Kelio žmonės
AB „PANE VĖŽIO KELIAI” LEIDINYS

PROTINGOS MINTYS
„Visai neblogai dabar būtų masažas.
Su laiminga pabaiga...“.
- savo siekį produktyviai išnaudoti darbo laiką išsakė
vienas iš vadovų, lūkuriavęs priėmimo
pas generalinį direktorių.
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KELININKŲ TRIŪSAS ĮVERTINTAS AUKSO ŽENKLAIS

IR PAGARBA

KARŠTOS
ŽINIOS

Rita MISIŪNIENĖ

Patikimas kolektyvas atliekant
atsakingus darbus - bene vienas
rimčiausių kriterijų, kodėl pavyksta pasiekti gerų rezultatų ir aukštos
darbų kokybės, ilgalaikio stabilumo nesiblaškant per darbovietes bei
užsitarnauti pelnytą pagarbą. Todėl
labiausiai nusipelnę kelininkai tradiciškai pagerbti aukšto lygio renginyje sostinėje.
Ant pakylos atsiimti garbingo
apdovanojimo „Kelininko aukso
ženklas“ buvo pakviesti ir du AB
„Panevėžio keliai“ specialistai vyriausiasis energetikas Rimantas
Jonas Mažylis, asociacijos „Lietuvos keliai“ garbės ženklu įvertintas
už gerą, atsakingą ir kruopštų savo
pareigų atlikimą, bei autotransporto
padalinio vadovas Jeronimas Voveraitis, apdovanotas už gerą darbą ir
pareigingumą.
Tarp keleto dešimčių šalies kelių
tiesimo specialistų už nuopelnus
buvo apdovanoti ir kitų AB „Panevėžio keliai“ grupės įmonių darbuotojai - už ilgametį darbą tiesiant
ir rekonstruojant Lietuvos kelius
„Kelininko aukso ženklu“ apdovanotas UAB „Ukmergės keliai“
objekto vadovas Robertas Česlovas Paulauskas, už ilgametį darbą
tiesiant ir rekonstruojant Lietuvos
kelius - UAB „Aukštaitijos traktas“

DARBO PRADŽIA SUTAPO SU
VIENA IŠ ĮMONEI SVARBIŲ DATŲ

Gimęs ne vadovauti, bet dirbti: nelengvą
darbą ant kelio buldozerio mašinistas Saulius Staugvila vertina labiau už viliojančias
karjeros perspektyvas.
Rita MISIŪNIENĖ

„Jei nesi inžinierius, nebūsi ir geras savo specialybės žinovas“, - teigia UAB „Aukštaitijos traktas“ direktorius Jonas Jakaitis, su patikima komanda
įveikęs ne vieną kliūtį. Už jo - sudėtinguose mokymuose drauge dalyvavę Eitautas Vanagas, Gintaras Genys, Rimantas Vaičiūnas ir Saulius Sirvydis.

direktorius Jonas Jakaitis, už puikų
darbų organizavimą, aukštą darbų
kokybę ir gerus darbo rezultatus UAB „Aukštaitijos traktas“ darbų
vadovas Jonas Ališauskas.

Pagerbimas dūšią pakuteno
AB „Panevėžio keliai“ vyriausiasis energetikas R.J.Mažylis, garbės ženklu apdovanotas už gerą,
atsakingą ir kruopštų savo pareigų
atlikimą, energetikos sektoriuje
darbuojasi jau devyniolika metų.
Paklaustas, kaip pavyksta nuolatos sėkmingai dirbti pavojingose

įtampos zonose, kontroliuoti visus
procesus bei atskirų darbų eigą,
vyriausiasis energetikas išskiria
du prioritetus: „Pirmenybę darbe
teikiu kolektyvo subūrimui ir eiti
pačiam pirmam į įvairius statinius,
objektus, aikšteles - tuos objektus,
kurie kuriasi, kad juos būtų galima
pajungti prie veikiančio elektros
tinklo. Smagratis kada gerai įsisuka, nebėra sudėtingumo, viskas labai gražiai dėliojasi.“
Apie gautą garbingą įvertinimą
R.J.Mažylis kalba ir rimtai, ir su humoru. Visgi šito sakosi nesitikėjęs,
nes darbo sritis prie kelių tiesimo
ir tiltų statymo yra lyg ir netiesio-

ginė. „Aš šoke. Pradirbęs energetiku visą gyvenimą pasidarai garbės
kelininku. Argi ne šokas gali būti?
Yra tikrai, aš manau, daug tų nusipelniusių kelininkų, o čia energetikos sritis, - šypsosi R.J.Mažylis, ir
visiškai rimtai priduria: - Moraline
ir dvasine prasme apdovanojimas
brangus. Kiekvienas pagerbimas
dūšią pakutena. O dar kai premjeras spaudžia ranką, malonu.“
Būdamas pagrindine ašimi,
aplink kurią sukasi darbų paskirsty-

nukelta į

5 psl.

DARBUOTOJŲ SPRENDIMUI ĮKURTI AKCINĘ BENDROVĘ -

DVIDEŠIMT METŲ

2013 m. balandžio 22 d. sukanka dvidešimt metų, kai įmonės
kolektyvas bendru sutarimu steigiamajame akcininkų susirinkime
nusprendė įkurti akcinę bendrovę
„Panevėžio keliai“. Šio susirinkimo sprendimu oficialiai buvo įregistruoti įstatai, ir 1993 m. birželio
28 d. buvo išduotas pažymėjimas,
liudijantis, kad įmonė įgijo akcinės
bendrovės statusą.
Iš tiesų AB „Panevėžio keliai“
savo veiklos istoriją skaičiuoja nuo
1961 m. sausio 1 d., kai kelių eks-
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AB „Panevėžio keliai“ buvęs ir esami vadovai ir akcininkai: (sėdi) iš kairės V.Puidokas, A.Butkūnas, V.Blažys, A.Šveikauskas;
(stovi) K.Balčėtis, V.Šimoliūnas, G.Drobužas, R.Juodviršis, A.Razgūnas, V.Gražys.

Prieš dvidešimt metų įpusėjus pavasariui akcine bendrove pasivadinę „Panevėžio keliai“ ilgainiui tapo viena didžiausių
šalyje statybos kompanijų ir iki šiol sėkmingai išlaiko lyderio pozicijas kelių
statybos ir remonto srityje.
Tokį pat ar didesnį darbo stažo jubiliejų
pamini ir ištikimiausi įmonei darbuotojai.
Vienas jų - nuo 1993-ųjų birželio mėnesio
„Panevėžio keliuose“ dirbantis buldozerio
mašinistas Saulius Staugvila. Paprastą, bet
reikalingą darbą ant kelio vyras vertina labiau už karjeros aukštumų siekius ar galimai geresnes perspektyvas kitose įmonėse.
Pasiteiravus, kame, jo nuomone, slypi priežastys, kad „Panevėžio keliai“ išsilaiko tarp
stipriausių ir pajėgiausių įmonių respublikoje, S.Staugvila įsitikinęs: „Čia valdžios dėka
taip, savininkų dėka, žinoma, ir darbuotojų jeigu jie kelio darbų nepadarys, kas gi dirbs,
administracija juk nepadarys.“

Dirba vieningam kolektyve
Kad dvidešimt metų išdirbs toje pačioje
įmonėje, vyras nei planavo, nei laiką pagal metus skaičiavo. „Manau, jeigu geras
darbas, patinka, sekasi, tai ir dirbi. Kolektyvas geras, sugyvenu su jais, vienas nieko nepadaryčiau. Jei kas atsitinka, padeda
visur. Kolektyvas daug reiškia, pasakysiu
trumpai: žmonės draugiški ir sąmoningi“,
- apie kelininko darbą ir artimiausius mechanizacijos skyriaus bendradarbius sakė
S.Staugvila.
Iš pradžių dirbusiam darbininku ir volo
mašinistu darbas nelabai patiko, nors sunkus nebuvo - voluodavo skaldą ant kelio
pagrindo ir jį ruošdavo prieš klojant asfaltą. Gal labiau traukė buldozerio valdymas,
nes po kelerių metų sėdo prie jo vairo ir
taip iki šiol. „Smėlį, skaldą paskleidžiam
palei aukštį, „paukščiuojam“. Paukščiukais vadinam kuoliukus, ant kurių būna
prikalta aukščio žymė: medžio juosta
atpjauta, gabaliukais supjaustyta, paskui
prikalam prie kuoliuko, kokiam aukštyje
smėlį ar skaldą supilti reikia.
Iš pradžių buvo sunku, kol įpratom,
sunkiausia tai kelio praplatinimus daryt,
ypač kai mažai vietos. Važiuot reikia, palei aukštį viską išlaikyt. Komanda mūsų
nedidelė, žiūrint į kokį objektą papuoli.
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ploatacijos ir kelių statybos funkcijos buvo atskirtos, ir įkurta Panevėžio kelių statybos valdyba Nr.5.
Dešimtmečius kaupta patirtis kelių statybos ir remonto srityje leido
akcinei bendrovei tapti viena didžiausių šalyje statybos kompanijų,
o investicinės veiklos dėka sukurti

stiprią kelių statybos, statybos ir
nekilnojamojo turto įmonių grupę.
Lietuvoje atkūrus Nepriklausomybę, keičiantis teisinei bazei buvo
paskelbtas pirmasis įmonės akcijų
pardavimas, tačiau įmonė nebuvo
privatizuota. Turėtas santaupas ir
investicinius čekius žmonės mieliau investavo į maisto, medienos,
linų perdirbimo įmones. 1992 m.
antrą kartą buvo paskelbtas įmonės
privatizavimas.
Steigiamajame akcininkų susirinkime ketveriems metams buvo
išrinkta pirmoji stebėtojų taryba. Ją

sudarė tuomečiai akcininkai Albinas Šveikauskas, Gvidas Drobužas
ir Vytautas Blažys.
Stebėtojų taryba išrinko pirmąją
bendrovės valdybą: tuometį bendrovės vadovą Algimantą Butkūną,
kurio šiandien jau nėra tarp mūsų,
bei techninį direktorių Vilių Gražį.
Sukakties paminėjimo nesulaukė
trečiasis pirmosios valdybos narys Valdas Šimoliūnas, daug metų
vadovavęs bendrovės stebėtojų
tarybai. Valdą Šimoliūną į paskutinę kelionę kolegos palydėjo 2008
metų sausį.

1997 m. kovo 21 d. stebėtojų
taryba buvo perrinkta. Jos nariais
tapo Albinas Šveikauskas, Remigijus Juodviršis ir Vytautas Blažys.
Valdyba liko ta pati: Algimantas
Butkūnas, Vilius Gražys ir Valdas
Šimoliūnas. Tokios sudėties stebėtojų taryba ir valdyba dirbo iki
2001 m. birželio mėnesio.
1998 metais A.Butkūnas tapo
bendrovės prezidentu, o generaliniu direktoriumi buvo paskirtas
Virmantas Puidokas, iki to laiko
dirbęs UAB „Klovainių skalda“
komercijos direktoriumi.

ĮMONĖS RAIDAI REIKŠMINGŲ ĮVYKIŲ KALENDORIUS
1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas), reikšdama Tautos valią, nutarė ir iškilmingai paskelbė, kad yra atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos
Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Tą dieną išleistas ir įstatymas, nustatęs, jog visos
buvusios Lietuvos SSR sąjunginio-respublikinio pavaldumo ministerijos tampa pavaldžios tik Lietuvos Respublikai.
1990 m. kovo 22 d. buvo suformuota nepriklausomos Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kartu atkurta Susisiekimo ministerija. Pirmasis
atkurtosios Lietuvos susisiekimo ministras - Jonas Biržiškis. Jo kadencija truko nuo 1990 m. kovo 29 d. iki 1996 m. gruodžio 12 d.
1990 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba Atkuriamasis Seimas - priėmė Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą.
1990 m. gegužės 31 d. Moldova, būdama SSRS sudėtyje, pripažino
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę.
1990 m. rugpjūčio 15 d. Panevėžio kelių statybos valdyba Nr.5, veikusi nuo 1965 m sausio 1 d., LR Susisiekimo ministro 1990 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr.81 „Dėl kelių organizacijų pavadinimų pakeitimo“,
vadovaujantis bendrovės „Lietuvos keliai“ Tarybos 1990 m. liepos 19 d.
protokolu Nr.3, pervardinta į Panevėžio kelių tiesimo valdybą.
1990 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
priėmė Lietuvos Respublikos valstybinių įmonių įstatymą Nr.1-604.
Vadovaujantis šiuo įstatymu ir 1990 m. lapkričio 19 d. Panevėžio miesto valdybos potvarkiu Nr.630, Panevėžio kelių tiesimo valdyba perregistruota į Panevėžio valstybinę kelių tiesimo įmonę ir įregistruoti
jos įstatai. Vadovaujantis tuomečiais įstatymais, kolektyvas Panevėžio
valstybinę kelių tiesimo įmonę faktiškai išsinuomojo iš Valstybės turto
fondo. Taip pirmą kartą darbuotojai įgijo realią teisę valdyti įmonę ir,
atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo indėlį, kuris buvo nustatomas atlyginimo dydžiu, pasidalyti dalį pelno.
1991 m. sausio 8 d. TSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė
įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltino
Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai.
Sausio 13-osios naktį Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo
užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė Rusijos veiksmus.
Lietuvos palaikyti atvyko atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos,
Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.
1991 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos nepriklausomybę pripažino Islandija. Tai buvo pirmasis tarptautiniu mastu reikšmingas
nepriklausomos Lietuvos pripažinimas. Po to Lietuvą, kaip atkūrusią
nepriklausomybę, pripažino Danija ir Slovėnija. Pasaulio didžiosios
valstybės Lietuvą pripažino 1991 m. antrojoje pusėje, žlugus rugpjūčio
pučui Rusijoje. 1992 m. sausio 1 d. Lietuvą buvo pripažinusios 94 pasaulio valstybės.
1991 m. liepos 29 d. Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių
pagrindų.

