
 

 

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas  
Karių evangelinės sielovados distriktas  

 

LIETUVOS KARIUOMENĖS EVANGELINĖS SIELOVADOS 

 
STATUTAS 

 

Įžanga 
Remdamasis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos 

ministerijos susitarimu Dėl evangelikų reformatų Bažnyčios sielovados patarnavimų teikimo Lietu-

vos Respublikos kariuomenei, 2014 m. rugsėjo 1 d., Nr. 2SU-136 ir Lietuvos evangelikų reformatų 

Sinodo Kanonu I-2016N, Dėl bažnytinės institucijos evangelinės sielovados misijai Lietuvos ka-

riuomenėje yra patvirtinamas šis statutas. 

 

Sąvokos 

Distriktas - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios administracinis vienetas, didesnis už parapiją 

ir mažesnis už nacionalinį Sinodą, apjungia kelias ar daugiau vietinių bendruomenių - parapijų. Ka-

rių evangelikų sielovados distriktą sudaro atskiri evangeliniai kapelionatai - vietovės, kur kapelionai  

vykdo savo misiją kariuomenėje, atitinkamo karinio dalinio dislokacijos vietovėje. 

 

Dvasiniai patarnavimai, sielovada - Dievo Žodžio skelbimas, viešos ir privačios maldos, asmeninai 

pokalbiai (išpažintys), tikėjimo paliudijimas, pamaldų laikymas, ligonių lankymas, sutuoktuvių pa-

laiminimai, katekizacija, Krikštas, Viešpaties Vakarienės šventimas ir kt. patarnavimai, kurie pa-

šventinami Dievo Žodžiu ir malda, giesme.  

 

Evangelikai, ekumeniškai bendradarbiaujantys su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Lietuvos 

evangelikų Bažnyčios, su kuriomis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia - Sinodas turi oficia-

lius tikslinius arba vietinius susitarimus (Kėdainių jungtinio Sinodo deklaracija (XVII a.); Panevė-

žio, 2014 m.) ar tarptautinius (Leuenbergo, 1973; Sandomiero, 1570) ir susitarimus, kuriuose suta-

riama dėl tarpbažnytinio ir tarpdenominacinio evangelikų bendradarbiavimo. 

 
Evangelinio ekumenizmo nuostata - Dievo šventoje Trejybėje išpažinimas ir esminės Evangelijos 

Tiesos: Jėzus Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus yra Viešpats (Fil 2,11); Biblija - tikras ir įkvėptas Dievo 

Žodis (2 Tim 3, 16-17) ir teologinio mokymo pagrindai: "5 Reformacinės Solos", "Naujasis Miesto 

katekizmas" ir konkretus asmeninis tikėjimo išpažinimas, pagal konkrečios evangelikų denominaci-

jos tikėjimo išpažinimo oficialų mokymą. Laisvė kartu klausytis Dievo Žodžio,  melstis ir giedoti - 

šlovinti Dievą. Denominacinio prozelitizmo netolerancija. 

 

Generalinis superintendentas - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vyriausias dvasininkas ir 

vykdantysis vadovas, renkamas Lietuvos evangelikų reformatų Sinode 3 metų kadencijai iš patyru-

sių dvasininkų. Kadencijų skaičius neribojamas. Yra atsakingas prieš Lietuvos evangelikų reforma-

tų Konsistoriją ir Sinodą. 

 

Kolegialus sprendimas - Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės terminas, kuris nusako 

bažnytinio administracinio vieneto vadovo sprendimus, turinčius teisinę galią (Gdansko agenda 

1639, Forma U.S.,VI; XII. p327-328; Forma U.P.S. I p.338; IX p. 340; Senjorato regula, Kan.III-

2004,5 (Kan.II-2006,4) Šiuos sprendimus vadovas priima asmeniškai, prieš tai informavęs apie ke-

tinamą priimti sprendimą ir pasitaręs su savo kolegomis - atsakingais Bažnyčios vyresniaisiais, ati-

tinkamo vieneto aukštesnės vyresniųjų kolegijos nariais (pvz.: Konsistorija, parapijos vyresniųjų 

valdyba, taryba, sueiga). Šie sprendimai įrašomi į sprendimų knygas ir patvirtinami vadovo parašu.  
 

