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Tolerancijos diena
paminėta originaliai

tipai teigiami ar neigiami, žmogus
jaučiasi nevisavertis visuomenėje,
kai jam „priklijuojama“ etiketė,
negali laisvai reikšti savo idėjų,
nuomonės.
Todėl
tolerancija
vienas kitam labai svarbus
faktorius norint sulaužyti išankstinius nusistatymus, stereotipus.
Įdomu
tai,
kad
užsiėmime
dalyvavę mokiniai tokias pat
Klasių valandėlių metu I ir
diskusijas, pasinaudodami gautoII gimnazijos klasės diskutavo
mis žiniomis ir įgūdžiais, vedė ir
tema „Ar aš tolerantiškas?“,
savo klasėse.
dalyvavo akcijoje „Tolerancijos
raktas“, kurios metu kalbėjo apie
III ir IV gimnazijos klasės
pasaulio ir Lietuvos istorijos dalyvavo susitikime „Tarptautinė
tolerancijos pavyzdžius, ant sim- savanorystė: veiklos prasmingubolinių raktų surašė savo įžval- mas, galimybės ir sąlygos“ aktų
gas. Užsiėmime „Stereotipai: apie salėje su esamais ir buvusiais
etiketes, vaizdus ir antį“ kalbėta tarptautiniais savanoriais iš Italiapie tai, kas yra stereotipas, kokių jos, Gruzijos ir Lietuvos. Mokiniai
tipų ir pavyzdžių galime pastebėti klausėsi nepakartojamų istorijų
visuomenėje, ar šis visuomenės apie savanorių patirtis, iškilusius
sąmonėje funkcionuojantis sche- sunkumus.
Susitikimas
virto
matizuotas, emociškai nuspalvin- diskusija, kai 10 klausimų, užklitas kokio nors objekto turinys gali juotų po gimnazistų kėdėmis, bubūti teigiamas, neigiamas.
vo užduoti savanoriams. Įstabu ir
tai, jog savanorė sakartvelietė
Mokiniai noriai kalbėjo, jog
visą laiką kalbėjo lietuviškai. Kaip
stereotipai vienaip ar kitaip temdo
teigė mergina, kalbos pramoko
visuomenę,
neleidžia
pažinti
klausydama M-1 radijo bei
žmogaus, jo nuomonės ir įsitižiūrėdama lietuviškus filmus. Sakinimų. Žaistas vaidybinis žaidivanoriai teigė, jog visi, kas nori
mas „Atspėk savo etiketę”, kur 6
išvykti į užsienį, gali kreiptis į
savanoriai turėjo sugalvoti, kaip
Rietavo atvirą jaunimo centrą dėl
būtų galima panaudoti 1000 eurų
galimybės savanoriauti svečioje
mokykloje: galbūt atnaujinti patalšalyje.
pas ar įrengti daugiau poilsio
zonų. Visa paslaptis ta, jog ant
Už įdomius ir prasmingus
mokinių
buvo
„užklijuotos“ Tolerancijos savaitės renginius
etiketes: „girk mane“, „ignoruok gimnazijoje esame dėkingi organimane“, „klausykis manęs“ ir kita. zatoriams – gimnazijos ToleranciJaunuoliai vieningai sutarė, jog jos ugdymo centrui, pavaduotojai
sunku bendrauti, kai žmonės jau D. Mockienei, bibliotekininkei B.
turi susidarę išankstinę nuomonę, Dotienei.
suprato, jog nesvarbu, ar stereoGabrielė ČIUNKAITĖ
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Stendinis modeliavimas –
prasminga laisvalaikio veikla
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Gimnazistas
Ignas Sungaila, IIIc kl.
mokinys, yra vienas iš
tų, kuris domisi itin
įdomia veikla – stendiniu modeliavimu.
ISK prašė Igno
pasidalinti mintimis
apie jo pomėgį.

