
LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO NACIONALINIS STATUTAS 

PATVIRTINTA Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinio ministro 2018 m. balandžio 28 d. dekretu 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos patvirtinta 2019 m. sausio 5 d. vertimo redakcija  

 

 

© LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS 

1 

 

LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO 

NACIONALINIS STATUTAS 
 

 

I. ĮVADAS 

 

1. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis statutas (toliau – Nacionalinis 

statutas) turi būti suprantamas ir aiškinamas atsižvelgiant į Kanonų teisės kodeksą (toliau – CIC), 

Pasauliečių pranciškonų ordino (toliau – OFS) Regulą ir Generalines Konstitucijas, OFS 

tarptautinės brolijos Statutą, Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui 

Statutą ir Pasauliečių pranciškonų ordino Apeigyną (toliau – Apeigyną). 

 

2. Nacionalinis statutas paaiškina tas brolijos gyvenimo normas, kurios nėra detalizuotos 

kituose teisiniuose OFS dokumentuose. 

 

 

II. ORGANIZACIJA IR VALDYMAS 

 

3. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas yra OFS dalis ir organizuota visų Lietuvos 

Respublikos teritorijoje veikiančių OFS brolijų darni sąjunga. 

 

4. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas yra skirstomas į regionines brolijas, kurių 

teritorijų ribos sutampa su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje arkivyskupijų (vyskupijų) teritorijų 

ribomis ir vietines brolijas, kurių teritorijų ribos sutampa su parapijų teritorijų ribomis ar Pirmojo 

ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) ir Trečiojo reguliariojo ordino (TOR) namų ir/ar bažnyčių 

teritorijų ribomis. Nacionalinė kapitula turi galią steigti naujas regionines brolijas ir/ar keisti jų 

teritorijų ribas. 

 

5. Kiekviena brolija yra juridinis asmuo Bažnyčios ir/ar valstybės lygmeniu. Vadovaujantis 

Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės 

teisinių aspektų, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir jo 

brolijos yra tradicinės religinės bendrijos (bendruomenės), todėl turi civilinio juridinio asmens 

teises ipso facto. 

 

6. Visų lygių brolijoms vadovauja Rinkimų kapitulos išrinktas ministras ir taryba. 

 

7. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino buveinės adresas: Vilniaus g. 2A, 97125 Kretinga. 

 

Nacionalinė taryba 

 

8. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba (toliau – Nacionalinė taryba) 

yra aukščiausias kolegialus Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino valdymo organas, kuriam 

įgaliojimus 3 metams suteikia Nacionalinė rinkimų kapitula. 

 

9. Nacionalinės tarybos pareigos: 

9.1. Sudaryti nacionalinę 3 metų veiklos programą ir įgyvendinti Nacionalinės kapitulos 

sprendimus; 

9.2. Koordinuoti regioninių tarybų veiklą, vykdyti broliškus ir pastoracinius vizitus 

regioninėse brolijose;  
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9.3. Organizuoti žmogišką, krikščionišką ir pranciškonišką nacionalinės brolijos narių 

ugdymą pagal Nacionalinę ugdymo programą ir Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino 

tarybos (toliau – CIOFS) Prezidiumo parengtą ugdymo medžiagą; 

9.4. Liudyti pranciškoniškąją charizmą, supažindinant žmones su OFS dvasingumu ir 

pašaukimu; 

9.5. Skatinti komunikaciją tarp brolijų bei užtikrinti ryšį tarp Tarptautinės ir regioninių tarybų; 

9.6. Palaikyti ryšį su CIOFS, teikti nacionalinės brolijos ataskaitą, siųsti savo delegatą į 

tarptautinius OFS susitikimus ir užtikrinti CIOFS sprendimų įgyvendinimą; 

9.7. Rūpintis, kad Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas aktyviai dalyvautų Bažnyčios ir 

visuomenės gyvenime; 

9.8. Bent kartą per metus organizuoti Nacionalinį ugdymo seminarą, skirtą regioniniams 

ministrams ir ugdymo magistrams, taip pat regioninių brolijų atstovams (vietiniams ministrams ir 

ugdymo magistrams); 

9.9. Bent kartą per kadenciją organizuoti Nacionalinį pasauliečių pranciškonų ir 

pranciškoniškojo jaunimo (toliau – Jaupra) kongresą; 

9.10. Prieš savo įgaliojimų pabaigą parengti 3 metų veiklos ir finansinę ataskaitas, sudaryti 

Revizijos komisiją bei pasiruošti Nacionalinės rinkimų kapitulos šventimui. 

 

10. Nacionalinę tarybą sudaro Nacionalinės rinkimų kapitulos išrinkti Nacionalinės tarybos 

nariai: ministras, viceministras, ugdymo magistras, sekretorius, ekonomas, CIOFS narys ir OFS 

atstovas Jaupra taryboje, atliekantis broliško vadovo pareigas (toliau – broliškas vadovas). 

Nacionalinei tarybai taip pat priklauso Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) bei TOR 

provincijų ministrų paskirti dvasiniai asistentai ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos 

prezidentas. 

 

11. Nacionalinio ministro pareigos: 

11.1. Vadovauti Nacionalinės tarybos susirinkimams ir juos sušaukti ne rečiau kaip kas trys 

mėnesiai, baigiantis trejų metų kadencijai sušaukti Nacionalinę rinkimų kapitulą; 

11.2. Atsiliepiant į nacionalinės brolijos poreikius, sušaukti Nacionalinę kapitulą ir jai 

pirmininkauti; 

11.3. Kartu su kitais Nacionalinės tarybos nariais vadovauti Lietuvos pasauliečių pranciškonų 

ordinui ir vykdyti nacionalinę 3 metų veiklos programą; 

11.4. Teikti Nacionalinės tarybos patvirtintas metines veiklos ataskaitas Nacionalinei kapitulai 

ir CIOFS Prezidiumui bei 3 metų veiklos ataskaitą Nacionalinei rinkimų kapitulai; 

11.5. Atstovauti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui santykiuose su bažnytine ir civiline 

valdžia; 

11.6. Pirmininkauti Regioninei rinkimų kapitulai arba deleguoti kitą Nacionalinės tarybos 

narį; 

11.7. Vykdyti broliškus vizitus regioninėse brolijose arba deleguoti kitą Nacionalinės tarybos 

narį; 

11.8. Bent kartą per šešerius metus kreiptis į CIOFS Prezidiumą ir Generalinių dvasinių 

asistentų konferenciją, prašant broliško ir pastoracinio vizito. 

 

12. Nacionalinio viceministro pareigos: 

12.1. Broliškai bendradarbiauti su nacionaliniu ministru ir padėti jam atlikti savo pareigas; 

12.2. Atlikti Nacionalinės tarybos ir/ar Nacionalinės kapitulos jam patikėtas funkcijas; 

12.3. Pavaduoti nacionalinį ministrą, kai jis dėl laikinų kliūčių negali eiti savo pareigų; 

12.4. Prisiimti nacionalinio ministro pareigas, kai šios lieka laisvos. 
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13. Nacionalinio ugdymo magistro pareigos: 

13.1. Kartu su kitais Nacionalinės tarybos nariais organizuoti Lietuvos pasauliečių 

pranciškonų ordino narių ugdymą pagal Nacionalinę ugdymo programą ir CIOFS Prezidiumo 

parengtą ugdymo medžiagą; 

13.2. Bendradarbiaujant su nacionaliniais dvasiniais asistentais liudyti pranciškoniškąją 

charizmą bei supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu, organizuojant visiems atviras 

Pašaukimų dienas; 

13.3. Koordinuoti regioninių ugdymo magistrų veiklą, supažindinti su Nacionaline ugdymo 

programa ir nuolat aprūpinti ugdymo medžiaga; 

13.4. Bent kartą per metus organizuoti Nacionalinį ugdymo seminarą, skirtą regioniniams 

ministrams ir ugdymo magistrams, taip pat regioninių brolijų atstovams (vietiniams ministrams ir 

ugdymo magistrams). 

 

14. Nacionalinio sekretoriaus pareigos: 

14.1. Protokoluoti Nacionalinės tarybos posėdžius, rengti oficialius nacionalinės brolijos ir 

tarybos dokumentus bei juos išplatinti atitinkamiems adresatams; 

14.2. Tvarkyti nacionalinės brolijos statistiką bei teikti duomenis Nacionalinei tarybai ir 

Nacionalinei kapitulai; 

14.3. Prižiūrėti dokumentų archyvą, rūpintis korespondencija ir viešaisiais ryšiais. 

 

15. Nacionalinio ekonomo pareigos: 

15.1. Tvarkingai vykdyti finansinę apskaitą ir visas finansines operacijas atlikti tik su 

Nacionalinės tarybos pritarimu; 

15.2. Kasmet iki nurodyto termino pabaigos tarptautinei brolijai pervesti nustatytą metinį 

nacionalinės brolijos mokestį; 

15.3. Teikti Nacionalinei tarybai praėjusių metų finansinę ataskaitą ir kiekviename posėdyje 

informuoti Nacionalinę tarybą apie esamą biudžeto padėtį; 

15.4. Teikti metines finansines ataskaitas Nacionalinei kapitulai ir 3 metų finansinę ataskaitą 

Nacionalinei rinkimų kapitulai. 

