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2012 m. lapkričio 5-9 d., Vilniuje įvyko ketvirtasis partnerių susitikimas.  

 

2012 m. lapkričio 5 d. susitikome Vilniuje su projekto koordinatoriumi (Lenkijos, 

Olštyno apskrities Kalėjimų tarnyba) ir projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 

departamento atstovai). Apsilankėme Vilniaus pataisos namų Sniego gatvės sektoriuje. 

Trumpai apžvelgėme projekto eigą. Projekto koordinatoriai iš Lenkijos ir Latvijos aptarė 

nuveiktus darbus. Apsilankėme dailės galerijoje. Aptarėme bendrojo kalendoriaus 

projekto sudarymo detales. Susipažinome su Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų 

konsultacinio bendrojo lavinimo centro veikla. 

 

2012 m. lapkričio 6 d. lankėmės Vilniaus pataisos namų Rasų gatvės sektoriuje. Socialinė 

darbuotoja Emilija Baltrūnaitė supažindino su „Filmo klubo“ veikla. Apžiūrėjome 

nuteistųjų mokymosi klases, biblioteką., darbo vietas. Lankėmės dailės studijos naujose 

patalpose. Kalbėjomės su nuteistuoju P. L., kurio nutapytas paveikslas laimėjo 1 vietą  

tarptautinėje nuteistųjų meno parodoje .  

 

2012 m. lapkričio 7 d. vykome į Anykščius. Lankėmės Arklio muziejuje, kuriame 

susipažinome su arklio kilmės istorija, matėme vežimus – fajetonus, bričkeles, važelius, 

žemės dirbimo padargus ir kt. Arklio muziejuje esančioje aukštaičių sodyboje klausėmės 

pasakojimų apie lietuvių tradicijas ir papročius. Kepėme „Duonelę kasdieninę“. 

Aukščiausios Lietuvoje bažnyčios bokšte Anykščiuose įrengtoje apžvalgos aikštelėje 

grožėjomės miesto ir apylinkių vaizdais. Lankėmės sakralinio meno centre esančiame 

Angelų muziejuje, kuriame saugoma ir eksponuojama ilgamečio Anykščių Šv. Mato 

bažnyčios klebono mons. Alberto Talačkos Anykščių parapijai testamentu palikta dailės 

kūrinių kolekcija ir biblioteka. 

 

2012 m. lapkričio 8 d. vykome į Pravieniškių pataisos namus – atvirąją koloniją. Įstaigos 

direktoriaus pavaduotojas papasakojo mums apie Antrosios valdybos socialinės 

reabilitacijos skyriaus uždavinius ir funkcijas. Susipažinome su įstaigoje organizuojamu 

nuteistųjų profesiniu mokymu ir bendruoju lavinimu. Vėliau vykome į Rumšiškių 

Lietuvos liaudies buities muziejų. Tai yra vienas didžiausių (195 ha) ir daugiausiai 

eksponatų (140 pastatų ir daugiau nei 88 827 kilnojamų eksponatų) turintis etnografijos 

muziejus Europoje po atviru dangumi. Jame susipažinome su XVIII a. pab. – XX a. 

pirmos pusės visų Lietuvos regionų: Dzūkijos, Aukštaitijos, Suvalkijos, Žemaitijos ir 

Mažosios Lietuvos valstiečių bei miestelėnų buitimi, darbais, tradicijomis.  

Vakare įteikėme projekto koordinatoriams iš Lenkijos pažymėjimus ir atsisveikinome su 

jais. 

 

2012 m. lapkričio 9 d. įteikėme pažymėjimus projekto partneriams iš Latvijos ir 

išlydėjome juos. 


