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Kodėl pasirinkome šią temą?

� Ši tema mums atrodė įdomi, nes nieko apie 
prieš šimtmetį buvusias populiarias profesijas 
ar paslaugas beveik nežinojome. Taip pat ji 
yra kiek neįprasta ir įdomi dėl savo, iš pirmo 
žvilgsnio, nereikšmingumo, o taip pat dėl 
specifinio karo laikotarpio. Taip pat, nauja ir 
įdomu buvo pasidomėti apie mūsų protėvių
kasdienybę.

Todėl norėjome atsakyti į klausimus:
� Kokios paslaugos buvo populiariausios 

lietuvių tarpe 1914-1918 m.?
� Kokie darbo skelbimai turėjo didžiausią

paklausą?
� Kokių profesijų žmonių buvo ieškoma 

daugiausia?
� Kaip atrodė to meto paslaugų ar darbo 

skelbimai?
� Kokios buvo skelbimu kainos laikraščiuose?



Komandos darbas ir šaltiniai

� Komandoje dirbo 4 mokiniai. Visi jie ieškojo darbo skelbimų ir paslaugų reklamų
lietuviškuose, 1914 – 1918 metais leistuose, laikraščiuose, kurie yra suskaitmeninti ir 
pateikiami informacinėje sistemoje ePaveldas (www.epaveldas.lt). Vienas mokinys 
(Laurynas Januškevičius, komandos kapitonas) visą gautą medžiagą susistemino, 
atrinko įdomiausius skelbimus ir reklamas bei apibendrino prezentacijos pavidalu.

� Iš viso buvo peržiūrėti 82 pavadinimų laikraščiai.



Populiariausi paslaugų skelbimai
(iš viso 127 skelbimai)



� Populiariausios tuometinėje 
spaudoje siūlomos paslaugos 
buvo gydytojų.

Šaltiniai:
Jaunoji Lietuva
Rygos naujienos
Nauja Gadynė
Nauja Gadynė



Antri pagal populiarumą
- siuvėjų skelbimai.

Šaltiniai:
Išeivių draugas
Išeivių draugas
Aušra



Treti pagal 
populiarumą -
dailininkų skelbimai

Šaltiniai:
Jaunoji Lietuva
Aušra



Ketvirtas pagal
populiarumą - fotografija

Šaltiniai:
Moksleivis
Vairas
Aušra



Populiarūs spaustuvių skelbimai

Šaltiniai:
Atgimimas
Jaunoji Lietuva
Jaunoji Lietuva



Maitinimas ir muzikavimas

Šaltiniai:
Nauja gadynė
Šaltinis
Aušra



Retesnių paslaugų skelbimai

Šaltiniai:
Nauja gadynė
Šaltinis
Aušra



Populiariausios profesijos



Mokinių paieškos ir mokymus 
siūlančių skelbimų buvo 
daugiausia

Šaltiniai: 
Rygos garsas
Rygos naujienos
Rygos garsas



Populiarios tarnaičių, 
statybininkų, 
nekilnojamojo turto 
prekybininkų 
profesijos

Šaltiniai:
Rygos naujienos
Rygos garsas
Rygos garsas
Laisvoji mintis



Dar ieškoma siuvėjų ir siūlomas 
darbas laikraštyje (šiais laikais 
visiškai išnykusi profesija)...

Šaltiniai:
Rygos garsas
Nauja gadynė



Retesni darbo skelbimai

Šaltiniai:
Lietuvos ūkininkas
Lietuvos ūkininkas
Aušra



Skelbimų kainos

Šaltiniai: 
Nauja gadynė
Rygos garsas



Apibendrinimas

� I pasaulinis karas nenutraukė kasdieninio Lietuvos žmonių gyvenimo. Žmonės skaitė 
laikraščius, ieškojo darbo, siūlė paslaugas.

� Skelbimai laikraščiuose tuo metu buvo pagrindinis būdas ieškoti darbo ir siūlyti 
paslaugas, nes kitų priemonių nebuvo.

� Tarp rastų skelbimų buvo tokių, kurių tekstą, dėl tuo metu buvusios kitokios lietuvių 
kalbos, buvo sunku suprasti (“drukorius” – spaustuvininkas, “tepliorius” – dažytojas ir 
t.t).

� Atsidūrę kitose šalyse, lietuviai ypač vertino paslaugas, kurias galėjo gauti lietuvių 
kalba. Buvo ieškoma lietuviškai kalbančių gydytojų, spaustuvininkų, tarnaičių ir t.t

� Medžiaga mums atrodė labai įdomi, tačiau jos buvo labai daug ir pritrūkome laiko 
geresnei analizei.

� Tačiau darbas komandoje daug išmokė apie tai kaip svarbu gerai ir tiksliai atlikti tau 
patikėtas užduotis, pasiskirstyti darbus.



Ačiū, skaitytojau !

Kokią profesiją išsirinktumėte?

Kokia paslauga susidomėjote?

Molėtų r. sav., Suginčių pagrindinės 
mokyklos komanda laukia užsakymų ☺