1991 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas - priėmė LR Transporto veiklos pagrindų įstatymą,
kuris padėjo suformuoti visų transporto rūšių teisės aktų bazę.
2 str. Transportas. Transportas - tai sudėtinė Lietuvos Respublikos
ūkio ir socialinės infrastruktūros dalis. Jo paskirtis - vežti keleivius
ir krovinius bei teikti kitas transportavimo ir su tuo susijusias paslaugas. Lietuvos Respublikoje yra šios transporto šakos: biotransportas,
geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinis,
vamzdinis. Automobilių transportui priklauso keliai, transporto priemonės, technologiniai įrengimai, stotys ir kiti inžineriniai statiniai.
3 str. Transporto santykių reguliavimas. Transporto santykius Lietuvos Respublikoje reguliuoja šis įstatymas, transporto šakų kodeksai,
kiti norminiai aktai.
4 straipsnis. Transporto nuosavybės objektai ir rūšys. Bendrojo naudojimo geležinkeliai, valstybiniai automobilių keliai, jūrų uostų akvatorija ir teritorija, švyturiai ir laivybą reguliuojantys bei jos saugumą
garantuojantys įrengimai ir navigacijos ženklai, skrydžių valdymo
sistemos aeronavigaciniai įrenginiai, magistraliniai vamzdynai yra
Lietuvos Respublikos valstybinė nuosavybė. Paskirti transporto keliai,
taip pat transporto priemonės, technologiniai įrengimai, stotys ir kiti
inžineriniai statiniai gali būti savivaldybių, juridinių bei fizinių asmenų
nuosavybė.
5 str. Transporto valdymas. Valstybinį transportą valdo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir kitos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos institucijos. Vietos savivaldybių žinioje esantį transportą
įstatymo nustatyta tvarka valdo atitinkamos savivaldybės.
6 str. Transporto paslaugų apmokėjimas. Juridiniai bei fiziniai asmenys už naudojimąsi Lietuvos Respublikos uostais, teritoriniais vandenimis, automobilių keliais, geležinkeliais, už skrydžių valdymo ir
aeronavigacinį aptarnavimą Lietuvos Respublikos erdvėje moka Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio rinkliavas.
1992 m. spalio 22 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.790 „Dėl
Vietinių kelių tinklo projektavimo, jų priklausomybės, naudojimo ir
priežiūros laikinųjų nurodymų patvirtinimo“.
1992 m. spalio 25 d., kartu su Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų
pirmuoju turu, įvyko ir konstitucinis referendumas. Buvo priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija, kuri atkūrė ir įteisino valstybės vadovo
- Prezidento instituciją.
1993 m. balandžio 22 d. įvyko steigiamasis akcinės bendrovės „Panevėžio keliai“ akcininkų susirinkimas.
1993 m. birželio 28 d., steigiamojo susirinkimo sprendimo pagrindu,
buvo įregistruota AB „Panevėžio keliai“ - Panevėžio valstybinės kelių tiesimo įmonės turto, teisių, prievolių ir įsipareigojimų perėmėja.
Akcininkai išrinko stebėtojų tarybą. Ją sudarė Albinas Šveikauskas,
Gvidas Drobužas ir Vytautas Blažys. Taryba išrinko bendrovės valdybą:
A.Butkūną, V.Gražį ir V.Šimoliūną.
1995 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė LR Kelių įstatymą Nr. I-891, kuris nustatė Lietuvos Respublikos automobilių
kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus.
1997 m. kovo 21 d. buvo perrinkta stebėtojų taryba - jos nariais
tapo A.Šveikauskas, R. Juodviršis ir V.Blažys. Valdyba liko ta pati A.Butkūnas, V.Gražys ir V.Šimoliūnas. Tokios sudėties stebėtojų taryba
ir valdyba dirbo iki 2001m. birželio mėnesio.

AB „Panevėžio keliai“ akcininkas, valdybos pirmininkas Remigijus Juodviršis:
„Mano tėvas daug vargo dėl
kelių. Jis buvo statybininkas. Pamenu, kaip vadovavo stovyklos
„Šilelis“ statybai. Jam teko daug
paplušėti, kol atsirado geras kelias.
Tada su Algimantu Butkūnu derėjosi, kaip greičiau nutiesti tą kelią.
O kai kelias buvo nutiestas, labai
džiaugėsi ir vietos gyventojai.
Nuo vaikystės sukausi toje
aplinkoje. Giliai pasąmonėje buvo
užprogramuotas suvokimas, kad
geras kelias yra labai svarbu. Vaikystėje važiuodavome į kaimą
prastais žvyruotais keliais, ir aš
niekaip negalėdavau suvokti, kodėl
jie tokie. O po kurio laiko išasfaltavus ir tuos sunkiai pravažiuojamus,
koks buvo džiaugsmas.
Dar vienas svarbus suvokimas
atėjo sovietmečio pabaigoje, prasidėjus M.Gorbačiovo demokratijos
laikams. Tuomet atsirado galimybė išvykti į Vakarus. Apsižvalgius
paaiškėjo, kad valstybės, turinčios
gerus kelius, klesti. Įsisąmoninau
tokį dalyką: jei valstybės vadovai
yra protingi, jie pradės nuo kelių
statybos.
Kooperatyvų laikai jaunystėje
leido užsidirbti pinigų, nes buvo
palankios sąlygos vystytis privačiam verslui. Aš ir iki tol nesėdėjau sudėjęs rankų. Veždavau į Rygą
parduoti obuolius. Tai buvo leidžiama, o jeigu jau važiuoji, visada susiduri ir su keliais.
Uždirbtus pinigus reikėjo kažkur
investuoti. Mano partneris Gvidas
Drobužas pranešė, kad į rinką yra
paleistos kelių įmonės akcijos, ir pasiūlė jas pirkti. Įsisukant į privatizaciją niekada negali žinoti, kas laukia
ateityje, tačiau tada buvau įsitikinęs,
kad geri keliai bus reikalingi.
Išgyvenome sunkius laikus, tačiau valstybės vadovai suprato, kad
keliai Lietuvai yra reikalingi, ir ši
sritis nebuvo vedama prie bankroto.
Niekas nenuginčys, kad dabar patogiausia ir greičiausia - geras kelias.
O jeigu visiems juo besinaudojantiems yra gerai, tuomet ir man, kaip
bendrovės „Panevėžio keliai“ akci-
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NAUJASIS DARBŲ SEZONAS VĖLYVAS, BET PRADEDAMAS NAUJAIS
REIKŠMINGAIS UŽSAKYMAIS
Rasa ČEPIENĖ

Pardavimai didėjo 30 procentų
Kelių ir geležinkelių statybos ir
projektavimo bei statybinių medžiagų gamybos bendrovė „Panevėžio keliai“, eliminavus antrinių
ir asocijuotų įmonių veiklos rezultatus, 2012 metais uždirbo 253,2
mln. Lt pajamų. Lyginant su 2011
metais, kai bendrovės pardavimų
apimtys siekė 196 mln. Lt pajamų,
„Panevėžio kelių“ rezultatai – daug
geresni: bendrovė uždirbo 29,2
proc. daugiau pajamų.
Antra vertus, šie skaičiai optimistiniai tik iš pirmo žvilgsnio, nes
kelių statybos rinka vis dar susitraukusi, siekianti vos 50 procentų
ekonominio pakilimo laikotarpio
apimčių, todėl 2012 metais pasiekto pardavimų augimo negalima
vertinti vienareikšmiai. Kuklius
2011 metų „Panevėžio kelių“ veiklos rezultatus lėmė ir vėlavę rangos darbų konkursai, dėl to į kitus
kalendorinius ir finansinius metus
perkelta dalis svarbių, pajamas galėjusių padidinti projektų.
Išaugusius 2012 metų rezultatus
sąlygojo aplinkybės, kad stambiausių infrastruktūros projektų parengiamuosius darbus buvo galima
vykdyti nuo pat metų pradžios. Ši
tendencija išliko ir 2013 metais, kai
Vilniuje sėkmingai vykdyti planiniai darbai, susiję su dvimečiais
Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio antrojo ir trečiojo etapų statybos
projektais.
Dėl analogiškų priežasčių, 2012
metais 40 procentų nuo 154,1 mln.
Lt, 2011 metais iki 215,4 mln. Lt
ataskaitiniais metais, išaugo ir statybos–montavimo darbų apimtys.

Gamybos bazei – šimtai
vagonų žaliavų
Atsižvelgiant į 2009 metų nuosmukį, nuosekliai auga ir medžiagų
pardavimai išorės pirkėjams. Tikimasi, kad medžiagų pardavimai
pinigine išraiška 2013 metais pasieks lygį iki krizės. Antra vertus,
įvertinus 10–15 proc. brangstančias
medžiagas, pardavimai kiekine išraiška, ekonominio pakilimo laikotarpiu, kai bendrovės gamybos pajėgumai buvo išnaudojami didesniu
mastu, dar nesiekia. 2012 metais,
medžiagų išorės pirkėjams, be „Panevėžio kelių“ dukterinių ir asocijuotų įmonių, pardavimų apimtys
siekė 25 mln. Lt ir buvo beveik 30
proc. didenės nei 2011 metais.
Išorės užsakovams pernai parduota apie 50 procentų bendrovėje pagamintos bitumo emulsijos ir
50 procentų polimerinio bitumo,
dalis asfaltbetonio mišinių ir kitos

medžiagos, tačiau gamybos pajėgumai leidžia pagaminti didesnius
produkcijos kiekius.
Pasak „Panevėžio kelių“ komercijos direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, kad pasiektume realų lygį
iki krizės, medžiagų pardavimų
apimtys išorės užsakovams turėtų
didėti bent iki 42 mln. Lt.
Šiais metais planuojama importuoti 40 tūkst. tonų granito skaldos iš Skandinavijos, ji naudojama
gaminant asfaltbetonio mišinius ir
paviršiaus apdaro įrengimui. „Šią
medžiagą anksčiau veždavome iš
Baltarusijos ir Ukrainos, tačiau
kainos Rytuose tiek išaugusios, kad
naudingiau granito skaldą gabenti
iš Skandinavijos. Kokybiškos 8/11
frakcijos skandinaviškos skaldos
nebereikia papildomai apdoroti,
kaip baltarusiškos, todėl kainų lygis panašus“, - pasakoja Rolandas
Zabilevičius.
Įvertinus tai, kad į vieną krovininį traukinio vagoną telpa 69 tonos
skaldos, 2013 metais Panevėžio
kelių gamybinę bazę iš Klaipėdos
turėtų pasiekti 580 vagonų. Tiekimo gatvėje Panevėžyje esančią
gamybinę bazę pasieks 560 krovininių automobilių su bitumu.

Vilniuje darbai vyko ir
žiemą
2013 metų pardavimų apimtis kol kas galima prognozuoti tik
labai atsargiai. Pagrindinį „Panevėžio kelių“ užsakymų portfelį
sudarys valstybės ir savivaldybių
užsakymai, šios tendencijos nesikeičia jau daugelį metų. Privatūs
užsakymai paprastai sudaro apie
10-15 proc. bendrovės pajamų.
Vadovaujantis pirmąja sutartimi,
šalies sostinėje 2012 metais baigta Gariūnų tilto ir Gariūnų gatvės
rekonstrukcija bei Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio statybos
darbai. Vilniuje dirbanti Edmundo
Jakubausko vadovaujama projektų
valdymo grupė, praėjusiais metais
vykdžiusi penkis projektus, 2013
metais tęsia darbus dviejuose projektuose – statomi Vilniaus pietinio
išorinio aplinkkelio antrasis ir trečiasis etapai.
Antrojo aplinkkelio etapo metu,
pasak „Panevėžio kelių“ projektų vadovo Edmundo Jakubausko,
darbai vyko ir žiemą, išskyrus
atostogų metą. Vasarį atlikta darbų,
kurių vertė – 796 tūkst. litų, kovą –
1,2 mln. Lt. Darbai vyko objekte,
ten statoma estakada per veikiančią
geležinkelio liniją Vilnius–Kaunas,
o projekto partneriai, bendrovė
„Alkesta“, darbus vykdė Galvės
sankryžoje, ten per Galvės gatvę
statomas 91,86 m ilgio ir 25,8 m
pločio viadukas.
Kiek užtruksime atlikdami darbus dviejų lygių Kirtimų gatvės
sankryžoje su geležinkeliu, ten
statoma nauja 264 m ilgio, 29,9 m

pločio estakada virš esamo geležinkelio, pratęsiant ją virš perspektyvinės geležinkelio linijos. „Vėlavo
pavasaris. Betonavimo darbus planavome atnaujinti jau kovo mėnesį,
o pavyks tik antroje balandžio pusėje“, - sako projektų vadovas.
Antrojo etapo darbų vykdymo
metu rekonstruojama 1,4 kilometro
ilgio Kirtimų gatvės atkarpa, įrengiant keturių eismo juostų gatvę, su
skiriamąja juosta.
Trečiojo etapo įgyvendinimo
metu vykdoma aplinkkelio 4,365
kilometro ruožo Kirtimų gatvės rekonstrukcija.
Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio trečiojo etapo metu, visą žiemą ir dalį pavasario, vyko darbai,
susiję su požeminių tinklų įrengimu: vandentiekio tinklų statyba
baigta, baigiami lietaus nuotekų
tinklai. Vasario–kovo mėnesiais atlikta darbų už 2,1 mln. Lt.
„Trečiojo etapo metu liks kelininkų ir tiltininkų darbai, - pasakoja E. Jakubauskas. – „Žiemą buvo
statomi Kirtimų gatvės viaduko
pastoliai ir klojami klojiniai, balandžio mėnesį planuojami perdangos
betonavimo darbai. Estakados per
geležinkelį 6,25 km statybos vietoje baigtas armavimas ir pradedami
betonavimo darbai“.
Rudeniop, kaip teigė Edmundas
Jakubauskas, darbus Kirtimų gatvės sankirtoje su geležinkeliu ir
rengiama dviejų lygių sankryža,
pastatant 34,6 m ir 6,76 m pločio
geležinkelio viaduką, tikisi baigti.
Baigiantis trečiajam etapui statomas tunelis, ten darbus jau atnaujino Alvydo Makavičiaus vadovaujamas darbų vykdymo padalinys.
Trečiojo aplinkkelio etapo metu,
2013 metais numatoma atlikti darbų, kurių vertė – 42 mln. Lt, o antrojo etapo metu – 27 mln. Lt.

