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Problema
Policijos pareigūnai yra laikomi vieni didžiausią stresą darbe patiriančių profesijos atstovai.
Didžiausio mokslinio dėmesio sulaukia intrapsichiniai policijos pareigūnų išgyvenimai po kritinių
įvykių ar traumuojančių sprendimų priėmimo tačiau kur kas mažiau mokslininkų tyrinėjamas
įvairių policijos organizacinių veiksnių poveikis pareigūnų ilgalaikei sveikatai, darbingumui ir
gerovei. Lietuvoje nėra skiriama pakankamai dėmesio spręsti organizacinius klausimus bei
tarpasmenines problemas darbe.

Pagrindiniai stresą keliantys veiksniai:


Nuolatinė tiesioginė arba potenciali fizinė grėsmė
Tiesioginis darbas, intrapsichiniai policijos pareigūnų išgyvenimai po kritinių įvykių ar
traumuojančių sprendimų priėmimo.



Organizaciniai pokyčiai ir restruktūrizacijos
Trumpalaikis kontaktas ir nuolatinė rotacija, policijos padalinio dydis ir dislokacijos vieta.



Organizacinė kultūra ir santykiai su kolegomis/vadovais
Formalūs, statutiniu paklusnumu grįsti policijos pareigūnų darbiniai santykiai.
Nuasmenintas bendravimas.



Socialinio gyvenimo ribotumai, keliami tarnybos policijos organizacijoje
Negalėjimas skirti pakankamai laiko šeimai ir draugams, privalėjimas kontroliuoti savo
pažintis ir draugystes už darbo ribų, negalėjimas bendrauti su bet kuo ir bet kokioje
vietoje leisti laisvalaikį, nuolatinis buvimo darbe jausmas.
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Ramintojos istorija
Atsiradimas
1679 m. vienuoliai Augustijonai pastatė medinę bažnyčią ir vienuolyną, prie kurio prijungė
mažesnius teritorijos pastatus ir išpirktus namus.
Po 1742 m. gaisro, 1746 m. buvo pradėta naujos mūrinės, su keturių aukštų bokštu bažnyčios
statyba.
1768 m. bažnyčia buvo baigta ir pašventinta Marijos Paguodos vardu. Joje buvo dvylika altorių.
Nuo 1808 m. bažnyčia atiduodama karmelitams.

Metamorfozės
1812 m. prancūzai bažnyčioje įrengė karo sandėlį.
1854 m. rusų valdžia bažnyčią uždarė.
1859 m. bažnyčia paverčiama Šv. Andriejaus cerkve.
1919 m. bažnyčia grįžo katalikams.
Nuo 1926 m. bažnyčioje įsikūrė Rytų apeigų jėzuitai.
1962 m. bažnyčioje buvo įrengtos dvi gelžbetoninės perdangos, krovininis liftas bei kitos
pagalbinės patalpos. Bažnyčios pastatas paverčiamas 3-jų aukštų “Glavkoopchoztorg” maisto
sandėliu.
1992 m. vienuolyno kompleksas kartu su bažnyčia perduoti Lietuvos katalikių moterų sąjungai.
2006 m. bažnyčios pastatas perduotas valdyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.
Nuo 2017 m. bažnyčia perduota Vidaus reikalų ministerijai.

Bažnyčios architektūra – unikali. Tai vienintelė Vilniuje vėlyvojo baroko (rokoko) stiliaus bažnyčia,
turinti tik vieną bokštą – labai retas reiškinys vėlyvąjam barokui. Bokštas – keturių tarpsnių,
dekoruotas orderiniais elementais, kurio pirmojo tarpsnio centre yra originalus portalas iš
trikampių piliastrų. Bažnyčios viduje buvo įrengti 9 altoriai, su puošniomis barokinėmis
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skulptūromis. Kiekvieną iš šių altorių puošė augustinų garbinamas šventasis – Šv. Augustinas, Šv.
Monika ir kiti. Pagrindinį altorių puošė Švč. Mergelės Marijos Ramintojos paveikslas, iš kurio ir
kilo bažnyčios pavadinimas.

Ramintoja – kultūros paveldo objektas
"Marija po kryžiumi yra turtingesnė nei Marija Betliejuje." A. Toliatas

1978 m. nustatytos šios pastato vertingosios savybės:


Kapitalinių sienų tinkas su nišomis, piliastrais, langų ir durų angomis;



Fasadai su visais elementais ir pastato tūris;



Rusių ir kitų aukštų skliautai;



Vargonų balkonas su kolonomis 1-ame aukšte;



Pagrindinio įėjimo medinės durys;



Sukti mūriniai laiptukai iš 1-o aukšto į pastogę;



Natūralaus akmens grindys, išlikusios iš XVII a.



Vargonų choras – rokoko stilius.



