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Signataras
Zigmas Vaišvila:
„Melu ir pinigais
– per patiklius
tautiečius į
valdžią ir 
į karą!..“

Lietuvos laukia 4,35 milijardų eurų SNORO
akcininkų ieškinys Niujorko arbitražo teisme

Kodėl D.Grybauskaitė bijo, kad nebūtų toliau
nagrinėjama AB banko SNORAS  brutalaus
užgrobimo, tuometės A.Kubiliaus vado -
vaujamos konservatorių – liberalų vy riau -
sybės skubiai įvykdyto banko “nacionaliza-
vimo” ir tyčinio, jau valstybinio (!), banko
SNORAS subankrotinimo, praėjus 5-ioms
dienoms po jo nusavinimo, istorija?
Šiandien jau visiems atsakymas yra aiškus:
bijoma, nes akivaizdu, kad AB bankas SNO-
RAS tyčinis sužlugdymas buvo ir yra politi-
nis ir korumpuotas veiksmas, o viso to
organizatorė ir palaimintoja yra pati pre -
zidentė D.Gry baus kaitė.  
Bijoma, nes šie iš anksto suplanuoti, nemo-
tyvuoti, neteisėti ir drąstiški veiksmai, tie -
siog sunaikinant AB banką SNORAS, padarė
didžiulę žalą banko akcininkams, klientams,
indė li ninkams bei valstybei ir už tai anks -
čiau ar vėliau reikės atsakyti.
Iš tikrųjų neteisėtas AB banko SNORAS na -
cio nalizavimas, privedęs prie banko ban -
kroto, buvo kruopščiai prezidentės Da lios
Grybaus kaitės suplanuotas sąmoks las,  kurį
ji įvykdė tuomečio premjero kon ser vatorių
partijos lyderio A.Kubiliaus, jo vyriausybės
finansų ministrės I.Šimonytės ir Gry baus -
kaitės statytinio,  Lietuvos banko va dovo
V.Vasiliausko rankomis.  Tai įrodyta bei pat -
virtinta liudininkų ir ekspertų parodymais
Londono teisme. 
Sužlugdytas, tiesiog sunaikintas, sėk min -
gas privačių akcininkų verslas, kuris buvo
vystomas beveik 20 metų! AB banko SNO-
RAS įmonių grupę sudarė net 3 savarankiški
komerciniai bankai ir 35 antrinės įmonės!
Sunaikinta per 2500 darbo vietų, o kiek dar
sulaužyta ir sutrypta žmonių likimų?! 
O kas įvertins, kiek sužlugtyta banko
klientų: šalies įmonių ir gyventojų verslų,
kiek sunaikinta jų darbo vietų?  O kas
pasakys, kiek kainuoja ir užima laiko tai
sukurti?!
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Kodėl D.Grybauskaitė bijo, kad
nebūtų toliau nagrinėjama AB
banko SNORAS  brutalaus užgro-
bimo, tuometės A.Kubiliaus vado -
vaujamos konservatorių – liberalų
vyriausybės skubiai įvykdyto
banko “nacionalizavimo” ir tyčinio,
jau valstybinio (!), banko SNORAS
subankrotinimo, praėjus 5-ioms
dienoms po jo nusavinimo, istorija?

Šiandien jau visiems atsakymas
yra aiškus: bijoma, nes akivaizdu, kad
AB bankas SNORAS tyčinis sužlug-
dymas buvo ir yra politinis ir korum-
puotas veiksmas, o viso to organizatorė
ir palaimintoja yra pati prezidentė
D.Grybauskaitė.  Bijoma, nes šie iš
anksto suplanuoti, nemotyvuoti, ne-
teisėti ir drąstiški veiksmai, tiesiog
sunaikinant AB banką SNORAS, pa-
darė didžiulę žalą banko akcininkams,
klientams, indėlininkams bei valstybei
ir už tai anksčiau ar vėliau reikės at-
sakyti.

Iš tikrųjų neteisėtas AB banko
SNORAS nacionalizavimas, privedęs
prie banko bankroto, buvo kruopščiai
prezidentės Dalios Grybauskaitės su-
planuotas sąmokslas,  kurį ji įvykdė
tuomečio premjero konservatorių par-
tijos lyderio A.Kubiliaus, jo vyriau-
sybės finansų ministrės I.Šimonytės
ir Grybauskaitės statytinio,  Lietuvos
banko vadovo V.Vasiliausko ranko-
mis.  Tai įrodyta bei patvirtinta liu-
dininkų ir ekspertų parodymais Lon-
dono teisme. 

