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KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KUNIGŲ TARYBOS IR KONSULTORIŲ KOLEGIJOS
STATUTAS
1. Kauno arkivyskupijos kunigų taryba – tai grupė kunigų, kurie, atstovaudami kunigijai, yra
tarsi arkivyskupo senatas. Jai priklauso pagal teisės normą padėti arkivyskupui arkivyskupijos
valdyme, kad kuo labiau būtų didinamas jam patikėtos Dievo tautos dalies pastoracinis gėris
(plg. kan. 495 § 1). Ji išreiškia kunigiškąją vienybę ir bendrą atsakomybę už visos
arkivyskupijos gerovę.
TARYBOS UŽDAVINIAI
2. Kunigų taryba svarsto klausimus, aktualius visai Kauno Bažnyčios dvasininkijai, rūpinasi
kunigų vienybe bei skatina bendrą atsakomybę už visos arkivyskupijos gerovę.
3. Kunigų taryboje svarstytinus klausimus pateikia Kauno arkivyskupas. Kiekvienas
arkivyskupijos kunigas turi teisę pateikti arkivyskupui ar Kunigų tarybos sekretoriatui
pasiūlymus dėl Tarybos veiklos ar svarstytinų klausimų.
4. Arkivyskupas privalo išklausyti Kunigų tarybos nuomonės svarbiausiais klausimais,
susijusiais su arkivyskupijos valdymu ir nustatytais visuotinės teisės, ypač:
4.1. šaukiant arkivyskupijos sinodą (kan. 461 § 1);
4.2. steigiant parapijas, jas naikinant ar ženkliai keičiant (kan. 515 § 2);
4.3. sprendžiant tikinčiųjų aukų ir dvasininkų atlyginimo klausimus (kan. 531);
4.4. steigiant parapijose sielovados tarybas (kan. 536 § 1);
4.5. suteikiant leidimą bažnyčios statybai (kan. 1215 § 2);
4.6. sprendžiant dėl bažnyčios pastato perleidimo profaniškam naudojimui (kan. 1222
§ 2);
4.7. skiriant vyskupijos mokestį jo jurisdikcijai priklausantiems viešiems juridiniams
asmenims (kan. 1263).
5. Kunigų taryba turi tik patariamojo balso teisę. Savo nuomonę ji pateikia kolegialiai,
pasirūpindama atspindėti visos arkivyskupijos dvasininkijos poreikius, rūpestingai
apsvarsčiusi visus pasiūlymus.
6. Kunigų tarybos sprendimai gali būti skelbiami ir įgyja juridinę galią tik juos patvirtinus
Kauno arkivyskupui.
7. Narystė Kunigų taryboje privalo būti priimta kaip garbės ir pasitikėjimo ženklas, susijęs su
pareiga pasiaukoti dėl arkivyskupijos gerovės ir rūpintis kunigų broliškų ryšių su savo
vyskupu stiprinimo.
TARYBOS SUDĖTIS
8. Kauno arkivyskupijos kunigų tarybą sudaro:
8.1. pačių kunigų slaptu balsavimu išrinkti 12 kunigų;
8.2. pagal pareigas (tik tol, kol jas eina) – vyskupai augziliarai, generalvikaras,
vyskupo vikarai, tribunolo oficiolas, seminarijos rektorius, kunigų seminarijos studijų dekanas,
kurijos kancleris, arkivyskupijos ekonomas, kapitulos pirmininkas;
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8.3. Kauno arkivyskupo paskirti 6 kunigai.
9. Aktyvią ir pasyvią rinkimų teisę turi Kauno arkivyskupijoje įkardinuoti bei kitose
vyskupijose įkardinuoti arba vienuolijoms priklausantys, bet Kauno arkivyskupijoje dirbantys
kunigai.
10. Rinkimai į Kunigų tarybą organizuojami pagal Kauno arkivyskupo patvirtintą reglamentą.
11. Kunigų tarybos kadencija yra penkeri metai. Kiekvienas Kunigų tarybos narys gali būti
perrinktas ar paskirtas kitai kadencijai, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
12. Mirus Kunigų tarybos nariui, Kauno arkivyskupui priėmus jo atsistatydinimą arba negalint
vykdyti savo pareigų dėl teisėje nurodytų priežasčių, Kunigų taryba turi būti papildyta. Į
išrinkto Tarybos nario vietą arkivyskupo dekretu patvirtinamas į Tarybą neįėjęs kunigas,
praėjusiuose rinkimuose gavęs daugiausia balsų. Pagal pareigas įeinančio į Tarybą nario vietą
užima jo įpėdinis. Į paskirtojo nario vietą Kunigų tarybos narį laisvai skiria Kauno
arkivyskupas.