 

16. CIOFS nario pareigos: 

16.1. Dalyvauti OFS Generalinėje kapituloje ir joje atstovauti Lietuvos pasauliečių 

pranciškonų ordinui; 

16.2. Informuoti nacionalinę broliją apie Generalinėje kapituloje priimtus sprendimus; 

16.3. Palaikyti nuolatinį ryšį tarp nacionalinės brolijos ir CIOFS. 

 

17. Nacionalinio broliško vadovo pareigos: 

17.1. Užtikrinti tęstinį santykį tarp OFS ir Jaupra brolijų, skatinti abipusį domėjimąsi; 

17.2. Dalyvauti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos posėdžiuose 

ir inicijuoti bendrus OFS ir Jaupra nacionalinių tarybų posėdžius; 

17.3. Dalyvauti Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Metinėje ir Rinkimų asamblėjose, 

metiniame susitikime, nacionaliniame ugdymo seminare Jaupra ugdytojams ir kituose svarbiuose 

nacionalinio lygmens renginiuose; 

17.4. Kartu su Jaupra nacionaliniu atsakinguoju už ugdymą ir Jaupra nacionaliniu dvasiniu 

asistentu organizuoti jaunimo ugdymą; 

17.5. Koordinuoti tiesiogiai žemesnio lygmens broliškų vadovų veiklą bei organizuoti 

ugdymo seminarus visiems nacionalinėje brolijoje tarnaujantiems broliškiems vadovams, kad 

padėtų jiems geriau pasiruošti savo tarnystei. 
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18. Nacionalinio dvasinio asistento pareigos: 

18.1. Bendradarbiaujant su nacionaliniu ugdymo magistru liudyti pranciškoniškąją charizmą 

ir supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu; 

18.2. Padėti pasauliečiams pranciškonams giliau pažinti pranciškoniškąjį dvasingumą bei 

bendradarbiauti vykdant pradinį ir nuolatinį ugdymą; 

18.3. Vykdyti pastoracinius vizitus regioninėse brolijose ir dalyvauti regioninėse rinkimų 

kapitulose; 

18.4. Atlikti savo tarnystę, vadovaujantis Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių 

pranciškonų ordinui Statutu; 

18.5. Koordinuoti regioninių ir vietinių dvasinių asistentų veiklą bei organizuoti jiems 

ugdymo seminarus, kad padėtų geriau pasiruošti savo tarnystei; 

18.6. Organizuoti metines rekolekcijas Nacionalinei tarybai; 

18.7. Visi nacionaliniai dvasiniai asistentai sudaro konferenciją ir savo pareigas vykdo 

kolegialiai. 

 

19. Kai Nacionalinės tarybos narių pareigos lieka laisvos: 

19.1 Likus laisvoms nacionalinio ministro pareigoms, jas iki kadencijos pabaigos prisiima 

nacionalinis viceministras; 

19.2. Likus laisvoms nacionalinio viceministro pareigoms, į jas iki kadencijos pabaigos 

išrenkamas vienas iš Nacionalinės tarybos narių.  

19.3. Likus laisvoms bet kurio kito Nacionalinės tarybos nario pareigoms, Nacionalinė taryba 

artimiausiame susirinkime iš Nacionalinės ir regioninių tarybų pasiūlytų kandidatūrų slaptu 

balsavimu išrenka Nacionalinės tarybos narį likusiam kadencijos laikui. CIOFS narys raštu kreipiasi 

į Generalinį ministrą, prašydamas patvirtinti šiuos rinkimus. Išrinktas Nacionalinės tarybos narys 

pradeda eiti pareigas, gavus raštišką Generalinio ministro patvirtinimą; 

19.4. Likus laisvoms nacionalinio dvasinio asistento pareigoms, nacionalinis ministras 

kreipiasi į Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba TOR provincijos ministrą su 

prašymu paskirti šiai tarnystei tinkantį brolį. 

 

20. Nacionalinės tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų susirinkime absoliučia balsų 

dauguma. Kad nutarimai būtų priimti teisėtai, reikalingas dviejų trečdalių Nacionalinės tarybos 

kvorumas. Nutarimai priimami atviru balsavimu, nebent konkrečiu atveju dauguma nusprendžia 

kitaip arba pagal CIC yra nustatyta kita balsavimo tvarka. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo 

brolijos prezidentas Nacionalinėje taryboje turi balso teisę tik tuo atveju, jei yra įžadus davęs 

pasaulietis pranciškonas. Nacionalinis dvasinis asistentas savo balso teise nesinaudoja rinkimų 

sesijos metu ir sprendžiant finansinius klausimus. 

 

Regioninė taryba  

 

21. Regioninė taryba yra regioninės brolijos valdymo organas, koordinuojantis jos teritorijai 

priklausančių vietinių brolijų veiklą. Regioninei tarybai įgaliojimus 3 metams suteikia Regioninė 

rinkimų kapitula. 

 

22. Regioninės tarybos pareigos: 

22.1. Sudaryti 3 metų veiklos programą, laikantis Nacionalinės tarybos nuorodų; 

22.2. Koordinuoti vietinių tarybų veiklą, vykdyti broliškus ir pastoracinius vizitus vietinėse 

brolijose; 

22.3. Organizuoti regioninės brolijos narių ugdymą pagal Nacionalinę ugdymo programą, 

rengti regioninius ugdymo seminarus, rekolekcijas ir kongresus; 

22.4. Liudyti pranciškoniškąją charizmą, supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir 

pašaukimu, organizuojant visiems atviras Pašaukimų dienas; 

22.5. Skatinti komunikaciją tarp brolijų bei užtikrinti ryšį tarp Nacionalinės ir vietinių tarybų; 
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22.6. Palaikyti ryšį su Nacionaline taryba, teikti metinę ataskaitą ir užtikrinti Nacionalinės 

tarybos nutarimų įgyvendinimą; 

22.7. Rūpintis, kad regioninė brolija aktyviai dalyvautų Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, 

pasiūlyti vietinėms brolijoms veiklą, atliepiančią ugdymo poreikius ir vietinės Bažnyčios reikmes; 

22.8. Prieš savo įgaliojimų pabaigą parengti 3 metų veiklos ir finansinę ataskaitas, sudaryti 

Revizijos komisiją bei pasiruošti Regioninės rinkimų kapitulos šventimui. 

 

23. Regioninę tarybą sudaro Regioninės rinkimų kapitulos išrinkti Regioninės tarybos nariai: 

ministras, viceministras, ugdymo magistras, sekretorius ir ekonomas. Esant regioninei Jaupra 

brolijai, turi būti išrinktas ir broliškas vadovas. Esant poreikiui, gali būti pridėtos kitos tarnystės. 

Regioninei tarybai taip pat priklauso Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) bei TOR 

provincijų ministrų paskirti dvasiniai asistentai ir regioninės Jaupra brolijos (jei tokia yra) 

prezidentas. 

 

24. Regioninio ministro pareigos: 

24.1. Vadovauti Regioninės tarybos susirinkimams ir juos sušaukti ne rečiau kaip kas trys 

mėnesiai, baigiantis trejų metų kadencijai sušaukti Regioninę rinkimų kapitulą; 

24.2 Atsiliepiant į regioninės brolijos poreikius, sušaukti Regioninę kapitulą ir jai 

pirmininkauti; 

24.3. Kartu su kitais Regioninės tarybos nariais vykdyti 3 metų veiklos programą; 

24.4. Pirmininkauti vietinėms rinkimų kapituloms arba deleguoti kitą Regioninės tarybos narį; 

24.5. Vykdyti broliškus vizitus vietinėse brolijose arba deleguoti kitą Regioninės tarybos narį; 

24.6. Atstovauti regioninei brolijai santykiuose su bažnytine ir civiline valdžia; 

24.7. Teikti Regioninės tarybos patvirtintas metines veiklos ataskaitas Nacionalinei tarybai, 

Regioninei kapitulai ir 3 metų veiklos ataskaitą Regioninei rinkimų kapitulai; 

24.8. Bent kartą per trejus metus kreiptis į Nacionalinę tarybą, prašant broliško ir pastoracinio 

vizito. 

 

25. Regioninio viceministro pareigos: 

25.1. Broliškai bendradarbiauti su regioniniu ministru ir padėti jam atlikti savo pareigas; 

25.2. Atlikti Regioninės tarybos ir/ar Regioninės kapitulos jam patikėtas funkcijas; 

25.3. Pavaduoti regioninį ministrą, kai jis dėl laikinų kliūčių negali eiti savo pareigų; 

25.4. Prisiimti regioninio ministro pareigas, kai šios lieka laisvos. 

 

26. Regioninio ugdymo magistro pareigos: 

26.1. Kartu su kitais Regioninės tarybos nariais organizuoti regioninės brolijos narių ugdymą 

pagal Nacionalinę ugdymo programą ir CIOFS Prezidiumo parengtą ugdymo medžiagą; 

26.2. Bendradarbiaujant su regioniniais dvasiniais asistentais liudyti pranciškoniškąją 

charizmą bei supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu, organizuojant visiems atviras 

Pašaukimų dienas; 

26.3. Koordinuoti vietinių ugdymo magistrų veiklą, supažindinti su Nacionaline ugdymo 

programa ir nuolat aprūpinti ugdymo medžiaga; 

26.4. Organizuoti regioninius ugdymo seminarus ir rekolekcijas; 

26.5. Dalyvauti nacionaliniuose ugdymo seminaruose. 

 

27. Regioninio sekretoriaus pareigos: 

27.1. Protokoluoti Regioninės tarybos posėdžius, rengti oficialius regioninės brolijos ir 

tarybos dokumentus bei juos išplatinti atitinkamiems adresatams; 

27.2. Tvarkyti regioninės brolijos statistiką bei teikti duomenis Regioninei ir Nacionalinei 

taryboms; 

27.3. Prižiūrėti dokumentų archyvą, rūpintis korespondencija ir viešaisiais ryšiais. 
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28. Regioninio ekonomo pareigos: 

28.1. Tvarkingai vykdyti finansinę apskaitą ir visas finansines operacijas atlikti tik su 

Regioninės tarybos pritarimu; 

28.2. Kiekvieną ketvirtį iki nurodyto termino pabaigos nacionalinei brolijai pervesti nustatytą 

regioninės brolijos mokestį; 

28.3. Teikti Regioninei tarybai praėjusių metų finansinę ataskaitą ir kiekviename posėdyje 

informuoti Regioninę tarybą apie esamą biudžeto padėtį; 

28.4. Teikti metines finansines ataskaitas Regioninei kapitulai ir 3 metų finansinę ataskaitą 

Regioninei rinkimų kapitulai. 

