
ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES 
 

Sėkmingas profesijos pasirinkimas ir asmens karjera yra ne tik mokinio, bet ir jį supančių asmenų (tėvų, 

globėjų, mokyklų vadovų, mokytojų ir būsimų darbdavių) rūpestis. Mokiniui, priimančiam sprendimus, 

susijusius su profesijos pasirinkimu ir įsidarbinimu, svarbu apsilankyti savo tėvų, artimųjų darbo aplinkoje ir 

susipažinti su profesine veikla, plėtoti savo karjeros kompetencijas bei stiprinti priimamus karjeros sprendimus. 

Birželio 1 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras inicijavo atvirų durų dieną tėvų darbovietėse 

„Šok į tėvų klumpes“. Palaikydami jų iniciatyvą, mūsų gimnazijos 5-IIIG kl. mokiniai prisijungė prie šios 

akcijos. Apie įgytą darbo patirtį, savo įspūdžius mokiniai mielai dalinasi su Jumis. 

     Geografijos mokytoja Daiva Petkauskienė 

 

 

Mano tėtis dirba autoservise su mano broliu, Ričardu. Jie tą servisą įkūrė ir pavadino „KATANA MOTORS 

”. Mano tėtis yra vienas iš geriausių meistrų ir jis tą darbą labai myli. 

Tėčio darbe yra įvairiausių prietaisų ir įrengimų: metalo suvirinimo aparatas,  kuris skirtas metalo 

plokštėms suvirinti; automobilio padangų montavimo staklės, kurios skirtos padangų keitimui; automobilio 

ratų balansavimo įrenginys – skirtas ratams subalansuoti;  automobilio žibintų aukščio reguliavimo 

įrenginys  - naudojamas žibintų šviesos srauto sureguliavimui;  pakėlėjas – įrenginys  skirtas pakelti mašiną 

nuo grindinio, kad greičiau ir patogiau suremontuoti automobilį. Labai norėčiau išmokti naudotis šiais 

prietaisais. 

Mano tėtis atsakingas už tai, kad automobilis būtų kokybiškai ir laiku suremontuotas ir atiduotas savininkui. 

Apie autoserviso darbo rezultatus yra gerų atsiliepimų internetiniuose puslapiuose. Tai nelengvas, bet 

įdomus darbas. 

      
Vilius Meržinskis, 5a kl. 

 

 

 



Mano mama dirba parduotuvėje“BIOVELA“. Ji dirba pagal slenkantį grafiką: tris dienas dirba, tris dienas 

išeiginė. Mamos darbe visi turi uniformas ir korteles su vardais. Darbas yra gana sunkus, į darbą reikia 

ateiti anksčiau, nei parduotuvė atsidaro ir dirbti 12 val. Mama dirba prie kasos aparatų ir salėje. Taip pat 

reikia iškrauti maisto produktus, kuriuos atveža į parduotuvę, o vakare reikia viską sutvarkyti. Parduotuvėje 

prekiaujama maisto prekėmis, gėrimais, yra ir kanceliarinių prekių. Parduotuvėje dirba keturios pardavėjos 

ir vedėja. Buvo įdomu pabūti pas mamą darbe ir jai padėti. 

 
Brigita Jakonytė, 5a kl. 

 

Mes su broliu Ričardu buvome tėčio darbe UAB “Altas”. Ši įmonė perdaro, pritaiko įvairiems klientų 

poreikiams ir apipavidalina mikroautobusus. Mes žiūrėjom, kaip šis darbas vyksta, nieko padėti negalėjom, 

nes dar esam per maži. Tėčio darbas yra įdomus, bet sunkus, nes reikia turėti daug patirties ir įgūdžių. Labai 

būtų įdomu pabandyti piešti ant autobusų. Ypač mums patiko vienas išskirtinis mikroautobusas Kalėdų 

seneliui, kuris iškeliavo į Laplandiją. Buvo smagu pabūti darbe kartu su tėčiu. 

     
Kšištofas ir Ričardas Semenovič 5 kl. 

 

 

 

 

 

 

 



Mano mama floristė, taigi susipažinau su jos darbu ir noriu jums papasakoti. Dauguma gėlių, atvežtų į 

Lietuvą, laikomos didelėse salėse- šaldytuvuose, kuriose temperatūra yra +6. Kai kurios gėlės laikomos be 

vandens, kad geriau išsilaikytų, o  šilumamėgės gėlės laikomos atskirai, aukštesnėje temperatūroje. Iš tų 

šaldytuvų gėles perka pardavėjai didmenininkai ir parduoda savo parduotuvėse. Parduotuvėse svarbiausia 

įvaizdis: pirkėjui patinka platus gėlių asortimentas, kai yra iš ko išsirinkti, surasti patinkančią gėlę. Būdamas 

mamos darbe susipažinau su kai kuriomis gėlėmis: lotosu, strelcija, protėja, hortenzija. Buvo smagu 

pažiūrėti kaip mama dirba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žygimantas Kazėnas, 5a kl. 

 

Mano tėtis dirba statybų paslaugų įmonėje „ALVORA“. Tėčio darbe žmonės atlieka įvairius technologinių 

įrenginių bei vamzdynų montavimo darbus .Būtent tą dieną kai aš lankiausi jo darbe,  tėtis dirbo su 

savivarčiu, vežiojo smėlį į Gariūnus. Darbas vyko Savanorių prospekte, vieni darbininkai kasė smėlį, kiti jį 

vežiojo, klojo vamzdynus vamzdynus. Visa tai darė tam, kad po žeme sumontuotų naują šiluminę trasą. 