Perdavė užsakovui stambius objektus
2013 metų pradžioje, projektų
vadovas Jevgenijus Šaškovas atidavė naudoti didžiausio 2012 metų
Šiaulių regione vykdyto infrastruktūros projekto objektus. Projektas, kurį „Panevėžio keliai“ vykdė
su atsakinguoju jungtinės veiklos
partneriu „Šiaulių plentas“, apėmė
Kairių aplinkkelio statybą, esamo
kelio rekonstravimą, saugaus eismo
ir aplinkosaugos priemonių diegimą. Panevėžiečiai tiesė 3 kilometrų
aplinkkelio atkarpą nuo Panevėžio
pusės.
Panevėžio regione, pagrindinis
bendrovės objektas 2012 metais –
tarptautinės magistralės „Via Baltica“ 13,1 kilometro ruožo rekonstrukcija Pasvalio rajono teritorijoje,
nuo Raubonių gyvenvietės prieigų,
iki Saločių gyvenvietės pabaigos.
Tai didžiausias darbų apimtimi
konkursas, kurį bendrovei pavyko laimėti 2012 metais. Pagal šią

Iš kairės: kelininkas Remigijus Jonelis, kelio darbininkas Šarūnas Krasuckis, kelininkas Aidanas Kleiva, klotuvo mašinistas Petras Tekutis.

Nuotraukoje iš kairės: klotuvo mašinistas Petras Tekutis, brigadininkas Rimantas Žiedelis,
kelio darbininkas Valdas Klimavičius, darbų vadovas Aurelijus Babarskas, kelio darbininkas
Povilas Trakelis.

sutartį atlikta darbų, kurių vertė –
36,87 mln. Lt. „Panevėžio kelių“
bendrovės Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotojas Saulius Stravinskas objektą atidavė naudoti
2013 metų pradžioje.

Tikimasi sugrįžti į magistralę
2013 metų pavasarį „Panevėžio
kelių“ bendrovė paskelbta laimėtoja konkurse, panevėžiečius kelininkus, kaip tikimasi, sugrąžinsiančiame į magistralę Vilnius–Panevėžys.
Projekto „Transeuropinio tinklo
kelio E272 (Vilnius–Panevėžys–
Šiauliai–Palanga) plėtra. Dangos
rekonstravimas. V etapas“ darbams
besiruošiantis projektų vadovas Zenonas Poznanskis sako, kad magisralėje per 21 mėnesį planuojama atlikti darbų, kurių vertė – 61 mln. Lt.
Magistralėje Vilnius–Panevėžys
bus rekonstruojama septynių ruožų danga, jų bendras ilgis – beveik
26 kilometrai. Taip pat bus rekonstruojami kelyje esantys tiltai ir viadukai: tiltas per Musę 34,10 kilometro kairėje kelio pusėje, tiltai per
Šventąją 72,84 kilometro kairėje ir
dešinėje kelio pusėse ir Dukstynos
viadukai 74,68 kilometro kairėje
bei dešinėje kelio pusėse.
„Panevėžio kelių“ bendrovė šia-

me projekte atliks ne tik rangos
darbus, bet ir suteiks projektavimo
paslaugas: poveikio aplinkai vertinimą, kelio statinių tyrimus, topografinius tyrinėjimus, geologinius
tyrimus, parengs techninį darbo
projektą, atliks projekto vykdymo
priežiūrą.

Metai pradėti reikšmingomis sutartimis
2013 metų vasarį pasirašyta
sutartis dėl valstybinės reikšmės
krašto kelio Daugpilis–Rokiškis–
Panevėžys ruožo, nuo 0,00 iki 8,75
kilometro rekonstrukcijos darbų.
Sutarties kaina – 28,1 mln. Lt.
Darbų pabaiga – 2014-08-28.
Šio projekto metu „Panevėžio
keliai“ rengs techninį darbo projektą, atliks projekto vykdymo
priežiūrą, vykdys rangos darbus.
Rokiškio filialui patikėta 8,75 kilometro ilgio ruožo rekonstrukcija.
O „Panevėžio kelių“ Panevėžio
filialas vykdys paviršiaus apdaro
įrengimo darbus Panevėžio ir Utenos apskrityse, VĮ „Panevėžio regiono keliai“ ir VĮ „Utenos regiono keliai“ prižiūrimuose ruožuose.
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Su LAKD pasirašytos sutarties dėl
valstybinės reikšmės automobilių
kelių asfalto dangų paprastojo remonto Panevėžio regione kaina –
4,37 mln. Lt Utenos regione – 4,93
mln. Lt.
Darbų pabaiga – 2013 metų lapkritis.
Metų pradžioje pasirašytas susitarimas dėl tilto per Žeimeną
valstybinės reikšmės krašto kelio
Vilnius–Švenčionys–Zarasai 47,78
kilometre rekonstravimo.
Sutarties kaina – 3,47 mln. Lt.

Vykta pasirengimas darbams
Atnaujinti 2012 metais įpusėti,
savivaldos infrastruktūros projektų
srities, Panevėžio miesto žvyruotų
gatvių asfaltavimo antrojo etapo
darbai. Pasak „Panevėžio kelių“
Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotojo Vilmanto Bačiūno, nepaisant užsakovo vėlavimų, iki praėjusių metų pabaigos pavyko pakloti
asfaltą 14-oje gatvių, tik be apdailos. Dar septyniose gatvėse darbai
pradėti.
Per balandžio mėnesį, „Panevėžio keliai“ tikisi perimti likusias 12
gatvių, ir, kai tik leis oro sąlygos,
pradėti rekonstravimo darbus. 33
žvyruotos gatvės Panevėžyje turi
būti baigtos rekonstruoti iki 2013
metų rugsėjo.
2013 metų kovą pasirašyta sutartis su Panevėžio rajono savivaldybės administracija dėl Ąžuolyno
gatvės Molainių kaime rekonstravimo darbų. Sutarties kaina – 0,58
mln. Lt. Panevėžio rajone bendrovė
rekonstruos ir Vyčių gatvę Staniūnų
kaime bei Tilto gatvę Miežiškiuose.
Su Biržų rajono savivaldybės
administracija 2013 m. sausį pasirašyta sutartis dėl dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste prie Širvėnos ežero įrengimo ir teritorijos
pritaikymo turizmui bei poilsiui.
Sutarties kaina – 1,12 mln. Lt. Darbų pabaiga – 2013 metų lapkritį. Be
to, pasirašytas susitarimas dėl Biržų
miesto Kaštonų–Skratiškių gatvių
rekonstravimo darbų. Sutarties kaina – 0,794 mln. Lt. Darbų pabaiga
– 2015 metų vasarį.

Geležinkelininkai ruošiasi
tarpstotės uždarymui
2013 metais tęsiamas geležinkelių infrastruktūros srities projektas
– „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“. Projekto darbus
vykdo įmonių konsorciumas, atsakingasis partneris – „Kauno tiltai“, partneriai: „Panevėžio keliai“,

Vilniuje dirbanti E.Jakubausko vadovaujama projektų valdymo grupė tęsia darbus dviejuose
projektuose - statomi Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio antrasis ir trečiasis etapai.

Lenkijos geležinkelių statybos bendrovė „Trakcja–Tiltra“, Latvijos
„Belam–Riga“ ir Kauno statybos
įmonė „Mitnija“.
Projekto vertė – 213,9 mln. Lt.
„Panevėžio kelių“ projektų direktorius Audrius Butkūnas sako, kad
Kyviškių geležinkelio stoties rekonstrukcija jau baigta, ruošiamasi uždaryti tarpstotę. Šio projekto
metu, „Panevėžio keliai“įrengs 5,8
kilometro geležinkelio ruožą.
2013 metų vasarį su AB „Lietuvos geležinkeliai“ pasirašyta
sutartis dėl gelžbetonio viaduko
Vilnius–Vievis krypties 27+314
km, kapitalinio remonto darbų. Sutarties kaina – 1,54 mln. Lt. Darbai
šiame objekte jau vyksta.
Vyksta daug naujų geležinkelių
infrastruktūros srities konkursų, o
2013 metais planuojama paskelbti,
kuriuose bendrovė dalyvaus, kovodama dėl naujų užsakymų.

Intensyviai dirbama Latvijos rinkoje
Vienas reikšmingiausių 2012
metais Latvijoje AB „Panevėžio
keliai“ vykdytų projektų – kelio,
A8 Ryga–Jelgava–Lietuvos sie-

na (Meitene), dešinės kelio pusės
18,93–29,95 km ruožo, kelio dangos rekonstrukcija. Projekto metu
atlikta darbų, kainavusių 19,9 mln.
Lt. Tai – pirmasis tokios apimties
projektas, kurį AB „Panevėžio keliai“ Latvijoje vykdė tiesiogiai.
„Panevėžio kelių“ Panevėžio filialo direktoriaus pavaduotojas statybai Saulius Stravinskas sako, kad
2013 metų sausį objektas perduotas
užsakovui.
Latvijoje 2013 metais bus vykdomos dvi sutartys, susijusios su
kelio paviršiaus apdaro įrengimo
darbais, bus tęsiami darbai Daugpilyje, ten 2012 metais pradėta vykdyti Viškų gatvės ruožo rekonstrukcija bei Pėsčiųjų tunelio įrengimo,
po geležinkelio viaduku, Vidzemės
gatvėje, darbai ir Vidzemės gatvės
dalies rekonstrukcijos geležinkelio
viaduko rajone, darbai.

Ekskavatoriaus mašinistas Alvydas Laukagalis.

Kelio darbininkas Gytis Šinkūnas.

Projektuotojai dirba visu
tempu
Svarbiais užsakymais 2013 metus pradėjo ir „Panevėžio keliai“
projektavimo skyriaus specialistai.
Be jau minėtų didelės apimties projektų – techninio projekto paren-

Nuotraukoje iš kairės: kelininkas Dalius Glebavičius ir darbų vadovas Artūras Žukauskas.

Vyresnysis darbų vadovas Darius Leonavičius.

Iš kairės: brigadininkas Laurynas Vilėniškis
ir kelio darbininkas Ramūnas Bložė.

Vyresnysis darbų vadovas Domininkas Matiliūnas.

Vienam reikšmingiausių projektų Latvijoje vadovavo „Panevėžio kelių“ Panevėžio
filialo direktoriaus pavaduotojas statybai
S.Stravinskas.

Brigadininkas Vaidas Sarapas.

gimo rekonstruojant magistralės
Vilnius–Panevėžys dangą, kai bus
pasirašyta sutartis, bei kelio Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys ruožą,
pasirašyta naujų svarbių sutarčių.
2013 m. vasarį su LAKD pasirašyta sutartis dėl valstybinės
reikšmės krašto kelio Biržai–Pandėlys–Rokiškis sankryžos 38,73
kilometre, su keliu Skapiškis–Pandėlys ir kelio Kupiškis–Vabalninkas–Biržai sankryžos 24,44 km,
su keliu Paliūniškis–Vabalninkas

rekonstravimo, techninių projektų
koregavimo.
Pasirašytas susitarimas su AB
„Lietuvos geležinkeliai“ dėl Šeštokų birių krovinių terminalo statybos techninio projekto parengimo.
Sutarties kaina – 0,257 mln. Lt.
Darbų pabaiga – 2013 metų birželio 26 d.
Bendrovės projektuotojai neseniai baigė J. Janonio gatvėje automobilių aikštelės susisiekimo dalies techninį projektą Panevėžyje.
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mas, vyr.energetikas nuopelnų neprisiima: „Žinoma, sau tą kolektyvą
formuoji, tai atsakingumas ne kiek
už save, kiek už kitus. Bet viską apžvelgęs matau, kad tik su geru kolektyvu galima daug darbų nudirbt.
Vis dėlto vertinu, kad tai yra kolektyvo nuopelnas. Viskam.“
Lygindamas tai, ką rado atėjęs
dirbti į „Panevėžio kelius“ prieš 19
metų ir kiek technologijų pažangoje pasiekta yra dabar, R.J.Mažylis
tvirtina, kad skirtumas akivaizdus:
„Koks aukštas yra visų procesų automatizavimo lygis, taip ir mūsų
energetinėje srityje. Automobilių
kompiuterizavimas palengvina darbą, automatiniai techninių parametrų nuskaitymai, pavyzdžiui, sėdint
pulte operatoriui galima valdyti
tokį įrenginį kaip asfaltbetonio maišyklė.“ Apie darbą vyr. energetikas
turi aiškią nuomonę: „Darbas, kuris
patinka, negali būti varginantis, tik
prie jo reikia prisitaikyti, tuomet
argi vargina?“
Geriausias poilsis pačiame sezono
įkarštyje trumpam atitrūkus nuo darbų R.J.Mažyliui yra kaimelyje, už
miesto - ten ir sodas, ir grynas oras.

