltavimo darbai.
Minėtiems darbams vykdyti
nebus išnaudoti visi turimi pajėgumai, todėl nuolat dalyvaujama konkursuose užsakymams
gauti.

AB „Panevėžio keliai“ kolektyvui –
prestižiniai apdovanojimai

Vytautui Blažiui (kairėje), kelių statybai paskyrusiam 45-erius metus, kolegos
dėkojo už viso gyvenimo darbą.
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AB „Panevėžio keliai“ ilgamečiai
darbuotojai sulaukė garbingų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
LR Susiekimo ministerijos (LAKD),
asociacijos „Lietuvos keliai“ padėkų. Įmonės darbuotojams dėkojo

Panevėžio miesto ir Pasvalio rajono
savivaldybių vadovai, Karaliaučiaus
srities kelių ūkio valdybos direktorius
Genadijus Leibovičius.
Už sėkmingą verslo ir mokslo
partnerystę AB „Panevėžio keliai“
buvo įteikta VGTU senato pirmininko Donato Čygo padėka, jubiliejinio

Danutei Valentinai Blaškienei, neseniai minėjusiai gražią asmeninę sukaktį,
padėką teikia LR Susisiekimo ministerijos kancleris Alminas Mačiulis.

renginio dalyvius laimino J.E. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.
Šiltus padėkos žodžius kolegoms
išsakė bendrovės valdybos pirmininkas Gvidas Drobužas. Bendrovės vadovų padėkos buvo įteiktos
ilgamečiams įmonės darbuotojams,
pastaraisias metais išėjusiems į

užtarnautą poilsį.
„Aukštas mūsų įmonės kolektyvo
darbo įrezultatų vertinimas įpareigoja
ir ateityje išlaikyti ne žemesnį lygį.
Tam prireiks kiekvieno mūsų pastangų“, - sakė AB „Panevėžio keliai“
generalinis direktorius Virmantas
Puidokas.

Krepšinio ekipos renesansas
1

Komandos vadovo Vidmanto
Jankausko teigimu, pagrindinis varžybų krūvis atitenka jaunimui, nes
daugelis varžovų komandų narių
yra daug jaunesni, o pats 45-erių
Vidmantas su kolega Domininku kai
kurias varžybas praleidžia ant atsarginių suolelio, nes jėgos akivaizdžiai
nelygios. Komandos vadovo nuomone, jaunimas labai perspektyvus
- juos jau kviečia žaisti ir aukštesnio
lygio komandos.
„Panevėžio kelių“ komanda
drausmingai treniruojasi du kartus
per savaitę AB „Panevėžio ener-

gija“ salėje, o „Cido“ arenoje VIP
lygos varžybos organizuojamos
tuomet, kai namuose žaidžia Panevėžio „Techasas“ (LKL). VIP
lygos varžybose organizuojami du
kėliniai po 15 minučių.
Krepšinis kelininkų įmonėje
turi labai gilias tradicijas. Anapilin
išėjęs ilgametis bendrovės vadovas
Algimantas Butkūnas buvo didelis
krepšinio entuziastas. Krepšinį
jis žaidė dar gimnazijoje, vėliau tuomečiame Kauno politechnikos
institute. Dirbdamas kelių statybos
įmonėje A.Butkūnas sportavo su
veteranais, buvo išrinktas Panevėžio miesto krepšinio klubo

prezidentu. Krepšinio turnyrus tarp
kelininkų komandų aktyviai organizuodavo kelių sektorių kuravusi
ministerija.
„Panevėžio kelių“ bendrovei
tapus Panevėžio krepšinio klubo
rėmėja, buvo organizuojamos Verslo lygos rungtynės. Įmonei tada
atstovavo ir ne vieną prizinę vietą
iškovojo darbų vykdymo padalinio
vadovo Ričardo Legio vadovaujama ekipa, kurioje buvo ir techninis
direktorius Vilius Gražys, Kokybės
sistemos ir kokybės kontrolės tarnybos vadovas Alfredas Pakštas,
projektų direktorius Audrius Butkūnas ir kiti.