Rūsyje yra mūro gabalas, kuris galimai ženklina mūrinės statybos pradžią Lietuvoje,
romaninio laikotarpio.
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Antrame bažnyčios aukšte yra išlikusios empyro stiliaus freskos.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Bažnyčios pastato savininkai nuo 2017 m.
Pagal 2017 m. gegužės 24 d. pasitarimo dėl valstybės nekilnojamojo turto – švč. mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčios Vilniuje įveiklinimo protokolą buvo nutarta perduoti bažnyčios pastatą
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Turto valdymo ir ūkio departamentui prie VRM.
2017 m. rugpjūčio 7 d. isakymu ,,Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikejimo teise"
bažnyčios pastatas buvo perduotas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 2017 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos respublikos Vidaus
reikalų ministerijos darbo grupės pasitarime buvo nutarta, kad vykdomos veiklos yra skirtos
vidaus reikalų sistemos statutinių tarnybų darbuotojams ir Augustijonų kiemo bendruomenei.

Suinteresuotos šalys
Europos humanitarinis universitetas
Europos humanitarinis universitetas yra tarptautinis universitetas, siūlantis humanitarinių
ir laisvųjų menų studijas. Universitetas įsikūrė 1992 m. Minske. 2004 m. universitetas Minske
buvo uždarytas. 2005 m. universitetas priėmė Lietuvos Respublikos vyriausybės kvietimą ir savo
veiklą atkūrė Lietuvoje. Įgijus oficialų universiteto statusą Lietuvoje 2006 m. kovo mėn., EHU jau
baigė 2124 absolventai, gavę diplomus menų, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Nuo
2017 m. universitetas perkeltas į buvusių Augustinų vienuolyno patalpas, Savičiaus g.

Vytauto Didžiojo gimnazija
Gimnazija buvo įkurta 1915 m. spalio 9 d. kaip „J. Basanavičiaus, M. Biržiškos ir P. Gaidelionio
Vilniaus lietuvių gimnazijos kurso pamokos“. 1918 gruodžio 1 d. Švietimo ministerija šią mokyklą
pavadino „Pirmąja Vilniaus vyrų gimnazija“. 1921 m. rugpjūčio 22 d. gimnazija pavadinta Vytauto
Didžiojo vardu. 1940 m. Lietuvos Švietimo ministerijos nurodymu gimnazija padalinta į 2 dalis:
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berniukų gimnazijai paliktas Vytauto Didžiojo vardas, o atskirtoji mergaičių klasių dalis tapo
atskira Birutės vardo gimnazija. 2005 m. rugsėjo 1 d. reorgamizuota mokykla. ir Vytauto Didžiojo
gimnazija atskirta nuo A. Vienuolio pagrindinės mokyklos.

Svarbiausi įvykiai
2016 06 21
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, atstovaujama ministro
Tomo Žilinsko ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos, atstovaujama
arkivyskupo Gintaro Grušo sudarė bendradarbiavimo susitarimą.
Susitarimo dalyku apibrėžiama, jog Vidaus reikalų statutinėse įstaigose
gali būti steigiamos vidaus reikalų įstaigos kapeliono pareigybės
sielovadai.

2016 06 09
Įvyko koplyčios įšventinimas, trečiajame bažnyčios aukšte.

2017 08 07
Šv. Ramintojos bažnyčia perduodama valdyti ir naudoti Turto valdymo ir
ūkio departamentui prie VRM.

2018 03 14
Susibūrus bendruomenei įsteigta Viešoji įstaiga, kurios pagrindu
bendruomenė renka lėšas ir vykdo minimalias veiklas.

2018 09 03
Iš Maltos ordino gautas raštas, kuriuo išreiškiamas interesas valdyti vieną
iš Augustijonų kiemo pastatų, jame įkuriant labdaringas bei socialines
veiklas.

2018 10 15
Pasirašytas protokolas tarp Vidaus reikalų ministro E. Misiūno ir Vilniaus
miesto savivaldybės mero R. Šimašiaus, kuriuo Ramintojos bažnyčioje
ketinama įkurti pagalbos centrą prekybos žmonėmis aukoms.

2018 11 13
Įvyko susitikimas su Maltos ordino atstovais, Vyriausybės kanceliarija,
Katalikų bažnyčia. Susitikimo metu nutarta, kad ordinas parengs veiklų
vystymo koncepciją šalia bažnyčios esančių patalpų panaudojimo soc
projektams.

2018 12 12
LR VRM raštas apie bendradarbiavimo galimybes su Maltos ordinu.
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2019 01 14
Sukurtos gairės Memorandumui, kuris bus pasirašytas tarp Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos dailės akademijos,
Europos humanitarinio universiteto, Maltos ordino atstovybės Lietuvos
Respublikoje. Memorandumo dokumentas nebuvo pasirašytas.