Darbus planuoja tikslingai
Jau trisdešimt ketverius metus,
nuo 1978 metų spalio, AB „Panevėžio keliuose“ dirbantis autotransporto padalinio vadovas Jeronimas Voveraitis džiaugiasi dėl
gauto apdovanojimo, tačiau, viską
išanalizavęs ir apsvarstęs, jį vertina
dvejopai. „Aš iš principo esu šiek
tiek nusistatęs prieš tuos ženklus ar
medalius: manau, kad jie turi būti
duodami už ypatingus nuopelnus,
kai kažkas labai reikšmingo nuveikta, o aš nesijaučiu kažką labai
nuveikęs - paprasčiausiai dirbau, ir
viskas. Priklauso taip. O jei kalbant
iš žmogiškosios pusės, žinoma,
labai yra malonu, kada tave apdovanoja. Aš niekaip netikėjau, kad
tokiuo ženklu galėčiau būti apdovanotas ar panašiai pagerbtas. Tuo
labiau, kad nesu kelininkas, mano
specialybė kiek kitokia, nes apdovanojimus teikia už autostradą. Juk
tarybiniais laikais tie senukai įdėjo
labai daug triūso, daug nervų buvo,
ir galbūt vienas kitas galėjo ir posto
ar darbo vietos netekti, taigi tikrai
nusipelnė būti įvertintais“, - samprotavo J.Voveraitis.
Kiekvienas padėkos raštas ar
kitoks
apdovanojimas,
pasak
J.Voveraičio, tarsi paliudija, kad
žmogus kaip darbuotojas nėra blogas - reiškia, kažkas veiklą stebi,
mato, ir galbūt nėra tokio žmogaus,
kuriam iš vadovo ateinantis įvertinimas nepatiktų, na, gal tik turinčiam
vidinių kompleksų. J.Voveraitis
prisimena: „Daug anksčiau buvo
komandoje keletas vairuotojų, kra-

„Kelininko aukso ženklu“ už atsakingą ir kruopštų savo pareigų atlikimą įvertintam vyr.energetikui R.J.Mažyliui ministro pirmininko A.Butkevičiaus rankos paspaudimas - svarbus įvykis.

Autotransporto padalinio vadovas J.Voveraitis garbės ženklu apdovanotas už gerą ilgametį
darbą ir pareigingumą.

nininkų, o prie vieno jų reikėdavo
kitokio priėjimo: jei pasakydavau,
kad gal tik tu vienas gali šį darbą
gerai atlikti, žinojau: garantuotai
bus padaryta. Tai psichologinis
aspektas. O kada valdžia įvertina,
jaučiasi jėgų pagausėjimas, antplūdis, savotiškas pasitempimas, norisi dirbti kuo geriau.“
Apie komandos suformavimą
J.Voveraitis turi aiškią nuomonę:
kolektyvui būtina susirinkt tokiuos žmones, kuriems mažiausiai
kontrolės reikėtų, o jeigu aplinkui
vaikščios tokie, kuriuos visą laiką
reikia stebėti, ar dirba, bus vargas.
„Lengviausia dirbti, kada žinai,
kad tavęs neapgaudinėja, kad viskas bus atlikta kaip reikiant. Darbe
visad vadovaujuosi tokiu principu:
išankstinis veiklos planavimas,
konkreti darbų dienotvarkė. Reiškia, į priekį aš turiu numatyti ir
stengtis padaryt tai, ką užsibrėžiau,
ką numačiau tai datai, tai valandai. Kažkaip automatiškai susiplanuoja pas mane tie darbai, kurie
dažniausiai pavyksta“, - paaiškino
J.Voveraitis.
Nežinantiems, ko patys iš darbo
nori, neapsisprendusiems ar dar
savęs neatradusiems konkrečioje
srityje J.Voveraitis turi patarimų.
Vienas jų - jei atlieki darbą ir jis
nemalonus, reikia eiti ieškoti tokio,
kuris būtų malonus, geriau negadinti kitiems ir sau gyvenimo, pabandyt save kitoje veikloje. „Turi
būti ir atsakingumo jausmas - va
tą dalyką reikia išsiugdyti. Gal kitą

kartą tas darbas nėra toks malonus,
bet kada supranti, kad reikia padaryti ir kitaip būti negali, tada kai gerai atlieki, ir tas malonumas pačiam
atsiranda, kad pavyko. Ir nebūtina,
kad kiti pagirtų ar paglostytų galvą
- svarbu, galėtum pats save įvertint:
va aš čia pridariau negerai, o štai čia
- jau gerai, tada ir stimulas atsiranda. Gal kiti ir nesupras, kiek širdies
įdėjai, bet pats tai žinai. O jei visą
gyvenimą stengtis išvengt kažko,
išsisukt nuo užduočių, tai ir gyveni
nerimtą gyvenimą, tarsi nuolat nuo
kažko bėgtum“, - tvirtina autotransporto padalinio vadovas.

ir šiais laikais, nesumoteriškėjom
visai. Mes gi nemedžiojam bet ką
ir bet kaip - tiktai leistinus, tuos
selekcinius vadinamus, atrankines
medžiokles darom, kad negadintų
bandos, taip pat ligotus ir susižalojusius. Nepyškinam bet ko, bet
tokie dalykai kol kas būtini. Visada nemalonu, aišku, kada sužeidi
ir tenka ilgai ieškot žvėrelio, labai
negera būna ant dūšios, bet jeigu
pavyksta taip tvarkingai sumedžiot,
čia jau kaip ir pasitenkinimas.
Svarbu, kad neatsirastų savaiminės
ligos ir neišsigimtų veislė“, - paaiškina J.Voveraitis.
Kažko ypatingo vyras tikina nesumedžiojęs: yra tekę sumedžiot
įvairiausių gyvūnų, kokių pas mus
yra - bebrų, šernų, elnių, lapių bei
usūrinių šunų, taip pat keletą gražuolių stirninų. „Labiausiai, žinoma, šernai rūpi, o elniai su normaliais gerais ragais - čia jau kiekvieno
medžiotojo svajonė, gal kada pasitaikys, - tikisi J.Voveraitis. - Nėra
pas mane tokių išskirtinių laimikių,
kuriais būtų galima didžiuotis. Tačiau kiekvienas laimikis - kaip atpildas už tai, kad įdėjai triūso, nes
sumedžiot nėra jau taip paprasta,
žvėrys irgi pakankamai greit prisitaiko prie naujovių, jie pakankamai
protingi. Būna visada maloniau ką
papasakoti sumedžiojus kokį jauną
gudrų žvėrį, kuris tave pavedžiojo
už nosies, negu nušaut visai nusenusį, sunkiai judantį.“
Medžioklinio ginklo turėjimas
jokiu būdu negarantuoja sėkmingos medžioklės baigties ir trokštamų rezultatų - jautrūs ir protingi
gyvūnai kartais taip gudriai sumėto
pėdas, laviruoja ir nuvargina, kad
savijauta būna ne ką lengvesnė
kaip po griovių kasimo. „Elniai labai jautrūs ir šernai. Jie pakankamai
protingi ir tiesiog labai gerai jaučia
situaciją, gan gerą uoslę turi. Visi
žvėrys savisaugos instinktą pakankamai stiprų turi, tačiau šernai - galima susidaryti nuomonę, kad jie
protauja. Jie tiesiog elgiasi kartais
taip, kad susidaro įspūdis, jog apmąsto savo veiksmus“, - šernų gudrumu stebisi J.Voveraitis.

Visų pirma - inžinierius
Apdovanotas už ilgametį darbą tiesiant ir rekonstruojant kelius
UAB „Aukštaitijos traktas“ direktorius Jonas Jakaitis neslepia:
„Man gal ankstesnis apdovanojimas „Garbės kelininko ženklas“,
kurį susisekimo ministerija įteikė,
daug šiltesnis yra. Anas grynai kaip
profesinis man brangus, aš nuo
1970-ųjų metų tą košę srebiu.“
Vieną iš sėkmingų priežasčių ilgam ir profesionaliam darbui atlikti
J.Jakaitis įvardijo gerą komandą ir
aiškų tikslą žinant, ką darai ir kuo
turi užsiimti: „Nereikia į šalis dairytis ir galvoti, kad į kažką atsiremsi. Eini į priekį ir pasieki rezultatų. Kur reikia, sprendimus staigiai
priimu, kur nelabai skubu, pasitariu
su komanda. Labai svarbu stiprią
komandą turėti. Va, į Uteną aš prieš
penkiolika metų būčiau vienas gal
ir nevažiavęs.“
Prioritetai atsakinguose darbuose kažkuo būna panašūs, tačiau
J.Jakaitis įsitikinęs, kad geras vadovas pirmiausia turi būti inžinierius, tik paskui - direktorius ar
kažkam kitam vadovauti: „Jei nesi
inžinierius, nebūsi ir geras savo
specialybės žinovas. Vadybininkas, manau, turi būti antroje vietoje. Svarbiausia atliekami darbai,
technologija, o vadybininkas, kuris
nėra inžinierius, suinteresuotas kitais dalykais - jam svarbu pinigai,
įvykdymai. Tada kokybė pradeda
eiti į antrą planą.“
J.Jakaičio teigimu, važiuojant
pačių tiestais ar rekonstruotais keliais apima ramus geras pojūtis, ir
prisiminti yra daug ką: „Važiuoju
dažnai magistrale Kaunas-Klaipėda, ten dirbau dvidešimt dvejus
metus. Važiuoju ir prisimenu: va
čia kažkas buvo ne taip padaryta taisėm, paskui premiją nubraukė.
Šią vasarą iš Klaipėdos važiavau,
tai žiūriu, kad beveik visose zonose
dirbta - ir Šilutės rajone, ir Šilalės,
ir Kelmės. Ir anūkas šalia važiuoja, klausia: dieduk, kur tu čia statei

Glūdi medžioklio instinktas
Po darbo savaitės kelių tiesimo
įmonėje J.Voveraitis namuose, be
sodo darbų, į rankas ima medžioklinį šautuvą. Juk truputį pavojinga
- ginklai ir žvėrys? „Esmė yra pabūti pačioj gamtoj, kitąkart ne taip
ir būtina kažką sumedžioti. Pavyzdžiui, dabar iki balandžio 15 dienos
važiavom medžioti bebrų. Tikslo
nušauti nėra: atsisėdi prie kokio
nors upokšnio ar griovio, kur bebrai
būna, ir stebi ramiai. Ateina vienas
pasižiūrėt, kitas, pamatai tokių stebuklų, kokių paprastai neišvysi.
Kada ramiai pabūni, tai kažkaip kitaip pasijunti.“
Gamtoje yra būtina natūrali atranka, tad medžiotojai - lyg ir gamtos gydytojai ar ekologai, ir jokio
nusikaltimo čia nėra. „Tas medžioklio instinktas dar mumyse glūdi
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„Kelio darbuose - jokios kūrybos: kas popieriuje, tas turi būti ir ant žemės“, - sakė UAB
„Aukštaitijos traktas“ darbų vadovas Jonas Ališauskas.
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kelią? Jau galiu tuo pasigirti, tas kelias gal pora kartų atnaujintas yra.“
Kas yra sunkiau - tiesti kelią ar
jį rekonstruoti, J.Jakaičio teigimu,
vienareikšmiškai atsakyti negalima, nes tai skirtingi dalykai, ir ant
svarstyklių nepadėsi: „Abu dalykai specifiniai, labai daug nuo ko
priklauso. Tiesiant naują kelią esi
prie nieko neprisirišęs: jei projektas
gerai padarytas, tai gal tik fiziškai
sunkiau įvykdyti. O kai rekonstruoji, daugiau visokių šunybių išlenda,
ir galų gale naujas kelias yra naujas.
Mat daugumoj vietų kai rekonstruoji, jei kažkur lieka senojo gabalas, jis pradeda irti, palopai, ir lieka
toks. Mes rekonstravom Via Baltica, ir matėt, kas ten prie Saločių darėsi - klijuojam ir klijuojam ant viršaus, o latviai viską nukasė iki pat
apačios ir praktiškai iš naujo kelią
įrengė, seno nieko nepaliko.“ Tai
gal šiuo atveju latviai priėmė daug
racionalesnį sprendimą, teiraujuos.
„Piniginiu atžvilgiu žiūrint galbūt ne racionalesnį, bet jis ateičiai
efektyvesnis. Pas mus taupo, bet tai
trumpalaikis taupymas - nepraeina
metai, kiti, ir išlenda susidėvėjimo
ydos“, - sako J.Jakaitis.