Sužlugdytas, tiesiog sunaikintas,
sėkmingas privačių akcininkų verslas,
kuris buvo vystomas beveik 20 metų!
AB banko SNORAS įmonių grupę
sudarė net 3 savarankiški komerciniai
bankai ir 35 antrinės įmonės! Sunai-
kinta per 2500 darbo vietų, o kiek dar
sulaužyta ir sutrypta žmonių likimų?!
O kas įvertins, kiek sužlugtyta banko
klientų: šalies įmonių ir gyventojų
verslų, kiek sunaikinta jų darbo vietų?
O kas pasakys, kiek kainuoja ir užima
laiko tai sukurti?! 

Tačiau juk ne viskas matuojama
pinigais.  Bet vis dėlto, kyla klausimas,
- kuo išmatuoti,  viso to pasėkoje su-
laužytus ir sutryptus žmonių likimus?!

Manau, jog D.Grybauskaitė neturi
į tai atsakymo, -  juk griauti, tai ne
kurti. O komunistės, koloborantės, Bu-
rokevičiaus pakalikės galvoje turėtų
būti  užprogramuoti tik šie veiksmai -
atimti, sunaikinti, sutrypti!.. 

Galų gale vertinant visa tai, tiesiog
absurdiškai apmaudu, - dėl vieno žmo-
gaus, šalies prezidentės D.Grybaus-
kaitės, politinių ambicijų, padaryta ne-
pamatuojama žala, atnešusi milžiniškus
nuostolius,  banko SNORAS akcinin-
kams, klientams, investuotajams bei
valstybei. 

Kad AB bankas SNORAS  buvo
užgrobtas,  nacionalizuotas, o po to ir
tyčia subankrotintas grupės niekadėjų,
šiandien  jau niekam nebekyla abejonių.
Juk  ir mažam vaikui Lietuvoje jau
aišku, jog AB bankas SNORAS, pagal
iš anksto Grybauskaitės statytinio V.Va-
siliausko kartu su Švedijos centrinio
banko ir Švedijos finansų priežiūros
tarnybos vadovų rekomenduotos kon-
sultacinės įmonės „Oliwer Wyman“
specialistais parengtą planą, buvo bru-
tuliai užgrobtas ir tyčia sužlugdytas, o
po to, dar pasikvietus ir užsienio afe-
riūgas, atsiprašau, „specialistus“, frik-
lius bei kuperius, ir išgrobstytas. 

Šiandien mums jau aišku ir tai,
kad dėl D.Grybauskaitės, A.Kubiliaus,
I.Šimonytės ir V.Vasiliausko neteisėtų
veiksmų prieš SNORĄ, vien banko
klientai ir indėlininkai prarado virš
725 milijonų eurų (2,5 mlrd. litų)
savo piniginių lėšų. Prarado visi klien-
tai: valstybinės įmonės, biudžetinės
organizacijos, privačios įmonės, fiziniai
asmenys, kurie turėjo savo sąskaitose
piniginių lėšų, daugiau, negu, valstybės
draudžiama suma, t.y. 100 tūkst. eurų.
O kur dar padaryta žala valstybei ir
kokio dydžio?! 1 – 1,5  ar daugiau
milijardų eurų?!

Ir dar.  Lietuvos laukia  4,35   mi-
lijardų eurų SNORO akcininkų ieškinys
Niujorko arbitražo teisme ir kurį reikės
apmokėti. Juk ne veltui šalies valdžios
ponai taip bijo apie tai kalbėti ar net
girdėti! Tik apmaudu, kad reikės mokėti
visiems mokesčių mokėtojams, o ne
asmeniškai mokės tikrieji AB banko
SNORAS sužlugdymo bei išgrobstymo
organizatoriai ir vykdytojai: V.Vasi-
liauskas, I.Šimonytė, A.Kubilius su
visa savo konservatorių-liberalų chebra
– razmomis, anušauskais, šedbarais,
dagiais, matuzais, degutienėmis, ma-
siuliais, auštrevičiais ir kitokiais to
paties  plauko  „veikėjais“,  dalyvavu-
siais banko SNORAS aferoje.

Drąsiai galima teigti, kad SNORAS
– tai Grybauskaitės ir Kubiliaus šimt-
mečio afera. Ketvirtus metus visiems
žinoma šutvė vagia iš „numirusio“
SNORO banko, vagia šimtais milijonų,
o pinigai niekaip nesibaigia.

