
 

                                           

 

  

Viešoji konsultacija „Vidaus reikalų sistemos poreikiai veikti švč. Ramintojos pastate“ 

  2019 m. rugpjūčio mėn., Vilnius 

KONTEKSTAS Vilniaus centre Savičiaus gatvėje stovinti Ramintojos bažnyčia unikali – šis pastatas beveik prieš metus buvo 
perduotas Vidaus reikalų ministerijai siekiant jį prikelti kaip socialinių inovacijų centrą (angl. hub). Unikalus yra 
ne tik pats pastatas, kuris pokario metais buvo paverstas į sandėlį - suskirstytas į tris aukštus, kurio trečiame 
aukšte dabar veikia įšventinta koplyčia, o pirmas ir antras aukštas yra atviri įvairioms, su religija nesusijusioms 
veikloms. Unikali yra ir pastato paskirtis ir reikalingas sprendimas projekto rėmuose – Vidaus reikalų ministerija 
siekia atkreipti dėmesį į statutinius pareigūnus ir jų gerovės kūrimo užtikrinimą. 

Statutiniai pareigūnai yra vieni daugiausiai streso darbe patiriantys profesijos atstovai. Didžiausio dėmesio 
sulaukia intrapsichiniai (asmens vidiniai psichologiniai procesai) statutinių pareigūnų išgyvenimai po kritinių 
įvykių ar traumuojančių sprendimų priėmimo. Tačiau kur kas mažiau nagrinėjamas įvairių organizacinių veiksnių 
poveikis pareigūnų ilgalaikei sveikatai, darbingumui ir gerovei. Lietuvoje nėra skiriamas pastovus dėmesys 
sprendžiant tarpasmeninių santykių pareigūno darbe įtaką jo veiklos rezultatams ir psichologinei būklei. 
Kadangi statutiniai pareigūnai dirba skirtingose institucijose (pavaldžiose tiek vidaus reikalų ministerijai, tiek 
kitoms) tvariam problemos sprendimui yra svarbus bendruomeniškumas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

Tačiau tarpinstitucinis bendradarbiavimas vis dar yra iššūkis. Ir ne tik šio projekto kontekste, bet nacionaliniu 
lygiu. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka lemia tai, jog viešojo sektoriaus institucijų ir dalies NVO teikiamų 
viešųjų ir socialinių paslaugų veiksmingumas yra nepakankamas, retai taikomi infrastruktūros ir išteklių mainai. 
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, net jei ir vyksta, tai vyksta epizodiškai, o paslaugos teikiamos nedarniai, 
mažai integruojamos tarpusavyje. Todėl retu atveju pavyksta pasiekti ilgalaikės sinergijos. Augustijonų kiemo 
kontekste tarpinstitucinio bendradarbiavimo užtikrinimui trūksta jungtinės veiklos modelio, kuris padėtų 
apjungti visus kieme esančius pastatus ir jų savininkus vienijančiai idėjai ir veiklai. Taip pat reikalingas juridinis 
vienetas, kurio pagrindu bažnyčios pastate reguliariai būtų teikiamos viešosios socialinės paslaugos. 

Bendra veikla kuriant inovatyvių viešųjų ir socialinių paslaugų prototipus ir juos įdiegiant viešajame ir 
nevyriausybiniame sektoriuje skatins abiejų sektorių tarpusavio bendradarbiavimą  ir atvirumą visuomenei, 
remiantis Valstybės pažangos strategija „Lietuva 2030” prioritetu – Sumani Visuomenė. Viešojo ir 
nevyriausybinio sektoriaus organizacijų sutelkimas bendram darbui skatina kūrybiškai suderinti skirtingas 
kompetencijas ir patirtį. Bendroje erdvėje organizuojamos veiklos, skirtos vidaus reikalų sistemos darbuotojams 
bei miesto gyventojams skatins bendruomeniškumą, pilietiškumą bei socialinę atsakomybę vienas kitam. 
Inovatyvios ir veiksmingos viešosios ir socialinės paslaugos bus teikiamos bažnyčios pastato erdvėje ir už jų 

reguliarų vykdymą bus atsakingas naujai sukurtas juridinis valdymo organas - VšĮ.  

