
 
 

Šio projekto veikla buvo finansuota iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 

Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas 

 

GRUNDTVIG Learning Partnerships 

"Culture and Tradition – European Programme for Adult 

Education" 
Vilnius 

 

Vykdydami Vilniaus pataisos namuose Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą 

,,Culture and Tradition-european Programme for Adult Education”, gavome Latvijos Kalėjimų 

administracijos generalinio direktoriaus pavaduotojo 2013 m. gegužės 27 d. kvietimą Nr. 1/6.3-

4059, bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos leidimą 

(2013-05-31, Nr. 1S-1693 ,,Dėl leidimo vykti į Latviją”). Vadovaujantis minėtais dokumentais, bei 

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2013 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 6-3 ,,Dėl komandiruotės į 

Latviją” į komandiruotę vyko projekto koordinatorius Vilniaus pataisos namų direktoriaus 

pavaduotojas Česlovas Jocius, Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas Mindaugas 

Burškys, Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininkas Andrzej Golubev ir Psichologinės 

tarnybos psichologė Emilija Baltrūnaitė.  

 

 

Pirma diena 

 

2013 m. birželio 4 d. antradienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygą (Latvija). Susitikimas su 

projekto koordinatoriumi (Lenkijos, Olštyno apskrities, Kalėjimų tarnyba) ir projekto partneriu 

(Latvijos Kalėjimų administracijos atstovai). Ekskursija į Rygos televizijos bokštą. Bokšto 

aukštis yra 368 metrai. Tai yra aukščiausias bokštas Baltijos šalyse, trečias pagal aukštį Europoje 

ir dvyliktas pasaulyje. Bokšte, 97 metrų aukštyje yra stebėjimo aikštelė, iš kurios galima 

pamatyti didžiąją miesto dalį.  

 

 

                                        
 



Antra diena 

 

2013 m. birželio 5 d. atvykstame į Latvijos Respublikos Kalėjimų administraciją. Projekto 

partneriai pristatė pranešimus apie projekto vykdymą. Ilze Ušacka (Latvija) prieš pristatymus 

surengė praktinį užsiėmimą kontaktams užmegzti ir bendravimo barjerams pašalinti. Vėliau 

supažindino su Filmų klubo veikla. Parodė filmuotą medžiagą iš grupinės terapijos užsiėmimų. 

Mariusz Młotek (Lenkija) pristatė pranešimą apie pagrindinį ir profesinį mokymą Lenkijos 

įkalinimo įstaigose. 

Mindaugas Burškys (Lietuva) pasakojo apie Vilniaus pataisos namuose įsteigtą Dailės galeriją, 

Filmų klubą, nuteistųjų pagrindinį ir profesinį mokymą.  

 

                                         
 

Tą pačią dieną lankėmės Rygos centriniame tardymo izoliatoriuje - kalėjime. Įstaiga veikia nuo 

1902 m. Įstaigos teritorijoje įrengtas pareigūnų mokymo centras bei muziejus, kurio patalpose 

anksčiau buvo vykdoma mirties bausmė.  

 

   
 

 
 

 

Vėliau vykstame į Brasas kalėjimą. Tai pusiau atviro tipo įstaiga. Šiuo metu nuobaudą atlieka 

apie 500 nuteistųjų. Lankėmės įstaigos bibliotekoje, koplyčioje bei siuvykloje, kur dirba 

nuteistieji. 

 



   
 

 

Trečia diena 

 

2013 m. birželio 6 d. ketvirtadienį atvykstame į Cesis nepilnamečių tardymo izoliatorių – 

pataisos namus. Tai nauja, Norvegų finansinės paramos lėšomis pastatyta ir įrengta pataisos 

įstaiga. Šiuo metu laisvės atėmimo bausmę atlieka apie 50 nuteistųjų (gali atlikinėti bausmę 170 

nepilnamečių) nuo 14 iki 21 metų. Įstaigos teritorijoje veikia vidurinė mokykla. Tai naujai 

įrengta mokykla. Klasėse įrengtos interaktyvios lentos, yra kompiuterių klasė. Nepilnamečiai 

mokosi nedidelėse grupėse po 4-6 asmenis.  

 

  
 

           
 

 

Vėliau vykome į Cesio viduramžių pilį, kurią XIII am. pastatė kryžiuočiai. Pilies atsiradimas 

buvo esminis postūmis susiformuoti ir vystytis Cesio miestui. Vietą šiam gynybiniam mūrui 

vokiečiai pasirinko neatsitiktinai – Cesio miestas plytėjo netoli pagrindinių prekybinių kelių, 

jungusių rytų ir vakarų rinkas. Statyboms įsibėgėjus, pilis vis labiau panešėjo į gynybinį fortą ir 

galiausiai virto tvirtove - 4 tvirti flangai, 5 bokštai ir gynybinis griovys pietuose. Cesio miesto 

apsaugai dar labiau sustiprinti, vokiečiai antroje XIII a. pusėje miestą apjuosė gynybine 

akmenine siena. Cesio miesto ir pilies rekonstrukcijų ir tvirtinimo darbai tęsėsi pora šimtmečių, 

mat vietovė turėjo atlaikyti vis pasikartojančias priešų atakas. Pirmą rimtą apgultį Cesis patyrė 

per Livonijos karą 1558-1583m. Tuomet visus sukrėtė dramatiškas Cesio pilies gynėjų poelgis 

1577m., kai jie, vietoj to, kad pasiduotų Ivanui Rūsčiajam, vakariniame pilies flange sukėlė 

gaisrą ir susidegino. Livonijos karo metu pilis buvo stipriai apgriauta ir rekonstruota tik po 60 

metų. Vėliau kilusio Šiaurės karo metu (1700-1721) Cesio pilis buvo dar kartą nusiaubta, tik 

šįkart jau niekada nebeatgavo buvusios išvaizdos. 1777m. ties senosios pilies rytiniu flangu 



grafas Carl Zievers pasistatydino sau naują pilį, kuri XX a. virto Cesio Istorijos ir meno 

muziejumi ir nacionalinės Latvijos vėliavos būstine. 

Dalyvavome teatralizuotoje ekskursijoje, gavę žibintuvėlius apžiūrėjome vakarinį pilies bokštą ir 

buvusio Livonijos ordino meistro gyvenamąsias patalpas – unikalų XVI a. interjerą su puošniu 

žvaigždiniu skliautu, dirbtinio akmens masės skliautų konsolėmis ir sieninės tapybos 

fragmentais. Nuo bokšto atsiveria įspūdingas vaizdas į pilies griuvėsius, Pilies parką, miestą ir jo 

apylinkes. Cesio istorijos ir meno muziejuje mokėmės šaudyti iš lanko.  

 

            
 

Projekto darbo rezultatų aptarimas, numatoma kito susitikimo data Lenkijoje, debatai ir 

vertinimas. Pažymėjimų įteikimas. Atsisveikinimas.  

 

 
 

 

Ketvirta diena 

 

2013 m. birželio 7 d., penktadienį, išvykstame į Lietuvą. 

_____________________________________________ 

 

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

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

 

 