Įsitikinęs, kad šiandien yra didelė
tikimybė, jog, po teismo Londone
baigties, AB banko SNORAS tyčinio
sužlugdymo tikroji istorija  paaiškės.
Bankas veikė be jokių sutrikimų, tą
patvirtins bet kuris klientas. Veikė iki
tos lemtingos 2011-11-16 dienos po-
pietės, kol į SNORĄ įžengė V.Vasi-
liausko siųsti vasalai su paskirtuoju
laikinuoju administratoriumi S.Frikliu
priešakyje, kuris, beje, drąstiškai ir
sustabdė banko SNORAS veiklą, nu-
sikalstamai atjungdamas banko mo-
kėjimo sistemą SWIFT, taip pasmerk-
damas pasitikėjimo principu veikiančią
kredito įstaigą bankrotui. O po to sekę
veiksmai visiškai prasilenkia su sveika
logika. 

Nepateisinamas Grybauskaitės sta-

tytinio V.Vasiliausko organizuotas in-
dėlininkų apiplėšimas, švaistomi šimtai
milijonų įvairaus plauko konsultantams,
vagiamos kreditorių lėšos (atsiminkime,
kad ir vienos iš konservatorių partijos
vadovių, buvusios Seimo pirmininkės
I.Degutienės sūnaus G.Degučio pinigų
atsiėmimą iš banko nusikalstamu būdu)
bei ir toliau tęsiamas pinigų plovimas
aiškiai meta šešėlį ant  aukščiausių
mūsų valstybės vadovų.

Kaip nepamatuotai ir nekontro-
liuojamai išlaidaujama šiame jau vals-
tybiniame banke SNORAS geriausiai
apibūdina skaičiai. Štai jums pavyzdys.
Jei 2015 metų valstybės biudžete tik
17,7 milijonų eurų (61 mln. litų) nu-
matyta skirti žemdirbiams, 4,9 milijonų
eurų (17 mln. litų) – kultūros darbuo-
tojų algoms didinti, 3,2 milijonų eurų
(11 mln. litų) – moksleivių neforma-
liojo ugdymo krepšeliui, tai tuo tarpu
„nekalto“ ir Grybauskaitės „kišeninių“
prokurorų  „išteisinto“ bankroto ad-
ministratoriaus N.Cooperio vykdytas
banko SNORAS administravimas tik

iki 2014-09-30 d. jau kainavo 89,9
milijonų eurų ( 310 mln. litų), o iš jų
apsukrusis N.Cooperis asmeniškai sau,
savo įmonei „Zolfo Cooper“ ir savo
komandos konsultantams išsimokėjo
net 59,7 milijonus eurų ( 206 mln. li-
tų)!!!  Ir ką…???  Vsio zakono, kaip
sakoma…???

Akivaizdu, jog visiškai tas nerūpi
ir nebaugina tie skaičiai SNORO banko
kreditorių komiteto pirmininkės A.Ma-
žintienės, nors kreditorių komiteto
prievolė, kaip tik ir yra kontroliuoti
banko bankroto administratoriaus iš-
laidas bei tinkamai atstovauti visų
kreditorių interesus.

Matomai, kad tai nerūpi ir naujajam
banko SNORAS administratoriui –
UAB “Valnetas” vadovui G.Adomo-
niui, kuris dar praėjusių metų lapkričio
mėnesį stojo už “bankrutavusio” banko
vairo, o to patvirtinimui reikia kons-
tatuoti, jog toliau dirbama savo pirm-
tako N.Cooperio darbo metodais –
tikroji informacija nuo banko kreditorių
vėl slepiama, paskutinė oficiali infor-

macija  viešai skelbiama banko sve-
tainėje yra už 2014 metų tris ketvirčius
(beje, dar paties N.Cooperio paskelbta)
ir naujos nėra, nors jau praėjo beveik
pusmetis! Banko darbuotojų teigimu,
bankroto administratoriaus G.Adomo-
nio komanda išvis dirba be patvirtintos
išlaidų sąmatos , nes, neva, SNORO
kreditorių komiteto pirmininkė A.Ma-
žintienė neapsunkino savęs darbu, pa-
sakiusi, jog ji nekeis nusistovėjusios
tvarkos: “išlaidas galima patvirtinti ir
po fakto, t.y. pasibaigus ketvirčiui, -
taip dirbo N.Cooperis (?!), tai bus dir-
bama ir dabar.” Bankroto administra-
torius G.Adomonis neprieštaravo (o
kodėl turėtų?) :  juk dabar jau jam rei-
kia “maitinti” didžiulę,  tik jau vietinių
ir labai “išalkusių”,  konsultantų: ad-
vokatų, teisininkų, patarėjų ir kitokių
“veikėjų” komandą!