 

29. Regioninio broliško vadovo pareigos: 

29.1. Užtikrinti tęstinį santykį tarp OFS ir Jaupra brolijų, skatinti abipusį domėjimąsi; 

29.2. Dalyvauti Jaupra (jei tokia yra) regioninėje ir rinkimų asamblėjose, ugdymo 

seminaruose broliškiems vadovams bei kituose svarbiuose regioninio ir nacionalinio lygmens 

renginiuose; 

29.3. Koordinuoti vietinių broliškų vadovų veiklą bei organizuoti jiems ugdymo seminarus, 

kad padėtų geriau pasiruošti savo tarnystei. 

29.4. Dalyvauti Jaupra regioninės tarybos (jei tokia yra) posėdžiuose ir inicijuoti bendrus OFS 

ir Jaupra regioninių tarybų posėdžius; 

29.5. Kartu su Jaupra regioniniu atsakinguoju už ugdymą ir Jaupra regioniniu dvasiniu 

asistentu organizuoti jaunimo ugdymą; 

29.6. Padėti pasauliečiams pranciškonams pažinti Pranciškoniškąjį jaunimą kaip galimybę 

jauniems žmonėms ieškoti savo pašaukimo Pranciškoniškoje šeimoje ir inicijuoti naujų Jaupra 

brolijų kūrimąsi prie vietinių OFS brolijų. 

 

30. Regioninio dvasinio asistento pareigos: 

30.1. Bendradarbiaujant su regioniniu ugdymo magistru liudyti pranciškoniškąją charizmą ir 

supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu; 

30.2. Padėti pasauliečiams pranciškonams giliau pažinti pranciškoniškąjį dvasingumą, 

bendradarbiauti vykdant pradinį ir nuolatinį ugdymą bei dalyvauti regioniniuose ugdymo 

seminaruose ir rekolekcijose; 

30.3. Vykdyti pastoracinius vizitus vietinėse brolijose ir dalyvauti vietinėse rinkimų 

kapitulose; 

30.4. Atlikti savo tarnystę, vadovaujantis Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių 

pranciškonų ordinui Statutu; 

30.5. Dalyvauti ugdymo seminaruose dvasiniams asistentams ir koordinuoti vietinių dvasinių 

asistentų veiklą; 

30.6. Jeigu yra daugiau nei vienas regioninis dvasinis asistentas, jie sudaro konferenciją ir 

savo pareigas vykdo kolegialiai. 

 

31. Kai Regioninės tarybos narių pareigos lieka laisvos: 

31.1. Likus laisvoms regioninio ministro pareigoms, jas iki kadencijos pabaigos prisiima 

regioninis viceministras; 

31.2. Likus laisvoms regioninio viceministro pareigoms, į jas iki kadencijos pabaigos 

išrenkamas vienas iš Regioninės tarybos narių; 

31.3. Likus laisvoms bet kurio kito Regioninės tarybos nario pareigoms, Regioninė taryba 

artimiausiame susirinkime iš Regioninės ir vietinių tarybų pasiūlytų kandidatūrų slaptu balsavimu 

išrenka Regioninės tarybos narį likusiam kadencijos laikui. Regioninis ministras raštu kreipiasi į 

nacionalinį ministrą, prašydamas patvirtinti šiuos rinkimus. Išrinktas Regioninės tarybos narys 

pradeda eiti pareigas, gavus raštišką nacionalinio ministro patvirtinimą; 
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31.4. Likus laisvoms regioninio dvasinio asistento pareigoms, regioninis ministras kreipiasi į 

Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba TOR provincijos ministrą su prašymu paskirti 

šiai tarnystei tinkantį asmenį. 

 

32. Regioninės tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių susirinkime absoliučia balsų 

dauguma. Kad nutarimai būtų priimti teisėtai, reikalingas dviejų trečdalių Regioninės tarybos 

kvorumas. Nutarimai priimami atviru balsavimu, nebent konkrečiu atveju dauguma nusprendžia 

kitaip arba pagal CIC yra nustatyta kita balsavimo tvarka. Regioninės Jaupra brolijos prezidentas 

Regioninėje taryboje turi balso teisę tik tuo atveju, jei yra įžadus davęs pasaulietis pranciškonas. 

Regioninis dvasinis asistentas savo balso teise nesinaudoja rinkimų sesijos metu ir sprendžiant 

finansinius klausimus. 

 

Vietinė taryba 

 

33. Vietinė taryba yra vietinės brolijos valdymo organas, kuriam įgaliojimus 3 metams 

suteikia Vietinė rinkimų kapitula. 

 

34. Vietinės tarybos pareigos: 

34.1. Sudaryti 3 metų veiklos programą, laikantis Nacionalinės ir Regioninės tarybų nuorodų; 

34.2. Organizuoti brolijos narių ugdymą pagal Nacionalinę ugdymo programą ir bent du 

kartus per metus rengti brolijos rekolekcijas; 

34.3. Spręsti dėl naujų narių priėmimo ir leidimo jiems duoti įžadus, taip pat priimti 

atsitraukimo prašymus bei spręsti dėl nario pašalinimo iš brolijos; 

34.4. Ypatingai rūpintis brolijos nariais, kurie išgyvena sunkumus ar pašaukimo krizę, 

suteikiant visą įmanomą brolišką pagalbą; 

34.5. Liudyti pranciškoniškąją charizmą, supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir 

pašaukimu, organizuojant visiems atviras Pašaukimų dienas; 

34.6. Užtikrinti, kad brolijos narius pasiektų informacija apie aukštesnių lygių OFS tarybų ir 

bažnytinės vyresnybės nutarimus bei perduoti vietinės brolijos poreikius aukštesnių lygių OFS 

taryboms; 

34.7. Palaikyti ryšį su Regionine taryba, teikti metinę ataskaitą ir užtikrinti aukštesnių lygių 

OFS tarybų nutarimų įgyvendinimą; 

34.8. Rūpintis, kad brolija aktyviai dalyvautų Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, 

atsiliepdama į ugdymo poreikius ir vietinės Bažnyčios reikmes bei palaikytų ryšį su kitomis 

vietinėmis brolijomis; 

34.9. Spręsti dėl galimybės brolijoje sukurti veiklos grupes, vienijančias panašius interesus 

turinčius brolijos narius; 

34.10. Prieš savo įgaliojimų pabaigą parengti 3 metų veiklos ir finansinę ataskaitas, sudaryti 

Revizijos komisiją bei pasiruošti Vietinės rinkimų kapitulos šventimui. 

 

35. Vietinę tarybą sudaro Vietinės rinkimų kapitulos išrinkti Vietinės tarybos nariai: 

ministras, viceministras, ugdymo magistras, sekretorius ir ekonomas. Esant vietinei Jaupra brolijai, 

turi būti išrinktas ir broliškas vadovas. Esant poreikiui, gali būti pridėtos kitos tarnystės. Vietinei 

tarybai taip pat priklauso Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba TOR provincijos 

ministro paskirtas dvasinis asistentas ir vietinės Jaupra brolijos (jei tokia yra) prezidentas. 

 

36. Vietinio ministro pareigos: 

36.1. Vadovauti Vietinės tarybos susirinkimams ir juos sušaukti bent kartą per mėnesį, 

baigiantis trejų metų kadencijai sušaukti Vietinę rinkimų kapitulą; 

36.2 Atsiliepiant į vietinės brolijos poreikius, sušaukti Vietinę kapitulą ir jai pirmininkauti; 

36.3. Kartu su kitais tarybos nariais vykdyti 3 metų veiklos programą; 

36.4. Vesti brolijos susirinkimus arba deleguoti kitą tarybos narį; 
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36.5. Atstovauti vietinei brolijai santykiuose su bažnytine ir civiline valdžia; 

36.6. Teikti Vietinės tarybos patvirtintas metines veiklos ataskaitas Regioninei tarybai ir 

3 metų veiklos ataskaitą Vietinei rinkimų kapitulai; 

36.7. Bent kartą per trejus metus kreiptis į Regioninę tarybą, prašant broliško ir pastoracinio 

vizito. 