– Nuo ko prasidėjo tavo domėjimasis
stendiniu modeliavimu?
– Mano domėjimasis stendiniu modeliavimu prasidėjo tada, kai tėtis parnešė man
kelis nesudėtingus modelius. Surinkau juos
per kelias dienas ir man patiko. Neilgai trukus
pradėjau lankyti Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centre stendinio modeliavimo būrelį.
– Kiek metų jau tai darai? Kiek laiko
per savaitę vidutiniškai tam skiri? Kiek
laiko trunka padaryti prizinį modelį?
– Aš modelius konstruoju jau 8 metus,
pradėjau antroje klasėje. Vidutiniškai per savaitę skiriu tam apie 8 valandas ir tokiu tempu
prizinį modelį trunku padaryti nuo 3 mėnesių
iki metų, priklauso nuo modelio sudėtingumo.
– Kuo tau yra įdomus šis užsiėmimas? Kas tave motyvuoja užsiimti tokia
veikla?
– Man šis užsiėmimas įdomus, nes
kiekvienas naujas modelis – iššūkis, siekis
daryti kuo tiksliau ir tikroviškiau. Kai buvau
mažas, man svarbūs buvo prizai, bet dabar
motyvuoja draugų, mokytojų, tėvų pasitikėjimas ir lūkesčiai, taip pat ir važiavimas į
konkursus.
– Kokiais pasiekimais, laimėjimais labiausiai džiaugiesi, gal net didžiuojiesi?
– Aš labiausiai didžiuojuosi, kai 2015 m.
tapau Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos Jaunimo kūrybiškumo konkurso nugalėtoju. Jaunimo iniciatyvų apdovanojimų „Auksinės lemputės“ metu gavau
padėkos raštą ir 150 eurų premiją.

– Papasakok apie paskutinį konkursą
Lenkijoje.
– Jis vyko šių metų spalio 12-15 d. Vloclaveko mieste. Kartoniniai modeliai iš Gargždų sudarė vos ne pusę visų konkurso kartoninių modelių. Konkursas vyko tik antrą kartą,
todėl nebuvo labai populiarus, nebuvo daug
modelių. Man sekėsi gerai, gavau 3 nominacijas ir taurę.
– Ką tu sugebi padaryti kitaip, ko kiti
nepadaro?
– Manau, kad aš gerai sugebu padaryti
modelius tikroviškai: padažyti kraštines,
pavaizduoti purvą ant tankų ar kitų panašių
modelių.
– Ar siesi savo ateitį, būsimą profesiją
su modeliavimu?
– Taip. Aš žadu rinktis kokią nors inžinerinę studijų kryptį ir manau, kad mano hobis,
konkursų patirtis man padės.
– Ką tėveliai, artimieji mano apie tavo
tokį užsiėmimą?
– Mano tėvai nėra nustebę, kad aš
pasirinkau tokį užsiėmimą, nes mano tėtis vadovauja stendinio modeliavimo būreliui ir
mano, kad tai man į naudą.
– Kokią turi svajonę, kokį modelį
norėtum dar sukurti?
– Aš svajonių modelio neturiu. Renkuosi
konstruoti tuos modelius, kurie būna pateikti
įvairiuose žurnaluose. Tikriausiai daugumą
modelių sugebėčiau padaryti.
Laurynas KERPĖ
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Pyragų diena – akcija, suteikianti viltį
Kiekvienais metais lapkričio 6-ąją yra
švenčiama Pyragų diena. Iniciatyvą švęsti
parodė
ir
Gargždų
„Vaivorykštės“
gimnazija. Per ilgąsias pertraukas prie aktų salės vyko akcija, kurios metu surinkti
200 Eur buvo skirti Gargždų „Kranto“
pagrindinei mokyklai įsigyti specialią
įrangą bei priemones negalią turintiems
mokiniams.
Mokiniai buvo kviečiami prisidėti ir
iškepti kepinių, juos parduoti už sutartą simbolinę kainą. Renginyje buvo ne tik pyragų,
bet ir blynų bei karštų sumuštinių,
pardavinėta
arbata
bei
kava.
Pats
skaniausias kepinys daugumai gimnazistų
buvo vaflis su šokoladiniu kremu ir bananais

– ne tik gardu, bet ir labai sotu! Be abejo,
daugelio moksleivių ir mokytojų atsiliepimai
patys geriausi, o muzikos mokytoja J. Siurblienė sakė, jog dažniau galėtų vykti tokios
šventės. Gimnazijos direktorė I. Pintverytė
ypač
džiaugėsi
matydama
vaikinus,
pasipuošusius
prijuostėmis
ir
pardavinėjančius vietoje iškeptus gardumynus. Šaunu, kad jauni, motyvuoti bei sumanūs mokiniai sugeba turėti tikslą ir jį
įgyvendinti. Taigi šis renginys buvo ne tik
smagus laiko praleidimas, bet ir priverčiantis
suvokti, jog kiekviena tokia akcija suteikia viltį
pagalbos reikalingam žmogui.
Charlotte Gedile GIRGZDIS,
Gintarė LAMSODYTĖ

Lietuvos kariuomenei – 100 metų!

