
Užpildytą PRAŠYMĄ bei KRIKŠTO LIUDIJIMO KOPIJĄ            Grupelės katechetė ______________ 

atnešti į registraciją arba pirmąsias savo grupelės                      Paskirta savaitės d., laikas ____________ 

Šv. Mišias ir po jų paduoti savo vaiko katechetei.                                                          (čia pildo registratorė) 
 

Vieno iš tėvų/globėjų/atsakingų už vaiką asmens vardas, pavardė: 

…………………………………………    ...........…………………...........…………………… 

Tėvų/globėjų/atsakingų už vaiką asmenų adresas: ...................................................................., 

telefonų numeriai: ......................................................................................................................, 

tėvų elektroninių paštų adresai: .................................................................................................., 

nuotoliniam mokymuisi vaikui sukurtas gmail el. pašto adresas: 

vaikovardas.pavardė@gmail.com .................................................................................................. 

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonui kun. Jurgiui Vitkovski 

 

PRAŠYMAS 

2021 m. .................. mėn. ..... d. 

Prašau mano vaiką ..........................................................   ..........................................................................., 

gimusį 20.... m. ....................... mėn. ....... d.,  

pakrikštytą 20... m. ................... mėn. ..... d., ......................................................................................... bažnyčioje, 
                                                                                                         (tikslus pagal Krikšto liudijimą bažnyčios, kurioje pakrikštytas, pavadinimas ir miestas) 
 

parengti Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams. 
 

Vaikas lanko tikybą ............................................................................................................. mokykloje/gimnazijoje. 
                                                                                                             (mokyklos pavadinimas)                                                                                 (pabraukti) 
 

Įrašykite apie specialius dalykus ar poreikius, kuriuos turi žinoti katechetė (liga, vaistai, elgesys 

ligos/priepuolio atveju, mokymosi sunkumai, kiti ypatumai): 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Mes, tėvai/globėjai/atsakingi už vaiką asmenys, įsipareigojame:     

• padėti katechetui paruošti vaiką sakramentams: atlikti namų užduotis, išmokti maldas, tikėjimo tiesas; 

• dalyvauti su vaiku Šv. Mišiose sekmadieniais 10.30 val. ir privalomų švenčių dienomis (gyvai su savo grupe 

pagal slenkantį grafiką, kitus kartus jungtis YouTube Vilniaus Kalvarijos kanalu); 

• jei tektų pereiti prie nuotolinio mokymo, sudaryti vaikui sąlygas dalyvauti katechezėse su įjungta vaizdo 

kamera ir veikiančiu mikrofonu per vaikui sukurtą gmail.com el.paštą; 

• lankyti tėvų katechezės susitikimus (jie bus organizuojami atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją); 

• stengtis būti krikščioniško gyvenimo liudytojais savo vaikui, 

• jei vaikui pasireiškia karščiavimas ar peršalimo simptomai arba jis ar kiti šeimos nariai privalo laikytis 

saviizoliacijos, neleisti į katechezę ir Šv. Mišias, nedelsiant pranešti grupės katechetei ir susitarti dėl 

praleistos katechezės temos atsiskaitymo. 

 
Įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, nuo 2018 m. gegužės 25 d. keitėsi asmens duomenų 

teisinės apsaugos reguliavimas. Įrašydami savo adresą, vardą, pavardę, vaiko vardą, pavardę, vaiko gimimo datą ir 

krikšto datą, savo el. pašto adresą ir/ar telefono numerį jūs sutinkate, kad Jūsų duomenys būtų naudojami komunikacijos 

tikslu. Užtikriname, kad duomenys bus tvarkomi atsakingai ir rūpestingai. Jūsų tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra 

parapijos, kurioje ruošitės sakramentams klebonas ir katechetė. 
Parašas ..................................... 

mailto:vardas.pavardė@gmail.com