Būkime kantrūs ir naiviai palau-
kime dar kokį pusmetį, gal tad ir mes
sužinosime naujojo SNORO banko
bankroto administratoriaus G.Adomo-
nio “apetitą” pinigams. Tačiau, jeigu
gyvenimiška patirtis neapvils, galimai,
pasitvirtins posakis: “Drakonas numirė,
tegyvuoja drakonas”!

Bet dabar grįžkime šiek tiek atgal
ir pasiaiškinkime už kokius gi nuo-
pelnus Grybauskaitės statytinio V.Va-
siliausko atvestam į Lietuvą N.Coo-
periui buvo išmokėta dešimtys milijonų
eurų atlygio. Ką šis, pasak A.Kubiliaus
ir I.Šimonytės, dydis profesionalas
bankroto administratorius nuveikė
SNORO kreditorių labui?

O tų „nuopelnų“ tikrai daug. Ne
taip seniai bankas SNORAS savo in-
formaciniame pranešime skelbė, kad
dar pagal buvusio bankroto administ-
ratoriaus N.Cooperio „įdirbį“, buvo
parduoti 2 nekilnojamojo turto objektai
Rygoje, anksčiau nuosavybės teise pri-
klausę AB bankui SNORAS. Šiuolai-
kinis daugiaaukštis A klasės biurų pa-
statas su požeminiais parkingais, esantis
adresu Dalinia g. 15 Rygoje ir kuriame
buvo įsikūręs SNORO dukterinis ban-
kas „Latvijas Krajbanka“, buvo N.Coo-
perio parduotas už tik 10,5 milijonų
eurų., nors dar 2010 m. liepos mėnesį
SNORAS tą pastatą buvo pirkęs už
beveik 33 milijonus eurų. Tarptautinės
nekilnojamojo turto vertinimo kom-
panijos „Ober Haus Real Estate Com-
pany“ (beje, veikiančios Estijoje, Lat-
vijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje) turto
rinkos vertinimas siekė 34 milijonus
eurų!

Kitas bankui SNORAS priklausęs
pastatas, esantis istorinėje, centrinėje
ir pretižinėje Rygos miesto dalyje,
Domo aikštėje, adresu Pils g. 23, buvo
N.Cooperio parduotas už 6,1 milijonus
eurų. AB bankas SNORAS tą pastatą
su 1435 kv.m žemės sklypu Rygos se-
namiestyje buvo pirkęs 2011 m. kovo
mėnesį už 16 milijonų eurų ir planavo
pastatą išnuomuoti (likusią dalį nuo
bankinės veiklos I-ajame aukšte), t.y.
2, 3 ir 4-ą pastato aukštus. Buvo pa-

Kodėl D.Grybauskaitė bijo, kad nebūtų nagrinėjama
AB banko SNORAS neteisėto užgrobimo,
“nacionalizavimo” ir tyčinio bankroto istorija?

A.Kubilius nusipelnė komandoro kryžiaus iš Grybauskaitės rankų
president.lt nuotr. 
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rengtas 4709,6 kv.m pastato pertvar-
kymo projektas ir jau atlikti atitinkami
(pritaikymo) darbai. Būtina taip pat
pažymėti, kad tos pačios tarptautinės
nekilnojamo turto vertintojų kompa-
nijos „Ober Haus – Latvija“ vertinimu
šio turto rinkos vertė ženkliai viršijo
16 milijonų eurų!

Po visų šių nekilnojamojo turto
pardavimo, už ženkliai mažesnę, nei
rinkos kaina, sandorių  natūraliai kyla
klausimas, o kas gi „pasišildė“ rankas
iš tų pardavimų ir kas galimai pasidalijo
pinigų sumas ar „otkatus“ dėl tokio
didžiulio kainų skirtumo – apie 33
milijonus eurų?! Kas gali paneigti,
pasak tautos patriarcho, kad tie pinigai
nenusėdo mums žinomų valdžios ponų
(ir ne tik) kišenėse?!  Gal galėtų, ką
tai mums paaiškinti banko SNORAS
kreditorių komitetas ir jo pirmininkė
A.Mažintienė, kurie tuos minėtus san-
dorius, be abejo, sankcionavo bei tvir-
tino?! Arba gal galėtų tai paaiškinti
guvioji kreditorių komiteto narė – LA-
WIN-ų advokatų kontoros teisininkė
D.Burgienė (V.Vasiliausko ankstesnės
darbovietės bendradarbė), kuri visada
viešai bankroto administratorių N.Coo-
perį aršiai gindavo, kai šis žiniasklai-
doje buvo vadinamas švaistūnu?! O
gal ranka ranką plauna?! Arba varnas
varnui akies nekerta, ar ne taip, gar-
biosios ponios?! Tai kurgi prapuolė
33 milijonai eurų?!