 

37. Vietinio viceministro pareigos: 

37.1. Broliškai bendradarbiauti su vietiniu ministru ir padėti jam atlikti savo pareigas; 

37.2. Atlikti Vietinės tarybos ir/ar Vietinės kapitulos jam patikėtas funkcijas; 

37.3. Pavaduoti vietinį ministrą, kai jis dėl laikinų kliūčių negali eiti savo pareigų; 

37.4. Prisiimti vietinio ministro pareigas, kai šios lieka laisvos. 

 

38. Vietinio ugdymo magistro pareigos: 

38.1. Kartu su kitais tarybos nariais organizuoti brolijos narių (kandidatų, naujokų ir profesų) 

ugdymą pagal Nacionalinę ugdymo programą ir CIOFS Prezidiumo parengtą ugdymo medžiagą; 

38.2. Bendradarbiaujant su dvasiniu asistentu liudyti pranciškoniškąją charizmą bei 

supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu, organizuojant visiems atviras Pašaukimų 

dienas; 

38.3. Kartu su dvasiniu asistentu organizuoti brolijos narių (kandidatų, naujokų ir profesų) 

rekolekcijas; 

38.4. Dalyvauti nacionaliniuose ir regioniniuose ugdymo seminaruose. 

 

39. Vietinio sekretoriaus pareigos: 

39.1. Protokoluoti Vietinės tarybos posėdžius, rengti oficialius vietinės brolijos ir tarybos 

dokumentus bei juos išplatinti atitinkamiems adresatams; 

39.2. Tvarkyti vietinės brolijos statistiką bei teikti duomenis Vietinei ir Regioninei taryboms; 

39.3. Prižiūrėti dokumentų archyvą, rūpintis korespondencija ir viešaisiais ryšiais. 

 

40. Vietinio ekonomo pareigos: 

40.1. Tvarkingai vykdyti finansinę apskaitą ir visas finansines operacijas atlikti tik su Vietinės 

tarybos pritarimu; 

40.2. Kas ketvirtį iki nurodyto termino pabaigos regioninei brolijai pervesti nustatytą vietinės 

brolijos mokestį;  

40.3. Teikti Vietinei tarybai praėjusių metų finansinę ataskaitą ir kiekviename posėdyje 

informuoti Vietinę tarybą apie esamą biudžeto padėtį; 

40.4. Teikti 3 metų finansinę ataskaitą Vietinei rinkimų kapitulai. 

 

41. Vietinio broliško vadovo pareigos: 

41.1. Užtikrinti tęstinį santykį tarp OFS ir Jaupra brolijų, skatinti abipusį domėjimąsi; 

41.2. Dalyvauti Jaupra (jei tokia yra) vietinėje rinkimų asamblėjoje, ugdymo seminaruose 

broliškiems vadovams bei kituose svarbiuose vietinio ir tiesiogiai aukštesnio lygmens renginiuose; 

41.3. Dalyvauti Jaupra tarybos (jei tokia yra) posėdžiuose, inicijuoti bendrus OFS ir Jaupra 

tarybų posėdžius bei bendras abiejų brolijų veiklas; 

41.4. Kartu su Jaupra atsakinguoju už ugdymą ir Jaupra dvasiniu asistentu organizuoti 

jaunimo ugdymą; 

41.5. Palydėti Pranciškoniškąjį jaunimą jų pašaukimo kelionėje ir suteikti brolišką pagalbą, 

jiems parodžius susidomėjimą OFS pašaukimu; 

41.6. Padėti savo brolijai pažinti Pranciškoniškąjį jaunimą kaip galimybę jauniems žmonėms 

ieškoti savo pašaukimo Pranciškoniškoje šeimoje ir inicijuoti Jaupra brolijos (jeigu tokios nėra) 

kūrimąsi prie savo vietinės OFS brolijos. 
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42. Vietinio dvasinio asistento pareigos: 

42.1. Bendradarbiaujant su vietiniu ugdymo magistru liudyti pranciškoniškąją charizmą ir 

supažindinti žmones su OFS dvasingumu ir pašaukimu; 

42.2. Padėti pasauliečiams pranciškonams giliau pažinti pranciškoniškąjį dvasingumą, 

bendradarbiauti ugdant brolijos narius (kandidatus, naujokus ir profesus) bei dalyvauti brolijos 

susirinkimuose, ugdymo susitikimuose ir rekolekcijose; 

42.3. Atlikti savo tarnystę, vadovaujantis Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių 

pranciškonų ordinui Statutu; 

42.4. Dalyvauti ugdymo seminaruose dvasiniams asistentams. 

 

43. Kai Vietinės tarybos narių pareigos lieka laisvos: 

43.1. Likus laisvoms vietinio ministro pareigoms, jas iki kadencijos pabaigos prisiima vietinis 

viceministras; 

43.2. Likus laisvoms vietinio viceministro pareigoms, į jas iki kadencijos pabaigos 

išrenkamas vienas iš Vietinės tarybos narių; 

43.3. Likus laisvoms bet kurio kito Vietinės tarybos nario pareigoms, Vietinė taryba 

artimiausiame susirinkime iš brolijos narių išrenka Vietinės tarybos narį likusiam kadencijos laikui. 

Vietinis ministras raštu kreipiasi į regioninį ministrą, prašydamas patvirtinti šiuos rinkimus. 

Išrinktas Vietinės tarybos narys pradeda eiti pareigas, gavus raštišką regioninio ministro 

patvirtinimą; 

43.4. Likus laisvoms vietinio dvasinio asistento pareigoms, vietinis ministras kreipiasi į 

Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba TOR provincijos ministrą su prašymu paskirti 

šiai tarnystei tinkantį asmenį. 

 

44. Vietinės tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų susirinkime absoliučia balsų 

dauguma. Kad nutarimai būtų priimti teisėtai, reikalingas dviejų trečdalių Vietinės tarybos 

kvorumas. Nutarimai priimami atviru balsavimu, nebent konkrečiu atveju dauguma nusprendžia 

kitaip arba pagal CIC yra nustatyta kita balsavimo tvarka. Jaupra brolijos prezidentas OFS Vietinėje 

taryboje turi balso teisę tik tuo atveju, jei yra įžadus davęs pasaulietis pranciškonas. Vietinis 

dvasinis asistentas savo balso teise nesinaudoja rinkimų sesijos metu ir sprendžiant finansinius 

klausimus. 

 

 

III. KAPITULOS IR RINKIMŲ KAPITULOS 

 

Nacionalinė kapitula 

 

45. Nacionalinė kapitula yra aukščiausias atstovaujamasis Lietuvos pasauliečių pranciškonų 

ordino valdymo organas, turintis įstatymų leidžiamąją, sprendžiamąją ir renkamąją galią bei 

veikiantis pagal OFS Regulą ir Generalines Konstitucijas. 

 

46. Nacionalinė kapitula sušaukiama ne rečiau kaip kas trejus metus. Nacionalinę kapitulą, 

pasitaręs su Nacionaline taryba, sušaukia nacionalinis ministras, išsiųsdamas Nacionalinės kapitulos 

delegatams (toliau – delegatams) asmeninį kvietimą raštu su nurodyta data ir vieta, likus mažiausiai 

vienam mėnesiui iki Nacionalinės kapitulos pradžios. Nacionalinei kapitulai pirmininkauja 

nacionalinis ministras. 

 

47. Nacionalinėje kapituloje dalyvauja Nacionalinės tarybos nariai, regioniniai ministrai, 

regioninių brolijų delegatai, 3 Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos 

atstovai bei visi nacionaliniai ir regioniniai dvasiniai asistentai. 
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48. Delegatais gali būti tiktai amžinuosius įžadus davę nacionalinės brolijos nariai. Vienas 

delegatas atstovauja dvidešimčiai amžinuosius įžadus davusių regioninės brolijos narių. Regioninių 

brolijų delegatai ir pakaitiniai delegatai yra renkami 3 metų laikotarpiui Regioninėje rinkimų 

kapituloje. 

 

49. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos atstovai turi balso teisę 

tik tuo atveju, jei yra įžadus davę pasauliečiai pranciškonai. Nacionaliniai ir regioniniai dvasiniai 

asistentai Nacionalinėje kapituloje turi balso teisę, bet šia teise nesinaudoja rinkimų sesijos metu ir 

sprendžiant finansinius klausimus. 

 

50. Nacionalinė taryba gali į Nacionalinę kapitulą pakviesti stebėtojus iš vietinių brolijų, kitų 

nacionalinių brolijų ar kitų pranciškoniškų ordinų. Prireikus, Nacionalinė taryba gali pakviesti 

papildomus asmenis (dvasininkus, specialistus, žurnalistus ir kt.). Stebėtojams nesuteikiama teisė 

dalyvauti rinkimų sesijoje, išskyrus rinkimų sesijos pirmininko vertėją. 

 

51. Visi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariai, jų brolijos ar grupės, dvasiniai 

asistentai ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba gali teikti pasiūlymus 

Nacionalinei kapitulai. Pasiūlymai turi būti teikiami raštu, aiškiai suformuluojant pasiūlymo esmę, 

tikslą ir priemones jam pasiekti. Kartu su pasiūlymu asmuo ar grupė turi pateikti pasiūlymo rengėjų 

ir šiam pasiūlymui pritariančių asmenų sąrašą su jų parašais. Pasiūlymas turi būti pateiktas 

Nacionalinei tarybai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki Nacionalinės kapitulos pradžios. 