Vykdomos veiklos
Šiuo metu Ramintojos bažnyčios patalpose veikia koplyčios tikinčiųjų bendruomenė, vidaus
reikalų ministerija, vyksta kultūriniai-meniniai renginiai.
Įvykusių veiklų kalendorius pateikiamas Priede Nr. 1.
Tikinčiųjų bendruomenė
Nuolat vyksta mišios (5 kartus per savaitę). Nuolat veikia skaitykla. Po sekmadieninių mišių vyksta
agapė. Nuolat vykdomi: alfa kursas, lyderystės klubas, psichologijos užsiėmimai. Nuolat
vykdomos ekskursijos po Ramintojos bažnyčia. Liturginių švenčių metu vyksta intensyvesni
renginių ciklai.
Kultūriniai ir meniniai renginiai
Nuo 2017 m. bažnyčioje buvo suorganizuota virš 16 meninio tipo renginių - parodų, koncertų.
Vidaus reikalų ministerija
Naudojama kaip renginių vieta. Planuojamas įveiklinimas.

Ramintoja spaudoje
Detalų spaudoje pasirodžiusių straipsnių apie Ramintojos bažnyčią sąrašą galima rasti Priede
Nr.2
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Moksliniai straipsniai
2015 m. Aistė Diržytė, Eglė Visakavičiūtė ir Aleksandras Patapas moksliniame žurnale Viešoji
politika ir administravimas, publikavo straipsnį – „Statutinių organizacijų darbuotojų patiriamo
streso ir psichologinio kapitalo sąsajos”1 , kuris nagrinėjo statutinių organizacijų darbuotojų
Lietuvoje patiriamą stresą ir psichologinį atsparumą. Straipsnio tikslas išanalizuoti statutinių
organizacijų darbuotojų patiriamo streso ir psichologinio kapitalo sąsajas, nes toks tyrimas iki šiol
dar nebuvo atliktas nei Lietuvoje, nei užsienio šalyse.
Pareigūnų darbas yra vienas iš daugiausia streso keliančių darbų, reikalaujantis daug emocinių,
kognityvinių ir fizinių pastangų. Asmeninė atsakomybė, veiklos rodikliai, trumpalaikis kontraktas
ir nuolatinė rotacija – tai tik keli veiksniai, kurie gali didinti patiriamą stresą darbo metu ir skatina
tyrinėti jų poveikį pareigūnų darbo kokybei ir rezultatams. Kai kurie pareigūnai geba geriau
susidoroti su patiriamais neigiamais išgyvenimai nei kiti. Tam tikras pareigas užimantys
pareigūnai susiduria su nuolatine tiesiogine arba potencialia fizine grėsme, o tai reikalauja
ypatingų psichologinių resursų. Straipsnio tikslas – ištirti psichologinio kapitalo konstruktą, kuris,
buvo manoma, gali turėti reikšmės tam, kaip asmuo suvoks stresą keliančias situacijas ir įveiks
patiriamą stresą. Tiriamųjų imtį sudarė 150 pareigūnų, kurie priklausė skirtingoms grupėms pagal
užimamas pareigas bei susidūrimą su tiesiogine arba potencialia fizine grėsme. Buvo daroma
prielaida, jog aukštesniu psichologiniu kapitalu pasižymintys pareigūnai lengviau atremia
susikosčiusias nepalankias aplinkybes ir krizes. Rezultatai parodė, kad kuo aukštesnis asmens
psichologinio kapitalo lygis, tuo mažiau jis patiria streso. Remiantis atliktu tyrimu galime teigti,
jog psichologinis kapitalas ir streso patyrimo lygis yra statistiškai reikšmingai susiję. Psichologinis
kapitalas turi reikšmingos įtakos įveikiant ne tik bendrai patiriamą stresą, bet ir stresą, kylantį
pavojingose situacijose.
Taip pat statutinėse organizacijose streso priežastimi gali būti įvairios reformos, kaip pavyzdžiui,
besikeičiantys valstybės tarnybos modeliai. Taigi, streso laipsnis priklauso ne tik nuo atliekamo
darbo pobūdžio, bet ir nuo organizacijai parinkto administravimo modelio.
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Lietuvių atlikto tyrimo rezultatai papildė kitų autorių duomenis: nustatyta, kad Lietuvos
pareigūnai geriau nei vidutiniškai geba atrasti skirtingus būdus siekiant tikslų (viltis)2; geba
pakankamai greitai atsigauti po patirtų nelaimių, konfliktų arba kitų neigiamas emocijas keliančių
įvykių3; pakankamai greitai atkuria fizines ir dvasines jėgas (psichologinis atsparumas)4; geba
pakankamai efektyviai įveikti kylančias problemas, nepriskirdami negatyvių įvykių priežasčių
sau5; pakankamai pozityviai žvelgia į ateitį (optimizmas)6; turi pakankamai resursų bei
motyvacijos tam, kad atliktų reikiamas užduotis (saviveiksmingumas)7.
Kitas straipsnis, kuris nagrinėjo policijos pareigūnų patiriamą stresą ir sąsajas su profesiniu
nuovargiu – „Policijos pareigūnų darbe patiriamas stresas ir jo sąsajos su profesiniu nuovargiu:
Šiaulių ir Kauno apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų atvejai”.8 Policijos pareigūnų streso
tyrimuose galima išskirti keletą krypčių. Didžiausio mokslinio dėmesio sulaukia intrapsichiniai
policijos pareigūnų išgyvenimai po kritinių įvykių ar traumuojančių sprendimų priėmimo. Kita
mokslinių tyrinėjimų sritis apima psichologinę pagalbą policijos pareigūnams, dažniausiai
fokusuojantis į vieną iš dviejų modelių: klinikinę intervenciją ar individualią/grupinę streso įveiką,
naudojant įvairias technikas nuo kvėpavimo pratimų iki transcendentinės meditacijos. Kur kas
mažiau mokslininkų dėmesio sulaukia įvairių policijos organizacinių veiksnių poveikis pareigūnų
ilgalaikei sveikatai ir gerovei.
Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti policijos pareigūnų darbe patiriamo streso lygį, pobūdį ir sąsajas
su profesiniu nuovargiu. Tyrime dalyvavo Šiaulių ir Kauno apskričių vyriausiųjų policijos
