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Dėkoju jums už atsakymą 2018-12-27 Nr. (8.3.44) 7R-8343 į mano 2018-11-21 prašymą.  

Jūsų atsisakymą sukurti „Lietuvių“ skiltį savo vedamame Religinių bendruomenių ir dvasinių grupių 

Lietuvoje žinyne (toliau žinynas) pagrindėte ankstesniais savo raštais 2018 m. birželio 1 d. raštu Nr. 

(8.3.44.)-7R-3710, 2018 m. liepos 11 d. raštu Nr. (8.3.44.)-7R-4599, 2018 m. spalio 12 d. raštu Nr. (8.3.44.)-

7R-6688, 2018 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. (8.3.44)-7R-7496 ir 2018 m. gruodžio 27 d. Nr.(8.3.44)-7R-8343 

(toliau ankstesni raštai).  

Noriu paprašyti keleto dalykų: 

1. 2018 m. spalio 12 rašte Nr.(8.3.44)-7R-6688 jūs nurodėte, kad žinyne vartojami terminai nėra 

prilyginami teisės aktams, viešojo administravimo sprendimams ar kitiems valstybės institucijų 

veiksmams, kurie galėtų sukelti teisines ar apčiuopiamas praktines pasekmes, todėl negali varžyti 

Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių.  

2018 m. spalio 21 dienos mano siųsto prašymo (toliau 10-21-prašymas) 3-čiame skyriuje nurodžiau, 

kad žinyne vartojami terminai sukelia tiek praktines tiek teisines pasekmes. Vienas iš pavyzdžių 

buvo ir jūsų atsisakymas įvesti „lietuvių“ skyrių žinyne, aiškinant, kad tai gali pažeisti valstybės 

neutralumą religinių įsitikinimų atžvilgiu.  

Gaunamas prieštaravimas, kuomet jūsų ankstesniuose raštuose vieną sykį sakoma, kad žinyne 

esantys terminai neturi jokios apčiuopiamos teisinės ar praktinės reikšmės, o kitą sykį sakoma, kad 

tie patys terminai gali pažeisti valstybės neutralumą religinių įsitikinimų atžvilgiu, tai yra turėti tiek 

teisines, tiek praktines pasekmes.  

10-21-prašyme nurodžiau šį prieštaravimą. Prašau pasakyti kuriame iš ankstesnių raštų buvo 

išaiškintas šis prieštaravimas. Net jei jūsų manymu toks išaiškinimas kažkuriame ankstesniame rašte 

buvo, tai prašau dar sykį išaiškinti šį prieštaravimą detaliau.    

2. 2018 m. rugpjūčio 14 dienos mano siųsto prašymo 7-tame skyriuje nurodžiau, kad lietuvių religija, 

susiklosčius palankioms teisinėms sąlygoms, buvo pripažinta carinės Rusijos. Tai yra neabejotinas 

lietuvių tęstinės dvasinės raiškos įrodymas.  

Atsisakydami sukurti „Lietuvių“ skyrių žinyne, jūs uždengiate laiko bėgyje ir žmonių sąmonėje esantį 

lietuvių dvasinės raiškos įvardinimą.  

Prašau pasakyti kuriame iš ankstesnių raštų yra paaiškinamos lietuvių dvasinės raiškos tęstinio 

įvardinimo atsisakymo priežastys. Jei priežastys ir buvo kažkuriame ankstesniame rašte išaiškintos, 

tai būčiau dėkingas jei išaiškintumėte detaliau. 
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3. 10-21-prašyme 2-ame skyriuje nurodžiau priežastis, dėl kurių Lietuvos valstybė pažeidžia 

neutralumą religinių įsitikinimų atžvilgiu ir Konstituciją, atsisakydama paprotinę dvasinę raišką 

vadinti „lietuvių“ religijos vardu. 

Prašau pasakyti kuriame iš ankstesnių raštų yra atsakoma į 10-21-prašymo 2-ame skyriuje 

nurodytas priežastis, dėl kurių Lietuvos valstybė galimai pažeidžia neutralumą religinių įsitikinimų 

atžvilgiu ir Konstituciją. Jei priežastys ir buvo kažkuriame ankstesniame rašte išaiškintos, tai būčiau 

dėkingas jei išaiškintumėte detaliau. 

4. Pakartotinai prašau dar sykį apsvarstyti ir sukurti savo vedamame Religinių bendruomenių ir 

dvasinių grupių Lietuvoje žinyne „Lietuvių“ skiltį ir į ją patalpinti Žaliakalnio romuvą bei pradėti 

registruoti kitas grupes, puoselėjančias lietuvių paprotinę dvasinę raišką. 

 

 

Pagarbiai, 

Kęstutis Račkaitis 

Žaliakalnio vaidila 


