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VSD įžvelgia grėsmę, jog pakeitus įstatymą į mokyklas koją įkelti 
galės destruktyvūs religiniai judėjimai
(97)
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Valstybės saugumo departamentas (VSD) įžvelgia 
grėsmę, kad Seimui teikiamas naujos redakcijos 
Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas gali 
atverti kelią destruktyvioms religinėms jėgoms 
brautis į mokyklas.

Dabartinė dar 1995 metais priimto įstatymo redakcija 
numato, kad tikinčiųjų mokinių ir jų tėvų prašymu 
valstybinėse švietimo ir auklėjimo įstaigose gali būti 
atliekamos tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių 
bendruomenių ir bendrijų apeigos, neprieštaraujančios 
pasaulietinės mokyklos sampratai, jose dalyvaujama 
laisvu apsisprendimu.

Nauja įstatymo redakcija siūloma atsisakyti apribojimo, 
kad švietimo ir auklėjimo įstaigose laukiamos tik tradicinės ir valstybės pripažintos bendruomenės.

VSD teikia išvadą, kad "bet kurių religinių bendruomenių ir bendrijų apeigos, neprieštaraujančios pasaulietinės 
mokyklos sampratai, gali sukurti galimybes nežinomiems religiniams judėjimams plačiau skleisti savo 
destruktyvias idėjas".

Teisingumo ministerijos Juridinių asmenų ir religijų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Glodenis 
sako, kad minimi pakeitimai daromi religinių bendruomenių prašymu, o įstatyme numatyti saugikliai, anot jo, 
pakankami, kad mokykla būtų apsaugota nuo destruktyvių religinių jėgų atėjimo.

"Toks pakeitimas numatytas projektą derinant su religinėmis bendruomenėmis, jų prašymu. Konkretus pavyzdys 
- mirus mokiniui ir mokykloje norint atlikti tam tikras apeigas, to negalėtų atlikti nepripažintos bendruomenės 
atstovas - tokią pastabą išsakė sekmininkai. O įstatyme numatyti saugikliai, mano manymu, yra pakankami, nes 
reikalaujama, kad būtų tėvų pageidavimas, mokyklos vadovybės sutikimas, apeigos neturi prieštarauti 
pasaulietinei mokyklos sampratai, joje dalyvaujama laisvu nori", - BNS sakė D.Glodenis.

Naujos redakcijos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas parengtas siekiant suderinti jo nuostatas su 
Civiliniu kodeksu, aiškiau apibrėžti tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų įtraukimo į Juridinių asmenų 
registrą kriterijus bei sukurti teisinį reguliavimą dėl sutarčių tarp valstybės ir religinių bendruomenių ar bendrijų 
pasirašymo.
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