
,,Šok į tėvų klumpes“ 
 

Prie projekto ,,Šok į tėvų klumpes“ prisijungė 8a kl. Vainoro mamai Emilija, pakvietė 

mokinius į virtualų turą po savo darbovietę - kirpyklą ir supažindino su kirpėjos, 

kosmetologės profesijomis.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ia klasės mokinės Dominykos mama Vilma parengė išsamų savo profesijos - teisėjo 

padėjėjo, pristatymą ir papasakojo apie savo karjeros kelią. Gabija papasakojo apie savo 

tėvų profesijas, jos tėtis - gretimųjų ir tolimųjų reisų vairuotojas, o mama - valytoja.  

 

 

Projektas „Šok į tėvų klumpes“ Sveiki, Vaikai, esu Vilma Beišterienė. Dirbu teisėjo padėjėja 

civilinių bylų skyriuje. 12 metų teisėjo padėjėja dirbau Kauno apylinkės teisme. Apylinkės 

teismai yra pirmosios instancijos teismas Lietuvos teismų sistemoje. Nuo 2019 metų teisėjo 

padėjėja dirbu Kauno apygardos teisme. Apygardos teismai yra apeliacinės instancijos teismas 

byloms, pirmąja instancija išnagrinėtoms apylinkės teismuose, ir pirmosios instancijos teismas 

byloms, proceso įstatymuose priskirtoms apygardos teismui nagrinėti pirmąja instancija. 

Pasitaikė galimybė išklausyti mediatorių kursus. Juos išklausius ir išlaikius meadiatorių 

egzaminą, galima teikti prašymą įrašyti į mediatorių sąrašą. Esu įrašyta į Lietuvos mediatorių 

sąrašą, vykdau privalomas ikiteismines mediacijas. Tačiau mano pagrindinis darbas yra teisėjo 

padėjėja. Paprastai kalbant, teisėjo padėjėjas turi turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. 

Įstatyme tai įvardinta - socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštasis universitetinis 

išsilavinimas (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis 

laipsnis) arba jam prilygintas išsilavinimas. Teisėjo padėjėjas pataria teisėjui analizuojant ir 

taikant konkrečioje byloje aktualius teisės aktus bei teismų praktiką, padeda rengti bylą nagrinėti 

teismo posėdyje, rengia teismo procesinių sprendimų (nutarčių ir sprendimų) projektus. Šiame 

darbe reikalinga išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, teismo procesą, būti gerai 

susipažinusiam su Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, teismų praktika. Reikalinga 

gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti procesinių ir kitų dokumentų rengimą. 

Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Ir, žinoma, turėti 

bendrų darbo su kompiuteriu įgūdžių, mokėti naudotis šiuolaikine biuro technika. Kiekviename 

darbe yra sava monotonija ir rutina. Bet kartu kiekvienas darbas yra kuo nors patrauklus. 

Pasirinkau dirbti teisme todėl, kad noriu situaciją spręsti iš esmės. Teisme reikalinga išgirsti 

abiejų ginčo pusių argumentus, juos įvertinti vienodai nešališkai ir objektyviai. Gebėti ginčo 

aplinkybes (įstatyme tai vadinama faktinėmis aplinkybėmis) kvalifikuoti teisiškai – atpažinti, 

koks teisinis santykis sieja šalis ir taikyti reikalingą įstatymą. Teismo išvada dėl ginčo turi būti 

pagrįsta faktinių aplinkybių ir byloje pateiktų įrodymų analize, jų vertinimu. Teismas savo 

sprendime turi nurodyti, kokia teisės norma grindžia savo išvadą. Man teisėjo padėjėjos darbas 

patrauklus tuo, jog jį dirbdama turiu galimybę būti kruopšti, atsakinga ir kūrybinga. Man patinka 

ieškoti kuo tikslesnio žodžio. Mintį sudėlioti nuosekliai ir aiškiai. Spręsti nestandartines 

situacijas ir taip sužinoti naujų dalykų. Reaguoti greitai ir tiksliai. Tai intensyvus darbas. Ir man 

tai patinka. Prieš pradėdama dirbti teisėjo padėjėja, 11 metų Kauno apylinkės teisme dirbau 

teismo posėdžio sekretore. Šis darbas buvo patrauklus dalyvavimu teismo posėdžiuose ir 

bendravimu su žmonėmis. Pradėjus dirbti teisėjo padėjėja, žmonės „dingo“ ☺ Reikėjo priprasti 

dirbti tik su dokumentais – apie bylos aplinkybes išgirsti ne iš proceso dalyvių pasakojimo, o iš 

dokumentų. Per dieną tenka perskaityti ir apibendrinti daug informacijos, padaryti išvadas. Ir, 

žinoma, nuolatos dirbti kompiuteriu. Teisme pradėjau dirbti būdama 22 metų. Tuo metu dirbau 

su baudžiamosiomis bylomis. Tai buvo labai gera gyvenimo mokykla. Kasdien galėjau matyti 

situacijas, kaip nereikia elgtis, ir suvokti tokio elgesio pasekemes. Manau, jog teismas – vieta, 

kur tikrai pasimokai iš svetimų klaidų. Turi galimybę suvokti, jog ne visada verta ginčytis, o 

teismo sprendimas ne visada yra tinkama priemonė spręsti situaciją. Manau, jog savo kelią 

renkamės kiekvienas pagal savo vertybes ir lūkesčius. Teisininko darbas aplamai reikalauja 



atidumo detalėms ir kruopštumo. Dirbant teisme bet kurioje pozicijoje labai svarbu atsakomybė. 

Jeigu Jums be šių gebėjimų įdomu analizuoti ir vertinti, tada teisėjo padėjėjo darbas Jums tinka 