 

KONSULTACIJOS 

TIKSLAS 
Atsižvelgiant į problemos kompleksiškumą ir tai, kad į jos sprendimą turi būti įtrauktos skirtingos šalys, 
konsultacija siekiama išsigryninti visų suinteresuotų šalių poziciją ir poreikius: vidaus reikalų sistemai 
priklausančių institucijų, Augustijonų komplekse veikiančių suinteresuotų šalių (Europos humanitarinis 
universitetas, Vytauto Didžiojo gimnazija) ir tikinčiųjų bendruomenės. 

Įvertinti, kokios socialinės veiklos galėtų paskatinti psichologinių problemų, su kuriomis susiduria 
pareigūnai, sprendimą. 

Išgryninti poreikiai leis suformuluoti konkrečius prioritetus, kuriais remiantis bus galima organizuoti 
veiklas švč. Ramintojos bažnyčioje, kurios tenkins visų suinteresuotų šalių poreikius ir bus vykdomos 
reguliariai.  

 

VIEŠOSIOS 

POLITIKOS 

PRIORITETAS 

Projekto tema yra aktuali ir atitinka LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbus: 

• Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir bendruomenes į sprendimų 
priėmimo procesus (1.2.3.); 

• Pagal 2017 m. gegužės 24 d. pasitarimo dėl valstybės nekilnojamojo turto – šv. 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. įsakymu ,,Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise" 

bažnyčios pastatas buvo perduotas Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos 

Vidaus reikalų ministerijos.  
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• 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. 

 

KONSULTACIJOS 

DALYVIAI 

Konsultacijoje dalyvavo: 

 

• Tikinčiųjų bendruomenė (15 veiklių savanorių) 

• Europos humanitarinis universitetas: komunikacijos skyriaus vadovas 

• Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė 

• Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios 6 institucijos:  

✓ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų 

ministerijos; 

✓ Vadovybės apsaugos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

✓ Viešojo saugumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

✓ Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

✓ Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

✓ Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas; 

 

Iš kiekvienos institucijos buvo apklausti: psichologai, personalo skyriaus vadovai ir institucijos 

pirmo arba antro lygio vadovai. 

 

 

KONSULTACIJOS 

METODAS 
Konsultacijoje naudojami šie metodai: 

• Apskritojo stalo diskusija su fokus grupėmis, paremta pusiau struktūrizuotu klausimynu. Tikslas: 

apžvelgti išsikeltas hipotezes apie pareigūnų psichologinę būklę su VRM pavaldžiomis 

institucijomis ir įvertinti kokiems poreikiams galėtų būti skirtas bažnyčios pastatas. 

• Apskritojo stalo diskusija su tikinčiųjų bendruomene. Tikslas: išsiaiškinti kokios jų inicijuojamos 

veiklos vyksta bažnyčioje ir kokie yra jų poreikiai ateičiai. 

• Apskritojo stalo diskusijos su Europos humanitariniu universitetu ir Vytauto Didžiojo gimnazija. 

Tikslas: suprasti tolimesnius planus Augustijonų kiemo kontekste ir išsiaiškinti dabartinius 

poreikius, kuriuos galėtų tenkinti bažnyčios pastatas. 

 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI  

 

 

• Pagrindiniai stresą keliantys veiksniai: nuolatinė tiesioginė arba potenciali fizinė grėsmė/ organizacinė 

kultūra ar santykiai su kolegomis, vadovais/ organizaciniai pokyčiai ir restruktūrizacijos/ socialinio 

gyvenimo ribotumai. 

• Apskritojo stalo diskusijų metu, keletas institucijų išreiškė norą turėti galimybę individualias 

psichologines konsultacijas bei mokymus grupėms vykdyti neoficialioje erdvėje – švč. Ramintojoje. 

(Norą išreiškė: Policija, Priešgaisrinė apsauga, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba) 

• Individualios psichologinės konsultacijos turėtų vykti uždarose erdvėse, išskirtose šiai veiklai vykdyti. 

• Grupiniai psichologiniai mokymai galėtų būti perkelti, jei atsirastų uždaros patalpos pritaikytos 

grupei. (Norą išreiškė: Policija, Priešgaisrinė apsauga, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Pasienio 

tarnyba) 

• Visos institucijos matytų erdvę kaip vietą renginiams, kuriems nereikia oficialios dalies, t.y. – 

kasmetiniai apdovanojimai darbuotojams, paskaitos ir konferencijos. 