Naujoji AB
„Panevėžio keliai“ ekipa:
1. Vidmantas Jankauskas (vadovas)
2. Aurimas Gudonis
3. Paulius Jankauskas
4. Mantas Jokubauskas
5. Evaldas Kadys
6. Valdemaras Magyla
7. Domininkas Matiliūnas
8. Marijus Matiliūnas
9. Nerijus Ovaldas
10. Ričardas Sakalauskas
11. Renaldas Smetonis
12. Kęstutis Styra

Įdiegta ES standartus
atitinkanti integruota vadybos sistema
Irena MAKRICKIENĖ
Siekiant AB „Panevėžio keliai“ įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistemą, 2009 m. spalio 19 d. generalinio direktoriaus įsakymu
techninis direktorius Vilius Gražys buvo paskirtas vadovybės atstovu,
atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal LST
1977:2008 (Originalo žymuo BS OHSAS 18001:2007) standarto reikalavimus įgyvendinimą, integravimą ir suderinimą su bendrovėje veikiančia
kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 ir ISO
14001:2004 standartų reikalavimus.
Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimo grupėje
dirbo DSS tarnybos vadovas Kęstutis Simonavičius, Rokiškio filialo direktorius Almantas Pupelis ir vyresnioji kokybės vadybos sistemos priežiūros
inžinierė Irena Makrickienė.
Naujos sistemos diegimo procese buvo peržiūrėtos ir koreguotos įmonėje veikiančios integruotos vadybos sistemos procedūros, dokumentacija,
išleistas naujas Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistemos vadovas, peržiūrėta ir patvirtinta nauja AB „Panevėžio
keliai“ integruotos vadybos sistemos politika.
AB „Panevėžio keliai“ integruotos vadybos sistemos atitiktį standartų
reikalavimams įvertino sertifikavimo paslaugas teikianti įstaiga UAB „Bureau Veritas Lit“. Sertifikacinių auditų metu, kurie vyko 2010 m. sausio 28 d.
(I etapas) ir vasario 18-19 dienomis (II etapas), UAB „Bureau Veritas Lit“
nustatė, kad AB „Panevėžio keliai“ sveikatos ir saugos darbe vadybos sistema parengta ir įdiegta. AB „Panevėžio keliai“ integruota vadybos sistema
tenkina standartų ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
reikalavimus.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

AB „Panevėžio keliai“ kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika - visų tarpusavyje susijusių procesų vadyba,
siekiant užtikrinti tiesiamų kelių ir statomų tiltų (viadukų) bei gaminamų
produktų kokybę, nuolat gerinant kokybės rodiklius, aplinkos apsaugos
bei darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmingumą.
Ši politika įgyvendinama:
Nuolat vykdant užsakovo teisinius bei kitus reikalavimus;
Nuolat gerinant kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir
sveikatos vadybos sistemos rezultatyvumą;
Tobulinant naudojamas ir diegiant naujas aplinkos taršą mažinančias
saugias technologijas;
Pasirenkant tinkamas medžiagas ir subrangovus;
Taikant taršos, darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos priemones;
Rūpinantis darbuotojų mokymu ir tobulėjimu;
Gerinant darbo aplinką, mažinant pavojingus žmogui veiksnius;
Skatinant kiekvieną darbuotoją dalyvauti įmonės vadybos sistemos tobulinime ir skatinant suprasti savo veiklos poveikį aplinkai bei
žmogui.

Sukaktis

Kaip AB „Panevėžio keliai“
iš Vingių Jono žmogų padarė



Linksmi dialogai, parengti pagal knygą „Kelio žmonės“
PROFESIJA

Dievas: - Kelininko profesija yra užkratas. Jis gali plisti per Kadrų
skyrių.
Velnias: - Lengviausias kelias.
Dievas: - Per meilę.
Velnias: - Taip atsiranda dinastijos.
Dievas: - Būna polytinis kelias.
Velnias: - Bendru sutarimu.
Dievas: - O šiaip - nežinomi Viešpaties keliai.
Velnias: - Juos gali žinoti tik Virmantas...

