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Policijos pareigūnai yra laikomi vieni didžiausią

PROBLEMA

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

ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR SANTYKIAI
SU KOLEGOMIS, VADOVAIS

Tiesioginis darbas, intrapsichiniai policijos

Formalūs, statutiniu paklusnumu grįsti policijos

pareigūnų išgyvenimai po kritinių įvykių ar

pareigūnų darbiniai santykiai. Nuasmenintas

traumuojančių sprendimų priėmimo.

bendravimas.

ORGANIZACINIAI POKYČIAI IR
RESTRUKTŪRIZACIJOS

SOCIALINIO GYVENIMO RIBOTUMAI,
KELIAMI TARNYBOS POLICIJOS ORG.

Trumpalaikis kontaktas ir nuolatinė rotacija,

Negalėjimas skirti pakankamai laiko šeimai ir draugams,

policijos padalinio dydis ir dislokacijos vieta.

privalėjimas kontroliuoti savo pažintis ir draugystes už
darbo ribų, negalėjimas bendrauti su bet kuo ir bet kokioje
vietoje leisti laisvalaikį, nuolatinis buvimo darbe jausmas.

Išsamesnė mokslinių tyrimų analizė

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

Bažnyčios architektūra – unikali. Tai

cerkve.

vienintelė Vilniuje vėlyvojo baroko (rokoko)

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.

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 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 pastato vertingosios
savybės:

Natūralaus akmens grindys, išlikusios iš
XVII a.

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

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

VIDAUS
REIKALŲ
MINISTERIJA

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.

Bažnyčios pastato savininkai
nuo 2017 m.

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 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: 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.

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 įvairūs kultūriniai-meniniai
renginiai.

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-MENINIAI RENGINIAI
Nuo 2017 m. bažnyčioje buvo
suorganizuota virš 16 meninio tipo
renginių - parodų, koncertų.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA
Naudojama kaip renginių vieta.
Planuojamas tikslinis įveiklinimas pagal
jungtinės veiklos modelis.

Detalus vykusių veiklų kalendorius, priedas Nr. 1
Detalus straipsnių apie Ramintoją sąrašas, priedas Nr. 2

