
2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą 

(Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir 

projekto koordinatoriumi (Lenkijos, Olštyno apskrities Kalėjimų tarnyba). Susitikimo metu - 

trumpa projekto proceso apžvalga. Projekto koordinatoriai Monika Kaczkowska (Lenkija), Solvita 

Mežote-Bērziņa (Latvija) ir Česlovas Jocius (Lietuva) apžvelgė nuveiktus darbus bei aptarė 

susitikimo Latvijoje veiksmų planą. 

 

2012 m. rugpjūčio 7 d. antradienį vykstame į Škirotavas pataisos įstaigą.  

 

 

Šķirotavas pataisos įstaiga veikia nuo 1963 metų. Tai yra pusiau uždaro tipo įstaiga. 

Šiuo metu bausmę joje atlieka 337 nuteistieji, 78 nuteistieji 18-25 metų amžiaus ir 259 suaugę 

vyrai. 

 
Gamybinės patalpos 

 

Pataisos įstaigoje iš viso dirba 85 nuteistieji. 31 nuteistasis dirba ir gamina privačių 

įmonių išsinuomotose kalėjimo patalpose, kuriose darbus prižiūri atsakingas privačios įmonės 

darbuotojas, kiti likę 54 nuteistieji dirba pataisos įstaigos ūkio brigadoje. 

 

  

 

Gaminami įvairios paskirties medžio gaminiai, daugiausia baldai. Produkcija 

eksportuojama už Latvijos ribų, kai kurie gaminiai iškeliauja net į Jungtines Amerikos valstijas.. 

 

Bendrojo lavinimo mokykloje mokosi 74 nuteistieji. Šiais metais baigusių - 47. 19 iš 

jų baigė pagrindinę mokyklą, 28 - vidurinę mokyklą. Profesinę mokyklą baigė 35 nuteistieji ir įgijo 

suvirintojo ir dailidės profesijas. 
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Pataisos įstaigos psichologė Ilze Ušacka pristato “Kino klubo” darbą. Pasakoja 

darbo su nuteistaisiais procesą, pristatydama ne tik filmus, bet ir jų fragmentus ir svarbą 

suaugusiųjų ugdyme. 

 

Po apsilankymo Škirotavas kalėjime, vykstame į vieną iš seniausių Latvijoje kalėjimų, 

- Jelgavos pataisos įstaigą.  

 

  
 

Jelgavos kalėjimo istorija prasideda 20-ojo amžiaus pradžioje. Anksčiau čia veikė 

globos įstaiga. Tai uždaro tipo kalėjimas, kur šiuo metu bausmę atlieka 90 - 18-25 metų amžiaus 

jauni vyrai, 485- suaugę vyrai ir 12 nuteistųjų iki gyvos galvos. 

 

  

Pataisos įstaigoje iš viso dirba 162 nuteistieji, 113 - vietose, kurias sudaro privačių 

verslininkų sukurtos darbo vietos iš 5 skirtingų bendrovių ir 49 – pataisos įstaigos ūkio brigadoje. 

Jelgavos pataisos įstaigoje nuteistieji turi puikias sąlygas mokytis, dirbti ir įgyti 

profesijas, tokias kaip siuvėjo, suvirintojo, elektriko, šaltkalvio ir staliaus.  
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Šiais metais bendrojo lavinimo mokyklose mokėsi 63 nuteistieji, iš jų 21 baigė 

pagrindinę mokyklą, 42 – įgijo vidurinį išsilavinimą. 4 nuteistieji dalyvauja universitetinio 

išsilavinimo studijose. Profesijas įgijo 108 nuteistieji. 

 

  
Jelgavos pataisos įstaigoje įvairiose programose dalyvauja 239 nuteistieji. 

64 nuteistieji dalyvauja tokiose švietimo programose kaip įgūdžių ugdymas karjerai, 

kur vykdomos profesinio orientavimo nuteistųjų priemonės ir pagrindinių įgūdžių trūkumų 

diagnostikos. 

Pagal Grundtvig projektą 7 nuteistieji savarankiškai mokosi anglų kalbos iš specialiai 

tam tikslui nupirktų knygų. 

 

Po pataisos įstaigų aplankymo vyko diskusijos. Visi šalių atstovai apsikeitė 

informacija apie filmų repertuarus. 

 

Susipažindami iš arčiau su Latvijos regionu, aplankėme žymiuosius Rundalės pilies 

rūmus. Tai tikrasis Žiemgalos pasididžiavimas, įsikūręs Pilsrundalės miestelio pašonėje, visai šalia 

Lietuvos pasienio.  