ORŲ PROGNOZĖ

Dievas: - O dabar apie orą...
Velnias: - Ketvirčiuota orų prognozė „Panevėžio keliams“.
Dievas: - Pirmasis ketvirtis - „Žiemos rūpesčiai“. Iš labdaringų Vakarų
pro šalį plauks pritvinkę investicijų debesys. Tikėkimės, nepralis. Nepralįs
pro mus. Šilta sėdynė padės išlaikyti šaltą galvą.
Velnias: - Antrasis ketvirtis - „Pavasario linksmybės“. Laukiama perkūnija
iš viršaus su aistringais išlydžiais apačioje. Tikėtina didelė skersapūtė su
darbuotojų kruša.
Dievas: - Trečias ketvirtis - „Vasaros darbai“. Akmenys paplentėm kauks,
pažaliuos barzda. Žmona, lauk manęs, kai nebelauks niekas niekada.
Velnias: - Ketvirtas ketvirtis - „Rudens gėrybės“. Bus tas pats šūds, tik
kitoj rankoj.
Dievas: - Ir pasirodė pranašas, ir jis pasakė: - Aš jus tiek metų krikštijau vandeniu, bet ateis tas, kuris atsistos ant alyvų kalno ir turės kepaliuką
duonos, ir jam lemta padauginti...
Velnias: - Padaugint negražu.
Dievas: - ...padauginti tą kepaliuką ir juo pamaitinti visą kelininkų tautą.
Jo vardas bus Gvidas.

Iš kairės: Agnė Aržuolaitienė (darbų vadovo Juvento Aržuolaičio žmona) ir elektrikas
Simonas Adomavičius su drauge.

Renginyje puikiai laiką leido ir darbininkų Rimo Ivanovo bei Ričardo Šleinio žmonos.

Prie naujojo kelininkų herbo Dievas (aktorius Valerijus Jevsejevas) ir Velnias (aktorius Vidmantas Fijalkauskas).

PLĖTRA

Daktaras: - Aš pasakysiu kaip plėtros daktaras - sirkite į sveikatą! Už savo
įmonę! Kai sirgs visi, bus epidemija,
arba moksliškai - plėtra, arba liaudiškai
- klizma. Mieli klizmos patriotai! Plėtimasis yra klizma. Bet ji - mūsų! Pūstis
yra geriau, negu leisti orą. Kuo didesnis
kolektyvas, tuo riebesni būna sumestiniai. Jungtuvės yra kur kas smagesnis
reikalas negu skyrybos. Ir ne tik dėl
pirmosios nakties. Kai kuriems visą
gyvenimą tenka dirbti naktinėj pamainoj.
Klizma skatina patriotizmą! Norit pavyzdžio? Prašau.. Kelio be vingių nebūna,
bet būna vingis be kelio. Senas klizmų
gerbėjas - kelininkas, Vingis Jonas.
Daktaras: - Koks jūsų darbo grafikas?
Jonas: - Atsikėliau pirmadienį, kad
antradienį nueičiau į darbą, bet trečiadienį sužinojau, kad ketvirtadienį lis, tai
penktadienį pagalvojau: ko man trenktis
šeštadienį į darbą, jei sekmadienis
- poilsio diena.
Daktaras: - Taigi, Joneli, ką tu
pasakysi apie plėtrą? Ar reikalingos
dukterinės įmonės?
Jonas: - Taigi taigi, kaipgis. Vis dukterys ir dukterys, o vaiko nei vieno.
Daktaras: - Bet Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės plėtra nuo Baltijos iki
Juodosios jūros vieną sykį jau pasiteisino. Iki šiol pulkininką turim.
Jonas: - Taigi taigi, kaipgis. Arklį šeri
Cinkišky, girdai Rokišky, o ari prie jūros.
Juodai. Irgi mat protas.
Daktaras: - Paruoškite klizmą.
Jonas: - Taigi taigi, kaipgis. Vis man
ir man. Pats pabandyk. Negirdėjau aš
tavo pamokslo.
Daktaras: - Aiškinu tau žmoniškai.
Šilta - šalta. Nuo šilumos viskas plečiasi.
Šilta - plėtra. O kai šalta?
Jonas: - Sutrauka. Plėtros.
Daktaras: - Kas? Paaiškink žmoniškai.
Jonas: - Vasarą šilta - bimbalai,
žiemą šalta - bambaliai. Tavo plėtra
kaip bimbalas, veikia išoriškai. Mano
plėtra kaip bambalis, veikia iš vidaus.
Aš už vidinius rezervus. Kas šiandien
stato bambalį?
Daktaras: - Plėtra - labai sunkus ir
sveikatai pavojingas darbas. Pavyzdžiui,
aš. Sekmadienį gėriau su rusais. Vos
nenumiriau. Pirmadienį dariau pachmielą su rusais. Geriau būčiau sekmadienį
numiręs, būčiau patekęs į rojų.
Tekstų autorius - J.Miltinio teatro
aktorius Valerijus Jevsejevas

Ypatingas dovanas – dainininką Virgį Stakėną - teko gabenti saugiai supakuotas.