Pažeidė „sausąjį
įstatymą“
Su vos judančia technika, kokia
buvo prieš keletą dešimtmečių, visgi pavykdavo ne tik gerus kelius
nutiesti, bet ir kitų šalių specialistus
nustebinti. Kelių kokybe netgi užsieniečiai žavėdavosi: „Su tokiais
dideliais kranais, pamenu, atvažiuodavo iš rytų vokiečiai pasižiūrėti,
tai jie stebėdavos: kaip jūs su tokia
technika dar sugebat tokį rezultatą
pasiekti? Kiti nemokėtų. Dabar mažiau reikia sukti galvą, neturi - tai
išsinuomavai, ir palengvinta.“
Patogumas naudotis geru keliu
ir malonumas juo važiuoti neblunka, kaip ir seni geri prisiminimai.
„Man tai labiau įsiminė automagistralė Kaunas-Klaipėda, nuo 1973
iki 1987 metų ten dirbta. Ypač įsiminė to kelio pridavimas, nes tuo
laiku buvo sausas įstatymas, jokio
alkoholio, tik ant stalo mineralinio vandens „Vytauto“ butelis, visi
sėdim, pietaujam iškilmingai. Už
vieno stalo su amžinatilsiu profesorium geologu Česlovu Kudaba sėdėjom, vienas į kitą pasižiūrim, kad
ant stalo kažko stipresnio trūksta.
O paskui kaipgi, buvo pažeistas tas
sausas įstatymas, atšventėm kaip
priklauso, viskam savo vieta ir laikas“, - šypteli J.Jakaitis.
UAB „Aukštaitijos traktas“ direktorius įsitikinęs, kad žmogus kol jaunas, tol poilsio beveik nereikia. „Žinot, 55-erių metų sulaukus atsiranda
nuvaryto arklio sindromas. Vis tiek
žmogus susidėvi, o atostogos yra
skirtos atostogauti. Turiu kemperį

įsitaisęs, kelionės atgaivina dūšią.
Praeitais metais 20 dienų vien Italijoje praleidau - iki pačio Neapolio,
tenai Festas, senovės graikų išlikęs
miestas, Heros, Atėnės šventykla,
Pompėja išvaikščiota skersai išilgai.
Ten pailsiu, aura gera ir klimatas, ir
aplinkos dvasia kažkokia ypatinga.
Važiavau vienas, kad man niekas
netrukdytų, - prisipažįsta J.Jakaitis. Kažkada važiavau su ekskursijų biuru, tai Florencijoj pralekėm tekinom
ir viskas, o aš pašvenčiau Florencijai
keturias dienas ramiai neskubant,
apžiūrint viską. Tik taip pamatai visą
grožį, o ne atsižymi komandiruotę.“

Rezultatus formuoja
patirtis
„Kelininko aukso ženklu“ įvertintas „Aukštaitijos trakto“ darbų
vadovas Jonas Ališauskas skaičiuoja 35-uosius darbo metus. Apie
garbingą apdovanojimą kelininkas
tikina iš anksto nežinojęs, nes su
vadovais pakviestas nuvyko į renginį kaip paprastas svečias. „Visko
gyvenime buvo, ir gero, ir blogo,
o reikšmės, manau, turi ilgas darbo stažas: įgauni patirties, gudrybių visokių, susikaupia viskas į
vieną vietą ir gaunasi rezultatai.
Šitas įvertinimas man kaip iš dangaus - nesitikėjau ir net nežinojau,
kad toks bus skirtas. Kai perskaitė
mano vardą, pavardę, net susižvalgiau, kaip čia yra? Man niekas iš
valdžios nepranešė, tik sako, važiuojam į Vilnių, ten padalyvausim
renginyje“, - džiaugiasi apdovanojimu J.Ališauskas.
Geologiją išstudijavęs, tačiau pagal susiklosčiusias aplinkybes jaunystėje tapęs kelininku
J.Ališauskas teigia atradęs savo
vietą būtent šioje profesinėje srityje, tad mintis keisti darbovietę
neaplankė nė sykio: „Darbas man
patinka, aš jį dabar žinau kaip savo
penkis pirštus, ir tokio žodžio kaip
atsibodo nėra. Didelių netikėtumų
nebūna - jeigu turim savo objektą,
visi standartiniai projektai yra, viskas vienodai: gavai projektą, išnagrinėjai, pagal visą tą sistemą viskas: yra sąmata, darbų apimtys, yra
objektas, ir atlikinėji. Jokios kūrybos, jokios improvizacijos. Kas popieriuje, tas turi būti ir ant žemės.“
J.Ališauskas neslepia, kad į sezono pabaigą darbai tampa sunkiausi - tuomet ir labiau pavargstama,
ir apie laisvadienius pagalvojama.
Gamtą ir keliones mėgstantis kelininkas teigė atsigaunantis pietų
Prancūzijoje, kur gyvena vaikai,
juos aplanko kasmet su žmona.
„Gal 18 kilometrų nuo Marselio
yra toks kurortinis miestelis Kasis,
vaikai ten įsikūrę, o dirba Marselyje. Mus jie priima, ir mums malonu - ten visą laiką šilta, pajūris,
aplinkui kalnai ir Viduržemio jūra,
klimatas geras. Iš pradžių per sunku
būna priprasti, karštis visai kitoks,
oras sausas. Kelionėse ilgai neužsibūname, daugiausia dešimt parų,
mes ten lepinamės, nes kitu metų

laiku karšta. Stengiamės važiuoti pavasarį arba rudenį, - pasakoja
J.Ališauskas. - Pernai plaukėme
kruiziniu laivu Viduržemio jūra,
nuo Venecijos iki Graikijos Adrijos jūra, tada pasukome ratu aplink
krantus, per Juodkalniją grįžome,
kurortus visus aplankėme. Buvo
labai įdomu: laivas gal kaip dvylikos aukštų namas, du tūkstančiai
žmonių telpa, 200 metrų ilgio ir 30
pločio. Ten baseinai, saunos, golfo
aikštynai, restoranai, pramogos visokios, parduotuvės kaip miestelyje
ant vandens.“
Beveik sulaukęs užtarnauto poilsio metų J.Ališauskas sako norintis
dar padirbėti, taigi mėgstamai veiklai ir toliau nusiteikęs: „Po žiemos visi ruošiamės pavasariniams
darbams, techniką reikia peržiūrėt,
paremontuoti, objektus reikės pabaigti, o tada jau prasidėjus sezonui
- vėl pirmyn į trasą.“

Geriausios mintys ateina
dirbant
Prie gimtojo miesto atgaivinimo
ir jo gatvių asfaltavimo su komanda
ženkliai prisidėjęs UAB „Ukmergės keliai“ objekto vadovas Robertas Česlovas Paulauskas nuoširdžiai
džiaugiasi garbės ženklu „Kelininko aukso ženklas“, kurį asociacija
„Lietuvos keliai“ skyrė už ilgametį
darbą tiesiant ir rekonstruojant Lietuvos kelius. R.Č.Paulauskas sako
nesitikėjęs tokio apdovanojimo,
reiškiančio darbų įvertinimą, nors
pačiam smagu, kad Ukmergė, palyginti su kai kuriais apsnūdusiais
rajono ar regiono miesteliais, kyla
kaip ant mielių savo miesto tvarkingumu ir gyvenimo bei pramonės
tempu.
„Maloniai jaučiuos gavęs tokį
garbingą apdovanojimą, nesitikėjau. Pradėjau dirbti 1975 metais.
Sunki, bet įdomi mano specialybė:
naujos vietovės, nauji keliai. Važiuoji po kažkokio laiko tarpo ir
matai savo atliktus darbus, kažkaip
savaime pasidaro įdomu ir prisimeni tai, kas buvo prieš trisdešimt
su viršum metų. Per tą laiką daug

pasikeitimų, kai kuriuos darbus ir
projektus jau antrą kartą vykdom kelias juk dyla, tai ir pataisymai reikalingi, - pasakoja R.Č.Paulauskas.
- Malonu važiuot naujai nutiestais
arba rekonstruotais keliais: čia taip
vyko darbas, čia tokių dalykų būta,
aibė visokių prisiminimų. Važiuoju
ir galvoju: oj, kaip dirbom - čia su
tokiais žmonėmis, čia va tokie rangovai buvo. Mūsų tokia specialybė,
ir ji nėra vieno žmogaus nuopelnas,
tai komandinis darbas.“
Pasak R.Č.Paulausko, šiuo metu
yra vykdomi tokie dideli projektai
kaip pagrindinės miesto gatvės atstatymas, pats miesto centras: „Iš
svarbesnių objektų noriu paminėti
miesto gatves, Deltuvos gyvenvietės objektai. Jeigu teko važiuot
per Ukmergę, tai Vienuolyno gatvę
sutvarkėme, praeitais metais buvo
pradėtos statybos, dabar jau gražus
vaizdas. Prieš metus pridavėme komisijai keturias gatves, dabar vėl
turim dvi dideles, - tokiam mieste
kaip Ukmergė yra labai svarbus dalykas. Atvažiuoja draugai iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus, kitų miestų,
apžiūri Vienuolyno gatvę ir sako:
mes neturim dar tokių gatvių. Daug
visko rekonstruojant reikėjo spręsti, visokių rūpesčių buvo, bet va,
koks rezultatas geras.“
R.Č.Paulauskas įsitikinęs, kad
rezultatai ateina teisingai paskirs-

tant prioritetus - kokybė, drausmė
ir žmonės, o dirbant kolektyve reikia lankstumo: „Čia reikia suprasti
žmogų, mokėti prie jo prieit, su juo
bendraut, rasti bendrą kalbą. Jeigu
vadovai, padalinių viršininkai neranda bendros kalbos su darbo liaudim, tai jie silpni darbuotojai. Gali
būti kaip specialistas aukštos klasės,
bet jeigu nemoka dirbt su liaudim,
blogai. Su žmogum reikia žmoniškai: jį suprast, kartais užjaust, paglostyt, tada bus labai patenkintas.“
Nemažai jaunų žmonių, net ir
esant nedarbui šalyje, nelabai supranta, kaip galima ne tik vienoj
vietoj išdirbti ir dar gerų rezultatų nuolat pasiekti, bet ir darbą per
tiek metų mylėt? Tiems, kurie
mėgsta blaškytis iš vieno darbo į
kitą, arba niekaip tinkamo neranda,
R.Č.Paulauskas patartų: „Aš manau, žmogus nežino, ko ieško, nėra
apsisprendęs, o toks negali būti kažkurios srities specialistas. Aš ir magistralėje asfaltavau, stačiau visur,
tiek kelių pridaviau per tuos metus,
prie kiekvieno darbo reikia prieiti su
kūrybine nuotaika. Ir tie netradiciniai sprendimai, kaip sakau, gimsta
per naktį - tu turi iš vakaro apgalvot, kas kur rytoj dirbs, o yra tokių
darbų, kurių neina taip padaryt kaip
aprašyta. Reikia rast aukso vidurį
ir padaryt, o to sprendimo prireikia
kartais labai staigiai.“

„Mūsų tokia specialybė, ji nėra vieno žmogaus nuopelnas - tai komandinis darbas“, - apdovanojimu džiaugėsi UAB „Ukmergės keliai“ objekto vadovas R.Č.Paulauskas.

Atminimo medaliai magistralės Kaunas-Klaipėda 25-erių metų jubiliejaus proga įteikti labiausiai nusipelniusiems su šio kelio statyba susijusiems kelininkams: Jonui Biržiškiui, Henrikui Jackevičiui, Vitoliui Kurapkai, Viktorui Liausėdui, Daliai Linkevičiūtei, Vaclovui Narbutui,
Antanui Žlibinui, Andriui Daujotui, Romualdui Janušui, Juozui Stepankevičiui, Algimantui Karkauskui, Adomui Leliūgai, Juozui Pukinskui,
Antanui Klivečkai, Alfonsui Armalui, Algimantui Mikšiui, Alfonsui Urbonavičiui, Ervinui Kančaičiui, Kristinai Keturakytei, Jonui Radzevičiui, Jonui Furmonavičiui, Dariui Steponui Žickiui, Albinui Valentavičiui, Kęstučiui Akromui, Algirdui Bružui, Zigmantui Michnevičiui.
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ninkui, taip pat yra gerai.
Privatizuojant įmonę Algimantas
Butkūnas sugebėjo išlaikyti kolektyvą. Jis matė perspektyvą. O tuometis susisiekimo ministras Jonas
Biržiškis taip pat turėjo didelės įtakos laisvos Lietuvos kelių verslui.
Po įmonės privatizavimo jos senųjų
darbuotojų baimės nejutau, nes ir
man pačiam nekilo minčių griauti
ar išvaryti žmones. Partneriai taip
pat matė perspektyvą. Tik kažkaip
keistai atrodė, kad įmonės vadovai
nesuskubo dalyvauti privatizavimo
procese. Gal tempai buvo per greiti,
o gal jie daugiau rūpinosi kolektyvu
ir todėl save pamiršo. Vėliau dviem
akcininkams - Albinui Šveikauskui
ir Algimantui Razgūnui - pardavus
savąsias akcijas, jų įsigijo dabartinė
„Panevėžio kelių“ vadovybė.
Iš pradžių modernizacija vyko
saikingai, tačiau buvo sprendimų,
kurie atrodė brangūs, bet optimistiniai, ir jie vėliau pasitvirtino. Mūsų
veiksmai, sprendimai, valdymo
struktūra buvo suformuota laiku ir
teisingai. Įsigijus bendrovę reikėjo
plėstis, todėl buvo nupirktos kitos
įmonės.
Visą laiką sukasi mintys, kokia
forma plėstis ir kaip ta plėtra vyksta, tik dabar daug ką lemia ekonominiai skaičiavimai.

kiauti degalais. Po mėnesio kitame
posėdyje Valdas Šimoliūnas pateikė savo skaičiavimus ir pareiškė,
kad nieko neišeis. Tada paprašėme
degalinę išnuomoti vienai mūsų
įmonei. Paaiškėjo, kad iš prekybos
degalais taip pat galima uždirbti.
Man regis, po to šį pavyzdį bendrovė įvertino ir į kitus investicinius
pasiūlymus pradėjo žiūrėti palankiau. Verslo žmonių energija davė
vaisių, juos šiandien ir matome.
A.Butkūnas man buvo kaip antrasis
tėvas. Mes nieko nežinojome apie
kelių statybą. Matėme, kad kelininkai smalą verda, ir tiek. Iš Algimanto mokėmės šio verslo, sėmėmės
vadovavimo patirties ir verslumo.
A.Butkūnas davė mums pirmąsias
verslo administravimo pamokas.
Prisimenu mūsų investicijų Kaliningrado srityje pradžią. Nuvažiuojam
su A.Butkūnu į Kaliningradą. Jeigu
viskas gerai, tai gerai, o jeigu blogai,
tai nusiminę pakeliui namo butelį
nusiperkam ir „perlaužiam“.