 

52. Esant poreikiui, Nacionalinė taryba gali prieš Nacionalinę kapitulą paskirti pasiūlymų 

registravimo komisiją, kuriai pavedama išanalizuoti raštu pateiktus pasiūlymus ir juos apibendrinus 

pristatyti Nacionalinei tarybai. Atsižvelgusi į gautus pasiūlymus, Nacionalinė taryba parengia 

Nacionalinės kapitulos darbotvarkę, su kuria supažindina delegatus ne vėliau kaip prieš vieną 

savaitę iki Nacionalinės kapitulos. 

 

53. Nacionalinės kapitulos sprendimams priimti reikalinga absoliuti balsų dauguma (daugiau 

kaip pusė visų balsų). Kad sprendimai būtų priimti teisėtai, reikalingas Nacionalinės kapitulos 

kvorumas, kurį sudaro daugiau kaip pusė pakviestųjų balso teisę turinčių Nacionalinės kapitulos 

dalyvių. 

 

54. Nacionalinės kapitulos sprendimai priimami atviru balsavimu, nebent konkrečiu atveju 

dauguma nusprendžia kitaip arba CIC yra nustatyta kita balsavimo tvarka. 

 

55. Nacionalinės kapitulos sprendimai turi remtis CIC, OFS Regula ir Generalinėmis 

Konstitucijomis, OFS tarptautinės brolijos Statutu, Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių 

pranciškonų ordinui Statutu, Apeigynu, Nacionaliniu Statutu ir kitais teisiniais dokumentais. 

 

Nacionalinė rinkimų kapitula 

 

56. Nacionalinė rinkimų kapitula sušaukiama kas trejus metus. Likus vieneriems metams iki 

kadencijos pabaigos nacionalinis ministras praneša Generaliniam ministrui apie artėjančią 

Nacionalinę rinkimų kapitulą, prašydamas suderinti jos datą ir paskirti rinkimų sesijos pirmininką. 

 

57. Nacionalinę rinkimų kapitulą, pasitaręs su Nacionaline taryba ir suderinęs su Generaliniu 

ministru, sušaukia nacionalinis ministras, išsiųsdamas delegatams asmeninį kvietimą raštu su 

nurodyta data ir vieta, likus mažiausiai trims mėnesiams iki Nacionalinės rinkimų kapitulos 

pradžios. Nacionalinei rinkimų kapitulai pirmininkauja Generalinis ministras arba jo delegatas. 
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58. Sušaukus Nacionalinę rinkimų kapitulą, Nacionalinė taryba paskiria kandidatų 

registravimo komisiją ir jai paveda registruoti regioninių tarybų siūlomus kandidatus į Nacionalinės 

tarybos narių pareigas (toliau – kandidatus) bei pateikti Rinkimų sesijos pirmininkui. Nacionalinės 

rinkimų kapitulos darbotvarkė pateikiama delegatams ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki 

Nacionalinės rinkimų kapitulos. 

 

59. Kandidatais gali būti keliami tiktai amžinuosius įžadus davę nacionalinės brolijos nariai, 

kurie bent vienai kadencijai buvo išrinkti į žemesnio lygio tarybą. Keliant kandidatus turi būti 

pateikta užpildyta Nacionalinės tarybos patvirtinta kandidatų registravimo forma ir gautas keliamo 

kandidatu asmens sutikimas. Kandidatai turi būti užregistruoti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki 

Nacionalinės rinkimų kapitulos pradžios. Kandidatus kelti galima ir rinkimų sesijos metu, jei jie yra 

argumentuotai pristatomi, atitinka nurodytus kriterijus bei yra gautas jų žodinis sutikimas. 

 

60. Nacionalinė rinkimų kapitula renka ministrą, viceministrą, ugdymo magistrą, sekretorių, 

ekonomą, brolišką vadovą, CIOFS narį ir pakaitinį CIOFS narį. Pakaitinis CIOFS narys nepriklauso 

Nacionalinei tarybai, bet užima šias pareigas, kai jos lieka laisvos. 

 

61. Yra nesuderinamos dviejų skirtingų lygių ministro pareigos, todėl tapus nacionaliniu 

ministru netenkama įgaliojimų žemesnio lygio tarybose. To paties lygmens ministro, viceministro, 

sekretoriaus ir ekonomo pareigos yra nesuderinamos. Ugdymo magistru, brolišku vadovu, CIOFS 

nariu ir pakaitiniu CIOFS nariu gali būti renkami ir kitas pareigas užimantys Nacionalinės tarybos 

nariai. 

 

62. Ministrui ir viceministrui išrinkti reikalinga absoliuti balsų dauguma. Po dviejų nedavusių 

rezultatų balsavimų, balsuojama už du daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. Jei jų yra daugiau 

nei du – už du seniausiai įžadus davusius kandidatus. Jei per trečiąjį balsavimą abu kandidatai 

surenka vienodai balsų, išrinktu laikomas anksčiau amžinuosius įžadus davęs kandidatas. 

 

63. Ugdymo magistrui išrinkti taip pat reikalinga absoliuti balsų dauguma. Jei per pirmąjį 

balsavimą absoliuti balsų dauguma nėra surenkama, antrajame balsavime balsuojama už du 

daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. Jei jų yra daugiau nei du – už du seniausiai įžadus 

davusius kandidatus. Jei per antrąjį balsavimą abu kandidatai surenka vienodai balsų, išrinktu 

laikomas anksčiau amžinuosius įžadus davęs kandidatas. 

 

64. Kitiems tarybos nariams išrinkti, jei per pirmą balsavimą nesurenkama absoliuti balsų 

dauguma, antrame balsavime užtenka santykinės balsų daugumos. 

 

65. Įprastine tvarka ministras ir viceministras gali būti išrinkti tik dviem trejų metų 

kadencijoms iš eilės. Trečiai ministro ir viceministro kadencijai tas pats asmuo gali būti išrinktas tik 

tuo atveju, jei per pirmąjį balsavimą surenka du trečdalius dalyvių balsų. Po trečios kadencijos 

ministrui ir viceministrui privaloma trejų metų pertrauka. Kadenciją baigęs ministras negali būti 

renkamas viceministru. 

 

66. Kiti tarybos nariai į tas pačias pareigas gali būti išrinkti ir daugiau nei dviem trejų metų 

kadencijoms iš eilės, tačiau trečiai ir vėlesnėms kadencijoms asmuo gali būti išrinktas tik tuo atveju, 

jei per pirmąjį balsavimą surenka du trečdalius dalyvių balsų. 

 

67. Balsavimas yra slaptas ir negali vykti pagal įgaliojimą, paštu ar kitomis komunikacijos 

priemonėmis. 

 

68. Nacionalinės rinkimų kapitulos pradžioje nacionalinis sekretorius pateikia Kapitulos 

pirmininkui turinčių balso teisę Nacionalinės rinkimų kapitulos dalyvių sąrašą. Prieš prasidedant 



LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO NACIONALINIS STATUTAS 

PATVIRTINTA Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinio ministro 2018 m. balandžio 28 d. dekretu 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos patvirtinta 2019 m. sausio 5 d. vertimo redakcija  

 

 

© LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS 

12 

rinkimų sesijai, Kapitulos pirmininkas pagal pateiktą sąrašą vardais šaukia dalyvius ir nustato, ar 

yra kvorumas, kurį sudaro daugiau kaip pusė pakviestųjų balso teisę turinčių Nacionalinės rinkimų 

kapitulos dalyvių. Iš atvykusių dalyvių nustatoma absoliuti dauguma (t.y. pusė dalyvių plius 

vienas), šis skaičius užrašomas lentoje. 

 

69. Rinkimų sesijos pirmininkas iš Kapitulos dalyvių paskiria rinkimų sekretorių ir du balsų 

skaičiuotojus. Rinkimų sesijos metu įėjimas ir išėjimas iš Kapitulos salės ir išorinių komunikacijos 

priemonių naudojimas yra ribojami. Nesibaigus rinkimų sesijai išeiti iš Kapitulos salės ir/ar 

naudotis išorinės komunikacijos priemonėmis delegatas gali tik su Rinkimų sesijos pirmininko 

leidimu. 

 

70. Rinkimų sesijos pirmininkas paskelbia pareigas, į kurias yra renkamas asmuo, pristato 

regioninių tarybų iš anksto iškeltus kandidatus ir pakviečia siūlyti nepaminėtus kandidatus. Visi 

kandidatai prisistato arba yra argumentuotai pristatomi, įvertinant jų tinkamumą pareigoms. 

Rinkimų sesijos pirmininkas kiekvieno iškelto kandidato klausia, ar jis sutinka kandidatuoti. 

Kapituloje nedalyvaujančių kandidatų sutikimai taip pat turi būti gauti iš anksto arba telefonu 

rinkimų sesijos metu. 

 

71. Balsų skaičiuotojai rinkimų sesijos dalyviams išdalina tikslų skaičių biuletenių ir įvykus 

balsavimui juos surenka. Balsų skaičiuotojai garsiai suskaičiuoja biuletenius, kad būtų užtikrinta, 

jog jų yra tiek, kiek balsuojančių asmenų. Jeigu biuletenių skaičius yra mažesnis, balsavimas 

laikomas įvykusiu. Jeigu biuletenių skaičius yra didesnis, iš naujo perskaičiuojami biuleteniai 

ir/arba perskaičiuojami balso teisę turintys rinkimų sesijos dalyviai. Jeigu biuletenių skaičius vis 

tiek yra didesnis, balsavimas vykdomas iš naujo. 