Plentvolio mašinistas Romualdas Ašvydis su žmona.

Su renginio vedėju Vytautu Šapranausku fotografavosi darbų vadovas Arvydas Bazilius
(kairėje) ir vyriausiasis darbų vadovas Kęstutis Kuprėnas (dešinėje).

Autogreiderio mašinistas Rimantas Juodelė renginyje globojo dvi ponias: savo žmoną ir
kolegos Artūro Valečkos žmoną.

Nuotaikingų renginių AB „Panevėžio keliai“ 45-erių metų veiklos sukakčiai paminėti akimirkos

 žvaigždės

2010 metų prognozės pagal pareigybes
Nors 2010-ieji prasidėjo daliniu mėnulio užtemimu, svarbiausia gyventi taip, kad neužtemtų protas ir akyse žiburiai negęstų. Taigi metalinio
baltojo tigro metai, kurie pagal kinų kalendorių prasidėjo vasario 13-ąją, bus permainingi iniciatyvos nestokojantiems, aktyviai siekiantiems
užsibrėžto tikslo žmonėms, taip pat besirūpinantiems šeimos gerove ir asmenine laisve, nedarant žalos kitiems.
Šiais metais prireiks ryžto, ištvermės ir didelio atkaklumo, tačiau derėtų atminti, kad kompromisai kartais taps būtinu dalyku. Kiek sunkesni
metai žadami pasyviems žmonėms, todėl nežiopsokite, kad viršesnieji neliptų ant galvos.
Aukščiausius postus užimantiems asmenims
Šįmet jūsų laukia daug pasitarimų, verslo susitikimų, diskusijų, iš jūsų
bus tikimasi išradingų idėjų, produktyvių veiksmų ir gerų rezultatų. Direktoriams teks posėdžiauti nebe valandą ar dvi, bet keturias, o kartais - ir
šešias valandas. Sugaištas laikas pasiteisins, jei viršų ims ne užgautos
ambicijos, bet gebėjimas tvirtai stovint ant žemės pažvelgti iš aukščiau.
Gali tekti peržiūrėti darbo metodus ir tolimesnius tikslus, daryti konstruktyvias pataisas, ieškoti naujos patirties, atitinkamų žinių, naujų būdų
savo profesionalumui ir meistriškumui įtvirtinti. Svarbiausia nedaryti klaidų
vasaros laikotarpiu, nes šis periodas bus įtemptas ir nestabilus. Kai kurie
mėgins rasti naujų interesų.
Tačiau gera žinia ta, kad jums labai seksis meilė. Brangių žmonių
supratimas, palaikymas ir ištaigingai jauki namų aplinka padės atgaivinti
veiklos metu sugadintas nervų ląsteles bei nusiteikti sėkmingam vadovavimui. Rutininiam darbui taip pat.

Plėtros direktorius Eugenijus Rečiūnas.

Iš kairės: sekretorė Irena Fedčienė, Juridinio skyriaus vadovė Vaida Jėčienė, generalinio direktoriaus asistentė Jūratė Tušienė, buhalterė Egidija Krisiulevičienė.

Sekretorėms, administratorėms, vadybininkams
Metalinio tigro metai palankūs ir moterims, todėl šalia dalykinių savybių
tiks puoselėti ir žmoniškąsias, pakeisti įvaizdį, garderobą, išsiugdyti arba
tobulinti teigiamus būdo bruožus.
Tačiau žvaigždės pataria ne tik kardinaliai pakeisti išvaizdą, bet ir transformuoti vidų, atsikratyti žalingų įpročių. Derėtų peržiūrėti žmoniškąsias vertybes
- nekantrumą pakeisti išmintimi, abejingumą - domėjimusi ir lojalumu, vidinį
šaltį - lašu nuoširdumo ir geranoriškumo, žinių trūkumą - profesionalumu.
Taip pat būti supratingoms ir dalykiškoms, nepamiršti, kad bet kada ir bet ko
gali prireikti tiesioginiam vadovui.
Antroje metų pusėje vadybininkų nuovokumas ir tobulėjimas, ateities
perspektyvų numatymas bei reklaminės kampanijos bendram tikslui atneš
apčiuopiamų rezultatų. Juos išlaikyti ir įtvirtinti padės jau pasiekti rezultatai,
taip pat tęsiami užsakymai bendradarbiaujant ir palaikant dalykinius santykius
su konkurentais, naudingais mūsų įmonei.