KUNIGŲ TARYBOS VEIKLA
13. Kunigų taryba renkasi į du eilinius posėdžius kiekvienais metais pavasarį ir rudenį.
Neeiliniai posėdžiai gali būti sušaukti bet kada arkivyskupo sprendimu arba vieno trečdalio
Kunigų tarybos narių prašymu.
14. Kunigų tarybą sušaukia ir jos posėdžiams vadovauja Kauno arkivyskupas arba jo paskirtas
Tarybos narys.
15. Kunigų taryba turi nuolatinį sekretoriatą, susidedantį iš Tarybos sekretoriaus ir dviejų
narių. Sekretorių skiria Kauno arkivyskupas, o narius iš savo tarpo slaptu balsavimu pirmame
posėdyje išrenka Tarybos nariai.
16. Kunigų tarybos sekretoriatas surenka ir parengia dokumentus Tarybos posėdžiams,
informuoja Tarybos narius apie šaukiamus posėdžius bent prieš penkiolika dienų iki jų
pradžios, rašo posėdžių protokolus, redaguoja Tarybos priimtus sprendimus, pateikia juos
pasirašyti Kauno arkivyskupui, teikia informaciją apie Tarybos veiklą, tvarko Tarybos
archyvą.
17. Esant reikalui nuodugniau apsvarstyti konkretų klausimą, Taryba gali sudaryti specialią
komisiją, susidedančią iš Tarybos nario bei kitų dviejų kunigų, kurie gali ir nepriklausyti
Tarybai. Tokia komisija per nustatytą laiką savo išvadas pateikia svarstyti Tarybai.
18. Taryba savo sprendimus tvirtina slapto balsavimo būdu. Nutarimas laikomas priimtu, jei
už jį pasisako absoliuti dalyvaujančių Tarybos narių dauguma (pusė plius vienas balsas).
Balsuojant laikomasi Kanonų teisės reikalavimų.
KUNIGŲ TARYBOS BEI JOS NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS
19. Kunigų taryba ir pavieniai jos nariai privalo laikytis šio Statuto.
20. Kiekvienas Kunigų tarybos narys privalo asmeniškai dalyvauti Tarybos ar komisijos,
kuriai priklauso, posėdžiuose. Apie negalėjimą dalyvauti posėdyje privalu motyvuotai pateikti
raštišką paaiškinimą Tarybos sekretoriatui.
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21. Visi Kunigų tarybos nariai privalo išlaikyti paslaptyje posėdžio eigą, jei, esant svarbioms
priežastims, konkrečiu atveju tokį įpareigojimą skiria Kauno arkivyskupas. Visuomet
paslaptyje privalo būti išlaikoma tai, kas susiję su Taryboje svarstomais asmenimis, ir
niekuomet neleidžiama atskleisti posėdžiuose išsakytų konkrečių asmenų nuomonių.
22. Taryba ir jos nariai naudojasi visomis jiems visuotinės Bažnyčios teisės teikiamomis
teisėmis (kan. 443 § 5, 463 § 1 n. 4, 1742 § 1).
KUNIGŲ TARYBOS PALEIDIMAS IR IŠNYKIMAS
23. Jei Kunigų taryba nevykdo jai skirtų uždavinių dėl arkivyskupijos gerovės arba labai
piktnaudžiauja savo įgaliojimais, ji gali būti paleista Kauno arkivyskupo dekretu pagal kan.
501 § 3 nuostatas.
24. Vyskupo sostui tapus neužimtam, Kunigų taryba nebefunkcionuoja, o jos funkcijas atlieka
Konsultorių kolegija (kan. 501 § 2).
KAUNO ARKIVYSKUPIJOS KONSULTORIŲ KOLEGIJA
25. Iš Kunigų tarybos narių Kauno arkivyskupas laisvai paskiria septynių narių Konsultorių
kolegiją, kuri privalo vykdyti Kanonų teisės jai patikėtus uždavinius (kan. 502).
26. Konsultorių kolegijos narių kadencija yra penkeri metai, tačiau jei kadencijos pabaiga
sutampa su neužimto vyskupo sosto laikotarpiu, ji yra pratęsiama. Siekiant institucinio
nepertraukiamumo, Konsultorių kolegija išlaiko savo kompetenciją net ir pasibaigus
kadencijai, kol nebus paskirta kita Kolegija.