 

72. Prižiūrint rinkimų sesijos pirmininkui, balsų skaičiuotojai garsiai perskaito biuletenius ir 

juos suskaičiuoja. Balsų skaičiuotojai pristato balsavimo rezultatus sekretoriui, kuris juos paskelbia 

garsiai. Jei viskas vyko tinkamai ir išrinktieji priėmė pareigas, rinkimų sesijos pirmininkas pagal 

Apeigyną patvirtina kandidato išrinkimą. 

 

73. Naujai išrinktoji Nacionalinė taryba pradeda eiti savo pareigas po Nacionalinės rinkimų 

kapitulos pirmininko patvirtinimo ir iškilmingų apeigų, kurios atliekamos pagal Apeigyną. 

Kadenciją baigusi Nacionalinė taryba naujai išrinktai Nacionalinei tarybai turi perduoti visus 

dokumentus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Nacionalinės rinkimų kapitulos 

uždarymo. 

 

Regioninė kapitula 

 

74. Regioninė kapitula yra atstovaujamasis regioninės brolijos organas, turintis renkamąją ir 

sprendžiamąją galią. 

 

75. Regioninė kapitula sušaukiama ne rečiau kaip kas trejus metus. Regioninę kapitulą, 

pasitaręs su Regionine taryba, sušaukia regioninis ministras, išsiųsdamas Regioninės kapitulos 

delegatams asmeninį kvietimą raštu su nurodyta data ir vieta, likus mažiausiai vienam mėnesiui iki 

Regioninės kapitulos pradžios. Regioninei kapitulai pirmininkauja regioninis ministras. 

 

76. Regioninėje kapituloje dalyvauja Regioninės tarybos nariai, vietiniai ministrai, vietinių 

brolijų delegatai, vienas Jaupra regioninės tarybos (jei tokia yra) atstovas bei visi regioniniai ir 

vietiniai dvasiniai asistentai. 
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77. Delegatais gali būti tiktai amžinuosius įžadus davę regioninės brolijos nariai. Vienas 

delegatas atstovauja dešimčiai amžinuosius įžadus davusių vietinės brolijos narių. Vietinių brolijų 

delegatai ir pakaitiniai delegatai yra renkami 3 metų laikotarpiui Vietinėje rinkimų kapituloje. 

 

78. Regioninė rinkimų kapitula sušaukiama kas trejus metus. Suderinęs su Nacionaline taryba, 

ją sušaukia regioninis ministras, išsiųsdamas delegatams asmeninį kvietimą raštu su nurodyta data ir 

vieta, likus mažiausiai vienam mėnesiui iki Regioninės rinkimų kapitulos pradžios. Regioninei 

rinkimų kapitulai pirmininkauja nacionalinis ministras arba jo delegatas. 

 

79. Regioninėje rinkimų kapituloje 3 metų laikotarpiui yra išrenkami Regioninės tarybos 

nariai, Nacionalinės kapitulos delegatai ir pakaitiniai delegatai. 

 

80. Regioninės kapitulos tvarka yra tokia pati kaip Nacionalinės kapitulos. 

 

Vietinė kapitula 
 

81. Vietinė rinkimų kapitula sušaukiama kas trejus metus. Suderinęs su Regionine taryba, ją 

sušaukia vietinis ministras, asmeniškai informuodamas visus įžadus davusius brolijos narius apie 

Vietinės rinkimų kapitulos datą ir vietą, likus mažiausiai vienam mėnesiui iki Vietinės rinkimų 

kapitulos pradžios. Vietinei rinkimų kapitulai pirmininkauja regioninis ministras arba jo delegatas. 

 

82. Vietinėje rinkimų kapituloje 3 metų laikotarpiui yra išrenkami Vietinės tarybos nariai, 

Regioninės kapitulos delegatai ir pakaitiniai delegatai. 

 

83. Aptarti svarbiems su vietinės brolijos gyvenimu ir veikla susijusiems klausimams taip pat 

gali būti šaukiama Vietinė kapitula. Pasitaręs su vietine taryba ją sušaukia ir jai pirmininkauja 

vietinis ministras. Vietinėje kapituloje dalyvauja Vietinės tarybos nariai ir visi įžadus davę brolijos 

nariai.  

 

84. Vietinės kapitulos tvarka yra tokia pati kaip Regioninės ir Nacionalinės kapitulos. 

 

 

IV. GYVENIMAS BROLIJOJE 

 

Narystė  

 

85. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariu tampama baigus įvesdinimo bei pradinio 

ugdymo laikotarpius ir davus įžadus gyventi Evangelija laikantis OFS Regulos. 

 

86. Skiriamasis Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario ženklas yra TAU kryžius, 

nešiojamas ant kaklo ar įsegtas kaip ženkliukas. Amžinuosius įžadus davusiam nariui išduodamas 

Nacionalinės tarybos patvirtintas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nario pažymėjimas. 

 

87. Visi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariai įsipareigoja reguliariai lankyti 

brolijos susirinkimus, dalyvauti jos gyvenime ir veikloje bei pagal galimybes prisidėti prie brolijos 

finansinių reikmių tenkinimo. 

 

88. Visi amžinuosius įžadus davę nariai turi aktyvų balsą (t.y. gali rinkti) ir pasyvų balsą 

(t.y. gali būti renkami). Laikinųjų įžadų nariai turi tik aktyvų balsą. 
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89. Jei narys nelanko brolijos susirinkimų bei nedalyvauja brolijos gyvenime ir veikloje 

daugiau nei pusę metų, Vietinė taryba turi broliškai pasikalbėti su tokiu nariu ir įvertinti situaciją. 

Jei paaiškėja, kad narys negali dalyvauti brolijos gyvenime dėl objektyvių priežasčių (amžiaus, 

sveikatos, šeimos, darbo, atstumo ir kt.), jis yra atleidžiamas nuo brolijos susirinkimų lankymo ir 

nėra įtraukiamas į kvorumą. Nepaisant to, toks narys tebėra įpareigotas pagal galimybes prisidėti 

prie brolijos finansinių reikmių tenkinimo. Tiek narys, tiek vietinė brolija turi ieškoti alternatyvių 

būdų, kaip išlaikyti vienybę. 

 

90. Bet kuris vietinės brolijos narys turi teisę oficialiu raštu prašyti leisti laikinai pasitraukti iš 

brolijos. Ministrui ir dvasiniam asistentui broliškai pasikalbėjus su prašančiuoju ir išsiaiškinus 

priežasčių pagrįstumą, prašančiajam duodamas laikas galutinai apsispręsti, po kurio Vietinė taryba 

patenkina jo prašymą. 

 

91. Jei brolijos narys nevykdo iš įžadų kylančių įsipareigojimų brolijai ar savo elgesiu 

šiurkščiai prieštarauja OFS Regulai ir Generalinėms Konstitucijoms, Vietinė taryba kalbasi su šiuo 

broliu. Jeigu brolijos narys ir toliau nepakeičia savo elgesio, Vietinė taryba slaptu balsavimu gali 

nuspręsti suspenduoti jo narystę. 

 

92. Nario savanoriškas pasitraukimas ar narystės suspendavimas turi būti užregistruotas 

vietinės brolijos dokumentuose ir apie jį pranešta aukštesnio lygio tarybai. 

 

93. Nario savanoriškas pasitraukimas ar narystės suspendavimas apima aktyvaus ir pasyvaus 

balso teisės atėmimą, pašalinimą iš brolijos susirinkimų ir veiklos, bet nepanaikina pačios narystės 

Pasauliečių pranciškonų ordine. Abiem atvejais toks narys gali raštu kreiptis į vietinės brolijos 

ministrą, prašydamas vėl būti priimtas į broliją. Ištyrusi pateiktas priežastis, Vietinė taryba įvertina 

situaciją ir slaptu balsavimu gali nuspręsti vėl priimti narį į broliją. Šis sprendimas turi būti 

užregistruotas vietinės brolijos dokumentuose ir apie jį pranešta aukštesnio lygio tarybai. 

 

94. Galutinio pasitraukimo iš Pasauliečių pranciškonų ordino atvejai: 

94.1. Narys, norintis galutinai pasitraukti iš Ordino, turi brolijos ministrui pateikti prašymą 

raštu. Ministrui ir dvasiniam asistentui broliškai pasikalbėjus su prašančiuoju ir išsiaiškinus 

priežasčių pagrįstumą, prašančiajam duodamas laikas galutinai apsispręsti, po kurio Vietinė taryba 

patenkina jo prašymą. Galutinis nario pasitraukimas turi būti užregistruotas vietinės brolijos 

dokumentuose ir apie jį pranešta aukštesnio lygio tarybai. 

94.2. Narys yra pašalinamas iš Ordino dėl sunkaus, išorinio, sąmoningo ir teisiškai įrodyto 

įstatymo ar įsakymo pažeidimo. Tokiu atveju, kai pažeidimai yra sunkūs, išoriniai, sąmoningi ir 

teisiškai įrodyti, ministras ir dvasinis asistentas broliškai kalbasi su suinteresuotuoju nariu ir 

informuoja Vietinę tarybą. Nariui duodama laiko apmąstyti ir apsispręsti, o prireikus, suteikiama 

kviestinio ir kompetentingo asmens pagalba. Jei apmąstymų laikas neduoda rezultatų, Vietinė 

taryba kreipiasi į aukštesnio lygio tarybą su prašymu pašalinti narį iš OFS ir prideda visus su byla 

susijusius dokumentus. Kolegialiai ištyrusi prašymą ir su juo susijusius dokumentus aukštesnio 

lygio taryba išleidžia pašalinimo iš Ordino dekretą. 