Antaną Vepštą, traktorininką
(1950 01 08);
Bronių Žukauską, suvirintoją-šaltkalvį
(1950 01 08);
Gintautą Ivanauską, sargą-prižiūrėtoją
(1950 01 25);
Antaniną Vidžiūnienę, darbininkę
(1950 02 08);
Danutę Valentiną Blaškienę, finansų ir
ekonomikos direktorę (1950 02 14);
Joną Vytautą Petką, kelininką
(1950 03 29).
Antaną Petriką, vyriausiąjį darbų
vadovą (1955 01 02);
Joną Baltušniką, ekskavatoriaus
mašinistą (1955 01 08);
Sigitą Remeiką, šaltkalvį (1955 02 10);
Antaną Rubį, darbininką
(1955 03 24).

50-mečio proga

Aldoną Šeiningienę, sargę-prižiūrėtoją
(1960 01 02);
Almą Grikėnienę, technikos laborantę
(1960 01 14);
Vilių Karaliūną, traktorininką
(1960 02 20);
Gintautą Čirvinską, darbų vykdymo
padalinio vadovą (1960 03 13);
Povilą Zubą, kelininką (1960 03 22);
Gintautą Lašinį, kelininką
(1960 03 25).
Valentiną Navicką, kelininką
(1965 02 09);
Remigijų Zavarskį, darbų vadovą
(1965 02 17);
Editą Laucytę, sandėlininkę
(1965 03 22);
Vidmantą Jankauską, tiekėjąvadybininką (1965 03 28).

40-mečio proga

Ekonomistams ir buhalteriams
Nors darbų apimtys bendrąja prasme sumažėjo, tačiau jums veiklos
tikrai netrūks - sąskaitų, pavedimų, ataskaitų, planų ir kitų užduočių,
kurias atlikti spaus terminai ir vadovai, bus apstu. Atokvėpio minučių per
daug nebus, tačiau atkreipkite dėmesį, kad nuo jūsų savijautos priklauso
darbų kokybė.
Tiems, kurie praėjusiais metais darbo metu per daug laiko skyrė
dažnoms kavutės pertraukėlėms ir pokalbiams prie jų, žvaigždės pataria
susitelkti darbui ir nekelti apkalbų bangos, o kas atokvėpio penkiaminučių
neleido, turi pasižadėti skirti sau trumpą poilsį, po kurio prašviesėja akyse
ir atsiranda antrasis kvėpavimas.

Tomą Abramavičių, pardavimo vadovą
(1970 01 09);
Rimgaudą Paukštį, plentvolio
mašinistą (1970 02 19);
Žybertą Deksnį, asfaltbetonio klotuvo
mašinistą (1970 03 27).

35-mečio proga

Virginijų Sidaravičių, inžinieriųenergetiką (1975 01 16);
Darių Riaubą, motoristą (1975 01 17);
Kristiną Girnienę, apskaitininkę
(1975 01 19);
Žydrūną Chmelevskį, projektų inžinierių (1975 01 29);
Kęstutį Bagdonavičių, ekskavatoriaus
mašinistą (1975 02 01);
Rimantą Dumbrį, suvirintoją-šaltkalvį
(1975 02 10);
Tomą Ramanauską, volo mašinistą
(1975 02 12);
Kęstutį Sutkevičių, kelininką
(1975 02 20);
Darių Povilavičių, klotuvo mašinisto
padėjėją (1975 02 23);
Darių Šinkūną, vairuotoją
(1975 02 24);
Vaidotą Šarką, betonuotoją
(1975 03 04);
Ligitą Jonelę, apskaitininkę
(1975 03 22).

30-mečio proga

Aurimą Juknevičių, kelininką
(1980 01 02);
Valdą Politą, darbininką (1980 03 06).

Užgavėnės Panevėžio gamybinėje bazėje

Padalinių vadovai (iš kairės) Robertas Petraitis, Vytas Matuzas, Kęstutis Kaminskas, Alvydas Makavičius, mechaninių dirbtuvių vedėjas Rimvydas Našlėnas, ilgametis Rokiškio gamybinės bazės vadovas Eduard Kazimierenec.