AB „Panevėžio keliai“ akcininkas Ksaveras Balčėtis:

AB „Panevėžio keliai“ akcininkas, valdybos narys Gvidas Drobužas:
„Sprendėme, kur investuoti Rusijoje plastmasių eroje uždirbtus pinigus. Tuo metu buvo pardavinėjamos AB „Panevėžio keliai“ akcijos.
Apie kelių statybą nežinojau nieko.
Nuvažiavau apsidairyti. Savo kabinete priėmė Algimantas Butkūnas.
Žmogus malonus, kava pavaišino. Pasakiau, kad norėtume įsigyti
jo vadovaujamos įmonės akcijų.
A.Butkūnas neatkalbinėjo.
Įmonės senbuviai mumis nelabai tikėjo. O tikėjimas tuo, ką darai, yra labai svarbus. Jeigu netiki
sėkme, tai ir nereikia pradėti nieko
daryti. Pirmajame stebėtojų tarybos
posėdyje pasiūlėme atskirti nuo
pagrindinės veiklos degalinę ir pre-

„Pažintis su Panevėžio kelininkais prasidėjo labai seniai. Dirbau
Panevėžio statybos tresto Kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje
Nr.180 (KMK-180) vyriausiuoju inžinieriumi. Mūsų įstaiga samdydavo kelininkus asfaltavimo darbams
dideliuose statybų objektuose. Tuo
metu viršininkas buvo Algimantas
Butkūnas, tad su juo daugiausia ir
turėjau reikalų. Iš didesnių mūsų
bendrų darbų prisimenu 40 tūkstančių vietų Krekenavos kiaulių auginimo komplekso statybą.
Panevėžio kelininkai mėgo laikytis numatytų terminų. Jie jau ir tada
man patiko, nes asfaltavimo darbų
kokybė buvo daug geresnė nei kitų
tresto subrangovų, atliekančių analogiškus užsakymus. Žinoma, jie
turėjo ir geresnės technikos.
Prasidėjus privatizavimui buvo
sprendžiama, kur dėti lėšas, kokias
įmones privatizuoti drauge su partneriais. Kadangi Kelių valdybos
būklė tuomet buvo vidutiniška,
darbų apimtys labai sumažėjusios,
reikėjo galvoti, kaip jas išlaikyti. Pamenu, kai Sovietų Sąjungos
lyderis M.Gorbačiovas paskelbė
ekonominę blokadą, statybų darbai
buvo visiškai nutraukti. Tada beliko
asfaltuoti privažiavimus prie pri-

vačių gyvenamųjų namų, nes būtent privačios statybos nenutrūko.
Tuo metu ir buvo nutiesti pirmųjų
Molainių žvyruoti keliai, leidžiantys privažiuoti prie pastatytų 150
namų. Tokiu būdu privatizuotai
bendrovei „Panevėžio keliai“ pavyko atrasti darbo ir išsaugoti darbuotojus.
Kelerius pirmuosius Atgimimo
metus buvo sunku viską išlaikyti.
Privatizavus Kelių valdybą, daugiausiai dėmesio akcininkai skyrė
darbuotojų išsaugojimui. Reikėjo tikėti, kad viskas klostysis gerai. Juk jeigu netikėtum, pasauliui
tektų skelbti karą. Krizė kažkada
pasiekia dugną, o tuomet reikia iš
jo lipti. Mums pavyko išsaugoti
resursus, ir tai buvo padaryta bendrovės vadovų iniciatyva. Prabėgus
geriems dvejiems metams atsirado
užsakymų, darbų, įvairių projektinių konkursų. Įmonės situacija
yra dėkinga ir dėl to, kad gaunami
valstybiniai užsakymai. Drąsiai galiu teigti - Panevėžio kelininkų paklotos dangos yra lygiausios. Ten
šaunus kolektyvinis darbas, o tai
irgi vienas iš sėkmės garantų“.
Pajudėjus į priekį buvo numatyta
ir kita strategiškai svarbi kryptis.
Atsirado poreikis įmonę plėsti ir
užimti tam tikrą teritoriją Lietuvoje, Šiaurės Rytų regione. Pirmiausia buvo įkurtas AB „Panevėžio
keliai“ Rokiškio padalinys. Vėliau, 1997 metais, įsigyta bendrovė
„Ukmergės keliai“.
Iš pradžių dar nesupratome, kas
iš to išeis. Prisiskaitėme straipsnių, kad užsienyje geriau išgyvena stambios įmonės arba smulkūs
amatininkai, o kadangi nebuvome
amatininkai, ėmėmės teritorijų užkariavimo.
Kai išplėstas kelių verslas įmonei pradėjo duoti pelno, atsirado
poreikis investuoti ir toliau. Elgėmės drąsiai, užstatydavome turimą turtą, bankai mumis pasitikėjo,
suteikė kreditus, taip ir plėtėmės.
Netrukus įsigijome Panevėžio statybos tresto akcijų. Prieš perkant
akcijas kilo daug ginčų. Šios įmonės veikla nelabai derinosi su kelininkų darbais, tačiau vis dėlto buvo
nutarta pirkti“.

AB „Panevėžio keliai“ akcininkas, stebėtojų tarybos pirmininkas a.a. Valdas Šimoliūnas:

„Iki 1990 metų darbų apimtys kelių statybos srityje sparčiai didėjo.
Prasidėjus Atgimimui, Lietuvoje
atkūrus nepriklausomybę, 2-3 metus vyko valstybės biudžeto ir kelių
statybos organizavimo restruktūrizavimas. Priėmus kelių įstatymą ir
prie valstybės biudžeto suformavus
kelių fondą, kelių statyba bei remontas vėl buvo atgaivinti.
Keitėsi įmonių veiklą reglamentuojantys įstatymai, atsirado galimybė dirbti naujomis sąlygomis. Tapau
Ekonomikos skyriaus vadovu. Išsinuomojome įmonę iš Valstybės turto
fondo ir pradėjome dirbti ūkiskaitos
pagrindais. Tokį ūkinės veiklos būdą
pasirinkome vieni pirmųjų Lietuvoje. Panašiai dirbo ir Vilniaus tiltų
valdyba Nr.2 bei Alytaus tiltų valdyba. Prasidėjo privatizacija. Buvo
leidžiama privatizuoti iki 7 procentų
įmonės akcijų.
Pirmajai stebėtojų tarybai pirmininkavo Vytautas Blažys, o aš buvau
narys. Buvo suformuota ir pirmoji
valdyba. Į valdybą buvau išrinktas
kaip stebėtojų tarybos atstovas.
Pirmajai bendrovės tarybai pirmininkavo A.Butkūnas, jo pavaduotoju
buvo išrinktas Vincas Steponavičius,
nariais tapo technikos direktorius
Grigalius, mechanizacijos direktorius V.Matiliūnas, ir aš, ekonomikos
direktorius. Steponavičius vėliau išvyko dirbti į Telšius, Grigalius - iš
pradžių į Šiaulius, o vėliau į Rusiją.
Po įmonės privatizavimo taryba buvo renkama iš trijų asmenų:
A.Butkūnas - pirmininkas, mes su
Vilium Gražiu buvome nariai. Valdyba ir tuomet buvo lyg tarpinė
grandis tarp akcininkų ir darbuotojų, turėjo teisę priimti strateginius
sprendimus. Būtent valdyba sprendė apie rinkos poreikius ir ieškojo
būdų, kaip patenkinti darbuotojų
poreikius, kad jie galėtų produktyviai dirbti. Ekonomika veikė tokiu
principu: kiekvienam reikia duoti ir
visiems turi užtekti esamų resursų.
Planavimo sąvoka Sąjūdžio laikais
lyg ir išnyko, tačiau tai nėra teisinga ir objektyvu. Vadyboje viskas
prasideda nuo planavimo, be prognozių negali dirbti.
Teko tiesiogiai dalyvauti kuriant
AB „Panevėžio keliai“ įmonių grupę. Pirmosios įmonės - „Klovainių
skalda“, kurią siekėme įsigyti, taip
ir nenusipirkome. Po to ėjo bankrutuojanti Rokiškio kelių statybos
įmonė (dabar Rokiškio padalinys).
Panevėžio statybos tresto akcijų
įsigijimas buvo rimtas žingsnis in-

vesticinėje veikloje. Šios idėjos autorius - Gvidas Drobužas. Aš balsavau prieš. Juk turi būti kompanijoje
bent vienas skeptikas. Kita vertus,
viduje jaučiau, kad šios statybos
kompanijos potencialas didelis“.

Buvęs AB „Panevėžio keliai“ akcininkas Albinas ŠVEIKAUSKAS:
„Kartu su bendraminčiais įkūriau
investicinę bendrovę „Statybų investicija“. Žinojau kapitalizmo sąlygas ir pasakiau: jei Lietuva judės
į priekį, pradės nuo kelių.
Atėjo KSV-5 privatizavimas.
Paprašiau kolegų iš „Statybų investicijos“ dalyvauti, prisidėjau ir
asmeninėmis lėšomis. Taip vienodomis sąlygomis su G.Drobužu ir
R.Juodviršiu tapau vienu iš savininkų ir „Panevėžio kelių“ valdybos nariu.
Keičiantis laikams reikėjo neatsilikti, mąstyti naujoviškai, vystyti
įmonę, investuoti į naujas technologijas. Su minėtais verslo partneriais nusipirkome „Klovainių
skaldą“. Ten atradome Virmantą
Puidoką. Mačiau, kad jis energingas, moka užsienio kalbą, gali būti
tinkamu vadovu.
Įvedėme ir dar vieną naujovę.
Pagrindiniai „Panevėžio kelių“ akcininkai nutarė, kad valdybos nariai, turintys mažai akcijų, privalo
būti labiau suinteresuoti įmonės
vystymu. Tad skyrėme jiems lėšų,
kad galėtų supirkti smulkias akcijas. Taip jie tapo turtingesni ir įgijo
paskatinimą daugiau dirbti dėl savos bendrovės.
Atėjo metas, kai pirkome kitas
įmones - Ukmergės, Zarasų, Utenos. Atsirado pardavėjų, parduodančių ir PST akcijas. Nors dėl jų
kilo ginčų, buvau pirmas žmogus,
pasakęs, kad reikia pirkti.
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Prisimena Genovaitė Butkūnienė, ilgamečio Kelių statybos
valdybos Nr. 5 ir AB „Panevėžio
keliai“ vadovo Algimanto Butkūno žmona:
„Nepriklausomybės pradžioje mes
išsipirkome butą ir kitą turtą. Pamenu ir tą dieną, kai ėjome pirkti akcijų už likusius čekius. Prie kabineto,
kur pardavinėjo kelių tiesimo įmonių
akcijas, eilės nebuvo, ko negalima
buvo pasakyti apie mėsos kombinato ar konservų fabriko parduodamas
akcijas. Kelių tiesimo įmonių akcijos
nebuvo paklausios, juk asfalto neatsikąsi kaip sūrio ar dešros. Šiandien
už akcijas gaunami dividendai man
palengvina gyvenimą“.