Karių evangelinės sielovados distrikto sinodas - atstovų sueiga - Lietuvos evangelikų reformatų baž-

nytinė teisė nurodo bažnytinių vienetų - distriktų organizavimą. Distriktas yra Bažnyčios administ-



 

 

racinis vienetas, apjungiantis parapijų (bendruomenių) grupę teritoriniu ar kitu parapijų grupės ad-

ministravimui patogiu principu.  Distrikto superintendentas, kartą per metus, svarbiausiems klausi-

mams jo administruojamame vienete išspręsti, šaukia distriktinius sinodus (Gdansko agenda 1639, 

Forma O.S.p.348)    

 

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios aukštesnioji 

valdymo institucija, renkama Lietuvos evangelikų reformatų Sinode iš 4 dvasininkų ir 4 pasaulieti-

nių vyresniųjų. Konsistorija kolegialiai priima protokolinius sprendimus, todėl įvairiais istoriniais 

laikotarpiais dar buvo vadinama Sinodo Kolegija.  

 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios aukščiausioji 

valdymo institucija. Ją sudaro visi Bažnyčios ordinuoti dvasininkai, Sinodo kuratoriai - pasaulieti-

niai vyresnieji ir parapijose išrinkti delegatai. Sinodas priima kanonus ir memorialus - bažnytinės 

teisės svarbiausius dokumentus.  

 

Sinodo misijos sprendimas - Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės aktas - kanonas, ku-

riuo dvasininkui yra suteikiami skirtingo lygmens tarnystės įgaliojimai ir paskiriama tarnystės vieta.  

 

Superintendentas - (nuo lot. superattendentes arba gr. επίσκοπος - prižiūrėtojas, globotojas) Sinodo 

sprendimu ordinuotas vyresnysis kunigas. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vyresnysis 

dvasininkas, paskirtas vadovauti nacionalinės Bažnyčios daliniam Sinodo administraciniam vienetui 

- distriktui. 

 

I SKYRIUS. Lietuvos kariuomenės evangelinės sielovados bažnytinė institucija - Ka-
rių evangelinės sielovados distriktas 
 

1 straipsnis 
Lietuvos kariuomenės evangelinės sielovados distriktas - Lietuvos evangelikų reformatų kanoninėje 

teisėje prilyginamas Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Sinodo organizaciniam vienetui - 

distriktui, vadinamas: Karių  evangelinės sielovados distriktu (toliau - Karių distriktas). Jam va-

dovauja Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo ordinuotas vyresnysis kunigas - superintendentas. 

Jis yra Karių distrikto vykdantysis vadovas ir eina evangelikų vyriausio karo kapeliono pareigas. 

 

2 straipsnis 
Karių distriktas veiklą vykdo vadovaujantis:  

1. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministe-

rijos susitarimu (toliau - Susitarimas); 

2. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo bažnytinės teisės normomis: 

1) generalinio superintendento kolegialiais sprendimais; 

2) Konsistorijos protokoliniais sprendimais; 

3) Sinodo kanonais ir memorialais; 

3. šiuo Lietuvos kariuomenės evangelinės sielovados Statutu. 

 
3 straipsnis 
Karių distrikto tikslai - rūpintis Evangelijos skelbimu Lietuvos  kariuomenėje, joje tarnaujančių ka-

rių (jūreivių) ir/ar  jų šeimos narių: 

1. evangelikų reformatų ir evangelikų, ekumeniškai bendradarbiaujančių su Lietuvos evangeli-

kų reformatų Bažnyčia (toliau - evangelikų) ir kitų pageidaujančių asmenų, sielovada; 

2. karių dvasiniam ugdymui skirtų elektroninių informacinių platformų kūrimu, palaikymu bei 

literatūros rengimu, leidimu ir platinimu; 

3. evangelikų karinio dvasinio paveldo išlaikymu per jam deramą dvasinį patarnavimą; 

4. ruošti šaukiamojo amžiaus evangelikų dvasininkus karo kapeliono tarnystei. 

