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I. Bendrosios nuostatos

1. Oficialus Seminarijos pavadinimas - Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų

seminarija. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pavadinimui taip
pat gali būti naudojama santrumpa – TKS.
2. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija yra Romos Katalikų Bažnyčios
institucija, įsteigta Telšių Vyskupo Justino Staugaičio 1927 m., sovietinės valdžios uždaryta
1946 m., atkurta 1989 m. rugpjūčio 20 d. Telšių Vyskupo Antano Vaičiaus.
3. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos steigėjas – Telšių Vyskupas.
4. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija (toliau-TKS) yra Lietuvos
Respublikos nevalstybinė studijų ir mokslo įstaiga, teikianti aukštąjį išsilavinimą pagal
teologijos mokslų krypties studijų programas bei rengianti Telšių vyskupijai išsilavinusius
ir savajam pašaukimui subrendusius kunigus.
5. TKS veikia vadovaudamasi Katalikų Bažnyčios kanonų teisės (CIC) normomis, Apaštalų
Sosto norminiais dokumentais, Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimais, vyskupijos
Ordinaro nustatytomis taisyklėmis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu,
Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir
taip pat šiuo statutu.
6. TKS yra juridinis
asmuo pagal Katalikų Bažnyčios kanonų kodeksą ir Lietuvos
Respublikos įstatymus. TKS turi antspaudą su savo pavadinimu bei sąskaitas bankuose.
7. TKS yra tiesiogiai pavaldi Telšių Vyskupui, o aukščiausias jos autoritetas yra Apaštalų
Sostas.
8. TKS bendradarbiauja su kunigų rengimo institucijomis ir katalikiškomis mokslo įstaigomis,
ir kitomis institucijomis bei ūkio subjektais.
9. TKS ūkiniais metais laikomi kalendoriniai metai.
10. TKS veiklos trukmė neribota.
11. TKS registruota buveinė yra Katedros g. 6, Telšiai LT- 5610.
II. TKS tikslai ir veikla
12. TKS yra uždara katalikiška kunigystei besirengiančių jaunuolių bei jų vadovų, pedagoginio

ir aptarnaujančio personalo bendruomenė, kurios veikla grindžiama studijų,mokslo ir
sielovados vienove, akademine laisve bei autonomija, kurią nustato šis statutas, Katalikų
Bažnyčios teisės normos ir Lietuvos įstatymai.
13. Svarbiausi TKS tikslai:
13.1. rengti kunigus Telšių vyskupijai;
13.2. organizuoti studijas ir teikti mokymą teologijos mokslų kryptyje;
13.3. vykdyti mokslo tyrimus, kaupti mokslo žinias, plėtoti kūrybinę veiklą bei kultūrą,
puoselėti akademinės ir dvasinės bendruomenės tradicijas;
13.4. dalyvauti tikinčiųjų grupių sielovadoje, parapijų ir mokyklų katechezėje;

13.5. skleisti krikščioniškojo humanizmo idėjas ir teologijos mokslo žinias;
13.6. šviečiamąja, kultūrine ir dvasine veikla skatinti regiono ir visos šalies plėtrą.
14. TKS gali steigti ir likviduoti fakultetus, katedras, kitus padalinius, reikalingus
konsultavimui, studijoms ir sielovadai.
15. Neatskiriama TKS struktūros dalis yra biblioteka.
III. TKS valdymas ir administravimas
16. Telšių Vyskupo kompetencijai priklauso svarbiausieji TKS valdymo ir administravimo