Ilgametis įmonės Gamybinio
techninio skyriaus viršininkas
Vytautas Blažys, prieš dvidešimt
metų vykusiame susirinkime atstovavęs darbuotojų interesams:
„Puikiai pamenu, kaip ėmė šilti
politinis klimatas šalyje. Valstybei
vadovavo Michailas Gorbačiovas, jau iš generalinio sekretoriaus
persivadinęs SSSR prezidentu.
Lietuvoje mokslo ir meno žmonės
įkūrė Lietuvos persitvarkymo sąjūdį. 1988 metų gruodžio 7 dieną ir
mūsų valdyboje įkuriama Sąjūdžio
rėmimo grupė. Aktyviausi – M. Cibutavičius, E. Vaznonis, K. Bajarūnas ir kiti. Aš turėjau VGAKV gerą
pažįstamą, vieną iš ministerijos
Sąjūdžio vadų – Algimantą Janušauską, iš jo gaudavau naujausios
Sąjūdžio literatūros. Gaudavome
jos ir Panevėžyje. 1989 metais gra-

žiai atšventėme Vasario 16-ąją. Nemoku apsakyti jaudulio ir džiaugsmo, kai salėje, ant fasadinės sienos,
kur dešimtmečius kėpsojo Lenino
bareljefas, pakabinome Vytį ir Vytauto Didžiojo portretą. Pagerbėme
valdyboje dirbusius tremtinius ir
politinius kalinius, įteikdami jiems
kuklias dovanėles. Koncertavo Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių choras.
Po pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo
į valdybos salę pasikvietėme kunigą,
teologijos licenciatą, garsų savo pamokslais – Robertą Pukenį. Beveik
visi valdybos darbuotojai dalyvavo
Baltijos kelyje. Daugelis važiavo
prie Seimo rūmų 1991 metų sausio
dienomis. Nepriklausomybės atgavimą laikau akivaizdžiu stebuklu.
Tokią nuojautą daug kas turėjo, bet
kad tai įvyks taip staiga ir bemaž
lengvai – niekas nesvajojo.
Su laisve atėjo ekonomikos blokada, o vėliau ir ekonominiai sunkumai. Finansuoti kelių remonto ir
statybos darbus trūko lėšų. Valdyboje visi asmenys, sulaukę pensijos
amžiaus – atleisti. Buvo ir tokių,
kurie išėjo kitur laimės ieškoti.
Mums vis dėlto pasisekė, turėjome
daug pradėtų darbų – automagistralės Ukmergė–Panevėžys antros
juostos statyba, Šilagalio sankryža,
Panevėžio aplinkkeliai. Žinojome,
kad atsiras lėšų ir objektus reikės
užbaigti. Prasidėjo ir kelio „Via
Baltica“ statyba. Iš pradžių buvo labai sunku. Pirmąją nepriklausomybės žiemą dirbome net nešildomose

patalpose.
Atėjo ir kitas įsimintinas laikas –
privatizacija. 1993 metų balandžio
22-ąją įvyko pirmasis akcininkų
susirinkimas. Išrinkta pirmoji stebėtojų taryba – Albinas Šveikauskas, Gvidas Drobužas ir Vytautas
Blažys. Jie tą pačią dieną vienbalsiai paskyrė Algimantą Butkūną
valdybos pirmininku ir administracijos vadovu–direktoriumi. 1993
metais vyriausiuoju inžinieriumi
tapo Vilius Gražys.
Tų pačių metų gegužės 6 dieną jau visiškai suformuota nauja
valdyba. Jos nariais tapo Valdas
Šimoliūnas ir Vilius Gražys. Aš į
stebėtojų tarybą buvau renkamas
iki 2001 metų, o nuo 2001 iki 2003
metų – į bendrovės valdybą.
Privatizacijos žmonės bijojo dėl
dviejų dalykų – kad sumažės darbo
vietų ir kad gali būti „išparceliuotas“ turtas, na, o valdyba pasmerkta
lėtam arba greitam žlugimui. Ačiū
Dievui, mūsų pagrindiniai akcininkai neturėjo tikslo „išplauti“ turto,
atvirkščiai – siekė plėsti kelių ir
statybos darbus. Darbuotojų jau iki
privatizavimo buvome sumažinę iki
minimumo. Socialistinė propaganda
pripūtė miglų, kad viskas valstybėje
yra tavo – partija, mokyklos, gamyklos ir kita. Tai gal tiems, kurie tikėjo tuo kvailu melu, buvo sunku arba
keista, kad valdyba ėmė priklausyti
konkretiems asmenims.
Labai pasisekė, kad pagrindinių
akcininkų ir bendrovės administracijos tikslai sutapo – stiprinti, moder-

nizuoti bendrovės ūkį, ieškoti darbų,
kad išgyventume darbų finansavimo
sunkmetį. Apimtys pamažu augo.
1996 metais buvome viena iš 100
didžiausių Lietuvos įmonių.
1998 metų birželio mėnesį bendrovėje įsteigta prezidento pareigybė. Prezidentu tapo ilgametis
valdybos vadovas ir steigėjas Algimantas Butkūnas. Generaliniu
direktoriumi paskirtas Virmantas
Puidokas. Nenusilpo ir gamybos
grandys. Daugėjo darbininkų, technikos mašinistų. Beje, 1994 metais
pas mus pradėjo dirbti Audrius
Butkūnas, Algimanto Butkūno sūnus. Dabar jis projektų direktorius.
Taigi vadovų gretos sustiprėjo.
Tolesnė bendrovės veikla – intensyvios plėtros Lietuvoje, Latvijoje, Kaliningrade ir Ukrainoje
metas. Džiugu, kad bemaž visi
dabartiniai valdybos direktoriai –
išugdyti mūsų bendrovėje, perėmę
gerąsias veteranų tradicijas, ryžtingi, sumanūs inžinieriai kelininkai
ir vadovai. Tik gaila, kad į ateitį
kartu su jais nebežengs netikėtai
miręs Algimantas Butkūnas. Jis
bendrovės istorijoje paliko tikrai
ryškų, neužmirštamą pėdsaką.
Metai bėga, driekiasi nauji keliai.
Objektai vis kiti, veidai keičiasi.
Gražu, kad jauni žmonės pasirenka
garbingą kelininko profesiją, kad
stengiasi pateisinti lūkesčius. Juk
taip gražėja mūsų Lietuva, daugėja
vilčių tikėti šviesesne jos ateitimi“.
Parengta pagal knygą „Kelio
žmonės“.

DARBO PRADŽIA SUTAPO SU VIENA IŠ ĮMONEI SVARBIŲ DATŲ
Buldozeris, greideris, volas būna,
tai pagrindinė technika, kokie
šeši žmonės dirbam“, - pasakojo
S.Staugvila.
Apie savo vadovus buldozerio
mašinistas atsiliepia gerai ne todėl,
kad bijotų, bet todėl, kad stiprų kolektyvą vertina. „Jei darbininkai
plevėsos bus, tai niekur nepadirbs,
eis iš darbo į darbą. Oj, čia buvo
tokių anksčiau, tokie greit iškrenta. Mes senesni likom. Gal vyresni
atsakingesni, supratimas apie darbą kitoks nei dabartinio jaunimo.
Yra pas mus jaunų gabių žmonių,
kitokie gi neužsilaiko. Mano vadovai tikrai geri - ir Saulius Kazlauskas, mechanizacijos direktorius, ir
Marius Matiliūnas, mechanikas, jis
vadovas mūsų pagrindinis ant kelio, linijoj kai dirbam. Ir dirbtuvių
vedėjas Rimvydas Našlėnas geras
žmogus. Be jo pagalbos mes niekur. Kartais sunku būna techniką
prižiūrėt, svarbu laiku gedimus pastebėt, kai atsitinka kas, neužleist.
Būna, kad žvyras, akmenys papuola ar koks kelmas“.

Kasdienybė su adrenalinu
Kaip pasakojo S.Staugvila, net
ir paprastam darbe ant kelio kartais pasitaiko netikėtų ar pavojingų

atsitikimų, kurių iš anksto nelabai
numatysi. „Dar seniau, Kėdainiuos
kai dirbau, pamenu, šakalys įlindo
per langą į kabiną. Šoninio lango
stiklą išdaužė, palei pat veidą atsidūrė tokio storio kaip ranka. Nesužeidė, bet nesmagu buvo. Stumdžiau prie krūmų žemes, pirmyn
važiuodamas dar pristabdžiau, o
atgal kai važiavau to augančio medžio šaka kaip šovė į kabiną. Manęs nepalietė, bet nedaug trūko“.
Sunkesnės darbo sąlygos jau tapo
kasdienybe, jos buldozerio mašinisto negąsdina, o gamtos išdaigos pakoreguoja darbų eigą - technikos juk
nelaužysi, jei matai, kad klampynėje
neįmanomas darbas. „Kartais važiuojam ir „užbuksuojam“, tai bendradarbiai ištraukia. Būna, kad beveik kemsynuose dirbam, vietovėj
žemės šlapios, balos, įklimpstam.
Toks darbas mūsų, visokioj aplinkoj
dirbam - ir balose, ir kur šlapia.
Nuviršiuojam (nukasamas viršutinis žemių sluoksnis iki lygaus
paviršiaus kelio pagrindui paruošti,
- red.past.), kelią mums paruošt tai
reikia. Nusausinam, ir viskas. Iki to
paviršiaus visko daug - ir akmenų,
ir kelmų, čia kaip pataikom, žiūrint,
kurioj vietoj dirbam. Jeigu labai
šlapia, buksuoji, tai ir nedirbi, kai
negali, - niekas neverčia“, - patiki-

no S.Staugvila.

Laikosi arčiau gamtos
Du sūnus turintys ir, kaip patys
sako, anūkams dar truputį per jauni
Saulius ir Zina Staugvilos mėgsta
darbuotis ir namuose: vyrui patinka
krapštytis prie technikos, remontuoti automobilius, žmonai kaip ir
daugumai moterų rūpi grožis - įvairių rūšių gėlės. Tiesa, ji su kaimynėmis nesivaržo, kurios gėlynas
gražesnis, ir į parodas su tulpėmis
nevažiuoja.
„Gėles patinka man auginti. Aš
tulpių turiu nemažai, auginu rožes.
Šilagėlių turiu. Man malonumą suteikia, tiesiog mėgstu gėrėtis savo
gėlėmis, kai pradeda žydėti. Yra visokių spalvų. Ar kaimynės nepavydi? Nežinau, galbūt, kad pas mane
tvarkinga, - šypsosi Z.Staugvilienė.
- Vyras namuose man irgi padeda,
galiu pasidžiaugti. Niekur kitur
nenorėjo dirbti, jam patinka tas
darbas „Panevėžio keliuose“. Gal
sąžiningumas, kruopštumas leido
ilgai išdirbti vienoj vietoj. Netingi
jis dirbti. Ir namuose padeda: remontą pats padarė, namą apsikalė,
susitvarkė viską, mašiną gali pats
sutvarkyti, į autoservisus nereikia
dažnai varyti, na, nebent jeigu ge-

dimai sudėtingi.“
Kitokių laisvalaikio pomėgių ar
talentų, kurie kartais atsiskleidžia
brandesniame amžiuje, neatsirado, tad Staugvilų šeima mėgaujasi
įprastais mielais dalykais. „Pailsėti
į gamtą važiuojam, pas gimines į
kaimą. Miške patinka pasivaikščioti - grybauju, uogauju, riešutauju.
Aš kaip gamtos vaikas - iš kaimo
kilęs, jame užaugęs, be jos ir negaliu būti. Čia pailsiu, atsigaunu, jėgų
atsiranda“, - sako S.Staugvila.

Kalbėdama apie sutuoktinio darbą Z.Staugvilienė prasitaria, kad tik
atostogos jiems niekaip nesutampa mat ji ilsisi vasarą, kada vyrui pats
darbymetis ant kelio. „Prasilenkia
mums laikas, kartu netenka kur nors
išvažiuoti. Žiemos laiku per ilgai
namuose užsibūna, jau nelabai turi
ką veikt“, - šypsosi moteris, tarsi
primindama, kad naujasis kelininkų
darbų sezonas prasideda netrukus.
Andriaus Repšio nuotr.

Vienas iš S.Staugvilos pomėgių - kolekcionuoti lietuviško alaus etiketes. Per kelerius metus jų
surinko apie du šimtus: pamatęs kokią įdomesnę vyras neretai alų nusiperka vien dėl etiketės.
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DALIS STUDENTŲ DIDELIUS LŪKESČIUS SIEJA SU ĮGYTA SPECIALYBE
Ieva ZABILEVIČIŪTĖ

Ateityje „Panevėžio keliai“ ir
kitos šalies kelių statybos įmonės
gali tikėtis jaunų, ambicingų jaunuolių, kuriuos užgrūdinus darbu
objektuose galima tikėtis puikių
rezultatų. Be to, įmonė turėtų pasiruošti dar didesnei vyrų darbuotojų
auditorijai, kuri pravers šiai sudėtingai kelių industrijai savo jėga ir
proto aštrumu, mat kelininko profesiją pasirinkusias merginas šalies
aukštojo mokymo įstaigose galima
suskaičiuoti vienos rankos pirštais.
„Dalis būsimųjų VGTU absolventų puoselėja nepagrįstai didelius, su jų įgyta specialybe susiju-

sius lūkesčius. Jauni žmonės tikisi,
kad ginkluoti tik teorinėmis žiniomis ir neturėdami jokių praktinių
įgūdžių, jie, įgiję diplomą, automatiškai taps kvalifikuotais kelininkais, ims vadovauti darbų vykdymo padaliniams ar net taps projektų
vadovais“, - savo įspūdžiais, po
VGTU karjeros mugės, dalijosi
„Panevėžio kelių“ bendrovei atstovavę DSS tarnybos vadovas Kęstutis Simonavičius ir bendrovės
vyriausioji personalo vadybininkė
Jurgita Mantuškienė.
„Jauni specialistai mūsų bendrovėje, profesinį kelią pradeda nuo
elementarių kelininko darbų, kad
palaipsniui galėtų susipažinti su visais darbų etapais ir, tapę vadovais,
visaverčiai vadovautų didesniam ar

mažesniam kolektyvui, žinotų, ko
reikalauti iš savo komandos, mokėtų
tinkamai organizuoti darbus“, - prie
„Panevėžio keliai“ stendo VGTU
mugėje besibūriuojantiems būsimiesiems kelininkams gyvenimo realijas
dėstė Jurgita Mantuškienė.
Bendraudami su jaunimu „Panevėžio kelių“ atstovai pastebėjo, jog
studentai nelinkę kelininko kelią
pradėti nekvalifikuotu darbu. Studentai tikisi pradėti dirbti ar atlikti
praktiką jau be kastuvo rankose,
ryšėdami kaklaryšį. Maksimalistiškai nusiteikę jaunuoliai labiau
linkę ieškotis darbo sostinėje, tad
„Panevėžio kelių“ atstovai Karjeros mugėje dažnam pranešė, jog
bendrovės centrinis biuras įkurtas
Panevėžyje, o projektus įmonė vyk-

