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Lankiausi savo mamos darbe. Ji yra vadybininkė 8 
metus.  Įmonė UAB „Skergesa“  užsiima didmenine 
prekyba medicinos priemonėmis. Mama atsakinga 
už skambučius ir žinutes iš ligoninių, analizuoja jų
poreikius, atlieka užsakymus.

Liepa



Modestas

Mano tėtis yra vairuotojas, jis dirba firmoje „Cool 
Move Mario Ltd“. Ši firma yra užsienyje. .Jis šitą darbą
dirba apie 6 metus. Tai yra gan sunkus darbas, nes 
reikia važinėti naktimis ir dienomis.



Mano močiutė valytoja 

dirba jau apie 25 

metus Veisiejų 

kultūros namuose. Aš 

mielai jai padedu 

laisvalaikiu.

Medas 



Mano tėtis dirba firmoje 
„Metallum Novum“. Firma 
gamina metalines tvoras, 
vartelius it t.t. Jo pareigos -
patikrinti visus užsakymus, 
apžiūrėti, ar nėra broko.

Paulina 



Mano mama - optometrininkė - konsultantė. Ji 
dirba optikoje ,,Pelėda”. Šioje srityje ji dirba jau 
labai ilgą laiką ir savo darbą išmano puikiai. Jai 
patinka padėti žmonėms, su jais bendrauti, 
patarti. 

Augustė



Mano tėtis - UAB įmonės vadovas

Viena iš savybių būti geru vadovu - tai

pagarba vieni kitiems. Pagarba yra bet kokių

santykių pagrindas. Reikia turėti vadybinių 

gebėjimų, bendradarbiauti su užsakovais, 

Pateikti aiškiai suformuluotas užduotis, puoselėti

įmonės skaidrumą. Geras vadovas turi lavinti savo 

empatinius gebėjimus.

Tomas



Mano mama firmoje, 

kuri vadinasi UAB „Micro 

matic“, dirba jau 15 m. 

Šioje firmoje  ji atlieka 

kokybės kontrolierės 

darbą.

Rokas



Mano krikšto mama yra seselė. Ji 
jau 20 metų dirba Kauno klinikose. 
Labai ja didžiuojuosi, nes ji 
džiaugiasi, galėdama padėti 
žmonėms, kurie serga.  

Nojus 



Mano mama dirba siuvykloje „Theca". 

Ji gauna lapus su užsakymais ir 

nurodytais matmenimis ir per tam tikrą 

laiką turi pasiūti apmušalus sofoms, 

krėslams ir visokiems minkštiems 

baldams.

Gabija



Mano tėtis dirba automobilių servise „Pas 
Vilių”. Jis - serviso direktorius 8 metus, o 
servise dirba 11 metų. Aš dažnai lankausi jo 
darbe, nes man taip pat patinka remontuoti 
automobilius.

Gabrielius



Mano mama jau 5 metus dirba 

UAB „Gaistvirga” pardavėja. Šita 

įmonė prekiauja maisto 

produktais. Mama atsakinga už 

prekių užsakymą, priėmimą ir 

darbo vietos tvarką.

Austėja 



Mano mama yra kosmetologė. Ji dirba 
RN studijoje. Šį darbą ji dirba 2 
metus.

Emilija



Mano tėtis yra stalius, turintis labai 
didelę darbo patirtį bei įkūręs savo 
nuosavą verslą. Pagamintus baldus

pristato į žmonių namus ir juos 
surenka. Šį darbą tėtis dirba jau apie 

15 metų.

Andrius 