klausimai. Telšių Vyskupas skiria ir atleidžia iš pareigų TKS Rektorių, Vicerektorių studijų
reikalams = studijų prefektą, Vicerektorių finansiniams ir ūkiniams reikalams =
prokuratorių, dvasios Tėvą, Ugdytojus ir Dėstytojus.
17. Rektorius:
17.1. vadovauja visai ugdymo, mokslinei, administracinei ir ūkinei veiklai;
17.2. atstovauja TKS visose valstybės institucijose ir įstaigose, taip pat santykiuose
su
kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
17.3. pateikia ataskaitas Telšių Vyskupui apie mokslinę, ugdymo bei ūkinę TKS
veiklą
bei jos personalą;
17.4. pateikia Telšių Vyskupui TKS dėstytojų kandidatūras;
17.5. skiria ir atleidžia iš pareigų Bibliotekarijų ir Sekretorių; priima ir atleidžia iš
pareigų bei sudaro sutartis su kitais TKS darbuotojais, atliekančiais technines ir
pagalbines funkcijas;
17.6. atsižvelgiant į aktualius poreikius, įdarbina reikiamą skaičių atitinkamos
kvalifikacijos aptarnaujančio personalo, kuris pagal nurodymus rūpinasi tam tikra
sritimi.
17.8. atsako už visapusišką auklėtinių parengimą ir TKS administravimą;
17.9. leidžia visiems darbuotojams ir seminaristams privalomus įsakymus;
17.10. užtikrina TKS turto apsaugą bei normalių darbo ir studijų sąlygų sukūrimą;
17.11. priima ir šalina TKS studentus.
18. Vicerektorius yra artimiausias Rektoriaus patarėjas bei bendradarbis, o Rektoriui nesant
- vykdo jo funkcijas.
19. Dvasios
Tėvas
ypatingu
būdu
rūpinasi
ir
yra
atsakingas
už
kunigystėskandidatųpašaukimo ugdymą bei jų dvasinį pasirengimą.
20. Studijų Prefektas:
20.1. pagal Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos įstatymus sudaro bei prižiūri studijų
programas, rengia mokymo planus ir koordinuoja atskiras disciplinas;
20.2. organizuoja ir prižiūri egzaminų komisijos darbą;
20.3. tvarko visą medžiagą, susijusią su asmenų įrašymu į studentų sąrašus
beiišbraukimu iš jų;
20.4. tiesiogiai tvarko studijų dokumentus;
20.5. studijų srityje palaiko ryšius su kitomis seminarijomis bei studijų ir mokslo
įstaigomis;
20.6. prižiūri seminaristų studijas ir egzaminus.
21. Ugdytojai:
21.1. atsako už klierikų auklėjimą ir jų suformavimą kunigystei;
21.2. padeda Rektoriui, Vicerektoriui ir Studijų Prefektui įvykdyti jų pavestas
užduotis;
21.3. rūpinasi bendrosios tvarkos palaikymu TKS.

22. Prokuratorius:
22.1. rūpinasi ir yra atsakingas už visus ekonominius reikalus;
22.2. veda buhalterinę apskaitą;
22.3. rūpinasi TKS pastatais, nuosavybės teise ar kitu pagrindu valdomu, naudojamu
ar disponuojamu nekilnojamu ir kilnojamu turtu;
22.4. sprendžia iškylančius buities klausimus;
22.5. atsiskaito už savo veiklą Rektoriui.
23. Bibliotekarijus:
23.1. rūpinasi knygų fondo, reikalingo filosofijos-teologijos studijoms, sudarymu;
23.2. palaiko ryšius su dėstytojais ir atsižvelgia į jų poreikius;
23.3. prenumeruoja laikraščius, žurnalus ir mokslo periodinius leidinius;
23.4. pateikia Rektoriui ataskaitą apie svarbiausius skaitytojų poreikius.
24. Sekretorius atlieka visus reikalingus raštinės darbus.

IV. TKS mokslinis - pedagoginis personalas
25. TKS dėstytojus skiria ir atleidžia iš pareigų Telšių Vyskupas.
26. Dėstytojais pagal nustatytus kvalifikacinius kriterijus gali būti priimami aukštos
moralėsasmenys,turintysatitinkamusmoksliniuslaipsniusiraukštojomokslo kvalifikaciją.
27. Dėstytojai bendradarbiauja su TKS vadovybe, atsižvelgdami į studijų ir ugdymo
visumą.
28. Dėstytojai organizuoja bendramokslinę veiklą bei rengia įvairius mokslinius
seminarus.
29. TKS turi teisę kviestis kitų Lietuvos Respublikos ir užsienio studijų, mokslo įstaigų ar
kitų institucijų dėstytojus bei mokslo darbuotojus ir jais keistis. Sprendimus šiuo
klausimu priima Telšių Vyskupas Rektoriaus teikimu.