komisariatų (toliau – VPK) kriminalinės ir viešosios policijos pareigūnai. Anketinės apklausos
metodu tirtas organizacinis ir darbinis policijos pareigūnų stresas bei pareigūnų profesinis
nuovargis. Policijos pareigūnų darbe patiriamo streso ir profesinio nuovargio sąsajos analizuotos,
lyginant kriminalinės policijos ir viešosios policijos pareigūnų darbe patiriamo streso bei atskirų
jo dimensijų susietumą su profesiniu nuovargiu. Todėl nėra iki galo aišku, kaip policijos pareigūnų
psichinei sveikatai ir darbingumui atsiliepia tokie dalykai kaip didelis darbo krūvis, darbinė
biurokratija, atsakomybė už savo veiksmus, socialinio gyvenimo ribotumai, pamaininio darbo
būtinybė ir t.t. Lietuvoje. Prieš daugiau nei dešimt metų publikuota studija apie policijos
pareigūnų patiriamą stresą9 atskleidė, kad beveik pusė tirtų policijos pareigūnų darbe patiria
stresą tiek dėl išorinių, tiek dėl vidinių priežasčių.
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Vienu iš svarbių veiksnių, specifiškai veikiančių policijos pareigūnus, tyrėjai nurodo esant policijos
padalinio dydį, dislokacijos vietą bei su tuo susijusius organizacinius veiksnius10, 11. Nustatyta, kad
didelio padalinio, ypač esančio miesto teritorijoje, išskirtiniai bruožai yra didesnis
biurokratiškumas, į discipliną orientuotas subordinacinis bendravimas ir hierarchinis sprendimų
priėmimo mechanizmas. Šie ilgalaikiai veiksniai turi stresogeninį poveikį, nes policijos pareigūnai
jaučiasi tarsi sraigteliai didelėje organizacijos mašinoje. Tai iliustruoja menkesnis situacijų
kontrolės pojūtis, menkesnė galimybė dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, formalus
bendravimas su kolegomis ir vadovybe. Tokiu būdu ignoruojamas pareigūno asmenybės ir
profesinės kompetencijos unikalumas, individas jaučiasi niveliuojamas.
Su padalinio dydžiu susijęs dar vienas stresogeninis veiksnys. Dideliuose padaliniuose pareigūnas
dirba savo siaurame darbo rate ir mažai žino apie kitų kolegų darbą. Informacijos stoka ir jos
sklaidos trikdžiai kelia pareigūnams stresą ir mažina psichologinį saugumą ir bendrą
pasitenkinimą darbu 12,13. Lietuvos policijos psichologų atliekamų psichologinio klimato tyrimų
rezultatai rodo, kad pareigūnams svarbu žinoti, ne tik už ką baudžiami, bet ir už ką giriami ar
skatinami jų kolegos. Taip tarsi patikrinamas paskatinimų ir bausmių objektyvumas, įtvirtinamas
organizacinio teisingumo jausmas. Kitas ne mažiau svarbus veiksnys, sąlygojantis policijos
pareigūnų darbe patiriamą stresą, yra nuolatiniai organizaciniai pokyčiai. Tyrimų 14,15 rezultatai
rodo, kad organizaciniai pokyčiai, restruktūrizacijos, standartizuotų procedūrų keitimas kelia
didelę įtampą policijos pareigūnams. Jie jaučia negalintys dalyvauti sprendimų, tiesiogiai susijusių
su jų darbu ir pareigų vykdymu, priėmimo procese. Be to, nuolatiniai pokyčiai ir tarnybinių
reikalavimų pasikeitimai mažina stabilumo, psichologinės homeostazės pojūtį ir didina emocinę
įtampą. Tyrėjai atkreipia dėmesį ir į kitą policijos organizacijoms būdingą požymį, keliantį įtampą
policijos pareigūnams. Omenyje turimas didelis biurokratiškumas, popierinio ir kompiuterinio
darbo gausa, aibė įvairių privalomų ataskaitų ir rezultatų skaičiavimo. Vokietijoje 16 ir Italijoje 17
atlikti policijos pareigūnų streso tyrimai rodo, kad biurokratija policijos organizacijoje yra
stipresnis stresorius, nei taip vadinami kritiniai įvykiai, kai tenka vykti į nusikaltimo vietą,
kontaktuoti su nusikaltėliais ar dirbti gyvybei pavojingomis sąlygomis.
Dar vienas policijos pareigūnų streso šaltinis, apie kurį jau buvo užsiminta aukščiau, yra santykiai
su kolegomis ir vadovais. Šie aukštą stresogeniškumo lygį turintys veiksniai varijuoja nuo
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nebendradarbiavimo su kolegomis iki vadovų palaikymo nebuvimo. Formalus, o dažnai ir grubus,
nuasmenintas bendravimas kuria neigiamą emocinę atmosferą ir didelę įtampą, į kurią patenka
ir privalo joje dirbti policijos pareigūnai. Daugelyje paskutinių dvidešimties metų empirinių
studijų18,19,20 pažymima, kad formalūs, statutiniu paklusnumu grįsti policijos pareigūnų darbiniai
santykiai generuoja cinizmo, savivertės mažėjimo, savęs suvokimo kaip svetimų klaidų atpirkimo
objekto, nusivylimo ir didelės emocinės įtampos atsiradima.
Nemažą emocinę įtampą kelia ir socialinio gyvenimo ribotumai, kuriuos kelia tarnyba policijos
organizacijoje. Tyrimai 21 atskleidžia, kad policijos pareigūnai išgyvena įtampą, negalėdami skirti
pakankamai laiko šeimai ir draugams, privalėdami kontroliuoti savo pažintis ir draugystes už
darbo ribų, negalėdami bendrauti su bet kuo ir bet kokioje vietoje leisti laisvalaikį ir t.t. Tokie
ribojimai sukelia nuolatinio buvimo darbe jausmą ir trukdo atsipalaiduoti. Be to, policijos
pareigūnai susiduria su nepakankamu šeimos ir draugų supratimu apie jų darbą ir profesijos
sąlygotus apribojamus, todėl neretai jaučiasi stigmatizuojami, išgyvena savo kitoniškumo,
skirtingumo nuo kitų pojūtį.
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Priedas Nr. 1
Išskirti renginių tipai:
M – meniniai
R – religiniai