60-mečio proga

45-mečio proga

Priekyje iš kairės: vyriausioji buhalterė Roma Sinkevičienė ir ekonomistė
Svetlana Jucienė.

Padalinių ir darbų vadovams
Kadangi šiais metais pradėsime kopti aukštyn iš krizės slidžiu šlaitu, jums
teks užtikrinti, kad kelio sankasos ir šlaitai būtų pakankamai tvirti, o kelio danga
kokybiškai paklota. To pasieksite išmintingai ir reikliai vadovaudami, nes turėsite
pavaldiniams vesti instruktažą apie vokišką tvarką ir precizišką darbo kokybę.
Apie snaudimą ir rymojimą ant kastuvų net kalbos negali būti - kontrolė ir riaumojimas šį seną patogumą kaipmat panaikins.
Statantiesiems tiltus būtina ir toliau būti atidiems su brėžiniais, pasirenkant kokybiškas medžiagas, nes per ilgiausius ir moderniausius mūsų šalies tiltus važiuos
valdžios atstovai, paprasti žmogeliai, turistai bei galimi užsakovai iš užsienio. Po
sunkių darbų atgaivą ir poilsį rasite šalia dėmesiu per mažai lepinamų artimųjų,
jaukioje namų aplinkoje. Laikinai neturintiems poros ar mėgstantiesiems tyliai
nuklysti į kairę labai tiks posakis „Su kuo pasiklosi, su tuo permiegosi“.

Ksaverą Balčėtį, ekspertą-konsultantą
(1945 01 02).

55-mečio proga

Inžinieriams, projektuotojams
Tai naujų, realiai įgyvendinamų projektų, dažniau laimėtų konkursų ir
didesnio darbų krūvio metai. Už kiekvieną konkretų ir pavėluotą ar būtiną, bet
neįgyvendintą plano dalį vardan įmonės gerovės teks atsakyti asmeniškai.
Mokėsite apginti savo nuomonę, argumentuotai paaiškinti veiksmų pasekmes. Kantrybė, susitelkimas darbui ir geranoriškumas nepaminant savo
principų padės atlaikyti biurokratiškus reikalavimus ir įstatymais įteisintas sąlygas, kurioms nepritariate, bet turite paklusti. Tačiau išeitis visada yra - išraskite
racionalų sprendimą ar užpatentuokite unikalų projektą, ir tai bus pirmas žingsnis
nuosavo milijono link.
Guodžia tai, kad kiekvieno jūsų įdėtas triūsas, pastangos ir punktualumas
bus pastebėti ir įvertinti vėliau. Iki to patartina pakankamai skirti laiko sveikatai
stiprinti, mėgstamiems užsiėmimams, jeigu dar lieka laiko ir jėgų.

Iš kairės: Rokiškio GTS inžinieriai Gražvydas Sušinskas ir Ramūnas, GTS viršininkas Gediminas Razbadauskis, apskaitininkas Gintaras Stumbrys, padalinio
vadovas Vytautas Jukna.

65-mečio proga

Kitiems specialistams ir darbuotojams
Jaučio metais tiesiogine prasme arti teko visiems, ir galbūt ne pačiomis
palankiausiomis sąlygomis. Buvo ir ryškių pasiekimų, ir nuoskaudų, tačiau
reikia džiaugtis, kad darbo vieta išsaugota. Tigro metais vėl būtina kibti į
darbus, neriaumoti ir nesikeikti, vertinti savo ir kitų triūsą bei išsaugoti turimą
nuosavybę.
Teisingas požiūris į gyvenimą, nusiteikimas laiku atlikti tai, ką geriausiai
mokate, padės išlaikyti pajamų šaltinius, garantuos stabilumą ir gerovę šeimoje. Jei užeis pyktis dėl per mažo atlygio, pagalvokite, kad visada yra tokių,
kuriems iš tikrųjų blogai. Mūsų šalies nepurto žemės drebėjimai, neužkloja
sniego lavinos, negriauna potvyniai. Todėl sąžiningas darbas vienareikšmiškai
atneš tik gerų rezultatų, leisiančių pagerinti visų mūsų gyvenimo kokybę.
Parengė Rita Misiūnienė

25-mečio proga

Martyną Šerną, inžinieriųprojektuotoją (1985 01 10);
Justą Janulionį, ekonomistą
(1985 02 07).
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