1918 metais lapkričio 23 dieną Krašto
apsaugos ministro įsakymu prasidėjo
Lietuvos
Respublikos
kariuomenės
kūrimas. Prieš 100 metų gimė Lietuvos
kariuomenė, apgynusi Lietuvos laisvę ir
nepriklausomybę.
Šiai istorinei dienai paminėti lapkričio 23
d. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos antro
aukšto fojė buvo surengta paroda „Lietuvos
kariuomenės istorijos puslapį atvėrus“. Paroda,
kurią organizavo istorijos mokytoja Gražina
Pupšienė, skirta ne tik Lietuvos kariuomenės
šimtmečiui paminėti, bet ir paskatinti gimnazijos
bendruomenę pasidomėti savo giminės istorija

bei
pateikti
parodai
istorinių dokumentų ir
nuotraukų.
Mokiniai
aktyviai nešė istorines
nuotraukas,
įvairius
dokumentus, susijusius
su Lietuvos tarpukario
kariuomene,
rezistencinės
kovos
laikotarpio
kovotojais
bei
šiandienine
kariuomene. Parodoje
svečiavosi
Klaipėdos
rajono mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė kartu
su Klaipėdos kario prievolės ir komplektavimo
(RKPKS) tarnybos vyresniuoju verbuotoju Jonu
Dedūra, kuris po parodos vedė paskaitą
vyresniųjų klasių mokiniams apie Lietuvos
kariuomenę: jos sudėtį, pareigas ir privalumus.
J. Dedūra skatino prie kariuomenės gretų
prisidėti visus – ir vaikinus, ir merginas.
Mokiniai turiningai praleido laiką, susidomėjo
savo šalies istorija bei svarstė ateityje prisidėti
prie Lietuvos kariuomenės.

Rugilė ŽVIRBLYTĖ
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Per iššūkius į sėkmę
DofE apdovanojimai (arba The Duke
of Edinburgh's International Award) yra
pasaulyje gerai žinoma neformalaus
ugdymo(si) programa jaunimui. Programa padeda ugdyti savo talentus,
mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir
įprasminant savo laisvalaikį. 2018 m.
spalio 10 d. Valdovų rūmuose vyko
aukso ir sidabro ženklelių įteikimo ceremonija programą įvykdžiusiems Lietuvos jaunuoliams. Ceremonijoje
dalyvavo ir apdovanojimus teikė Jungtinės Karalystės princas, Vesekso
grafas Edwardas ir Lietuvos Respublikos Pezidentė Dalia Grybauskaitė,
Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvai Claire Lawrence, Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir kiti garbūs svečiai. Sidabro
ženklelį gavo ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos mokinė Urtė Ilginytė.
– Kas paskatino įsitraukti į DofE programą?
– Kai buvau pirmoje gimnazijos klasėje, mano sesė,
kuri dabar jau studijuoja, sužinojo apie šią programą ir
pasiūlė man pabandyti. Aš ilgai nedvejojau, nes vis
tiek, kai sesė kartu, nėra taip baisu pabandyti. Tai buvo
mano pirmas žingsnis bronzos ženklelio link.
– Kodėl gavusi bronzą nusprendei siekti sidabro
ženklelio? Kas paskatino jo siekti?
– Kai į rankas gavau bronzos ženklelį, tuomet
užplūdo patys geriausi, linksmiausi atsiminimai, patirti
jo siekiant. Tada suvokiau, kad ši patirtis yra tikrai nuostabi ir kad neketinu sustoti. Didelį palaikymą visada
jutau iš draugės, kuri kartu su manimi, gavusi bronzos,
nusprendė siekti ir sidabro.
– Kurioje programos dalyje sekėsi geriausiai, o
kurioje galbūt iškilo keblumų?
– Manau,
jog geriausiai sekėsi savanorystės
veikloje, susijusioje su renginių organizavimu, nes buvo
labai smagu, įgavau naujos patirties ir taip pat smagiai
praleidau laiką. Na, o žygio organizavimas buvo
nelengvas, nes reikalavo daug laiko, skaičiavimų ir planavimo. Susidaryti maršrutą buvo tikrai nelengva, bet jį
įveikti – dar sunkiau. Tai reikalavo daug fizinės ištvermės ir psichologinio nusiteikimo.
– Ar reikia turėti tam tikrų sugebėjimų, patirties,
norint įsitraukti į šią programą?
– Norint įsitraukti į šią programą, nereikia jokios
patirties ar sugebėjimų. Tiesiog žmogus turi būti pasiruošęs priimti iššūkius, nebijoti save realizuoti įvairiose
srityse.