Nemaniau, kad tiek darbų reikia atlikti, kol bus sukonstruota nauja šiluminė trasa. Darbininkai dirbo 

sunkiai. Tėčio darbas paliko daug įspūdžių. Manau, kad kiekvienas darbas reikalauja kantrybės ir jėgos. 

     
 

    
Karina Svorobovič, 5a kl. 



Mano tėtis ruošia grafikos darbus, t. y. ant specialios metalinės plokštelės išraižo piešinį, jį tepa dažais ir 

specialiomis staklėmis perkelia piešinį ant popieriaus, drobės ar kitokio paviršiaus. Man labai patiko stebėti, 

kaip dirba tėtis ir pačiai išbandyti šį daug kruopštumo reikalaujantį darbą. 

 

Marta Misevičiūtė, 6 kl. 

Mano tėtis dirba Nacionaliniame vėžio institute, yra atsakingas už įvairių labai sudėtingų tyrimų aparatų 

veiklą. Vieną dieną ir man teko padirbėti šioje įstaigoje. Darbas tikrai labai sudėtingas ir reikalaujantis 

specialių žinių ir gebėjimų, tačiau labai įdomus. Tikiuosi, kad tėtis sutiks dar kartą mane pasiimti kartu į 

darbą. 

 

Emilija Jančiauskaitė, 6 kl. 

Mano tėtis dirba firmoje, prekiaujančioje parketlentėmis. Jo darbo vietoje mačiau net 44 rūšių ąžuolinių 

parketlenčių. Kartu su tėčiu teko bendrauti su klientais, priimti užsakymus. Norėčiau dar ne kartą padirbėti 

kartu su tėčiu. 

    

Adriana Achverdašvili, 6 kl. 



Mano mama dirba Vilnius Grand Resort virėja, t. y. ruošia svečiams pusryčius. Aš padėjau mamai pjaustyti 

varškės sūrį, sudėlioti bandeles, teko ir mėsą kepti. Ši veikla man labai patiko, norėčiau dar kartą tai 

pakartoti. 

 
Artiom Nikolajev, 6 kl. 

Aš buvau pas savo tėtį darbe ,,UAB Airenai". Mano tėtis kalvis, aš mačiau kaip jis dirba, kaip gamina metalo 

dirbinius ir supratau, koks sunkus jo darbas. Man labai patiko būti pas tėtį darbe, dabar suprantu, kodėl iš 

darbo jis grįžta toks pavargęs ir jam reikia pailsėti. Šiose nuotraukose galite matyti mano tėčio darbus. 

        
Karina Pratnickaitė, 7 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Birželio 1 d. dalyvavau akcijoje ,, Šok į tėvų klumpes.” Dieną praleidau anstolių biure. Iš pradžių galvojau, 

kad bus labai nuobodu ir neįdomu, bet aš dirbau  ne viena, o su savo geriausia drauge Rimvyde, kuri man ir 

praskaidrino nuotaiką. Mes dirbome archyve, turėjome rūšiuoti bylas.  Tikrai darbo diena bėgo greitai, jis 

buvo įdomus,   todėl dar ne kartą norėčiau pabuvoti ,,tėvų klumpėse’’. 

 

 
Marija Romančenko, 8 kl. 

 

Penktadienį praleidau tėčio darbe – statybose.  Mano tėtis  yra  geras meistras, apie jo darbus buvo rašyta ir 

spaudoje. Visą dieną ne tik stebėjau, kaip dirba tėtis, bet ir stengiausi jam padėti.  Praleidusi dieną su tėčiu, 

supratau, koks jo darbas yra sunkus. 

 
Karina Čiuiko, 8 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mano mama dirba darželyje. Tad aš susipažinau auklėtojos profesija, kuri man labai patiko. Darželyje aš 

žaidžiau su vaikais, maitinau, padėjau paguldyti pietų miegui. Šis darbas yra įdomus, tačiau ir pakankamai 

sunkus, reikia turėti daug energijos ir kantrybės, dirbant su vaikais. 

     
Erika Aniskevič, IG kl. 

 

Kiekvieno mano klasės draugo tėvai yra įvairių specialybių žmonės. Kas mokytojas, kas vaikų darželio 

auklėtoja, o mano tėvai – ūkininkai. Jų darbas labai skiriasi nuo kitų darbų, kadangi ūkyje reikia dirbti 

nuolat, be išeiginių. Mano tėvai ne tik augina vištas, bet ir javus, bulves ir kitas daržoves. Aš mamai nuolat 

padedu atlikti įvairius žemės ūkio darbus, tad man ši profesija gerai pažįstama. Deja tėčiui prie žemės ūkio 

technikos padėti negaliu, nes niejko nesuprantu. Tėvų ūkyje darbas niekada nebūna nuobodus, nes jis 

įvairus, nėra rutinos. 

     
Gintarė Trakimavičiūtė, IG kl. 

 

Birželio 1 dieną vykau su mama į jos darbą. Ji dirba grožio ir estetikos salone "VisUnita". Praleidau salone 

pusdienį bendravau su jos kolegom ir klientais. Viską ką pamačiau ir sužinojau, nufilmavau. Pažiūrėkite 

video siužetą. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pjw3xMGU5D6kPW-wY-YeKqzqkxGdBJF0/view?usp=drivesdk 

Dominga Kondratavičiūtė, IIIG kl. 

https://drive.google.com/file/d/1pjw3xMGU5D6kPW-wY-YeKqzqkxGdBJF0/view?usp=drivesdk