Tipas

M
M

M
M
R
M
M
M

Data
2017-08

Renginio pavadinimas
Pradžia.

2017-12-14 –
2018-01-06
2018-12-21 –
2018-02-02
2018-03-14
2018-05-05 –
2018-06-10
2018-05-15 –
2018-05-17
2018-06-09
2018-06-14
2018-07-02 –
2018-07-31
2018-07-07

Kryžių paroda

2018-07-15

Algimanto Aleksandravičiaus
fotografijų paroda
Įsteigta Všį “Ramintoja”
Paroda “The heart of Darkness”
Heritas
Koplyčios įšventinimas
Kultūros naktis
Folk art exhibition “Varda Tos...”
Šviesi Ramintojos naktis

2018-08-12

Kaip atgimsta Ramintoja.
Atvira paskaita su
Giovanni Minutoli
Savivertė

2018-08-19

Ribos

R

2018-08-31

48h/Tebūna pašlovintas Viešpats

R

2018-09-15

M

2018-09-16

R

2018-09-27

Išgydymo pamaldos su Marcin
Zielinski
Fotografijų parodos
“Vanagas su vanagėliais”
atidarymas
ALFA kursas Ramintojoje
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Nuoroda

https://www.facebook.com/eve
nts/190387711662511/
https://www.facebook.com/eve
nts/245971272880119/
https://www.facebook.com/eve
nts/929068943962346/
https://www.facebook.com/eve
nts/305783913333774/
https://www.facebook.com/eve
nts/172073856823991/
https://www.facebook.com/eve
nts/517821635298649/
https://www.facebook.com/eve
nts/899134156963324/
https://www.facebook.com/eve
nts/677359229317318/

2018-10-06

2018-10-17

Nepamestų radinių jomarkas:
amatų šventė Savičiaus gatvėje
Lyderystės kelionė:
kas, kaip ir kaip kitaip?
Savęs priėmimas

2018-10-24

Mano AŠ įvaizdis

2018-11-07

Asmeninė lyderystė namuose ir
organizacijoje
Ramintoja. (r)evoliucija.
Vakar, šiandien ir rytoj
Ramiai. Kalėdos!