V. Studijos ir studentai
30. Už seminaristų dvasinį ir mokslinį paruošimą yra atsakinga visa TKS vadovybė.
31. Studijos TKS organizuojamos pagal teologijos krypties programas, Švietimo ir mokslo
ministerijos nustatyta tvarka įregistruotas Studijų ir mokymo programų registre.
32. TKS organizuojamos nuosekliosios vientisosios studijos, kurių trukmė - šešeri metai.
Pirmieji dveji metai skiriami filosofijos studijoms, likusieji ketveri - teologijos.
33. Studijų programos turi būti patvirtintos Telšių Vyskupo ir privalo atitikti Katalikiškojo
Auklėjimo Kongregacijos dokumento Ratio studiorum nuostatus.
34. Į TKS priimami jaunuoliai, norintys būti kunigais, turintys vidurinį išsilavinimą,
praktikuojantys katalikai, pateikę klebono liudijimą. Jie turi išlaikyti stojamuosius
egzaminus ir gauti Telšių Vyskupo pritarimą.
35. Seminaristui būtinos šios savybės: sąmoningas ir laisvas pašaukimo priėmimas, tvirtas
tikėjimas, tiesi intencija, nepriekaištingas moralumas, gera psichinė ir fizinė sveikata,
pajėgumas priimti celibatą, sugebėjimas gyventi bendruomenėje, gebėjimas ugdyti
dvasinį gyvenimą. Kandidatai kunigystei išmintingai atrenkami per visą ugdymo
laikotarpį.
36. Seminaristai gyvena ir mokosi TKS, išskyrus atostogų laikotarpį.
37. Seminaristui, sėkmingai įvykdžiusiam nuosekliąją studijų programą, išduodamas
patvirtintos formos išsilavinimo pažymėjimas, liudijantis įgytą kvalifikaciją.
38. Kunigystės kandidatai, baigę privalomas studijas ir išlaikę visus egzaminus, jeigu yra
tinkamai susiformavę, šventinami kunigais.
39. Studijos ir pragyvenimas TKS nemokami.

40. Seminaristų interesus TKS atstovauja Seminaristų Atstovybė, kurios nariai renkami

seminaristų visuotiniame susirinkime. Seminaristų Atstovybės narių, kurių negali būti
mažiau kaip 3, skaičių nustato Rektorius.
41. Atstovybė rūpinasi seminaristų teisėmis ir pareigomis, kurias jiems numato TKS vidaus
tvarką
reglamentuojantys aktai, padeda organizuoti studijų procesą, pateikia
pageidavimus TKS vadovybei.

VI. Ginčų nagrinėjimas bei nuobaudų skyrimas seminaristams
42. Seminaristų skundai dėl jų teisėtų interesų bei teisių pažeidimų pateikiami Rektoriui
arba jo įgaliotam asmeniui per Seminaristų Atstovybę. Tokie skundai pateikiami raštu ir
turi būti išnagrinėjami per 15 dienų nuo jų pateikimo vadovybės posėdyje.
43. TKS gali būti sudaroma Ginčų nagrinėjimo komisija, kuri sprendžia ginčus, iškilusius
tarp vadovybės ir seminaristų. Ši komisija sudaroma ir veikia adhoc principu.
44. Jei Ginčų nagrinėjimo komisija ginčo neišsprendžia, tada klausimas pateikiamas Telšių
Vyskupui ir laikomasi jo sprendimo.
45. Už Ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymą bei jos sprendimų įgyvendinimą yra
atsakingas Rektorius.
46. Už seminaristo pareigų pažeidimus Rektorius gali skirti šias drausmines nuobaudas:
pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą, pašalinimais TKS.
47. Seminaristas gali būti pašalintas iš TKS, jeigu jis pažeidžia vidaus tvarką, nedaro
pažangos dvasiniame gyvenime, nevykdo studijų programoje nustatytų sąlygų ir
reikalavimų, nesilaiko Lietuvos Respublikos įstatymų.