• Dalis institucijų šią vietą matytų kaip erdvę, kurioje VRM pavaldžios įstaigos keistųsi gerąją praktika 

apie restruktūrizaciją ir kitus organizacinius pokyčius, dalintųsi metiniais planais ir renginių 

kalendoriumi. Taip pat, tam tikro lygio vadovai arba vienos profesijos atstovai galėtų turėti metinius 

apsitarimus (pvz. Visų institucijų psichologai renkasi kiekvienais metais aptarti vykdomą veiklą). 

• Didžioji dalis institucijų išreiškė norą burti veteranus švč. Ramintojos erdvėse. Susitikimų tikslas būtų 

skatinti veteranų bendruomenę savanoriauti bažnyčios patalpose, keistis įgyta gerąją praktika su šiuo 

metu dirbančiais ar būsimais statutiniais pareigūnais. 

• Humanitarinių mokslų universitetas išreiškė norą sutvarkyti kiemo erdvę, pasitelkiant išsirinktą 

menininką ir šią erdvę paversti interaktyviu kiemu vaikams ir šeimoms. 

• Susitikimo su Humanitariniu mokslu universitetu metu buvo aptarta galimybė bendradarbiauti 

skatinant dizaino studijų populiarumą, organizuojant dizaino dirbtuves, kuriose būtų mokoma 

dizaino, grafikos, darbo su 3D programomis pagrindų. Dirbtuves organizuotų universiteto dėstytojai 
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kartu su studentais, kuriems tai būtų dalis jų praktikos, o tikslinė dalyvaujančių auditorija galėtų 

apimti švč. Ramintojos bendruomenę ir VRM sistemos darbuotojus. 

• Vytauto Didžiojo gimnazija matytų bendradarbiavimą per tikybos pamokų vedimą bažnyčioje. 

Mokyklos pedagogai galėtų ateiti su mokinių klasėmis į bažnyčios erdves tam, kad tikybos pamokos 

būtų įdomesnės, vaikai sužinotų kaimynystėje įsikūrusios bažnyčios istoriją. Šiai dienai tai įgyvendinti 

būtų sunku, nes bažnyčios patalpos nėra pakankamai saugios didelėms grupėms vaikų. 

• Tikinčiųjų bendruomenė išreiškė norą tęsti savanoriškais pagrindais vykstančias veiklas. Pagrindinės 

jų: 

✓ Psichologijos būrelis depresiją išgyvenantiems žmonėms 

✓ Lyderių būrelis  

✓ Agapės susitikimai (vaišės po švč. Mišių) 

 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 
Viešosios konsultacijos metu surinkti pasiūlymai ir įžvalgos buvo pateikti pristatyme, kuris įvyko liepos 18 dieną 

švč. Ramintojos bažnyčios tarybai, kurią sudaro visų institucijų vadovai, tikinčiųjų bendruomenei, Augustijonų 

kiemo suinteresuotoms šalims (Humanitarinių mokslų universitetas, Vytauto Didžiojo gimnazija) ir pasirašyto 

Memorandumo dalyviams (Vidaus reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerija, Kultūros ministerija). 

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 
Viešosios konsultacijos vykdymas vertintas, remiantis šiais rodikliais: 

• Buvo apklaustos 6 VRM pavaldžios institucijos, tiek ir buvo planuota. 

• Iš kiekvienos institucijos, diskusijų metu buvo gauti poreikiai, o po viešosios konsultacijos 
sulaukta artimiausių renginių planų, kurie būtų vykdomi švč. Ramintojos bažnyčioje. 

• Buvo planuota susitikti su visų įstaigų vadovais, tačiau to padaryti nepavyko, iš 6 vadovų, 
diskusijose dalyvavo 3 institucijų vadovai. 

• Atgalinio ryšio davimo konferencijoje dalyvavo 32 žmonės, kurie pateikė detalius komentarus, 
kuriais remiantis toliau bus tobulinama Ramintojos bažnyčios strategija ir informacija 
perduodama naujai įsteigtos VšĮ direktoriui. 

 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO 

PAMOKOS 

Svarbu tinkamai pasirinkti metodus skirtingoms tikslinėms auditorijoms apklausti ir jų atsakymams 
įvertinti, nes tai turi didelės įtakos sistemizuojant atsakymus ir detaliai vertinant situaciją. Taip pat, prieš 
vykdant konsultacijas ir sudarant klausimynus, svarbu įsitikinti, kad planuojamos apklausti šalys dėl įvairių 
priežasčių galės/ bus įgalintos atsakyti į pateikiamus klausimus. Įžvalgos bus perduodamos naujai įsteigtai 
VšĮ vadovui, kai šis bus išrinktas. 