2018-10-10

2018-11-14
R

2018-12-01
2018-12-04

R
M

R
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2018-12-05

Kodėl poroms išlikti
kartu taip sunku ir kas
galėtų padėti
Advento pokalbis. Kokio išganytojo
laukiame?
Po bažnyčios Ramintojos skliautais

https://www.facebook.com/eve
nts/2265048973536407/
https://www.facebook.com/eve
nts/2265048973536407/
https://www.facebook.com/eve
nts/1373137149482868/
https://www.facebook.com/eve
nts/2147838498764813/
https://www.facebook.com/eve
nts/333322613884188/
https://www.facebook.com/eve
nts/275736386398812/
https://www.facebook.com/eve
nts/340809393403923/
https://www.facebook.com/eve
nts/2169826089717710/

https://www.facebook.com/eve
nts/1121756774646091/
2018-12-11
https://www.facebook.com/eve
nts/268773517172244/
2018-11-23
Baimė susimauti: kaip išsivaduoti iš https://www.facebook.com/eve
2018-12-14
užburto perfekcionizmo rato
nts/2192713887638788/
2018-12-15
Kalėdinių vainikų dirbtuvės
https://www.facebook.com/eve
nts/525106851321637/
2018-12-15
“RAMiai Kalėdos” Ramintojoje
https://www.facebook.com/eve
nts/1029033290622397/
2018-12-15 Knygos “Šeštas jausmas yra pirmas” https://www.facebook.com/eve
pirstatymas
nts/257830841552836/
2018-12-16 –
Ramiai. Kalėdos!
https://www.facebook.com/eve
2018-12-30
nts/1984334631649541/
2018-12-19
Kūrybinio rašymo dirbtuvės
https://www.facebook.com/eve
su Inga Juodkūne
nts/212688999530730/
2018Kalėdinis paštas
https://www.facebook.com/eve
12 šešt ir sek
nts/212291696330525/
m
2018Ramintoja skaito
https://www.facebook.com/eve
12 šešt ir sek
nts/564275777369370/
m
2018-07-12
“Pažink Ramintoją”
https://www.facebook.com/eve
2018-09-27
nemokama ekskursija
nts/2158735374382831/

R

R
M
M
R
R

psl. 16

2018 spalio, la
pkričio, gruod
žio šešt.
2018-12-16 Vaikų darželis “Karaliukų akademija”
2018-12-23
2018-12-30
2018Ikonų dirbtuvės
12 šešt ir sek
m
2018-12-01
Pokalbiai “Iš širdies į širdį”
2018-12-03
2018-12-09
2018-12-09
2018-12-16
2018-12-30
2018-12-31
Nauji metai Ramintojoje

https://www.facebook.com/eve
nts/1020519461483102/
https://www.facebook.com/eve
nts/277782839747799/
https://www.facebook.com/eve
nts/266812887358459/

https://www.facebook.com/eve
nts/326734531491985/
https://www.facebook.com/eve
nts/524816438031554/

2018-12-05
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus
2018-12-12
universiteto renginiai
2018-12-19
2019-01-04
2018-12-02 – Prakartėlė “Buvau kalinys - atėjote pas https://www.facebook.com/eve
2019-01-06
mane”
nts/2170354876328671/
2019-01-07
Svečiai iš Lenkijos,
mišios lenkų kalba
2019-01-07
“Vilties muzika” https://www.facebook.com/eve
Indrės Dirgėlaitės ir grupės koncertas
nts/2275480199396924/
2019-01-11 –
Kazimiero Brazdžiūno “The
2019-01-25
Sculpture” paroda
2019-01-11
Šv. Mišios lenkų kalba
https://www.facebook.com/eve
nts/380604102757001/
2019-01-12
Prisiglausk prie Jėzaus širdies https://www.facebook.com/eve
12h adoracija
nts/2159912094270287/
2019-01-16
Ramintojos lydėrystės klubo
https://www.facebook.com/eve
susitikimas
nts/764544340586135/
2019-01-23
“Būk aktyvus - būk matomas”
https://www.facebook.com/eve
nts/276614676347596/
2019-01-27
Ikonų dirbtuvėlės
https://www.facebook.com/eve
Iki 2019-05vaikams ir suaugusiems
nts/1239177316236022/
26
2019-01-30
Ramintojos lyderystės dirbtuvės
https://www.facebook.com/eve
nts/234765560768231/

R

2019-02-06

M

2019-02-24

M

2019-03-01

“Esu Jo sukurta Moterimi”,
dvasingumo seminaras
Meninės instaliacijos
“Madona” pristatymas
Konglomeratas

R?

