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Tarptautinio sutuoktinių judėjimo Equipe Notre Dame 

struktūra ir principai 

 

Tarptautinis sutuoktinių judėjimas Equipe Notre Dame vienija nedideles šeimų komandas 

visame pasaulyje. Vienoje komandoje buriasi 4-7 santuokos sakramentą priėmusios poros ir 

kunigas. 5-20 tokių komandų sudaro sektorių, keletas sektorių sudaro regioną (100 

komandų), keli regionai – superregioną (dažniausiai pagal geografinę padėtį), keli 

superregionai – vieną iš keturių zonų. Viso pasaulio superriogionai suskirstyti į keturias 

zonas: Amerikos, Eurafrikos, Centrinės Europos ir Eurazijos. Visame pasaulyje šiandien yra 

apie 11.979 komandų, t. y. 134.284 narių, pasklidusių 80 šalių. 

Kiekvienoje komandoje kasmet renkama atsakingoji pora, kuri derina susitikimų laiką ir 

vietą, primena apie įsipareigojimus bei skaitomus tekstus.  

Sektorius taip pat turi sektoriaus atsakingąją porą bei sektoriaus tarybą. Kiekvienas regionas 

ir kiekviena zona turi atsakingąsias poras ir tarybas. Keturių zonų atsakingosios poros sudaro 

pasaulinę tarybą.  

Kaip rašoma dokumente: „Visos prisiimtos atsakomybės komandose yra tarnystė. 

Judėjimas nėra sudarytas pagal politinių demokratijų principus. Mes neesame pasamdyti, 

nes nekėlėme savo kandidatūrų, nepraėjome rinkiminių kompanijų ir nebuvome išrinkti 

daugumos. Mes buvome pakviesti tarnystei ne dėl savo nuopelnų, bet todėl, jog Viešpats 

pažvelgė į mus“. (The Sector Couple, 2005) 

„Šis atpažinimas dar labiau sustiprina prisiimtos atsakomybės svarbą, nes labai primena 

apaštalų išsiuntimą (Lk 9, 1-6)“ (The Sector Couple, 2005) 

Taigi atsakingoji pora nėra renkama balsų dauguma. Pasimeldus poros išsako, kuri pajuto 

kvietimą prisiimti šią tarnystę. Sektoriaus taryba formuojama iš komandų porų – kiekviena 

komanda meldžiasi ta intencija, tuomet aptaria kuri pora jaučia kvietimą šiai tarnystei ir ją 

deleguoja nuo komandos į tarybą.  

Kaip pataria dokumentas The Sector Couple, sektoriaus taryba neturėtų būti per didelė, kad 

galėtų efektyviai dirbti. Taigi nebūtinai visos sektoriaus komandos privalo siųsti savo porą į 

tarybą.  

Pirmojo tarybos susitikimo metu, pasimeldus, ieškoma kuri pora jaučia kvietimą tapti 

atsakingąja sektoriaus pora. Atsakingoji sektoriaus pora nusprendžia kurį iš judėjime 

dalyvaujančių kunigų kvies į tarybą dvasios palydėtoju. Sektoriaus atsakingoji pora 

įsipareigojimą prisiima trims metams. Sektoriaus atsakingoji pora kartu su dvasiniu 

palydėtoju kuria veiklos strategiją trims metams, kurią vėliau aptaria ir įgyvendina su taryba 

bei visais sektoriaus nariais. 

Toks veikimo būdas užtikrina, jog judėjimo nariai būtų atviri šv. Dvasios veikimui. 
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Sektoriaus tarybos funkcijos: 

 Dvasinis komandų palaikymas; 

 Ryšių palaikymas 

 Veiklų organizavimas 

 Judėjimo sklaida 

Atsakingoji sektoriaus pora yra atsakinga už judėjimo skleidimą toje valstybėje ir ryšių su 

pasauliniu judėjimu palaikymą. 

„Kai kolegialus procesas negali pasiekti konsensuso, t. y. bendro sutarimo, atsakingoji 

sektoriaus pora turi padaryti galutinį sielos ir sąžinės sprendimą, turėdami omenyje savo 

įsipareigojimą judėjimui. Šis sprendimas daromas maldoje bei  su tarnystės nusiteikimu, 

glaudžioje vienybėje su šv. Dvasia.“ (The Sector Couple, 2005) 

 

Lietuvos sektoriuje taryba pradėjo veikti 2014 m. lapkričio mėn. Tarybą sudaro:  
1. Claire ir Rimvydas Bačkiai (Vilniaus 1 komanda) 
2. Diana ir Gediminas Plečkaičiai (Vilniaus 2 komanda) 
3. Aušra ir Renatas Pociai (Vilniaus 3 komanda) 
4. Jurgita ir Vytautas Saliniai (Kauno 2 komanda) 
5. Vilhelmina ir Remigijus Mikelioniai (Kauno 3 komanda) 
6. Lina ir Justinas Ščėsnos (Klaipėdos komanda) 
7. Lietuvos sektoriaus atsakingąja pora tapo Vaidilė ir Dainius Šumskai (Kauno 1 

komanda). 
8. Tarybos dvasinis palydėtojas vysk. Kęstutis Kėvalas. 

 
Šiuo metu Lietuvoje veikia 10 komandų: Vilniuje, Kaune, Ukmergėje ir Klaipėdoje. Lietuvos 

sektorius kol kas nėra pavaldus jokiam regionui, bet priklauso pasaulinei tarybai tiesiogiai. 

Naujos komandos, kurios dar renkasi pirmuosius metus ir yra „pilotavimo“ etape nemoka 

nario mokesčio judėjimui ir nekelia porų į sektoriaus tarybą. Visų kitų komandų nariai moka 

vienos dienos savo darbo užmokesčio dydžio metinį mokestį. Lietuvoje mokestis bus pradėtas 

rinkti, kai judėjimas bus įregistruotas registrų centre ir bus atidaryta banko sąskaita.  

Artimiausi tarybos darbai – dokumentų vertimas (The Sector Couple, The Piloting manual ir 

kt.), judėjimo įregistravimas registrų centre, susitikimo Šiluvoje organizavimas ir kt.. 

 

Pagal „The Sector Couple“ dokumentą tekstą parengė Vaidilė ir Dainius Šumskai 
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