O įdomiausia yra ir tas, kad kaip
nurodoma banko SNORAS 2013 metų
IV ketvirčio ataskaitoje, kurią oficialiai
skelbia bankroto administratorius
N.Cooperis ir kurioje jau(!) pažymima,
kad SNORUI nuosavybės teise šiuo
metu priklauso 4 nekilnojamo turto
objektai užsienyje: Prancūzijoje, Uk-
rainoje ir Latvijoje ( tie patys du
minimi straipsnyje aukščiau)! Na, va
kaip gražu -  trejetą metų atgal (“na-
cionalizuojant” SNORĄ ir “išnacio-
nalizuojant” jo akcininkus) per visą
masmedią, t.y. žiniasklaidą buvo rė-
kiama apie , neva, banko SNORAS
pagrindinių akcininkų “privogtą” turtą
: vilą Nicoje, nekilnojamąjį turtą Vil-
niuje ir Rygoje, prabangias mašinas ir
t.t., o šiandien jau paaiškėjo, kad tas
turtas visai  “neprisivogtas” ir yra
SNORO banko nuosavybė!!! O, be to
dargi šiandien „sėkmingai“ bankroto
administratorių pusvelčiui pardavinė-
jamas! 

Tai kam reikėjo meluoti? Kad ap-
kaltinti banko akcininkus?! Kas gali
paneigti, kad rytoj SNORO akcininkai
V.Antonovas su R.Baranausku bus pri-
pažinti dorais verslininkais, kuriems
valstybė (t.y.mokesčių mokėtojai) pri-
valės grąžinti iš jų realiai pavogtą
turtą bei dar sumokėti milijardinį
ieškinį (D.Grybauskaitė ir V.Vasiliaus-
kas čia, aišku, labai norėtų būti „ne
prie ko“, nes gyvena „ne šio pasaulio
etikos ir moralės dimensijose“)?!!

Taigi  grįžkime prie to, ką už
šiuos niekingus beveik 60 milijonų
eurų dar “nuveikė” banko SNORAS
bankroto administratorius N.Cooperis
ir kaip jis, per  3 metus, sugebėjo “iš-
tratinti” SNORO akcininkų ir indėli-
ninkų turtą, jį nusikalstamai administ-
ruodamas ir pusvelčiui pardavinėda-
mas.

Kaip žinoma, SNORO turtas par-
duotas per neskaidrius aukcionus vals-
tybinėms ir kitoms įmonėms arba arti
valdžios besisukančios “mafijos” at-
stovams - baltosioms apykaklėms.

Visi bankroto administratoriaus

N.Cooperio, SNORO kreditorių ko-
miteto, vadovaujamo A.Mažintienės
ir valdžios atstovų palaiminti sandoriai,
perimant buvusį banko SNORAS turtą,
jį realizuojant, kaip ir visi kiti veiksmai
SNORO atžvilgiu buvo ir yra visiškai
neteisėti ir prieštaraujantys galiojan-
tiems įstatymams. 

N.Cooperis pardavė banko teritorinį
tinklą – taupomuosius skyrius – “sno-
riukus” VĮ “Lietuvos paštas” už 897,8
tūkst.eurų (ankstesniu ekvivalentu –

už 3,1 mln. litų), kai, tuo tarpu, vien
jų balansinė likutinė vertė buvo 4,6
milijono eurų (16 mln. litų)  plius
PVM, o rinkos vertė – dvigubai di-
desnė. Parduotas 220 vienetų “snoriu-
kų” tinklas už 10 proc. rinkos vertės!
Apgavo N.Cooperis?! Akivaizdu, kad
taip. Tikrai apgauti SNORO kredito-
riai!

SNORO visus pinigų išdavimo
automatus ATM – bankomatus N.Coo-
peris pardavė už 73,4 tūkst.eurų (253,5

tūkst. litų) (čia kaina su PVM!), nors,
kaip tvirtina profesionalūs infomacinių
technologijų specialistai, kad pardavimo
kaina pagal realią rinkos vertę turėjo
būti 10 kartų didesnė. Apgavo N.Coo-
peris banko kreditorius?! Vėl, aki-
vaizdu, kad taip.