 



 

 

4 straipsnis 
Karių distrikto misijai priklauso:   

1. Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys evangelikai kariai ir civiliai; 

2. karių šeimų nariai evangelikai; 

3. evangelikai, besimokantys karo mokyklose, nuolatos dirbantys karo ligoninėse ir kitose ka-

riuomenės institucijose;  

4. evangelikai, vykdantys Karių distrikto superintendento jiems pavestą ilgalaikę arba laikiną 

užduotį. 

 

5 straipsnis 
Karių distrikto raštinė yra ten, kur reziduoja Karių distrikto superintendentas. Karių distrikto pa-

grindiniai maldos namai yra Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia, kur ilsisi evangelikų refor-

matų protektorių ir Sinodo kuratorių, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės vadų - lauko 

ir didžiųjų etmonų kunigaikščių Kristupo I Radvilo Perkūno ir Jonušo Radvilo palaikai.   
 

II SKYRIUS. Karių distrikto superintendentas - Lietuvos kariuomenės evangelikų vy-
riausias kapelionas (toliau - vyriausias kapelionas) 
 

6 straipsnis 
1. Generalinis superintendentas laisvai skiria vyriausiąjį kapelioną, (Susitarimo 2.1 straipsnis) 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kanoniniu sprendimu ordinuotą ir Sinodo misijos spren-

dimu paskirtą Karių distrikto superintendentą. 

2. Generalinis superintendentas gali nušalinti nuo pareigų vyriausią kapelioną: 

1) pasiekus valstybės įstatymų nustatytą amžiaus ribą karo kapeliono tarnyboje;  

2) pasibaigus paskyrimo nustatytam laikui, jei šis buvo nustatytas;  

3) jam dėl teisėtų priežasčių atsistatydinus;  

4) dėl teisėtos ir protingos priežasties. 

5) Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo nutarimu. 

 
7 straipsnis 
Vyriausias kapelionas: 

1. Vadovauja Karių distriktui, pagal jam bažnytinės teisės suteiktus superintendento įgalioji-

mus - Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios-Sinodo bažnytinės teisės normas.  

2. Organizuoja karių distrikto veiklą, suformuodamas evangelinės sielovados vietinės veiklos 

vienetus - evangelinius kapelionatus, skiria jiems vadovus. 

3. Bendradarbiauja su evangelikų bažnytinių institucijų ir bažnytinių vienetų dvasininkais, kitų 

krikščioniškų konfesijų kariuomenės kapelionais.  

4. Kariniuose daliniuose ir kitose kariuomenei skirtose vietose tarnaujantys evangelikai, patei-

kę asmeninį prašymą, vyriausiojo kapeliono kolegialiu sprendimu yra įtraukiami į Karių distrikto 

tikinčiųjų metrikas. Priklausomybė Karių distriktui nekeičia ir nepanaikina karių evangelikų pri-

klausomybės jų denominacijos bendruomenėms.  

5. Vyriausias kapelionas rūpinasi kandidatų į karo kapelionų pareigas ugdymu ir jo nuožiūra 

Karių distrikto kandidatai kapeliono ar vicekapeliono tarnystei gali būti ugdomi bet kurioje Lie-

tuvos ar užsienio kapelionų ugdymo institucijoje, kompetentingų organizacijų ar asmenų veda-

muose kapelionų mokymuose ar kursuose. 

 

8 straipsnis 
Vyriausias kapelionas yra Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo narys. 

 

9 straipsnis 
Esant neužimtoms vyriausio kapeliono pareigoms ar tuo atveju, kai vyriausiam kapelionui yra su-

trukdyta eiti jo pareigas, ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas ar jį pava-

duojantis vicesuperintendentas nenusprendžia kitaip, Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija, 



 

 

laikydamasi Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės ir Lietuvos Respublikos Krašto ap-

saugos ministerijos susitarimo, skiria laikinai einantį pareigas vyr. kapelioną - Karių distrikto admi-

nistratorių. 

 

III SKYRIUS. Karių distrikto dvasininkai 
 

10 straipsnis 
1. Dvasininkai, paskirti Lietuvos kariuomenės evangelinei sielovadai, vadinami kariuomenės 

arba karo evangelikų kapelionais (toliau - kapelionas); jų teisės ir pareigos prilyginamos kunigų 

ir katechetų teisėms ir pareigoms, kaip tai nustatyta Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinėje 

teisėje. 