2019-03-02

Restart. Apie misiją

2019-03-06

Ramintojos lyderystės klube – PLK
2018 video peržiūra ir pamokos
In Tent Interventions / The ABC of
departure
Parodos “Marija - Rožinio karalienė”
atidarymas
GĖDA ir gydantis pažeidžiamumas

M

2019-03-08
2019-03-10
2019-03-22

M
R
R

M
R

R
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2019-03-31

https://www.facebook.com/eve
nts/258258318402986/
https://www.facebook.com/eve
nts/2276195202662904/
https://www.facebook.com/eve
nts/2212194578845156/
https://www.facebook.com/eve
nts/2320667021540318/
https://www.facebook.com/eve
nts/484778472054659/
https://www.facebook.com/eve
nts/362947841225395/
https://www.facebook.com/eve
nts/517586978767943/
https://www.facebook.com/eve
nts/374644926693868/
https://www.facebook.com/eve
nts/2318691615123555/
https://www.facebook.com/eve
nts/1714185318681533/
https://www.facebook.com/eve
nts/428907051178650/
https://www.facebook.com/eve
nts/274772483448517/
https://www.facebook.com/eve
nts/2337725803156220/
https://www.facebook.com/eve
nts/324194318237620/

Atgimimas. A. Juodvalkės fotografijos
darbų parodos atidarymas
2019-04-04
Šventasis Raštas: knyga man ir apie
mane. Su kunigu Moze
2019-04-10
“Esu jo sukurta moterimi”,
II ir III susitikimai
2019-04-10
Tranformuojanti svetingumo galia.
PLK 2018 video pamokos
2019-04-22
Popietė su „MaNNazz“ Švč. Mergelės
Marijos Ramintojos bažnyčioje
2019-04-19
Kryžiaus Kelias su Švč.
Mergelės Marijos
Ramintojos bendruomene
2019-04-01 –
Pasimatymų ciklas poroms
https://www.facebook.com/eve
2019-06-03
Ramintojoje
nts/377242326197414/
Kiekv. sekm
Jaunimo susitikimas ir šv. Mišios https://www.facebook.com/eve
nts/341897403050794/?event_ti
me_id=341897429717458
Nuo 2019-04Emocinės paramos grupė
https://www.facebook.com/eve
24
patiriantiems depresiją ir nerimą nts/332161957651041/

Priedas Nr. 2
Straipsniai apie Šv. Ramintojos bažnyčią ir Augustinų vienuolyno pastatus bei kiemą.

Data
Straipsnio pavadinimas
2012-07-30 Griūvantys Augustinų vienuolyno pastatai
bus sutvarkyti. Bažnyčios rekonstrukcija tik
planuose
2015-08-31
2016-06-15

2016-09-02

2016-09-03
2017-08-07

2017-08-10

2017-08-10

2017 08 10

2017-08-10

2017-12-18
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Nuoroda
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/ist
orija/griuvantys-augustinu-vienuolynopastatai-bus-sutvarkyti-baznyciosrekonstrukcija-tik-planuose-582-237758
Ramintojos bažnyčia. Istorija
http://pamirsta.lt/mergeles-marijosramintojos-baznycia/
Vienai nakčiai atgims mergelės Marijos
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
Ramintojos bažnyčia
vienai-nakciai-atgims-svc-mergelesmarijos-ramintojosbaznycia.d?id=71560908
Uždaryta Vilniaus bažnyčia atsivers teatro http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016ritualams
09-02-uzdaryta-vilniaus-baznycia-atsiversteatro-ritualams/148368
Ramintojos bažnyčia atsivers teatro
http://www.menufaktura.lt/?m=1199&s=6
ritualams
7110
Atgimstančioje sostinės bažnyčioje
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017nemokama aktualaus meno dozė
06-07-atgimstancioje-sostines-baznyciojenemokama-aktualaus-meno-doze/160317
VRM perima Šv.mergelės Marijos
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017Ramintojos bažnyčią
08-10-vrm-perima-sv-mergeles-marijosramintojos-baznycia/162595
Vilniaus bažnyčioje žadama įkurti pagalbos https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lie
centrą policininkams
tuva/vrm-ir-policija-vilniaus-baznyciojezada-steigti-psichologines-ir-dvasinespagalbos-centra-56-838006
Perima bažnyčią
http://www.respublika.lt/lt/naujienos/liet
uva/kitos_lietuvos_zinios/vidaus_reikalu_
ministerija_perima_sv_mergeles_marijos_r
amintojos_baznycia/
VRM perima šv.mergelės Marijos
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/
Ramintojos bažnyčią
vrm-perima-sv-mergeles-marijosramintojos-baznycia.d?id=75453607
Sovietmečiu išniekinta Ramintojos bažnyčia https://kultura.lrytas.lt/menoprisikelia
pulsas/2017/12/18/news/sovietmeciuisniekinta-svc-mergeles-marijos-