Banko antrinė įmonė “SNORO li-
zingas” parduota Kubiliaus vadovau-
jamos konservatorių-liberalų vyriau-
sybės patarėjui A.Žaboliui ir su juo
susijusių asmenų grupei. Sandoris aiš-

kiai korupcinis. Parduota, neva, už
21,4 milijonų eurų (74 mln. litų).
Tačiau nutylima, kad į šią sumą įskai-
tyta banko SNORAS suteiktų dukteri-
nei įmonei “SNORO lizingas” paskolų
vertė, kuri buvo lygi 19,213 milijonų
eurų (66,341 mln. litų). Reiškia, tikroji
pardavimo kaina buvo tik 2,218 mili-
jonų eurų (7,659 mln. litų), kai, tuo
tarpu, reali “SNORO lizingas” vertė
buvo 10,1 milijonų eurų (35 mln.
litų), skaičiuojant, kad įmonė nuo pat
įkūrimo – 1999 metų -  dirbo pelningai,
o vien 2012 metų (pardavimo metu)
grynasis pelnas – 1,25 milijonų eurų
(4,3 mln. litų), o įmonės registruotas
įstatinis kapitalas sudarė 1,4 milijonų
eurų (5 mln. litų). Tad “SNORO lizin-
gas” parduotas už 20 proc. rinkos ver-
tės. Apgauti banko kreditoriai?! Aki-
vaizdu, vėlgi – taip.

Paimkime ir skandalingąjį banko
SNORAS valdomo per antrinę įmonę
“SNORAS media” 34 proc. “Lietuvos
ryto” žiniasklaidos grupės akcijų par-
davimo sandorį, kuris buvo plačiai
aprašytas ir to meto spaudoje. Už 100
proc. “SNORAS media” akcijų pirkėjas
UAB “Fragrances International” bankui
sumokėjo 2,9 milijonų eurų (10 mln.
litų). O SNORO bankroto adminitra-
torius N.Cooperis, vykdydamas šį san-
dorį, “sugebėjo” 2,9 milijonų eurų (10
mln. litų) paskolos, turėtos šios banko
antrinės kompanijos, nurašyti į “blogų
paskolų eilutę”, o kita pusė, iš bendros
beveik 5,8 milijonų eurų (20 mln.
Litų) paskolos sumos, buvo kapitali-
zuota ir įmonė “SNORAS media” su
naujai padidintu kapitalu iki 2,925
milijonų eurų (10,1 mln. litų) buvo
tiesiog padovanota pirkėjui. 

Nukelta į 4 psl.

Šis „Snorui“ priklausęs „Vilniaus verslo uostas“ atiteko naujiems „savininkams“ už 10 tūkst. litų, kurie jį pardavė už tikrą kainą - 63 mln. eurų

Nejaugi šie piliečiai galvoja, kad apsidovanoję ordinais ir medaliais taip išvengs kalėjimo? president.lt nuotr. 
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Atkelta iš 3 psl.
Taigi, iš šio sandorio banko SNO-

RAS kreditoriai gavo 0.  Reikia pažy-
mėti, kad bankas SNORAS už “Lie-
tuvos ryto” 34 proc. akcijų paketą
2009 metais buvo sumokėjęs beveik
5,8 milijonų eurų (20 mln. litų), o
tarptautinių auditorių įvertinta reali
šių akcijų rinkos vertė buvo 9,3 mili-
jonų eurų (32 mln. litų). Apgavo
N.Cooperis?! Taip. Ir banko SNORAS
kreditoriai buvo aiškiai apiplėšti.

Beje, dėl šio spaudoje plačiai ap-
rašyto “kreivo” pardavimo sandorio
buvo kreiptasi ir į Generalinę proku-
ratūrą, ir į STT, tačiau nei vieni iš šių
teisėsaugininkų nematė pagrindo pra-
dėti tyrimo. Kaip sakant, visi užsimerkę
– vsio zakono!

Dar skandalingesnis ir nusikalsta-
mas yra bankui SNORAS už paskolas
įkeistų “Vilniaus verslo uosto” akcijų
neteisėtas pardavimas už simbolinę
kainą, nesiekusią ir 2,8 tūkst.eurų (10
tūkst. litų), dabartiniams jo savininkams
– statybos bendrovės “Vėtrūna” val-
dybos pirmininkui V.Baniui ir spaus-
dinimo įmonės “Garsų pasaulis” akci-
ninkui A.Ginaičiui. Šis korupcinis san-
doris buvo sudarytas per antrinę banko
įmonę “SNORAS Investment Mana-
gement”. 