2. Karių distrikto dvasininkiją sudaro evangelikų dvasininkai, prieš tai gavę savo bendrijų va-

dovybių leidimą ir Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento sprendimu paskir-

ti tarnauti kapeliono  pareigose. 

3. Kapelionai bendradarbiauja su evangelikų bažnytinių institucijų ir bažnytinių vienetų dvasi-

ninkais, kitų krikščioniškų konfesijų kariuomenės kapelionais. 

4. Karių distrikte kapelionai laikinai eina Lietuvos evangelikų reformatų dvasininko pareigas 

vyr. kapeliono nurodytoje vietoje.  

5. Šio Statuto 10 str. 1., 2. ir 4. dalys turi laikinumo pobūdį, kol nebus gautas Lietuvos evange-

likų reformatų Sinodo kanoninis patvirtinimas ir duota kapeliono misijos priesaika. Kapeliono 

pagrindinę tarnystės vietą ir įgaliojimus patvirtina Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas.   

6. Kapelionai pradeda eiti nuolatines pareigas įsigaliojus Sinodo misijos kanonui (-ams) apie 

kapelionų įgaliojimus ir paskyrimo vietą. 

7. Kandidatus į kapelionus vyriausiasis kapelionas pristato Lietuvos evangelikų reformatų 

Dvasininkų sesijai, gavęs jos rekomendaciją, teikia Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijai 

ir jai pritarus, generalinis superintendentas kolegialiu sprendimu skiria savo pasirinktą kandidatą 

kapeliono pareigoms. Kapeliono pašaukimo ir tarnystės bandomasis laikotarpis laikomas baigtu 

po Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo patvirtinimo misijos kanonu, kaip tai numatyta 10 sk. 

5 dalyje.  

 

11 straipsnis 
Šio Statuto 3 skyriuje minimų evangelikų bendruomenių dvasininkai įtraukiami į Karių distriktą,  

bendratarnystės (Co-Mission) pagrindais, pagal Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinės teisės 

normas, suderinus su vietinių bendruomenių ar bendrijų vadovybe.  

 

12 straipsnis 
Vadovaujant evangelikų vyriausiam kapelionui bei kapelionams, į sielovadinę tarnystę gali būti 

įtraukti ir tinkamai dvasiškai bei šiai tarnystei pasirengę pasauliečiai. 

 

13 straipsnis 
Vyriausias kapelionas gali, iš anksto susitaręs su atitinkamos evangelikų bendruomenės ar bendrijos 

vadovybe, laikinai ir konkrečiam tikslui priimti vietinių bendruomenių dvasinius tarnautojus tarnau-

ti kariuomenės sielovadoje. Jie vadinami karo evangelikų vicekapelionais tol, kol dirba kariuome-

nės sielovadoje, tačiau jurisdikcijos atžvilgiu jų statusas neprilygsta paskirtų kariuomenės kapelionų 

statusui. 

 

14 straipsnis 
Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Krašto apsaugos ministerijos susitarimu kapelionams, 

paskirtiems rūpintis kariuomenėje tarnaujančių evangelikų sielovada, Kariuomenės vadovybė suda-

ro sąlygas sielovadinei veiklai. (žr. Susitarimas Nr. 2SU-136 #1 ir #4 straipsniai) 

 

 

 



 

 

15 straipsnis 
1. Rengdami tikinčiuosius priimti sakramentus bei palaiminimus, kapelionai privalo atsižvelgti 

į ruošiamojo kario asmeniškai išpažįstamą evangelinį tikėjimą, jame pastiprinti evangelinio 

ekumenizmo nuostatoje. 

2. Kapelionai ruošia karius evangelikus santuokos palaiminimui laikydamiesi Lietuvos evan-

gelikų reformatų bažnytinėje teisėje nustatytų normų, išskyrus atvejus, kai karys evangelikas 

santuokos palaiminimą pasirenka savo denominacijos vietinėje bendruomenėje. 
 

17 straipsnis 
Evangeliniuose kapelionatuose, kapelionai privalo vesti evangelinio kapelionato metrikas. Kiekvie-

nų metų pabaigoje šių metrikų informacija turi būti perduota Karių distrikto raštinei ir saugomi jos 

archyve drauge su kitais Karių distrikto dokumentais. 