 

 

ASMUO 

KONTAKTAMS 

 

Dovilė Dilienė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | Dovilė.Diliene@kurklt.lt  

Irmina Žemaitytė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | Irmina.Zemaityte@kurklt.lt  

 

  

 

mailto:Dovilė.Diliene@kurklt.lt
mailto:Marta.Misiulaityte@kurklt.lt


V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

2a. Tikslo ir uždavinių forma

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema

Konsultacijos 
tikslas

Konsultacijos 
uždaviniai

Kaip 
rezultatai bus 
panaudojami?



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

3a. Tikslinių grupių sąrašo forma

Nr. Atstovaujama 
visuomenės dalis Tikslinė grupė / organizacija



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys Asmuo Atsakomybės

Konsultacijos 
lyderis

Temos 
kuratoriai

Moderatorius

Organizatorius

Komunikacijos 
specialistas



7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Rugsėjis

11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2

1. Veikla Esamos situacijos analizė 

Ramintojos pastato istorinė analizė X X

Statutinių pareigūnų patiriamo streso darbe veiksnių analizė X X

Augustijonų kiemo suinteresuotų šalių analizė X X X X

Išorinės komunikacijos apie Ramintoją analizė X X

Ramintojos pastate vykdytų veiklų analizė X X X

Apžvalgos parengimas X

Apžvalgos pristatymas Ramintojos tarybai X

2. Veikla Išanalizuoti vidaus reikalų sistemos poreikiai veikti Ramintojoje

Išgryninta problematika, remiantis mokslinių straipsnių analize X X

Problematikos pristatymas ir diskusija su Ramintojos taryba X

Klausimyno VRM pavaldžioms institucijoms parengimas X X

Klausimyno VRM pavaldžioms institucijoms patvirtinimas X

Apklausos vykdymas (apklausta iš viso 6 institucijos) X X X X

Apklausos rezultatų analizė X

Vidaus reikalų sistemos poreikių apžvalgos parengimas X X

Apžvalgos pristatymas SŠ X

4. Veikla Memorandumo pasirašymas

Memorandumo pirminio varianto paruošimas X X

Memorando šalių išskyrimas X X

Memorandumo įsipareigojimo teksto suderinimas su ministerijomis X X

Memorandumo galutinis suderinimas ir pasirašymas X

5. Veikla Ramintojos valdymo organo steigimas

Diskusijos dėl juridinio vieneto būtinumo su VRM teisininkais X X Giedrė Simanauskaitė

Parengti VŠį steigimui būtini dokumentai X

Dokumentai suderinti su ministerijomis ir vyriausybe X X

Patvirtintas Všį steigimo aktas, oficialiai įsteigta Všį X

Parengti Všį vadovo pareiginiai nuostatai X

Paruoštas ir suderintas vadovo paieškos kampanijos planas X X Giedrė Simanauskaitė

Paruošta vizualinė medžiaga kampanijai X X X

Paleista kampanija X X X X

Paruoštas vadovo atrankos klausimynas komisijai X

Įvykdytas vadovo atrankos konkursas, atrinkas Všį vadovas X

Všį vadovui perduota visa projekto analizė ir įveiklinimo strategija X X X

6. Veikla Rezultatų viešinimas

Spaudos pranešimų rengimas, rezultatų pristatymas žiniasklaidai X X X

Rezultatų pristatymas suinteresuotoms šalims konferencijoje X

Dalomosios medžiagos apie projektą ruošimas X X X X X

Projekto dalomosios medžiagos viešinimas ir palikimas SŠ X X

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė, Rolandas Kvietkauskas

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė, Rolandas Kvietkauskas

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, LKC vidiniai resursai

Atsakingas
Pirma savaitės diena 

Balandis Gegužė Birželis Liepa RugpjūtisKovas

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė

Irmina Žemaitytė

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė

Giedrė Simanauskaitė, Irmina Žemaitytė, Karolis Navickas



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis Aprašymas Siekiama reikšmė

Procesui vertinti

Poveikiui vertinti



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Proceso 
vertinimas



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Poveikio 
vertinimas
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