Kai šios įmonės direktorė, banko
darbuotoja, Vita Andrikytė banko SNO-
RO bankroto administratoriaus N.Coo-
perio buvo verčiama pasirašyti šį nu-
sikalstamą akcijų pardavimo sandorį
ir atsisakė tai padaryti, tai ji buvo at-
leista iš darbo, o į jos vietą laikinai
buvo priimtas kitas direktorius, para-
šams dėti. 

Beje, vėliau V.Andrikytė vėl buvo
grąžinta į šias pareigas antrinėje SNO-
RO įmonėje, kas dar labiau patvirtina
N.Cooperio įvykdytą nusikalstamą
veiklą. Taip, banko bankroto admi-
nistratoriui N.Cooperiui palaiminus ir
įvykdžius šį bankui už paskolas įkeistų

akcijų perleidimo sandorį, buvo atsi-
sakyta reikalavimo teisių į beveik 60
milijonų eurų (daugiau kaip 200 mili-
jonų litų) vertės “Vilniaus verslo uosto”
valdomų A klasės biurų pastatų nekil-
nojamąjį turtą pačiame Vilniaus miesto
centre, kuris visas yra pilnai išnuo-
motas, o pagrindinis nuomininkas yra
bendrovė TEO LT. Taigi, atsisakyta ir
garantuotų pajamų iš nuomos.

Kaip dabar jau žinoma, dabartiniai
savininkai V.Banys ir A.Ginaitis jau
perpardavė “Vilniaus verslo uosto”
pastatus  skandinavų valdomam fondui
“East Capital” už 63,7 milijonų eurų
(220 mln. litų|)! Apgavo?! Visiškai
akivaizdu – taip! Sakyčiau apvogti
SNORO kreditoriai ir ženkliai, - tiesiog
apiplėšti!

Visų čia aukščiau išvardintų, aiškiai
nenaudingų bankui sandorių pasėkoje,
SNORO banko kreditoriams padaryta
žala sudaro apie 75 milijonus eurų
(258 mln. litų)! Palyginimui, būtina
pažymėti, kad ši suma viršija net visų
banko obligacijų turėtojų laikytą SNO-
RE piniginių lėšų sumą!  Tik akivaizdu,
kad vienas N.Cooperis, be banko kre-
ditorių komiteto palaiminimo ir pa-
galbos nebūtų tiek aferų banke SNO-
RAS padaręs. Išvadas galite pasidaryti
patys. 

Reikia pastebėti, kad čia išvar-
dinta tik maža dalis “nekaltojo” ir
“išteisinto” apsukraus “veikėjo”
N.Cooperio padarytų “gerų” darbų
Lietuvai,  trejus metus sėkmingai,
aišku, sau ir savo „draugų“  kišenei,
administruojant “suvalstybinto” SNO-
RO banko turtą.

Įsitikinęs, jog kiekvienas paprastas
žmogus, perskaitęs šį N.Cooperio
“nuopelnų” sąrašą, gali drąsiai pasi-
daryti tik vienintelę išvadą – tiesiog
apvogė, atsiprašau, „apšvarino“ banko
SNORAS akcininkus, indėlininkus,
klientus, „apšvarino“ mus visus A.Ku-
biliaus, I.Šimonytės ir V.Vasiliausko

pasamdytas ir į SNORO bankroto ad-
ministratorius, pažeidžiant įstatymus,
jėga prastumtas tūlas “veikėjas”
N.Cooperis.

O už N.Cooperio atsiradimą banko
SNORAS bankroto administratoriaus
krėsle, daugiausiai „padėkoti“ reikia
dabartinei Lietuvos banko valdybos
pirmininko pavaduotojai, buvusiai fi-
nansų eksministrei I.Šimonytei. Jai ir
tenka visa atsakomybė. Tik prisimin-
kime, kaip labai aiškiai tai buvo iš-
dėstyta tuometėje spaudoje. Žiniask-
laidoje buvo rašoma: „Lietuvoje dir-
bantys bankroto admonistratoriai ne-
slepia pykčio. Juos įžeidė sprendimas
SNORO bankroto administratoriumi
skirti užsienietį.