94.3. Narys, viešai išsižadantis tikėjimo, pažeidžiantis bažnytinę bendrystę, ar kuriam yra 

paskelbta ekskomunika, dėl paties fakto paliauja būti Ordino nariu. Vietinės tarybos prašymu 

aukštesnio lygio taryba surenka įrodymus ir oficialiai paskelbia apie nutrūkusią asmens narystę 

Ordine. 

 

95. Pašalinimo iš Ordino dekretas arba paskelbimas apie nutrūkusią asmens narystę Ordine 

įsigalioja, kai gavusi visą dokumentaciją jį patvirtina Nacionalinė taryba. 
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96. Jei asmuo nesutinka su pašalinimu, jis turi teisę per tris mėnesius pateikti apeliaciją 

aukštesnio lygio tarybai nei priėmusioji sprendimą, po to paeiliui vis aukštesnėms taryboms iki 

CIOFS Prezidiumo bei galutinės instancijos – Šventojo Sosto. 

 

Ugdymas 

 

97. Stojant į broliją prasideda ugdymo, kuris turi tęstis visą gyvenimą, kelias. Už ugdymo 

procesą yra atsakingas pats kandidatas, ugdymo magistras, dvasinis asistentas ir kiti tarybos nariai 

bei visa brolija. 

 

98. Orientavimo laikotarpis, kurio trukmė yra apie tris mėnesius, skirtas atpažinti, ar 

orientuojamasis yra tinkamas pasauliečio pranciškono pašaukimui ir ar turi pagrindines savybes, 

reikalingas būsimajam OFS nariui. 

 

99. Pagrindinės priėmimo į OFS sąlygos: išpažinti katalikų tikėjimą, gyventi dorą ir 

sakramentinį gyvenimą, būti priėmusiam Sutvirtinimo sakramentą (arba jį priimti iki pradinio 

ugdymo laikotarpio pradžios) ir rodyti aiškius pranciškoniško pašaukimo ženklus. Būsimajam OFS 

nariui yra būtinos šios asmens savybės: imlumas ugdymui, gebėjimas aktyviai dalyvauti brolijos 

gyvenime ir misijose, tinkama psichinė sveikata, laisva valia ir stojimo į OFS rimtumas, pakankama 

dvasinė, emocinė, intelektinė ir socialinė branda. 

 

100. Prašymą pradėti Įvesdinimo laikotarpį kandidatas pateikia raštu Vietinei tarybai. Vietinė 

taryba slaptu balsavimu priima nutarimą ir jį praneša kandidatui. 

 

101. Įvesdinimo laikotarpis, kurio trukmė devyni mėnesiai, yra ypatingas maldos laikotarpis, 

kurio metu kandidatas atpažįsta savo pranciškonišką pašaukimą, įsitraukia į brolijos gyvenimą ir 

stengiasi geriau pažinti pranciškoniškąjį gyvenimo būdą. Išimties tvarka įvesdinimo laikotarpį 

galima sutrumpinti iki šešių mėnesių, o prireikus prailginti iki dvidešimt keturių mėnesių. 

 

102. Davę Pažadą Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nariai, pareiškę norą stoti į 

OFS, yra atleidžiami nuo Įvesdinimo laikotarpio. 

 

103. Pradinio ugdymo laikotarpis, kurio trukmė dvidešimt keturi mėnesiai, yra svarbiausias 

laikotarpis, kurio metu vyksta žmogiškas, krikščioniškas ir pranciškoniškas naujoko ugdymas. Šis 

ugdymo laikotarpis yra svarbiausias, nes naujokas studijuoja Regulą ir Generalines Konstitucijas, 

aktyviai įsitraukia į brolijos misijas ir tiria savo pranciškonišką pašaukimą, ruošdamasis viso 

gyvenimo įsipareigojimui – įžadams Pasauliečių pranciškonų ordine. Išimties tvarka pradinio 

ugdymo laikotarpį galima sutrumpinti iki dvylikos mėnesių. 

 

104. Dėl minėtų išimčių sprendžia Vietinė taryba, atsižvelgdama į dvasinio asistento ir 

ugdymo magistro rekomendacijas. 

 

105. Prašymą leisti duoti laikinuosius arba amžinuosius įžadus naujokas pateikia raštu 

Vietinei tarybai, kuri atsižvelgdama į ugdymo magistro ir dvasinio asistento rekomendacijas, slaptu 

balsavimu priima nutarimą ir jį praneša naujokui. 

 

106. Norintis duoti amžinuosius įžadus narys turi turėti pilnus dvidešimt vienerius metus, 

aktyviai dalyvauti pradiniame ugdyme bent vienerius metus ir gauti Vietinės tarybos sutikimą. Prieš 

įžadus visiems naujokams yra privalomos rekolekcijos. 

 

107. Nuolatinio ugdymo laikotarpis prasideda davus amžinuosius įžadus ir tęsia ankstesniais 

etapais pradėtą ugdymą. Šiuo laikotarpiu yra stiprinamas bei atnaujinamas krikščioniškas ir 
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pranciškoniškas pašaukimas, gilinamas pasišventimas evangeliniam gyvenimui. Nuolatinio ugdymo 

laikotarpiu atsivertimo procesas turėtų tapti gyvenimo būdu, o OFS įžadai būti suvokiami kaip 

nuolatinis įsipareigojimas. Per profesų, t.y. įžadus davusių brolijos narių, ugdymą atsinaujina visa 

OFS brolija. 

 

108. Ugdymo procesas susideda iš informacijos, gaunamos per brolijos ugdymo susitikimus, 

formacijos, kuri vyksta dalyvaujant brolijos gyvenime ir veikloje, ir transformacijos, kuri kyla iš 

Evangelijos studijų ir sakramentinio maldos gyvenimo. 

 

109. Visiems brolijos nariams – kandidatams, naujokams ir profesams – privaloma dalyvauti 

brolijos susirinkimuose, ugdymo susitikimuose ir rekolekcijose. Įsitraukimas į vietinę broliją ir 

dalyvavimas jos gyvenime yra priklausymo Pasauliečių pranciškonų ordinui esmė. 

 

110. Vietinės tarybos pritarimu brolijoje gali būti sudarytos veiklos grupės, vienijančios 

panašius interesus turinčius brolijos narius. Šių grupių tikslas – brolijos vardu tarnauti Bažnyčiai, 

įgyvendinant įvairias evangelizacines, socialines ir kt. iniciatyvas. 

 

111. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė ugdymo programa kandidatams, 

naujokams ir profesams turi būti patvirtinta Nacionalinės tarybos ir peržiūrima bent kartą per 

šešerius metus. Nacionalinės ugdymo programos projektą turi parengti Nacionalinės tarybos 

įgaliota darbo grupė. 

 

Svarbiausi renginiai 

 

112. Nacionalinis kongresas yra svarbiausias Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 

susitikimas, organizuojamas bent kartą per trejus metus. Nacionaliniai kongresai gali būti 

organizuojami kartu su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija, į juos kviečiama visa Lietuvos 

Pranciškoniškoji šeima. 

 

113. Nacionalinis ugdymo seminaras yra svarbiausias metinis ugdymo susitikimas, skirtas 

regioninių ir vietinių brolijų ugdymo magistrams ir ministrams. Nacionalinis ugdymo seminaras 

organizuojamas bent kartą per metus. 

 

114. Pašaukimų dienos yra visuomenei atviras renginys, kuriuo liudijama pranciškoniškoji 

charizma bei supažindinama su Pasauliečių pranciškonų ordino dvasingumu ir pašaukimu. 

Pašaukimų dienos organizuojamos nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. 

 

Broliški ir pastoraciniai vizitai 

 

115. Broliškas vizitas išreiškia konkretų rūpinimąsi žemesnio lygio brolija, kurio tikslas 

atgaivinti evangelinę pranciškonišką dvasią, ištikimybę OFS Regulai, teikti pagalbą brolijos 

gyvenimui, sustiprinti Ordino vienybės ryšius bei skatinti veiksmingesnį įsitraukimą į 

Pranciškoniškąją šeimą ir Bažnyčią. 

 

116. Už brolišką vizitą yra atsakingas aukštesnio lygio ministras ir taryba. Broliško vizito 

metu ministras arba jo delegatas susipažįsta su brolijos gyvenimu ir veikla, ugdymo procesu, 

apaštališku gyvybingumu, OFS Regulos ir Generalinių Konstitucijų bei kitų dokumentų laikymusi, 

įsitraukimu į Ordino ir Bažnyčios gyvenimą. Broliškas vizitatorius susitinka su visa brolija ir jos 

grupėmis, su tarybos nariais, ypatingą dėmesį skirdamas ugdomiems ir prašantiems asmeninio 

susitikimo brolijos nariams. Peržiūrimas dokumentų registras ir turto administravimas, parengiama 

ataskaita apie įvykusį vizitą, kuri kartu su pastabomis ir rekomendacijomis perduodama 

vizituojamos ir vizitą atlikusios brolijų taryboms. 
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117. Pastoracinis vizitas išreiškia išskirtinę vienybę su Pirmuoju ordinu (OFM, OFM Conv., 

OFM Cap.) ir TOR bei atnaujina ištikimybę Bažnyčiai ir pranciškoniškajai charizmai, skatina 

pasauliečių pranciškonų ir dvasinių asistentų bendradarbiavimą. 