– Kuo Tau ypatingi buvo rudenį vykę DofE apdovanojimai?
– Rudens apdovanojimai buvo vienas gražiausių
mano gyvenimo įvykių. Vilniuje, Valdovų rūmuose,
vykęs sidabro ir aukso ženkliukų įteikimas buvo
ypatingas tuo, kad juos teikė pats Princas. Paspausti
Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir Princui ranką, priimti
jų sveikinimus buvo tikrai didžiulė garbė, kuri pasitaiko
turbūt tik kartą gyvenime. Be to, koncertavo žymūs atlikėjai, kas šiuos apdovanojimus padarė dar ypatingesniais.
– Kokį įspūdį paliko susitikimas su Princu?
– Pažintis su Princu paliko neišdildomą įspūdį. Labai nuoširdus ir optimistiškai nusiteikęs, pilnas entuziazmo, įkvepiantis žmogus, iš kurio, manau, kiekvienas
galime imti pavyzdį.
– Ko išmokai dalyvaudama DofE programoje?
– Iš šios programos pasisėmiau be galo daug gerų
emocijų. Įgavau daug patirties, kaip orientuotis be
įvairių technikos priemonių, tik su žemėlapiu ir
kompasu, kaip planuoti laiką ir kaip nepasiduoti,
išlaikyti pozityvumą keliauti toliau, kad ir kokia
beviltiška situacija bebūtų.
– Ką patartumei tiems, kurie dvejoja ir
neapsisprendžia, ar verta įsitraukti į DofE?
– Turbūt pats svarbiausias patarimas – nebijoti pradėti. Tai nuostabus šansas patikrinti save ir atrasti ką
nors naujo. Nesėdėti vietoje, o judėti pirmyn, negalvoti,
kad tai galbūt per sunku ar ne tau, nes nepabandęs
niekados nesužinosi, kaip galėjo būti.
Aušrinė TVERSKYTĖ
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Pasakoriai užbūrė žiūrovus
Lauke
siaučiant žvarbiam vėjui ir saulei vis rečiau
pasirodant iš po
pilkšvų debesų,
Gargždų
„Vaivorykštės“
gimnazijos antro
aukšto fojė, prie
jaukaus ir raminančio simbolinio laužo,
susirinko jau
tradicija tapusios Pasakorių
šventės dalyviai
ir linksmai
nusiteikusi publika.

Šventėje
netrūko
gerų
emocijų. Dalyviai savo pasirodymus atliko pasitelkdami ne
tik intriguojančią intonaciją bei
kūno kalbą, bet ir įtaigius, kai
kuriais atvejais net ir šiurpius
žvilgsnius. Žiūrovai neliko
abejingi – juokėsi iš anekdotų,
nuolat šypsojosi ir garsiai plojo po kiekvieno pasirodymo.
Šių metų šventė ypatinga –
skirta
Simono
Daukanto
metams, tai pabrėžė Lapių
pagrindinės mokyklos 6 kl.
mokinė Jolita Mačiulskytė,
pasirinkdama S. Daukanto
eiles „Užmokėjimas už gera
piktu“.
Žiūrovų numylėtiniu
tapo Gargždų „Vaivorykštės“
IVc kl. mokinys Deividas
Milaševičius, pasekęs sakmę
„Vis tas velnias kaltas“.
Gimnazistas laimėjo specialųjį
prizą – apsilankyti „Atostogų
parke“ dviems asmenims, kurį

