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Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro tvarka dėl  

MISSIO CANONICA (vyskupo Kanoninio siuntimo) 

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras (toliau-VkKC) nustato 

prašymo/anketos formas MISSIO CANONICA gauti ir jų  pateikimo tvarką: 

1. Katalikų tikybos mokytojai užpildytas prašymo/anketos formas į 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centrą turi pristatyti iki liepos 1d. 

2. Prašymo/anketos formos: 

2.1 Asmenys, norintys naujai įsidarbinti, pirmiausiai kreipiasi į VkKC, 

dalyvauja pokalbyje bei pildo anketą ir, gavę teigiamą VkKC 

atsakymą, pildo PRAŠYMĄ (priedas Nr.1 ir priedas Nr.4). 

2.2 Katalikų tikybos mokytojai, jau gavę MISSIO CANONICA, 

galiojantį iki naujųjų mokslo metų pradžios arba keičiantys 

darbovietę, pildo PRAŠYMĄ (priedas Nr. 2). 

2.3 Katalikų tikybos mokytojai, gavę MISSIO CANONICA, galiosiantį 

ir kitais mokslo metais bei neketinantys keisti darbovietės, pateikia 

užpildytą anketą (priedas Nr. 3). 

2.4 Kunigai, norintys dėstyti tikybą mokyklose, tikybos dėstymo 

klausimą aptaria asmeniškai su VkKC vadovu.  

 

3. Prašymo/anketos dėl MISSIO CANONICA nepateikimas laiku: 

3.1 Pasibaigus MISSIO CANONICA galiojimui arba laiku dėl 

pateisinančių priežasčių nepateikus prašymo/anketos, katalikų 

tikybos mokytojas turi galimybę per 10 darbo dienų pristatyti 

pilnai užpildytas prašymo/anketos formas. 
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3.2 Paaiškėjus, kad asmuo sąmoningai dirba katalikų tikybos mokytoju 

neturėdamas galiojančio MISSIO CANONICA, VkKC vadovas, 

remdamasis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 31 str. 5 

punktu, nedelsdamas informuos atitinkamos švietimo įstaigos 

vadovą, kad asmens, dirbančio katalikų tikybos mokytoju šioje 

įstaigoje, darbas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymo 

nuostatoms ir pasiūlys kandidatus, galinčius užimti katalikų 

tikybos mokytojo pareigas. 

3.3 Nuo vyskupijos vyskupo siuntimo mokyti tikybos panaikinimo 

momento mokytojas praranda teisę mokyti katalikų tikybos. 

3.4 Vyskupijos vyskupas ar jo įgaliotas asmuo, panaikinęs siuntimą 

mokyti tikybos ar jo nepratęsęs, nedelsdamas apie tai informuoja 

mokytoją ir mokyklos, kurioje dirba mokytojas, vadovą. 

 

 

4. MISSIO CANONICA įteikimas: 

4.1 Katalikų tikybos mokytojams, iki liepos 1 d. pateikusiems pilnai 

užpildytą anketą/prašymą gauti MISSIO CANONICA, MISSIO 

CANONICA įteikiamas per tradicinę Vilkaviškio vyskupijos 

tikybos mokytojų Rudens konferenciją, kasmet vykstančią vis 

kitame vyskupijos dekanate. 

4.2 Kitais atvejais MISSIO CANONICA išduodamas VkKC iš anksto 

suderintu laiku. 

 


