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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. Pagrindinė Komisijos veiklos forma –
posėdžiai.
2015 m. įvyko trys Komisijos posėdžiai, kuriuose buvo aptarti Teisingumo
ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Vytauto Didžiojo Universiteto, Švietimo ir mokslo
ministerijos atstovų pristatyti darbotvarkės klausimai, komisijos narių pateikta informacija.
Kiekviename posėdyje Komisijos nariai keisdavosi informacija apie Komisiją
sudarančių institucijų reguliavimo srityje nuo praėjusio Komisijos posėdžio kilusias problemas,
susijusias su religinių, ezoterinių ir dvasinių grupių veikla. Komisijos narių pateikiama
informacija įtraukta į posėdžių protokolus (pridedama).
Komisijos 2015 m. birželio 3 d. posėdyje Vidaus reikalų ministerijos atstovas pristatė
2014 m. internetinės žiniasklaidos straipsnių, atrinktų pagal raktinius žodžius, susijusius su
religija, analizę. Apžvelgtos žiniasklaidos priemonės: Klaipedos.diena.lt, Lzinios.lt, LRT, Alfa.lt,
Balsas.lt, Elta, Delfi.lt, 15min.lt, Lietuvos rytas, Bernardinai, kitos (įskaitant regioninės
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žiniasklaidos) svetainės. Kiek tai susiję su Komisijos veiklos sfera, buvo aptikta tik keletas
straipsnių, kuriuose keliamos galimai dėl ezoterinių, dvasinių, religinių grupių veiklos kilusios
problemos. Pvz., 2014 m. rugsėjo 30 d. Delfi.lt publikacija „Moteris panikoje: sekta atėmė sūnų,
bijau, kad į Rusiją išveš anūkus“. Balsas.lt liepos 29 d. straipsnis „Kurios religinės grupės
Lietuvoje diskriminuojamos labiausiai?“ (straipsnyje kalbinama komisijos narė – Vytauto
didžiojo universiteto atstovė). Pristatęs apžvalgą Vidaus reikalų ministerijos atstovas konstatavo,
kad juose neatsispindi jokios tendencijos, apie kurias Komisija neturėtų informacijos. Šiame
Komisijos posėdyje Komisijos nariai taip pat buvo supažindinti su Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija dėl diskriminacijos ir netolerancijos krikščionių atžvilgiu.
Komisijos 2015 m. spalio 27 d. posėdyje buvo pristatyta Teisingumo ministerijoje
įregistruotų religinių bendruomenių statistika (pridedama). Posėdyje taip pat buvo apžvelgtos
teisėkūros iniciatyvos religijos laisvės ir religinių bendruomenių veiklos reguliavimo srityse,
susijusios su tradicinių ir kitų religinių bendruomenių ir bendrijų teisių skirtumais, valstybės
pripažinimo suteikimo klausimu, religinių bendruomenių atleidimo nuo žemės mokesčio
klausimu.
Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. posėdyje Vytauto Didžiojo universiteto atstovė
pristatė pristatė 2013-2014 m. Vytauto Didžiojo universiteto vykdyto LMT kultūrinės plėtros
projekto „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ (sut. Nr.
MIP 097/2013) rezultatus. Projekto tikslas buvo religinių mažumų bendruomenių socialinės
gyvenimo pusės nušvietimas, siekta atskleisti, kaip religija praktikuojama švenčių metu ir
kasdieniniame gyvenime. Vienas iš projekto rezultatų buvo žurnale „Kultūra ir visuomenė“
publikuoti moksliniai straipsniai apie įvairias religines bendruomenes, straipsnių pobūdis –
aprašomasis ir lyginamasis. Kiti projekto rezultatai – išleista knyga „Religijų įvairovė Lietuvoje:
portretai, kasdienybė ir šventės“ (VDU/Versus Aureus, 2014) bei surengta projekto meninių
nuotraukų paroda, skirta parodyti socialinę religijos pusę.
2015 m. Komisijos posėdžiuose nebuvo priimta sprendimų siūlyti valstybės
institucijoms imtis neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių
veikla.
PRIDEDAMA:
1. Komisijos 2015 m. posėdžių protokolų kopijos, 15 lapų.
2. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija dėl netolerancijos ir
diskriminacijos Europoje, su ypatingu dėmesiu krikščionių atvejui, 2 lapai.
3. Lietuvoje įregistruotų religinių organizacijų statistika, 4 lapai.
4. Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas (tik Vyriausybei).
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