įsteigė buvęs gimnazijos mokinys
Vytautas
Barbšys.
Rietavo
Lauryno
Ivinskio
gimnazijos IIb kl. mokinys
Modestas
Klova,
visus
sužavėjęs kūriniu „Tekinbate“,
laimėjo šventės organizatorių
tradicinį prizą – taupyklę su
pinigais.
Kalbinome
Gargždų
„Vaivorykštės“ gimnazijos IIb
kl. mokines Nidą Ruseckaitę ir
Patriciją Urnikytę, kurios iš
visų dalyvių išsiskyrė originaliu pasirodymu.
– Kaip jums gimė idėja
kartu atlikti pasirodymą ir
kodėl pasirinkote būtent
tokią temą?
– Mūsų lietuvių kalbos
mokytoja Zofija Vaitkuvienė
pasiūlė būtent šią temą ir atlikimo būdą.
– Kaip vyko pasiruošimas?

– Kiekvieną dieną per pertraukas
eidavome
pas
mokytoją į kabinetą ir konsultuodavomės. Mokytoja vis
pasiūlydavo, ką reikėtų patobulinti ar pakeisti.
– Ar buvo baisu kalbėti
auditorijai?
– Nebuvo taip baisu, kaip
galvojome. Gal kiek bijojome
suklysti ar pamiršti žodžius,
bet kai tik susitelkėme ties
pasirodymu, jaudulys sumažėjo.
– Ar, jūsų nuomone, buvo verta dalyvauti Pasakorių šventėje?
– Dalyvauti tikrai buvo verta. Mes ne tik įgavome naujos
patirties, bet ir patyrėme puikių įspūdžių, o svarbiausia –
smagiai praleidome laiką.
Rugilė ŽVIRBLYTĖ

Akimirkos iš Pasakorių šventės

Priekyje – šventės laureatas Modestas Klova, Rietavo
Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinys

Mokytojai klausosi pasakorių istorijų

Kairėje – buvęs gimnazistas
Vytautas Barbšys, dešinėje – prizu
apdovanotas dalyvis Deividas
Milaševičius

Šių metų renginio
iniciatorė Rasa
Rusteikienė

KVIEČIAME Į SKAITYKLĄ!
APLANKYKITE KNYGŲ PARODĄ
„2018 METŲ KNYGOS“,
SKAITYKITE NOMINUOTAS KNYGAS,
RINKITE GERIAUSIĄ 2018 METŲ KNYGĄ.
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Jaunieji verslininkai – atgaiva rinkai?

