
ISTORIJOS PAMOKA KITAIP 

Integruota karjeros planavimo ir istorijos pamoka Šiaulių Apygardos teisme 

 

     Kovo 14 dieną 3cd mobilios grupės mokiniai su savo istorijos mokytoja Ilona 

Lentiniene lankėsi Šiaulių Apygardos teisme, kur vyko istorijos pamoka netradicinėje 

aplinkoje. Šiame pastate yra įsikūręs vienintelis Lietuvoje teismų istorijos muziejus. 

„Istorijos pamokoje kitaip“ trečių klasių mokiniai galėjo daugiau sužinoti apie 

Lietuvos teisinės sistemos raidą. 

 

Pamoka prasidėjo nuo fotografavimosi prie įėjimo į teismą, kurio paradines duris 

puošia Temidės – teisingumo deivės – skulptūra. Mokiniai sužinojo, kad nuo šios 

deivės vardo ir kilo posakis „Temidės tarnai“, kaip dažnai žiniasklaidoje yra 

vadinami teisėjai. Vėliau gimnazistai apžiūrinėjo fotografijas, vaizduojančias būtent 

Šiaulių Apygardos teismo istoriją ir klausėsi Alfredo Vilbiko, baudžiamųjų bylų 

skyriaus teisėjo, pasakojimo. Mokiniams pasitaikė puiki proga  pasėdėti tikrose 

teisėjų kėdėse, kurios buvo naudojamos dar praėjusiame amžiuje, taip pat jie galėjo 

apžiūrėti teisėjų mantijas. Palyginti, kokios jos buvo  tarpukariu ir kaip atrodo dabar. 

Sužinojo, kad sovietmečiu mantijų buvo visiškai atsisakyta. Gimnazistai susidomėję 

apžiūrinėjo tarpukariu naudotus kodeksus, muziejuje saugomus tikrus daiktinius 

įrodymus. Gimnazistai buvo supažindinti su įvairiomis teismų salėmis, jų vidaus 

detalių paskirtimi. Jie sužinojo, kad salėje teismo dalyviai negali sėsti taip, kaip nori: 

viduryje visada sėdi teisėjas arba teisėjų kolegija (priklauso nuo bylos sudėtingumo), 

teisėjo dešinėje – prokuroras (arba kitaip – kaltintojas), civilinėse bylose – ieškovas, 

o teisėjo kairėje – advokatas, civilinėse bylose – atsakovas. Teisėjas Alfredas 

Vilbikas trumpai paaiškino, kas sudaro Lietuvos teismų sistemą. Mokiniai galėjo 

patys pasijusti liudytojais ir perskaityti priesaikos tekstą laikydami ranką ant LR 

Konstitucijos. Trečiokai apsilankė ir konvojaus patalpose, kur galėjo pamatyti 

kameras, kuriose iki teismo laikomi suimtieji. Mokiniai kuždėjosi, kad tai tikrai nėra 

pati jaukiausia vieta pasaulyje. Vėliau gimnazistai apžiūrėjo stendus, kuriuose 

surinkta informacija apie  teismų pradžių pradžią LDK laikais, buvo supažindinti ir su 

keliu, kurį nueina teisėjas nuo teisės studijų iki paskyrimo į darbo vietą. Daugelis 

nežinojo, kad teisėją skiria Lietuvos Respublikos prezidentas ir būtent jo parašu yra 

patvirtinamas kiekvieno teisėjo pažymėjimas. Tikriausiai įdomiausia ekskursijos dalis 

buvo „kankinimų kampelis“. Čia mokiniai daugiau išgirdo apie bausmes, įvairius 

kankinimus, taikytus dar praėjusio amžiaus pradžioje ir anksčiau. Pabaigoje buvo 

aptarta visa pamokos metu gauta informacija. Tikriausiai tuo metu daugelis 

pagalvojo, kad gal ir jis norėtų tapti Temidės tarnu. 

Ši istorijos pamoka tikrai buvo kitokia, kuri ne tik suteikė žinių apie Lietuvos teismų 

istoriją nuo LDK iki šių dienų, bet ir buvo svarbi karjeros planavimui, nes plačiau 

supažindino su teisėjo profesija. 

Greta Kvičiūtė,  3d klasė 


