2013 m. spalio 25 d. Druskininkų miesto
apylinkės
teisme
buvo
surengta
„Konstitucijos diena“. Šia proga teisme
apsilankė mūsų mokyklos septintokai.
Moksleivius pasitiko ir su Konstitucijos diena
pasveikino l. e. teismo pirmininko pareigas
Danguolė Urbanavičienė. Teisėjo padėjėja
Džiuginta Plukienė renginio dalyviams
papasakojo apie Lietuvos Konstituciją ir jos
svarbą. Konstituciją – ypatinga tvarka
priimtą ir keičiamą pagrindinį, aukščiausią
galią turintį, tiesiogiai taikomą valstybės
įstatymą, pagrindines žmogaus teises ir
laisves, kalbėjo apie vaikų teises, pareigas ir
atsakomybę. Mokiniai daug sužinojo apie
Lietuvos teismų sistemą.
Vėliau savo žinias apie Konstituciją mokiniai galėjo
pademonstruoti sudarydami Konstitucijos medį.
Kurdami neįprastą kūrybinį darbą, vaikai traukė
lapelius, ant kurių buvo surašytos įvairios
institucijos, veikla, poveikio priemonės ir kt. ir
lapelį, kuris atitiko Konstitucijos turinį, klijavo ant
Konstitucijos medžio. Po to teisėjo padėjėja Asta
Bundonė apžvelgė Konstitucijoje įtvirtintas piliečių
teises ir pareigas, kokios bylos nagrinėjamos
apylinkės teisme, kaip į teismą atvykę interesantai
aptarnaujami, kaip vyksta teismo posėdis,
rengiamos nepilnamečių, dalyvaujančių teismo
procese, apklausos, taip pat kokie privalomi
atributai turi būti kiekvienoje salėje, kurioje vyksta
teismo posėdžiai, atsakė į moksleivių pateiktus
klausimus. Juos domino, už kokius nusikaltimus ir
kokios
bausmės
gali
būti
skiriamos
nepilnamečiams, ar sudėtingas teisėjo darbas,
kiek tęsiasi bylų nagrinėjimas, kokios asmeninės
savybės reikalingos, norint tapti teisėju. Vaikams
buvo paaiškinta, kad teismo posėdžiai – tai maža
teisėjo darbo dalis. Pagrindinis darbas vyksta
kabinete, nagrinėjant bylos įrodymus, aplinkybes,
gilinantis į įstatymus.
Moksleiviams buvo surengta ekskursija po teismo
patalpas, apžiūrėtos teismo posėdžių salės,
teisėjų darbo kabinetai, teismo raštinė, archyvas,
nepilnamečių apklausos kambarys, laikino
sulaikymo kameros.

Moksleiviai apsilankė ir pas Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro
pavaduotoją Arūną Bundonį, kuris trumpai supažindino su prokuratūros sistema, prokuroro darbu.

Susitikimo pabaigoje mokiniai susirungė viktorinoje „Ką aš žinau apie Konstituciją ir teismus“. Už aktyvų ir
nuoširdų dalyvavimą buvo apdovanoti pažymėjimais ir saldžiaisiais prizais. Vaikai liko patenkinti renginiu,
padėkojo už suteiktas naujas ir pagilintas žinias, už turiningai praleistą laiką.
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