27. Konsultorių kolegijos posėdžiams vadovauja Kauno arkivyskupas, o jam esant
sutrukdytam ar sostui neužimtam, arkivyskupijos administratorius. Iki arkivyskupijos
administratoriaus išrinkimo posėdžiui vadovauja šventimais vyriausias Konsultorių kolegijos
narys kan. 502 §§ l, 2).
28. Kauno arkivyskupas privalo išklausyti Konsultorių kolegijos nuomonės:
28.1. prieš skirdamas arkivyskupijos ekonomą (kan. 494 § l);
28.2. prieš atleisdamas arkivyskupijos ekonomą jo kadencijos metu (kan. 494 § 2);
28.3. prieš priimdamas ekonominius sprendimus, turinčius svarbią įtaką materialinei
vyskupijos padėčiai (kan. 1277).
29. Kauno arkivyskupas privalo gauti Konsultorių kolegijos pritarimą tais atvejais, kurie yra
aiškiai įvardyti visuotinėje teisėje, bei aiškiai įvardytais ypatingos valdymo galios atvejais,
nustatytais Vyskupų Konferencijos (kan. 1277).
30. Esant neužimtam arkivyskupo sostui:
30.1. arkivyskupijos administratorius negali ekskardinuoti ir inkardinuoti kunigų bei
leisti persikelti į kitą partikuliarinę Bažnyčią negali per vienerius metus nuo neužimto vyskupo
sosto datos, vėliau tai gali daryti tik gavęs Konsultorių kolegijos pritarimą (kan. 272);
30.2. paskirtas vyskupas kanoniškai perima arkivyskupijos valdymą, pateikdamas
apaštališkąjį raštą Konsultorių kolegijai (kan. 382 § 3);
30.3. vyskupas koadjutorius perima savo pareigas, pateikdamas apaštališkojo
paskyrimo raštą vyskupijos vyskupui ir Konsultorių kolegijai (kan. 404 § 1);
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30.4. jeigu nėra vyskupo koadjutoriaus ir nėra asmenų, apie kuriuos kalbama kan. 413
§ 1, Konsultorių kolegija išrenka kunigą valdyti arkivyskupiją (kan. 413 § 2);
30.5. iki arkivyskupijos administratoriaus paskyrimo arkivyskupijos valdymą perima
vyskupas augziliaras, jeigu jų būtų keli – vyriausias paskyrimu; jeigu nebūtų vyskupo
augziliaro – Konsultorių kolegija, nebent Šventasis Sostas būtų numatęs kitaip. Valdymą
perėmęs asmuo privalo tuojau pat sušaukti Konsultorių kolegiją, kad būtų išrinktas
arkivyskupijos administratorius (kan. 419);
30.6. per aštuonias dienas nuo žinios apie neužimtą arkivyskupo sostą gavimo
Konsultorių kolegija privalo išrinkti arkivyskupijos administratorių, kuris valdo arkivyskupiją,
vadovaudamasis kan. 502 § 3 nuostatomis (kan. 421 § 1);
30.7. arkivyskupijos administratorių gali nušalinti tik Šventasis Sostas. Galimą
atsistatydinimą administratorius privalo įteikti Konsultorių kolegijai, kuri neturi pareigos
atsistatydinimo priimti. Nušalinus arkivyskupijos administratorių, jam atsistatydinus ar mirus,
Konsultorių kolegija privalo išrinkti naują arkivyskupijos administratorių pagal kan. 421
nuostatas (kan. 430 § 2);
30.8. arkivyskupijos administratorius kurijos kanclerį ir notarą gali atleisti, tik gavęs
Konsultorių kolegijos sutikimą (kan. 485);
30.9. esant neužimtam arkivyskupo sostui Kunigų taryba paleidžiama, o jos funkcijas
vykdo Konsultorių kolegija (kan. 501 § 2);
30.10. arkivyskupijos administratorius siunčiamuosius raštus pasauliečiams
dvasininkams gali suteikti tik gavęs Konsultorių kolegijos sutikimą (kan. 1018 § 1);
30.11. privaloma laikytis kanonų: 422, 833, 1292 § 1 nuostatų.
BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
31. Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos ir konsultorių kolegijos statuto nuostatai turi būti
aiškinami pagal Kanonų teisės kodekso normas bei Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo
nutarimus. Autentiškai Statutą aiškina ir neaiškumus sprendžia Kauno arkivyskupas.
32. Šį statutą gali keisti Kauno arkivyskupas savo iniciatyva arba pasiūlius Kauno
arkivyskupijos kunigų tarybai.
33. Šis Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos ir konsultorių kolegijos statutas įsigalioja nuo jo
paskelbimo dienos.
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