4 

 

 

    
 

Dėl savo puošnumo ir viduje juntamos prabangos rūmai neretai vadinami Baltijos 

Versaliu. Dabartinį Rundalės rūmų kompleksą sudaro baroko ir rokoko stiliumi statyti rūmai, 

arklidės, sodininko namas ir labai vaizdingas pilies sodas. Nėra tiksliai žinoma, kada buvo pastatyta 

Rundalės pilis. Manoma, kad senovėje tai buvo konvento tipo pastatas su nedideliu kiemu, dviem 

apvaliais ir dviem keturkampiais bokšteliais kampuose, stovėjusi dabartinio pilies parko pakraštyje. 

Dabartiniai Rundalės rūmai buvo pastatyti daug vėliau, t.y. 1736-1768 metais kaip Kuršo hercogo 

Johano Ernsto Bironto vasaros rezidencija. Rūmus suprojektavo Bartolomėjus Frančeskas Rastrelis, 

taip pat pastatęs Ermitažo Žiemos rūmus Sankt Peterburge. Rūmų interjerą kūrė žymiausi to meto 

skulptoriai ir dailininkai. Tuomet rūmuose buvo įrengti net 138 puošnūs kambariai iš kurių šiuo 

metu lankytojams yra atviri 50, kuriuose eksponuojamos vertingos meno ir istorijos kolekcijos. 
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2012 m. rugpjūčio 8 d. trečiadienį vykstame į Iļģuciema moterų kalėjimą. Kalėjimas 

veikia nuo 1947 m. Pataisos įstaigoje bausmę atlieka moterys ir nepilnametės mergaitės. Tai pusiau 

uždaro tipo, vienintelis moterų kalėjimas Latvijoje. 

 

  
Šiuo metu bausmę atlieka 260 suaugusių moterų, 32 nuo 18-25 metų amžiaus 

merginos, ir 3 nepilnametės mergaitės. 7 moterys – laikomos areštinėje. 

 

Nemaža dalis nuteistų moterų dirba ir mokosi.  

Šiai dienai yra 176 dirbančių moterų nuteistųjų. Iš jų 135 dirba privačių įmonių 

sukurtose darbo vietose (5 skirtingos įmonės) ir 41 pataisos įstaigos ūkio brigadoje. Baigusių 

pagrindinę mokyklą – 29, 1 nuteistoji studijuoja universiteto studijose nuotoliniu mokymosi būdu. 

 

Moterims su mažais vaikais sudarytos atskiros gyvenimo sąlygos, kad mažieji jaustųsi 

saugūs ir mylimi.  

 
 

Pataisos įstaigoje moterys turi galimybę įgyti 4 profesijas: siuvėjos, virėjo padėjėjos, 

kirpėjos ir apdailos darbuotojos. Šiai dienai profesijas įgijusios 76 nuteistosios. 

 

 



6 

 

  
 

Iļģuciema pataisos įstaigoje 110 nuteistųjų dalyvauja įvairiose užimtumo programose. 

Veikia teatro studija, muzikos studija, vyksta mezgimo kursai, klasikinės muzikos kursai, pagal 

Mirjama programą. Pastaroji - krikščionių edukacinė programa. Moterys, dalyvaujančios šioje 

programoje turi atskirą gyvenamąjį korpusą bei kitas gyvenimo sąlygas. Dalyvaujančių šioje 

programoje nėra daug, tačiau kursai ir studijos atidaryti visoms. 

 

  
 

Po apsilankymo Latvijos vieninteliame moterų kalėjime, susipažindami su Latvijos 

duonos kepimo tradicijomis, apsilankome duonos kepykloje „Lāči“.  Ten pajuntamas tikros 

latviškos ruginės duonos skonis. Kepykloje turėjome galimybę kiekvienas išsikepti savo duonos 

kepalą. Kepykloje  galima pasigaminti  ir vieną iš daugelio „Lāči“ gardumynų – riestainių ar 

sausainių. Kepykloje viskas daroma nuoširdžiai, dvasingai, protingai ir savomis rankomis. Tai buvo 

puiki proga susipažinti su senosiomis duonos kepimo tradicijomis. 
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2012 m. rugpjūčio 9 d. ketvirtadienį. Projekto darbo rezultatų aptarimas, numatoma 

kito susitikimo data Lietuvoje, debatai ir vertinimas. Pažymėjimų įteikimas. Atsisveikinimas. 

Išvykstame į Lietuvą. 

 

 

_________________________________________________ 

 
Pateikta medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija 

negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateikiamos informacijos naudojimą. 

 


