
 
 

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 apskrities kalėjimų 

tarnybos Olštyne direktoriaus 2013 m.  liepos 8 d. kvietimą Nr.OI/D-073-31/13/GRU/4804, bei 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro Juozo Bernatonio 2013 m. liepos 11 d. įsakymą „ Dėl 

Česlovo Jociaus tarnybinės komandiruotės į Olštyną (Lenkijos Respublika) Nr. 5P-95  Nr. 1S-

1693 ,,Dėl leidimo vykti į Latviją”). Vadovaujantis minėtais dokumentais, bei Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 6-5 ,,Dėl komandiruotės į Lenkiją” 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 Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus prižiūrėtoja Ana Šeluchanskaja. 

 

Pirma diena 

 

2013 m. liepos 15 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Olštyną (Lenkija).  

Susitikimas su projekto koordinatoriumi (Lenkijos, Olštyno apskrities, Kalėjimų tarnyba) ir 

projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų administracijos atstovai). Projekto partneriai aptarė projekto 

metu įvykdytas užduotis( kas buvo padaryta, kiek nuteistųjų buvo įtraukta į projektą ir t.t.). 

Ekskursija po Olštyno senamiestį (Varmijos kapitulos pilis, Šv. Jokūbo katedra, Olštyno 

amfiteatras).  

 

       



                                    Antra diena 

 

2013 m. liepos 16 d. atvykstame į Lenkijos Respublikos Kalėjimų tarnybos 

Centrinę valdybą, esančią Varšuvoje. Generolas Paweł Nasiłowski papasakojo apie sėkmingai 

taikomą elektroninį monitoringą Lenkijos bausmių vykdymo sistemoje. Šiuo metu apie 5300 

nuteistųjų yra stebimi elektroninio stebėjimo priemonėmis (nors yra galimybė stebėti apie 7500 

nuteistųjų). Vieno tokio nuteistojo išlaikymas  yra 4,5 € per dieną, tuo tarpu nuteistojo atliekančio 

laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje išlaikymas yra 21  € per dieną. 

 

     
 

 

 

                                                         Trečia diena 

 

2013 m. liepos 17 d. lankėmės Olštyno regiono Kalėjimų tarnyboje. Siekiant stiprinti 

įstaigų draugiškus santykius ir bendradarbiavimą bei plėtodami Lenkijos Respublikos ir Lietuvos 

Respublikos geros kaimynystės santykius tarp Vilniaus pataisos namų, atstovaujamų  

direktoriaus pavaduotojo, laikinai atliekančio direktoriaus funkcijas, Česlovo Jociaus, Ilavos 

pataisos namų, atstovaujamų direktoriaus majoro Piotr Klimas, Barčevo pataiso namų, 

atstovaujamų direktoriaus kapitono Marek Kulwicki ir Olštyno tardymo izoliatoriaus, 

atstovaujamo direktoriaus pulkininko Krzysztof Strzyżewski buvo pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis.  

 

                                 
 

Tą pačią dieną lankėmės Olštyno tardymo izoliatoriuje. Nuo 1898 m. iki 1945 m. tai buvo 

kalėjimas, kuriame laisvės atėmimo bausmę atlikinėjo lenkų socialiniai, politiniai, 

nepriklausomybės ir švietimo veikėjai. 1945 m., rusams okupavus miestą, įstaigoje buvo laikomi 

įtariamieji priklausantys Vermachtui, Volkssturmui, vokiečių valstybinėms, karinėms bei 

politinėms institucijoms. Po II pasaulinio karo kalėjimas priklausė saugumo, teisminiams bei 

prokuratūros organams.  

 



                                
 

Įstaiga susideda iš dviejų sektorių: tardymo izoliatoriaus ir pusiau atviro tipo pataisos 

namų, skirtų nuteistiesiems atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pirmą kartą. Tardymo 

izoliatoriuje yra 189 įtariamųjų vietos, o pataisos namuose 334 nuteistųjų vietos.  

 

Vėliau vykome į Ilavos pataisos namus. Ilavos pataisos namai įsikūrę buvusiose 

vokiečių kareivinėse Kareivines kadaise supo laukai ir nepravažiuojami keliai. 1949 m. birželio 

29 d. 11 Lenkijos pareigūnų su 50 saugomų nuteistųjų iš Bartoszyce įkalinimo įstaigos įsikelia į 

buvusias vokiečių kareivines ir iš Lenkijos kariuomenės perima visus objektus, organizuodami 

įkalinimo įstaigos įkūrimą.  

1950 m. įstaigoje jau buvo 2000 bausmes atliekančių asmenų, o 1970 m. jų skaičius 

siekė 2500.  

Nuo 1962 m. iki 1969 m. pataisos įstaigoje veikė korekcinių priemonių filialas, 

labiausiai demoralizuotiems nepilnamečiams.  

 

                                          
 

                                             
 

 

Ilavos pataisos namai yra uždaro tipo institucija, kurią sudaro sulaikymo zona, 

terapinė zona, pusiau atvira ir uždara zonos. Apie 1180 bausmes atliekančių asmenų yra 

pilnamečiai vyrai, teisti pirmą kartą.  



1956 m. Ilavos pataisos namuose buvo įkurta mokykla, kuri veikia iki šiol. Joje 

galima įgyti aukštesnįjį ir papildomą aukštąjį išsilavinimus bei išmokti dailidės ir šaltkalvio 

darbų. Tai vienintelė mokkykla esanti Olštyno regiono pataisos įstaigose. 

Ilavos pataisos namų nuteistieji dalyvauja socialinės reintegracijos programose, 

kurios padeda jiems pasiruošti patiems bei paruošti visuomenę jų sugrįžimui. Tvarkant aplinką, 

susitikinėjant su Ilavos mokyklų mokiniais, dalyvaujant visuomeniniuose sporto renginiuose, 

organizuojant labdarinius renginius vaikų namuose, padedant neįgaliesiems vaikams bei senyvo 

amžiaus žmonėms nuteistieji pakeičia neigiamas visuomenės nuostatas nuteistųjų atžvilgiu. 

 

                                          
 

 

 

Po apsilankymo Ilavos pataisos namuose vyko visų partnerių bendrosios dalies 

galutinės projekto ataskaitos aptarimas, pildymas. Projekto galutinių darbo rezultatų analizė ir 

įvertinimas. 

 

 

 

                                                          Ketvirta diena 

 

 

2013 m. liepos 18 d. ketvirtadienį, pažymėjimų įteikimas. 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; 

 

 

 