ramintojos-baznycia-prisikelia-naujamgyvenimui-3929051/
2018-03-11 Šventadienio mintys. Mergelės Marijos
https://www.krikscioniskifilmai.lt/laidaRamintojos bažnyčia
sventadienio-mintys-svc-mergeles-marijosramintojos-baznycia/
2018 04 22 Ramintojos istorija bendram suvokimui
https://madeinvilnius.lt/vilniausistorija/svc-mergeles-marijos-ramintojosbaznycios-istorija-nuotrauku-galerija/
2018-05
Ramintojos istorija
https://www.youtube.com/channel/UCEy
GjPa2BBF1cGrukpx-5ag
2018 06 09 Pašventinimas. Šių metų sausį buvo
http://www.vilnensis.lt/viespats-sugrizta-ipasirašytas LR Vidaus reikalų ministerijos ir svc-mergeles-marijos-ramintojosVilniaus arkivyskupijos bendradarbiavimo baznycia/
susitarimas.
2018-06-12 Marija po kryžiumi yra turtingesnė nei
Marija Betliejuje

2018-06-24

2018-10-04

2018-10-18

2018-10-18

2018-10-19

2018-11-29
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http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201806-12-kun-a-toliatas-marija-po-kryziumiyra-turtingesne-nei-marijabetliejuje/170348
Apleisti griuvėsiai
http://l24.lt/lt/istorija/item/252123naujas-apleistos-augustijonu-baznyciosveidas
Lyderystė tai ne aukštos pareigos,
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018o noras tarnauti žmonėms
10-04-a-sermontyte-lyderyste-tai-neaukstos-pareigos-o-noras-tarnautizmonems/172193
Švč.mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/svcsaugi erdvė nusikaltimų aukoms
mergeles-marijos-ramintojos-baznyciasaugi-erdve-nusikaltimu-aukoms
VRM valdomoje bažnyčioje
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lie
– ventras prekybos žmonėmis aukoms
tuva/vrm-valdomoje-baznycioje-centrasprekybos-zmonemis-aukoms-56-1046852
Lotynų Amerikos kultūros festivalis
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/re
prasidės meksikietiškomis imtynėmis
nginiai/lotynu-amerikos-kulturos-festivalisbažnyčioje
prasides-meksikietiskomis-imtynemisbaznycioje-29-1047192
Apšviesta šv. Mergelės
https://www.15min.lt/galerija/apsviestaMarijos Raminotojos bažnyčia
svc-mergeles-marijos-ramintojos-baznycia166076#galerija/166076/4348338
Bažnyčią apšvietė šviesos, kurioms energija https://www.15min.lt/video/gruodziogaminama iš kavos tirščių
sekmadienius-baznycia-puos-menininkukurtos-dinamiskos-sviesu-projekcijos149636

2018-11-30

2018-11-30
2019-03-15

2019-03-31
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https://www.delfi.lt/projektai/archive/prie
Prieš šventes pirmą kartą apšviesta
s-sventes-sostineje-pirma-karta-apsviestamergelės Marijos Ramintojos bažnyčia
svc-mergeles-marijos-ramintojosbaznycia.d?id=79737451
Ramintoja Kalėdų šviesoje
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/201811-30-ramintoja-kaledu-sviesoje/173124
E.Misiūnas policijos vadovybės ir pareigūnų https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lie
susitikimą rengia bažnyčioje
tuva/e-misiunas-policijos-vadovybes-irpareigunu-susitikima-rengia-baznycioje-561116688
VRM užsiėmė ir dvasiniais reikalais:
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/n
bažnyčią jau turi,
usikaltimaiirnelaimes/vrm-uzsiemestatute įtvirtins ir pareigūnų sielovadą
dvasiniais-reikalais-baznycia-jau-turistatute-itvirtins-ir-pareigunu-sielovada-591118292
Kultūros naktys. Ramintoja bunda
https://www.kulturosnaktis.lt/renginys/ra
mintoja-bunda/
Kazimiero Brazdžiūno solinė paroda
https://artnews.lt/renginys/kazimierobrazdziuno-soline-paroda-isklotinevilniaus-svc-mergeles-marijos-ramintojosbaznycioje
Po bažnyčios Ramintojos skliautais.
https://www.viko.lt/events/event/poVilniaus kolegijos renginys.
baznycios-ramintojos-skliautais/