VII. Turtas, lėšos ir finansinės veiklos kontrolė
48. TKS turtą gali sudaryti nuosavybės teise turimi pastatai ir kitos materialinės vertybės,
nebiudžetiniai finansiniai ištekliai, vertybiniai popieriai, intelektualaus darbo produktai
(kiek tai nepažeidžia autoriaus teisių) bei kitas teisėtai įgytas turtas. Šį turtą TKS, kaip
juridinis asmuo, valdo, naudoja ir disponuoja juo savarankiškai bažnytinės teisės ir
Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka.
49. Valstybės ir savivaldybės turtas gali būti perduotas TKS panaudos pagrindais įstatymų
nustatyta tvarka.
50. Sprendimus dėl nuosavybės teise priklausančio turto disponavimo priima Rektorius,
vadovaudamasis šiuo statutu bei Telšių Vyskupo nutarimais. Administracija, mokslinis
personalas bei seminaristai naudojasi turtu, laikydamiesi vidaus taisyklių.
51. TKS lėšas sudaro:
51.1. TKS steigėjo - Telšių Vyskupo perduotas ar kitaip skirtas turtas bei lėšos;
51.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
51.3. valstybėsirsavivaldybiųtiksliniaiasignavimaiirLietuvosbeiužsieniofondųasignav
imai;
51.4. lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
51.5. palūkanos, gaunamos už kredito įstaigose, saugomas lėšas;
51.6. pajamos, gaunamos iš TKS organizuojamų renginių, leidybinės ar kitos
vykdomosios veiklos.
52. Finansinėje veikloje TKS vadovaujasi Bažnyčios ir Lietuvos Respublikos įstatymais.
TKS savarankiškai nusistato darbo apmokėjimo sistemą.
53. TKS finansinės veiklos kontrolę gali vykdyti Telšių Vyskupo paskirtas Revizorius.

VIII. Statuto keitimo tvarka
54. Iniciatyvos teisę keisti ar papildyti statutą turi Telšių Vyskupas ir TKS Rektorius.
Pakeistą ar papildytą statutą tvirtina Telšių Vyskupas.
55. Statuto pakeitimai ir papildymai įsigalioja nustatyta tvarka, įregistravus juos Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
56. TKS veiklos klausimai, nereglamentuoti šiame statute, sprendžiami Bažnyčios ir
Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

IX. TKS reorganizavimas ir likvidavimas
57. TKS gali būti reorganizuojama (sujungiant ją su kitomis arba padalinant į atskiras
įstaigas) Telšių Vyskupo nutarimu įstatymų nustatyta tvarka.
58. Reorganizuojant TKS, rengiamas reorganizavimo projektas, kurį tvirtina Telšių
Vyskupas. Jame turi būti nurodyta:
58.1. seminaristų tolesnio studijų organizavimo programa;
58.2. pedagogų ir kito mokslinio bei aptarnaujančio personalo tolimesnės veiklos
perspektyvos;
58.3. likusio TKS turto naudojimo tvarka.
59. TKS gali būti likviduota Telšių Vyskupo arba Šventojo Sosto nutarimu.
60. Institucija, nutarusi likviduoti TKS, skiria Likvidatorių. Nuo Likvidatoriaus paskyrimo
dienos TKS nebeatlieka savo funkcijų, vadovybė nebetenka savo įgaliojimų.
Likvidatorius turi Rektoriaus teises ir pareigas. Jis atstovauja TKS valstybės institucijose
ir įstaigose, teisme ir santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis.
61. Kai likviduojama TKS, visas jos turtas pereina Telšių vyskupijos kurijos nuosavybėn.
62. Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali panaikinti licenciją veikti TKS kaip
nevalstybinei
aukštajai mokyklai. Nuo licencijos panaikinimo dienos TKS nebeturi teisės absolventams
išdavinėti aukštąjį išsilavinimą liudijančių pažymėjimų.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Rektorius
Antanas Lapė

