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Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo tvarka Panevėžio vyskupijoje  

 

Panevėžio vyskupijos katechetikos centro tvarka dėl vyskupo Kanoninio siuntimo 

 

Panevėžio vyskupijos katechetikos centras (toliau PVKC), vadovaudamasis Lietuvos Vyskupų Konferencijos 

2013 m. spalio 24 d. parengtu „Kanoninio siuntimo išdavimo ir sustabdymo aprašu“, nustato prašymo/anketos 

formas gauti Kanoninį siuntimą ir jų pateikimo tvarką. 
 

1. Norintiems dirbti katalikų tikybos mokytoju Panevėžio vyskupijoje:  

1.1. Katalikų tikybos mokytojas, pretenduojantis įsidarbinti Panevėžio vyskupijos bendrojo lavinimo 

mokykloje, prieš kreipdamasis į mokyklą pristato į PVKC dokumentus: 

1.1.1. CV  (http://www.europass.lt/dokumentai/europass-cv) 

1.1.2. asmens dokumento kopiją; 

1.1.3. jei susituokęs, santuokos pažymėjimo kopiją; 

1.1.3. išsilavinimo ir atestacijos dokumentus (kopijas); 

1.1.4. rekomendacijas:  

a) gyvenamosios vietos parapijos klebono (forma nr.1);  

b) mokymosi įstaigos (jeigu studijuojate);  

c) kitos vyskupijos katechetikos centro (jei dirbote kitoje (arki)vyskupijoje); 

d) vienuolyno vyresniojo (jei esate vienuolis (-ė); 

1.2. Kandidatas gauna iš PVKC rekomendaciją, kad nebus kliūčių gauti Kanoninį siuntimą, kurį pateikia 

švietimo įstaigai. 

1.3. Kandidatas laimėjęs atranką, pildo naujo tikybos mokytojo anketą (forma nr.1), kuri pristatoma į PVKC. 

1.4. Kandidatas laimėjęs atranką, pristato tos parapijos, kuriai priklauso švietimo įstaiga, klebono 

rekomendaciją (forma nr.2).  
 

2. Norintiems dirbti katalikų tikybos mokytoju naujoje švietimo įstaigoje Panevėžio vyskupijoje (jau 

dirbantiems Panevėžio vyskupijoje): 

2.1. Kandidatas gauna iš PVKC rekomendaciją, kad nebus kliūčių gauti Kanoninį siuntimą, kurį pateikia 

švietimo įstaigai. 

2.2. Kandidatas laimėjęs atranką, pildo tikybos mokytojo anketos formą konkretiems mokslo metams (forma 

nr. 2), kuri pristatoma į PVKC. 

2.3. Kandidatas laimėjęs atranką, pristato tos parapijos, kuriai priklauso švietimo įstaiga, klebono 

rekomendaciją (forma nr.2). 
 

3. Kanoninio siuntimo pratęsimas: 

3.1. Katalikų tikybos mokytojas, norintis pratęsti Kanoninį siuntimą, pildo anketą (forma nr.2). Jei mokytojas 

dirba keliose švietimo įstaigose, pristato tų parapijų klebonų rekomendacijas, kurioms priklauso 

švietimo įstaiga.  
3.2. Kanoninis siuntimas pratęsiamas vadovaujantis šiais kriterijais: 

3.2.1. vizituotų pamokų teigiamas įvertinimas; 

3.2.2. dalyvavimas MB susirinkimuose bei veikloje; 

3.2.3. kvalifikacijos kėlimas; 

3.2.4. rūpinimasis dvasiniu augimu: dalyvavimas nepertraukiamose 2 dienų rekolekcijose.  Netinka 

internetu vykstančios rekolekcijos, parapijose vykstančios gavėnios, advento ar kitos susikaupimo valandos. 

3.3. Katalikų tikybos mokytojai anketos formas turi pristatyti iki einamųjų metų  liepos 1 d. 
 

4 . Prašymo/anketos dėl MISSIO CANONICA nepateikimas laiku:   

4.1. Katalikų tikybos mokytojas, nepristatęs anketos iki liepos 1 dienos be pateisinamos priežasties, o tai 

reiškia, negavęs Kanoninio siuntimo, praranda teisę dirbti katalikų tikybos mokytoju („Lietuvos 

Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimas dėl informavimo 

apie siuntimo mokyti tikybos netekimą“ 2009-11-06). PVKC nedelsdamas apie tai informuos švietimo 

įstaigos, kurioje dirba mokytojas, vadovą. 
 

5. Kanoninio siuntimo sustabdymas: 

5.1. Kanoninis siuntimas sustabdomas paaiškėjus, kad mokytojas nevykdo jam keliamų reikalavimų: 

5.1.1. nesilaiko šio Aprašo 3.2  punkte nurodytų kriterijų; 

5.1.2. dėsto nesilaikydamas Bažnyčios doktrinos;  

5.1.3. negyvena pagal Dievo įsakymus ir Bažnyčios mokymą; 

5.1.4. nevykdo mokyklos, kurioje dirba, vidaus tvarkos taisyklių ir mokytojų pareigybinių instrukcijų. 

http://www.europass.lt/dokumentai/europass-cv