Terminą „jaunieji verslininkai” žiniasklaidoje ar visuomenėje tenka išgirsti vis dažniau.
Vieni mano, jog tokie žmonės nežino, ką daro, kiti – jog tai novatoriškų, kūrybingų asmenybių
proveržis Lietuvos rinkoje. Mūsų mokykloje taip pat yra puikių inovatyvių verslininkų: Vilgaudas Gailius, internetinės parduotuvės „Vádala“ įkūrėjas bei Henrikas Sadauskas, internetinės parduotuvės „Du pirštai“ vienas iš savininkų. Nutarėme juos pakalbinti ir sužinoti, kaip
jaunuoliams sekėsi kurti verslą.
– Kaip kilo verslo idėja?
Henrikas: Patys perkame prietaisus savo telefonams. Nusprendėme, kad jų dažnai reikia ir kitiems
žmonėms – taip ir kilo pati idėja. Bandėme pasinaudoti galimybe ir laimėti finansavimą verslui
dalyvaudami konkurse „Verslumo HUB’as“, kuriame
varžėsi dar 12 komandų, bet, deja, nelaimėjome. Teko
viską pradėti savo lėšomis. Dabar planuojame šį
verslą užbaigti, nes turime kitų idėjų.
Vilgaudas: Visada domėjausi rūbais ir norėjau
sukurti savo produktą. Tada nusprendžiau, kad reikėtų
sukurti savo „brand’ą“ ir atidaryti parduotuvę.
– Kokiai rinkai skirtas jūsų verslas?
Henrikas: Išmaniajai (juokiasi), sumaniajai rinkai.
Vilgaudas: Orientuojuosi į jaunimą.
– Kaip sekėsi plėtoti verslo idėją?
Vilgaudas: Sunkiai. Viskas užtruko apie pusę metų.
Iš pradžių gimė pavadinimas, po to pradėjau galvoti
apie eskizus, stilių. Ilgai truko ir puslapio kūrimas.
– Kaip sugalvojote parduotuvės pavadinimą?
Vilgaudas: Iš tiesų tai linksma istorija. Buvau su
drauge, galvojome, koks turėtų būti pavadinimas, nes
nenorėjau banalaus ir įprasto. Ji ruošėsi eiti, tai aš
pajuokaudamas žemaitiškai paklausiau: „Kur eini, vadala?“.Labai patiko, smagiai juokėmės.
Henrikas: Mūsų komandą sudaro du nariai, abu ieškojome, kas asocijuojasi su telefonais, tad
nusprendėme, kad pavadinsime „Du pirštai“.
– Su kokiais sunkumais teko susidurti kuriant
verslą?
Henrikas: Didžiausias sunkumas buvo sugalvoti,
kaip įdomiai pateikti idėją, kad susidomėtų žmonės,
kaip parodyti, jog esame išskirtiniai.
– Kas prisidėjo prie idėjos realizavimo?
Henrikas: Daugiausia naudojome savo lėšas,
sulaukėme tiek moralinio, tiek finansinio palaikymo iš
tėvų. Jie padėjo susitvarkyti dokumentus, kad ateityje
neprisidarytumėme bėdų.
Vilgaudas: Viską atlikau pats ir dabar dar dirbu savaitgaliais, kad užsidirbčiau pinigų ir įgyvendinčiau savo svajonę. Prisideda ir draugė, kuri piešia eskizus.
Tad esame dviese.

– Kaip sekasi dabar?
Vilgaudas:
Sunku
pasakyti,
nes
neseniai
atsidarėme.
Henrikas: Mano verslui jau greitai sukaks metai. Iš
pradžių manėme, kad rinka yra pakankamai didelė, bet
supratome, kad esame labai maža žuvis visame verslo vandenyne. Nusprendėme ieškoti kitos idėjos, užsiimti nauja veikla, nebūtinai susijusia su prekyba.
– Kaip sekasi suderinti verslą ir mokslus?
Vilgaudas: Daugiausia laiko paskiriu dalykams, kurie man patinka.
Henrikas: Daug dirbu savaitgaliais. Jei nori dirbti ir
užsidirbti, turi aukoti visą laisvą laiką. Pritariu Vilgaudui
– darau tai, kas svarbu ir patinka.
– Kokių savybių, jūsų nuomone, reikia turėti, jei
nori būti sėkmingas verslininkas?
Henrikas: Reikia turėti „storesnę odą“, nes visada
sulauksi kritikos ar nepalaikymo, taip pat daug
motyvacijos ir pasitikėjimo savimi.
Vilgaudas: Visi gali būti verslininkai, tik reikia turėti
idėją ir mokėti ją pateikti.
– Kokiomis kitomis veiklomis užsiimate?
Henrikas: Savanoriauju, esu šaulys. Stengiuosi visur save išbandyti. Dabar man svarbiausia ne verslą
turėti, o surasti, suprasti save ir padėti jaunimui daryti
tą patį, nes žinau, kaip gali būti sunku.
– Ar siesite studijas su dabartine veikla?
Vilgaudas: Dar neapsisprendžiau, bet jeigu taip
nutiktų, tikriausiai rinkčiausi mados dizainą.
Henrikas: Aš dar negalvoju apie konkrečias studijas. Galbūt eisiu į profesinę mokyklą po gimnazijos
baigimo, bet dar reikia įsitikinti, ko tikrai noriu.
– Ką jaunuoliai turėtų žinoti prieš pradėdami
verslą?
Henrikas: Reikia pasidomėti mokesčių sistema, rinka, paklausa ir įsitikinti, ar tikrai to nori.
Vilgaudas: Aš nežinojau nieko, kai pradėjau kurti
verslą, tad dalyvavau kursuose. Ten sužinojau, kaip
viskas vyksta, kaip sudominti pirkėją bei sukurti
reklamą. Dažniausiai tenka viską išmokti pačiam.
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