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1. Šis dokumentas nustato Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės regiono 
koordinatoriaus (toliau – regiono koordinatorius) funkcijas ir jo rinkimų tvarką. 

2. Regiono koordinatorius: 
2.1. palaiko ryšius su Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės 

Taryba (toliau – Taryba) ir Ugdymo komanda; 
2.2. rūpinasi, kad regiono vietos bendruomenėms (dar vadinama grupėmis) būtų 

perduota Tarybos numatyta ar kita svarbi informacija; 
2.3. kviečia savo regiono vietos bendruomenių koordinatorių susirinkimus bent 2 

(du) kartus per metus; 
2.4. kviečia regioninius (t. y. regiono vietos bendruomenių) susirinkimus bent kartą 

per metus;  
2.5. palaiko ryšį su regiono palydėtoju (jei jis yra paskirtas); 
2.6. padeda spręsti ar dalyvauja sprendžiant narių atėjimo (ar perėjimo) 

į regiono vietos bendruomenes klausimą; 
2.7. esant reikalui, padeda spręsti ar dalyvauja sprendžiant regiono vietos 

bendruomenėse iškilusius klausimus (jei vietos bendruomenės nepajėgia spręsti vien savo 
jėgomis); 

2.8. domisi regiono bendruomenės (vietos bendruomenių) gyvenimu.  
Regiono koordinatorius gali turėti ir kitų funkcijų. 
3. Regiono koordinatoriaus rinkimai vyksta vadovaujantis ignaciškąja dvasine 

įžvalga. 
4. Regiono koordinatoriaus rinkimai prasideda tuo, kad esamas regiono 

koordinatorius pakviečia regiono vietos bendruomenes siūlyti kandidatus (nuo vieno iki 
dviejų) regiono koordinatoriaus tarnystei (toliau – kandidatas) iš viso savo regiono. 

5. Kandidatu regiono koordinatoriaus tarnystei siūloma rinkti ne kurį nors esamą regiono 
vietos bendruomenės koordinatorių, bet anksčiau šią patirtį turėjusį regiono bendruomenės narį. 

Rekomenduojama, kad kandidatas turėtų Dvasinių Pratybų (bent Pradžios ir Pagrindo, 
Pirmos ir Antros savaičių) patirtį. 

6. Regiono vietos bendruomenės siūlo kandidatus, ir koordinatoriai informuoja apie tai 
esamą regiono koordinatorių, perduodami kandidatų vardus ir pavardes. 

7. Vadovaudamiesi ignaciškąja dvasine įžvalga, regiono koordinatorius, regiono 
palydėtojas (jeigu yra paskirtas) ir bent vienas Tarybos narys svarsto kandidatų tinkamumą 
pasiūlytai tarnystei. Paskui regiono koordinatorius ar/ir regiono palydėtojas (jeigu yra 
paskirtas) pasikalba su kiekvienu kandidatu asmeniškai, palikdamas jam pakankamai laiko 
apsvarstyti ir apsispręsti, ar sutinka būti renkamas regiono koordinatoriumi, ir parengia 
kandidatų sąrašą. 

Kandidatų sąrašą regiono koordinatorius pateikia vietos bendruomenėms susipažinti. 
 



8. Regiono koordinatorius renkamas regioninio susirinkimo metu, balsavimo tvarka. 
9. Teisę balsuoti regioniniame susirinkime turi visi to regiono Lietuvos 

krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai. 
Bažnyčios asistentas ir dvasios palydėtojai, kurie nėra vietos bendruomenių nariai, 

nebalsuoja, tačiau dalyvauja aptariant visus regioniniame susirinkime keliamus klausimus. 
10.  Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu pirmajame rinkimų ture gauna susirinkime 

dalyvaujančių narių absoliučią balsų daugumą (50 % + 1 balsas). Jeigu pirmajame rinkimų ture 
nė vienas kandidatas nesurenka absoliučios balsų daugumos, antrajame ture rinkimai vyksta tarp 
dviejų daugiausia balsų pirmajame ture gavusių kandidatų. (Jeigu vienodai balsų gavo antras, 
trečias ar net ketvirtas kandidatas, balsavimas vyksta tarp trijų ar keturių kandidatų). Išrinktu 
laikomas kandidatas, gavęs daugiausia balsų. 

11.  Esant reikalui, regiono koordinatorius gali pasirinkti sau pagalbininką, kuriam 
pritaria to regiono vietinių bendruomenių koordinatoriai. 

12.  Regiono koordinatorius renkamas 3 (trejų) metų kadencijai. Jeigu regiono 
koordinatorius pasitraukia iš šios tarnystės nesibaigus kadencijos laikui, vienas iš Tarybos 
narių sušaukia to regiono vietinių bendruomenių koordinatorių susirinkimą, ir jie iš savo 
tarpo išsirenka laikiną regiono koordinatorių laikotarpiui iki regioninio susirinkimo, kai bus 
išrinktas regiono koordinatorius. 

 