do visoje Lietuvos teritorijoje ir už
jos ribų. Beje, tokia darbų geografija būdinga ir kitoms kelių statybos
įmonėms.
Darbu Panevėžio kelių statybos
bendrovėje dažniausiai domėjosi
kelių inžinerijos ir transporto inžinerijos studentai.
Kęstutis Simonavičius atsakė į
smalsių studentų klausimus apie
kelių sektoriaus finansavimo subtilybes, paaiškino, kodėl šalies keliai, ypač miestų gatvės, taip prastai tvarkomi, kodėl darbai, kuriuos
galima atlikti per pusmetį, užtrunka
iki dvejų ir daugiau metų.
Kovo 28 d. Vilniaus Gedimino
technikos universitete vykusioje
karjeros mugėje, „Panevėžio keliai“ savo bendrovę pristatė specialiame stende, plačiai bendravo su
potencialiais darbuotojais.
Pirmasis Lietuvoje VGTU karjeros festivalis „Nustebink mamą,
dirbk pagal specialybę“, prasidėjo
2013 m. kovo 18 d. Pusantro mėnesio truksiančio renginių ciklo organizatoriai tikisi, kad festivalis taps
vieta, kur studentai galės išgirsti
įkvepiančias žymiausių Lietuvos
verslininkų ir visuomenės lyderių
istorijas, pasimokyti iš jų klaidų,
užmegzti pirmuosius kontaktus su
įmonėmis ir pasitikrinti, ar tikrai

moka save pristatyti darbo rinkoje.
Skaitydami atviras paskaitas patirtimi dalijosi 47 pranešėjai, kontaktus bendradarbiauti mugėje siūlė
per 40 įmonių. Renginys sutraukė
apie tris tūkstančius VGTU studentų. Festivalis pradėtas kovo 18 d.
renginio atidarymu ir atvira verslo
atstovų di(s)kusija. Kovo 19–22
dienomis vyko atviros verslo lyderių bei savo srities profesionalų
paskaitos, kovo 25–27 dienomis –
simuliaciniai studentų pokalbiai su
potencialiais darbdaviais.
Kovo 28 d. VGTU centriniuose
rūmuose vykusioje mugėje, studentai galėjo tiesiogiai bendrauti
su įmonių atstovais, išsiaiškinti
darbo praktikos, įsidarbininimo
ir karjeros galimybes. Balandžio
mėnesį suplanuotos ekskursijos
į įmones. „Panevėžio keliai“ studentus pakvies į bene didžiausio
šiuo metu sostinėje vykdomo susisiekimo infrastruktūros projekto
– Vilniaus pietinio išorinio aplinkkelio antrojo ir trečiojo etapų darbų statybvietę. Bendrovė 2013
metų darbų sezonui ketina priimti
apie 15 praktikantų ir absolventų iš
VGTU, ir 10 Kauno technikos kolegijos studentų.
Irmanto Gelūno nuotr.

Mugėje „Panevėžio kelių“ bendrovei atstovavo DSS tarnybos vadovas Kęstutis Simonavičius ir bendrovės vyriausioji personalo vadybininkė
Jurgita Mantuškienė.

„Panevėžio keliams“ reikalingais jaunais darbuotojais domėjosi VGTU Aplinkos inžinerijos
fakulteto Kelių katedros vedėjas prof. dr. Alfredas Laurinavičius.

„Panevėžio kelių“ bendrovė 2013 metų darbų sezoną objektuose pradeda vairuotojų toliarancijos skatinimo programą „Taisom kelią“. Nuotr.:
programos dalyvės Ieva Zabilevičiūtė, Valda Rapkevičiūtė ir Greta Gražul.

Su ryškia ir nuotaikinga kompanija sutiko nusifotografuoti VGTU Senato pirmininkas prof.
dr. Donatas Čygas
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KELIONĖ PO SIELOS GELMES
Rita MISIŪNIENĖ

...Kada iš gyvenimo netikėtai pasitraukia artimas žmogus, pasidaro
labai sunku. Laikas tartum sustoja,
o netektis slegia taip, kad nebegali stebėti, kas vyksta aplinkui, nebejauti kvapų, nematai spalvų, tik
veriantis skausmas… Priežastis,
dėl ko susipurtė mūsų gyvenimas,
netekties nepalengvina – kas gali
pasverti, kiek tiksliai lengviau, kai
numiršta solidaus amžiaus brangus
žmogus, ir kai savo noru taip netikėtai pasitraukia dar jaunas asmuo,
turėjęs daug nepanaudotų galimybių, planų, vilčių…
Drįsčiau pasakyti, kad gal šiuo
atveju daug sunkiau, nes jaunam
dar gyventi ir gyventi, tačiau viską
lemia mūsų tarpusavio santykiai,
prisirišimas, bendravimas. Man nebuvo lengviau, kai mirė tėtis, nors
gyvenimas buvo lyg ir nugyventas,
rodos, lieka tik susitaikyti, kad tėvus teks kažkada laidoti. O taip norėtųsi dar metus, kitus, trečius, tegu
dar pagyvena, kad ir sirgdamas,

stenėdamas, kad visur skauda…
Deja, žmogaus organizmas ne automobilis, atsarginių detalių ne visada būna. Kaip ir kiekvienam skirtojo laiko šioje erdvėje, kuri vadinasi
gyvenimu. Tėvams daug sunkiau
laidoti savo vaikus, skausmas neišmatuojamas. Kai netenkame jauno
artimojo, netektis gniaužia sielą
tiek, kad nevalingai ieškome atsakymų – kodėl, dėl ko, juk atrodo
viskas buvo gerai?
…Dovanokit, bet teisingiausio ir
labiausiai guodžiančio atsakymo nebus. Žinoma, galėjote praleisti daugiau laiko kartu, pasikalbėti, išklausyti ir daugiau padėti, kažką įtarti ir
pastebėti, bet dėl to nereikia dabar
gailėtis – juk nieko nepakeisime, tik
dar labiau save liūdinsime, slėgs nepagrįstas kaltės jausmas. Jo neturi
būti. Skaudu suprasti, kad taip tiesiog
buvo numatyta iš aukščiau, taip turėjo įvykti, ir tik po keleto išgyvenimo
etapų pamažu tai pripažinsime. Nepalengvės išsyk, tačiau pamažu ateis
supratimas, susitaikymas.
Jei negalime pakeisti to, kas ne
mūsų galioje, bent uždekime žvakę

ir taip padėkime mus palikusiems
ir nuo šiol stebintiems iš aukštybių.
Liepsna apvalys sielą ir suteiks ramios emocinės energijos. Tai turėtų
suteikti paguodos, pamažu atsirandančios vidinės ramybės ir šviesių
šiltų minčių prisimenant juos. Kas
gali paneigti mintį, kad ligoninės yra
girdėjusios daugiau nuoširdžių maldų negu visos bažnyčios kartu sudėjus… Kiekvienas pasikalba su angelu sargu taip, kaip moka, kaip gali,
ten, kur jam svarbu ir saugu – svarbiausia, tai darytų nuoširdžiai. Savęs
neapgausi, o negerai jaustis nereikia,
nes ir taip nėra paprasta. Telieka laikytis ir pamažu susitaikyti.
Atėjus laikui galbūt truputį prašviesės prisilaikant penkių visatos
dėsnių: vidinės ramybės, pasitikėjimo, dėkingumo, meilės ir džiaugsmo. Neverskite savęs to daryti, jei
dar neatėjo laikas, kita diena gal
bus tinkamesnė atrasti ramybei savyje. O jei taps labai sunku, neskubėkite trauktis iš gyvenimo, supraskite: bilieto atgal tikrai nebus, tik
artimuosius įskaudintus paliksite.
Verčiau pasikalbėkite su kuo nors,

SVEIKINAME !
darykite tai, kas suteiktų džiaugsmo ar tikėjimo, kad išsikapstysite,
o ne visokių klaidingų minčių. Gyvendami elkitės teisingai ir nuoširdžiai, nes praeities jau nebėra, o
ateitis dar neatėjo...
Kadangi antrojo gyvenimo scenarijaus mums niekas neduos, gyvenkite čia ir dabar. Su šviesa sieloje, tikėjimu savimi ir meile artimiesiems.

Antaną Dužiną, sargą-prižiūrėtoją (1948 03 03).

60-MEČIO PROGA
Romaną Morkūną, vairuotoją (1953 01 30);
Elmantą Rubliauską,
vairuotoją-brigadininką (1953 02 13);
Stanislovą Kupčinską,
vairuotoją-kelininką (1953 02 22).

55-MEČIO PROGA
Vladimirą Potiomkiną,
pakrovėjo mašinistą (1958 01 03);
Rimantą Karolį, vairuotoją (1958 01 24);
Audrių Dubauską,
inžinierių geodezininką (1958 01 30);
Arūną Taurą,
sargą-prižiūrėtoją (1958 03 02).

50-MEČIO PROGA

RIMČIAU NEBŪNA | RIMČIAU NEBŪNA | RIMČIAU NEBŪNA | RIMČIAU NEBŪNA
GAMYBINĖJE BAZĖJE – TRAPI GULBĖS FIGŪRA

65-MEČIO PROGA

NIJOLĖS REKLAMA:
„NESU KONSERVATORĖ, NES NEKLAUSAU VYRŲ”.

Virgilijų Navicką,
pakrovėjo mašinistą (1963 01 04);
Gintarą Genį, Rokiškio filialo direktoriaus
pavaduotoją (1963 01 10);
Virginiją Patlabienę,
inžinierę sąmatininkę (1963 02 06);
Rimvydą Našlėną, remonto ir mechaninių
dirbtuvių vedėją (1963 04 21);
Saulių Šulskį, frezuotoją (1963 04 23);
Rimantą Plėštį,
vairuotoją-kelininką (1963 04 23);
Romą Sinkevičienę,
vyriausią buhalterę (1963 04 27).

45-MEČIO PROGA
Visvaldą Kemzūrą,
frezos mašinistą (1968 01 05);
Rikantą Zdanavičių,
kelininką-brigadininką (1968 02 12);
Ramutį Araminą,
pakrovėjo mašinistą (1968 02 14);
Armaną Tušą, elektriką (1968 02 23);
Darių Vėbrą,
projektų statybos vadovą (1968 03 28);
Gintarą Uly, vairuotoją-kelininką (1968 03 31);
Rimgaudą Petkūną,
statybos vadovą (1968 04 14).

Gamta šį pavasarį pažėrė nemažai išdaigų. Vieną jų Panevėžio
gamybinės bazės, įsikūrusios Tiekimo gatvėje, teritorijoje užfiksavo
UAB „Dangų emulsija“ direktorius
Vytenis Velutis kovo 29 dieną, kai,
valant teritoriją, iš sušalusių sniego
gurvuolių susidarė gulbę primenanti kompozicija.
„Mėginome lesinti, bet vis viena
atšilus orui išskrido“, - juokavo fotografijos autorius V.Velutis.

40-MEČIO PROGA
Kęstutį Simonavičių, darbų saugos ir sveikatos
tarnybos vadovą (1973 02 08);
Ingą Jurevičienę,
vyr. buhalterės pavaduotoją (1973 03 03);
Nerijų Saverą,kelininką (1973 04 27).

DARBŲ LATVIJOJE DAUGĖJIMAS
IŠŠAUKĖ POREIKĮ NEDELSIANT
MOKYTIS KAIMYNŲ KALBOS. PATEIKIAME PIRMĄJĮ VIETOS SPECIALISTŲ SUDARYTĄ BŪTINIAUSIŲ
TERMINŲ ŽODINĖLĮ, SU LAISVU
VERTIMU Į LATVIŲ KALBĄ:
Drakonas - pūkis baisuols;
Ežiukas - adata galva;
Gyvatė - džiunglų šniūrs;
Lietuvis – essts;

35-MEČIO PROGA

Lietuviai – žydsmaugliai;
Katinas – kakis;
Laikraščiai – avizas;
Begemotas - pelkiu zirgs;
Dviratis – sakumdrylis;
Kirminas – subinslieks;
Stalas – kede;
Kėdė – stals;
Juodas katinas - mėlins kakis;
Dramblys - stepių burbuls;
Banginis - okeana burbuls;
Vėžlys – bruneruputis;
Pionieriškas šūkis ”Visada pasiryžęs!” – ”Visad gatavs!”

Vaidą Jėčienę,
juridinės tarnybos vadovę (1978 01 01);
Saulių Činiką, transporto valdymo sistemų
inžinierių (1978 05 04).

30-MEČIO PROGA
Audrių Liniką,
projektų inžinierių (1983 01 13);
Gintautą Kirdą, gamybinio techninio skyriaus
inžinierių (1983 01 24);
Tomą Šimkų, projektų inžinierių (1983 04 12);
Aurimą Gudonį,
projektų inžinierių (1983 04 15);
Eveliną Blaškienę, kopijuotoją (1983 04 16).

25-MEČIO PROGA
Lauryną Vilniškį, kelininką (1988 02 25);
Dainių Venclovą, kelininką (1988 03 27).

Leidėjas - AB „Panevėžio keliai“
Loreta Deksnytė,
tel. +370 458 51698,
el. p. rokiskis@paneveziokeliai.lt

Rasa Čepienė,
tel. +370 611 48133,
el.p. rasa.cepiene@paneveziokeliai.lt

Fotografijos Andriaus Repšio ir
Aro Radevičiaus.
Dizainerė - Eglė Jucienė

