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DĖL KOMISIJOS VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ, PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ
SPRENDŽIANČIŲ SU RELIGINIŲ, EZOTERINIŲ AR DVASINIŲ GRUPIŲ VEIKLA

SUSIJUSIUS KLAUSIMUS, VEIKLAI KOORDINUOTI SUDARYMO

Siekdama įgyvendinti  sąžinės  ir  religijos  laisvės  principus  ir  atsižvelgdama  į  Europos 
Tarybos  Parlamentinės  Asamblėjos  rekomendaciją  Nr.  1412  „Dėl  nelegalios  sektų  veiklos“, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė   n u t a r i a: 

1.  Sudaryti  komisiją  valstybės  institucijų,  pagal  savo  kompetenciją  sprendžiančių  su 
religinių,  ezoterinių  ar  dvasinių  grupių  veikla  susijusius  klausimus,  veiklai  koordinuoti  (toliau 
vadinama - komisija).

2.  Nustatyti,  kad  į  komisijos  sudėtį  įeina  Teisingumo  ministerijos,  Vidaus  reikalų 
ministerijos,  Švietimo ir  mokslo ministerijos,  Sveikatos  apsaugos ministerijos,  Užsienio  reikalų 
ministerijos, Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento atstovai.

3.  Pasiūlyti  dalyvauti  komisijos  veikloje  Lietuvos  Respublikos  Seimo  Žmogaus  teisių 
komiteto atstovui, Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimo centro religijotyros specialistams, 
Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams. 

4. Šio nutarimo 2 punkte nurodytos valstybės institucijos turi per 10 darbo dienų nuo šio 
nutarimo  įsigaliojimo  deleguoti  savo  atstovus  į  komisiją  ir  apie  tai  informuoti  Teisingumo 
ministeriją.

5. Nustatyti, kad:

5.1. komisijos darbo reglamentą ir jos personalinę sudėtį tvirtina teisingumo ministras;

5.2. komisija:

5.2.1. koordinuoja valstybės institucijų tyrimus, ar religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių 
veikla atitinka įstatymus;

5.2.2.  užtikrina  suinteresuotų  valstybės  institucijų  keitimąsi  informacija,  teikia  joms 
pasiūlymus dėl neatidėliotinų veiksmų, susijusių su religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veikla;

5.2.3.  kas  pusmetį  teikia  informaciją  apie  savo  veiklą  Lietuvos  Respublikos  Seimo 
Žmogaus teisių komitetui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

5.2.4. turi teisę kreiptis į valstybės institucijas, vietos savivaldos vykdomąsias institucijas, 
mokslo  ir  studijų  institucijas,  prašydama  pateikti  duomenis,  išvadas,  pasiūlymus,  kitą  reikiamą 
medžiagą apie religinių, ezoterinių ar dvasinių grupių veiklą; 

5.2.5. gali kreiptis į religines, ezoterines ar dvasines grupes, kad jos pateiktų informaciją 
apie savo veiklą Lietuvoje;

5.2.6. gali kviestis į savo posėdžius visuomeninių organizacijų, teikiančių pagalbą sektų 



aukoms bei jų šeimoms, atstovus ir išklausyti jų turimą informaciją apie religinių, ezoterinių ar 
dvasinių grupių veiklą.

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius

Vidaus reikalų ministras,
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