 

18 straipsnis 
1. Kariuomenės kapelionus skiria, perkelia, suspenduoja ir atleidžia generalinis superintenden-

tas vyriausio kapeliono teikimu. Kapelionai, paskirti misijos kanonu, iš pareigų yra atleidžiami 

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimu.  

2. Kariuomenės kapelionai taip pat netenka pareigybės: 

1) jiems pasiekus valstybės įstatymų nustatytą amžiaus ribą;  

2) pasibaigus paskyrimo nustatytam laikui;  

3) jiems dėl teisėtų priežasčių atsistatydinus;  

4) juos pašalinus iš pareigybės dėl teisėtos ir protingos priežasties; 

5) Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo sprendimu. 

 

IV SKYRIUS. Karių distrikto valdymas 
 

19 straipsnis 
Vyriausias kapelionas - administruoja Karių distriktą: 

1. Žodiniais nurodymais ir rašytiniais sprendimais -  Lietuvos evangelikų reformatų bažnytinė-

je teisėje veikiančiu superintendento kolegialių sprendimų principu, būdingu distrikto valdymo 

pakopai. Rašytiniai nurodymai registruojami Karių distrikto superintendento kolegialių sprendi-

mų knygoje.   

2. Protokoliniais sprendimais, kurie yra Karių distrikto sinoduose - atstovų sueigose - priimti 

nutarimai. 

3. Generalinio superintendento kolegialiais sprendimais aukščiausioje Karių distrikto valdymo 

pakopoje.  

 

20 straipsnis 
Vyriausio kapeliono nuožiūra Karių distrikto administravimui pašaukiami tarnautojai (sekretorius, 

finansininkas, etc). 

 

21 straipsnis 
Karių distrikto sinodas - atstovų sueiga (toliau - atstovų sueiga) - kviečiama vyriausio kapeliono 

rašytiniu sprendimu arba Generalinio superintendento kolegialiu sprendimu. Sueigą sudaro evange-

likų karo kapelionai, vicekapelionai, kiti tarnautojai ir vietiniame evangeliniame kapelionate išrink-

tas delegatas, bei visi Karių distrikto kariai evangelikai - sueigos dalyviai. Sprendžiamojo balso tei-

sę Karių distrikto sinoduose turi generalinis superintendentas, vyriausias kapelionas ir kapelionai 

bei evangeliniuose kapelionatuose išrinkti delegatai. Karių distrikto dalyvio ir pasisakymo teisę ja-

me turi visi Karių distrikto tikintieji - evangelikai.   
 

22 straipsnis 
Vyriausiam kapelionui padeda Karių distrikto dvasininkų sueiga, Lietuvos evangelikų reformatų 

bažnytinės institucijos, pagal sutarimą kitos evangelikų bažnytinės institucijos.  



 

 

 

V SKYRIUS. Karių distrikto teisminė tvarka 
 

23 straipsnis 
Bažnytinio pobūdžio teisminiuose procesuose, kuriuose svarstomos bylos, susijusios su Karių dist-

rikto tikinčiaisiais, kompetencija pirmoje instancijoje priklauso Lietuvos evangelikų reformatų 

Konsistorijai, o antroje instancijoje – Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui. 

 

VI SKYRIUS. Baigiamieji potvarkiai 
 

24 straipsnis 
Kiti klausimai, susiję su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios - Sinodo bei Karių  distrikto ir 

Krašto apsaugos ministerijos tarpusavio santykiais, sprendžiami laikantis sutarties nuostatų (plg. 

Sutarties 10 str.). 

 

25 straipsnis 
Šis statutas įsigalioja, jį patvirtinus Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos protokoliniu 

sprendimu ir Generaliniam superintendentui paskelbus jį oficialiai Lietuvos evangelikų reformatų 

Bažnyčios interneto svetainėje. 

 

 

  
Soli Deo gloria! 

2019 

Biržai 

 

 

 

 

Kurat. Nerijus Krikščikas 

Konsistorijos prezidentas 

 Kun. Tomas Šernas  

Generalinis superintendentas   
 