 

118. Už pastoracinį vizitą yra atsakingi aukštesnių lygių dvasiniai asistentai. Pastoracinio 

vizito metu ypatingas dėmesys skiriamas brolijos ugdymui, liturginiam ir maldos gyvenimui bei 

evangelizacinei misijai. 

 

119. Vizituojamos brolijos ministras ir taryba yra atsakingi už brolijos dokumentų pateikimą 

broliško vizito metu. 

 

120. Prašydamas broliško ir pastoracinio vizito vietinis ministras bent kartą per trejus metus 

kreipiasi į Regioninę tarybą. Prašydamas broliško ir pastoracinio vizito regioninis ministras bent 

kartą per trejus metus kreipiasi į Nacionalinę tarybą. Prašydamas broliško ir pastoracinio vizito 

nacionalinis ministras bent kartą per šešerius metus kreipiasi į CIOFS Prezidiumą ir Generalinių 

dvasinių asistentų konferenciją. 

 

Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) ir Pranciškučių grupės 

 

121. Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) yra jaunimo brolija, Šventosios Dvasios pašaukta 

gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą ir gilinti 

savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine. 

 

122. Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip OFS dalis. Jaupra vadovaujasi OFS 

Regula ir Generalinėmis Konstitucijomis – įkvepiančiais dokumentais, skirtais ugdyti žmogiškam, 

krikščioniškam ir pranciškoniškam pašaukimui asmeniškai ir bendruomenėje. Dėl Jaupra ir OFS 

gyvos savitarpio bendrystės broliškas vadovavimas Pranciškoniškajam jaunimui yra patikėtas 

Pasauliečių pranciškonų ordinui. 

 

123. Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas, esant poreikiui, 

jungiamasi į regionines brolijas. Kiekviena iš šių brolijų yra susijusi su atitinkama OFS brolija. 

Kiekviena vietinė brolija palaiko gyvą savitarpio bendrystę su vietine OFS brolija, iš kurios prašo 

broliško vadovavimo ir keičiasi atstovais savo tarybose. OFS atstovas Jaupra taryboje atlieka 

broliško vadovo pareigas ir yra renkamas atitinkamo lygmens OFS Rinkimų kapituloje. 

 

124. Pranciškoniškasis jaunimas turi savitą struktūrą ir ugdymą. Lietuvos pranciškoniškojo 

jaunimo brolijos Nacionalinis statutas turi būti patvirtintas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 

Nacionalinės tarybos. 

 

125. Atpažinę pasauliečių pranciškonų pašaukimą, Jaupra nariai pavieniui arba grupėmis gali 

pradėti pradinį ugdymą Pasauliečių pranciškonų ordine, kartu priklausydami ir Jaupra brolijai. 

Abiem atvejais kandidatas turi pristatyti asmeninį prašymą vietinės OFS brolijos ministrui. Jaupra 

brolijoje gautas pranciškoniškas ugdymas yra įskaitomas kaip OFS įvesdinimo etapas. 

 

126. Jaupra nariai, norintys duoti OFS įžadus, turi laikytis OFS Regulos, Generalinių 

Konstitucijų ir OFS Apeigyno nurodymų. OFS įžadai užbaigia ir iki galo išpildo Jaupra Pažadą, o 

taip pat nenutraukia narystės Jaupra brolijoje. 

 

127. Skatinama, kad prie Jaupra ir OFS brolijų veiktų paruošiamosios vaikų grupės – 

Pranciškučiai, o Jaupra ir OFS su dvasinių asistentų bei kitų pašvęstojo gyvenimo brolių ar seserų 

pagalba tarnautų ir padėtų šių vaikų ugdymui. 

 



LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINO NACIONALINIS STATUTAS 

PATVIRTINTA Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinio ministro 2018 m. balandžio 28 d. dekretu 
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos patvirtinta 2019 m. sausio 5 d. vertimo redakcija  

 

 

© LIETUVOS PASAULIEČIŲ PRANCIŠKONŲ ORDINAS 

18 

Finansiniai įsipareigojimai 

 

128. Visi naujokai ir profesai turi pareigą prisidėti prie brolijos finansinių reikmių tenkinimo, 

mokėdami Nacionalinės tarybos nustatytą nario mokestį. Vietinė taryba dėl objektyvių priežasčių 

gali atleisti narį nuo šios pareigos. 

 

129. Vietinės brolijos turi remti CIOFS, Nacionalinės ir Regioninės tarybos finansinius 

poreikius reguliariais įnašais, kurių dydį, proporcingą vietinės brolijos narių skaičiui, ir mokėjimo 

tvarką nustato Nacionalinė taryba. Regioninės brolijos turi remti CIOFS ir Nacionalinės tarybos 

finansinius poreikius reguliariais įnašais, kurių dydį, proporcingą regioninės brolijos narių skaičiui, 

ir mokėjimo tvarką nustato Nacionalinė taryba. Apie pasikeitusius ateinančių metų nacionalinės 

brolijos finansinius poreikius, įnašo dydį ir mokėjimo tvarką Nacionalinė taryba turi informuoti 

regionines tarybas einamųjų metų trečio ketvirčio pabaigoje (iki rugsėjo 30 dienos). 

 

130. Visa Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino turima nuosavybė valdoma pagal CIC ir 

Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

131. Likus ne mažiau kaip mėnesiui iki visų lygių Rinkimų kapitulos, taryba turi sudaryti 

Revizijos komisiją, kuri patikrintų brolijoje vykdytą 3 metų finansinę apskaitą. 

 

Brolijų įsteigimas ir uždarymas 

 

132. Vietinei brolijai įsteigti reikia bent penkių amžinuosius įžadus davusių narių. Brolijos 

steigimu, narių ugdymu rūpinasi ir įžadus priima aukštesnio lygio taryba. 

 

133. Kanoniškai vietinę broliją steigia Pirmasis ordinas (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba 

TOR, tačiau būtinas rašytinis vietos ordinaro sutikimas kanoniškai steigiant broliją už Pirmojo 

ordino ir TOR namų ar bažnyčių ribų. 

 

134. Vietinė brolija gali pereiti kito Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) globai, 

jeigu uždaroma kanoniškai broliją įsteigusi Pirmojo ordino provincija ir/ar namai, prie kurių brolija 

buvo įsteigta. Tokiu atveju, gavusi Vietinės tarybos prašymą, Regioninė taryba kreipiasi į 

kompetentingus aukštesniuosius vyresniuosius dėl vietinės brolijos globos. 

 

135. Įsteigtos vietinės ir regioninės brolijos gali būti įtrauktos į Lietuvos Respublikos 

Juridinių asmenų registrą, prieš tai kreipiantis į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministeriją. Tam 

turi būti gautas aukštesnio lygio tarybos raštiškas pritarimas. Įtraukus broliją į Lietuvos Respublikos 

Juridinių asmenų registrą, Juridinių asmenų registro išduoto registracijos dokumento kopija 

nusiunčiama aukštesnio lygio tarybai. 

 

136. Kanoniškai įsteigta vietinė brolija kaip juridinis asmuo pagal savo prigimtį yra amžina. Ji 

pasibaigia, jei yra teisėtai panaikinama kompetentingos valdžios arba jei neveikė šimtą metų po 

paskutinio nario mirties. 

 

137. Vietinėje brolijoje likus mažiau nei keturiems amžinuosius įžadus davusiems nariams, už 

jos globą ir pašaukimų pastoraciją atsakinga Regioninė taryba. Vietinėje brolijoje likus mažiau nei 

trims amžinuosius įžadus davusiems nariams ir nesant kandidatų ar naujokų, Regioninė taryba 

išleidžia dokumentą, kad brolija yra laikinai uždaroma, o likusieji nariai paskiriami į teritoriškai 

artimiausią vietinę broliją. Per 5 metus nepavykus atkurti sustabdytos brolijos veiklos, Regioninė 

taryba kreipiasi į kanoniškai broliją įsteigusį Pirmojo ordino (OFM, OFM Conv., OFM Cap.) arba 

TOR provincijos ministrą su prašymu galutinai panaikinti vietinę broliją. 
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138. Jeigu brolija nustoja veikusi, jos nuosavybę perima aukštesnio lygio brolija. Atkūrimo 

atveju brolija pagal CIC, OFS Regulos ir Generalinių Konstitucijų normas atgauna savo turtą ir 

archyvus. 

 

 

V. STATUTO AIŠKINIMAS IR PATAISOS 

 

139. Teksto neaiškumus ar abejonių keliančias vietas aiškina Nacionalinė taryba, 

atsižvelgdama į CIC, OFS Regulą ir Generalines Konstitucijas, OFS tarptautinės brolijos Statutą, 

Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutą ir Apeigyną. 

 

140. Nacionalinės tarybos teikimu Nacionalinė kapitula turi teisę daryti šio Statuto pataisas. 

Regioninės tarybos turi teisę susipažinti su siūlomų pataisų tekstais bent prieš vieną mėnesį iki 

Nacionalinės kapitulos, kad jas aptartų su vietinėmis brolijomis. Statuto pataisoms, kad jos 

įsigaliotų, turi pritarti du trečdaliai Nacionalinės kapitulos dalyvių ir CIOFS Prezidiumas. 

Nacionalinis statutas įsigalioja, praėjus 14 dienų nuo nacionalinio ministro pranešimo apie gautą 

CIOFS Prezidiumo patvirtinimo dekretą. 

 


