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Pažintinis profesijos vizitas UAB „Anykščių ratas“
Vairuotojo ekspeditoriaus specialybės mokiniai su profesijos
mokytoja Nelda Jovaišiene apsilankė UAB „Anykščių ratas“. Jie susitiko
su komercijos direktoriumi Eimantu Šližiu, kuris pristatė įmonės veiklas.
UAB „Anykščių ratas“ įkurta 2000 m. privataus kapitalo pagrindu.
Pagrindinė įmonės veikla – krovinių gabenimas keliais. Įmonės
vadybininkai bei vairuotojai yra profesionalūs, savo darbą išmanantys
darbuotojai, savo srityje sėkmingai dirbantys ne vienerius metus, todėl
jiems drąsiai galima patikėti krovininius. Visi kroviniai, kuriuos perveža
šios įmonės transportas, aprūpinti tarptautinėmis TIR-CARNET ir CMR
garantijomis.
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mokytojų mintys

• Jeigu praleista tarinio jungtis, vistiek ta pati rūšis. Jeigu tau ausį nukirpsim, vistiek būsi Liucija (Lietuvių kalba)
• Kodėl aš negirdžiu tylos? (Teisės pagrindai) Seniai, labai seniai, kai jūsų dar nebuvo... (Geografija)
• Kontroliniai labai prasti, o kai kurie parašėt tokių nesąmonių, kad taisiau užsimerkusi! (Matematika)

• Ko dabar vartai tą kamuolį kaip blyną? (Kūno kultūra) Išeik iš klasės ir sėsk į pirma suolą! (?????)
• Vairuotojas turi žinoti, jog jau išvažiuodamas iš garažo, jis sukelia avarinę situaciją. (Kelių ir saugaus eismo
taisyklės)
• Leidžiu važinėti po šalis kaip turistui, bet emigruoti griežti draudžiu. (Krašto pažinimas)
• Yra tokia mokslinė teorija, kad Saturno žiedą sudaro oro linijų pamesti keleivių lagaminai.
(Krovinių vežimas)
• Nežinai žodžio „foreign“? Tai ką tu visus tuos metus mokeisi? (Anglų kalba) Jūs kenkiat mano grožiui! (?????)
•

Dėl jūsų nemokšiškumo man rankos niežti... (Automobilių sandara)
• Liaudies išmintis sako: kad santuoka būtų tvirta, prieš vestuves vyras bent kartą turi pamatyti
būsimą žmoną be makiažo. (Šeimos etika)
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