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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

DĖL INFORMACIJOS APIE KOMISIJOS VEIKLĄ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 426 „Dėl
komisijos valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ar
dvasinių grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti sudarymo“ įsteigta Komisija
valstybės institucijų, pagal savo kompetenciją sprendžiančių su religinių, ezoterinių ir dvasinių
grupių veikla susijusius klausimus, veiklai koordinuoti (toliau – Komisija). Nutarimu nustatytos
šios Komisijos funkcijos: koordinuoti valstybės institucijų tyrimus, ar religinių, ezoterinių ar
dvasinių grupių veikla atitinka įstatymus; užtikrinti keitimąsi informacija tarp suinteresuotų
valstybės institucijų; teikti joms pasiūlymus dėl neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių,
ezoterinių ar dvasinių grupių veikla.
Komisiją techniškai aptarnauja Teisingumo ministerija, į jos sudėtį įeina Teisingumo
ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos
ministerijos, Užsienių reikalų ministerijos, Kultūros ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, Generalinės prokuratūros, Seimo Žmogaus teisių komiteto, Lietuvos savivaldybių
asociacijos, Vytauto Didžiojo universiteto atstovai. Komisijos personalinę sudėtį tvirtina
teisingumo ministras (Komisijos personalinė sudėtis buvo atnaujinta Teisingumo ministro 2016 m.
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 1R-253). Pagrindinė Komisijos veiklos forma – posėdžiai.
2016 m. įvyko vienas Komisijos posėdis, kuriame buvo aptarti Teisingumo
ministerijos pasiūlyti darbotvarkės klausimai, komisijos narių pateikta informacija.
Komisijos 2016 m. spalio 18 d. posėdyje Komisijos nariai pasidalino informacija apie
Komisiją sudarančių institucijų reguliavimo srityje nuo praėjusio Komisijos posėdžio kilusias
problemas, susijusias su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla. Buvo aptarti klausimai,
susiję su religijos laisvės ir asmenų lygybės prieš įstatymą nepriklausomai nuo išpažįstamos
religijos principų įgyvendinimu Lietuvoje, pristatyta informacija apie tikybos mokymą bei
konfesines mokyklas Lietuvoje, aptarti klausimai, susiję su religijos laisve Lietuvoje ir
krikščioniškų bendruomenių apsauga bei krikščioniškų vertybių gynimu tarptautiniuose
forumuose, Teisingumo ministerijos einamieji darbai teikiant išvadas Seimui dėl valstybės
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pripažinimo suteikimo religinėms bendrijoms bei išvadas dėl naujų religinių bendruomenių
registracijos Valstybės įmonei Registrų centrui, pokyčiai religinių bendruomenių veikloje
Lietuvoje.
Taip pat 2016 m. spalio 18 d. posėdyje komisijos nariai pritarė tolimesniam
žiniasklaidos apžvalgų, kurių tikslas – stebėti Lietuvos religinį kraštovaizdį siekiant laiku reaguoti
į galimas grėsmes, rengimui. Medžiagą šioms apžvalgoms artimiausiu metu yra įsipareigojusi teikti
Vidaus reikalų ministerijos atstovė, analizę atliktų Teisingumo ministerijos atstovai.
2016 m. Komisijos posėdžiuose nebuvo priimta sprendimų siūlyti valstybės
institucijoms imtis neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių
veikla.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos 2016 m. spalio 18 d. protokolo su priedu kopija, 7 lapai.
2. Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas (tik Vyriausybei).
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