Taip esą nusižengiama įstatymams.
Finansų ministrė I.Šimonytė bandė įti-
kinti Seimą, kad jis pakeistų Bankroto

įstatymą ir leistų SNORĄ administruoti
užsieniečiui. Bet parlamentarai nepri-
tarė šiam siūlymui. Tačiau išeitį Vy-
riausybė vis tiek rado: pasisiūlė padėti
Ūkio ministras R.Žylius – jis atskiru
įsakymu leido užsieniečiams teikti
bankroto administravimo paslaugas
Lietuvoje.“ 

Toliau dar gražiau: „Vyriausybė
mus laiko idiotais. Argi gali ministro
įsakymas būti viršesnis už įstatymus?“
– viešai piktinosi Nacionalinės bankroto
administratorių asociacijos valdybos
pirmininkė R.Kaladytė. Įstatymuose
aiškiai parašyta, kad bankroto admi-
nistratorius Lietuvoje turi gauti rei-
kiamą kvalifikaciją ir leidimus. 

Visa tai turi patvirtinti speciali
komisija. „Tačiau užsieniečiui tai kaž-
kodėl netaikoma. Mes turime atlikti
daugybę reikalavimų, o atvykėlį tiesiog

galima pasikviesti iš jo nieko nereika-
laujant“, - toliau piktinosi R.Kaladytė.
Taigi, matome, kad pats bankroto ad-
ministratoriaus paskyrimas buvo ko-
rumpuotas veiksmas, o visa SNORO
nacionalizavimo ir bankroto istorija
nuo pat pradžių buvo baltais siūlais
siūta.

Vėl gi, kalbant apie banko SNO-
RAS kreditorių komiteto darbą, reikia
tikėti, kad banko  kreditorių komiteto
pirmininkė, VĮ „ Indėlių ir investicijų
draudimas“ vadovė A.Mažintienė su-
pranta, kokią atsakomybę ji prisiima,
savo sprendimais prisidėdama prie
bankroto administratoriaus  ir jo ko-
mandos vykdomo banko SNORAS
turto išparceliavimo,  prie akivaizdaus
banko kreditorių kišenių tuštinimo,
kadangi už tokius sprendimus teks at-
sakyti jau netolimoje ateityje. 

Kaip žinoma, pagrindiniai AB ban-
ko SNORAS akcininkai kaip tik dabar
pradeda teisinius procesus teismuose,
ginčijant neteisėtai atimtą jų turtą bei
nusikalstamai nacionalizuojant banką.
Be to, dar nėra pamirštos ir palaidotos,
nors konservatorių „buldozeriu perva-
žiuotos“ Seimo laikinosios tyrimo ko-
misijos, tyrusios AB banko SNORAS
žlugimo aplinkybes, išvados. Komisija
savo išvadose, kurios, beje, buvo ap-
tartos ir viešoje erdvėje, be kita ko
konstatavo, kad banko SNORAS na-
cionalizavimas buvo atliktas skubotai
ir tam neturint pagrįstų motyvų.

Tačiau norisi p. A.Mažintienei  pri-
minti bei visiems pagarsinti  ir vieną
įdomų faktą iš banko kreditorių komi-
teto veiklos bei jo priimtų sprendimų.
Tik išrinkta SNORO banko kreditorių
komiteto pirmininkė  A.Mažintienė
viešai žiniasklaidai teigė , kad banko
bankroto administratoriaus išlaidavimas
užsienio konsultantams sumažintas net
( ?!) iki 1,45 milijonų eurų ( 5 mln.
litų) per mėnesį. O kaip tada tas tūlas
N.Cooperis su to pačio kreditorių ko-
miteto pritarimu  per 2012 m. III- ąjį
ketvirtį  sugebėjo išmokėti užsienio
konsultantams  net 9,7 milijonus eurų
( 33,5 mln. litų)?! Daugiau, kaip po
3,2 milijonų eurų ( 11 mln. litų) per
mėnesį?! Kiek tada nukrito A.Mažin-
tienei  į kišenę asmeniškai iš šios su-
mos, kad ji  užmerkė į tai akis? Kam
galimai  atiteko kiti N.Cooperio „ot-
katai“? V.Vasiliauskui, I.Šimonytei ar

„Snoro“ dukterinio banko pastatas Rygos centre parduotas už 6 mln. eurų, nors vertintojai mano, kad jo kaina - 16 mln. eurų

Alvydas Žabolis (kairėje , naujasis „Snoro“ administratorius - A.Kubiliaus patarėjas, ir senas D.Grybauskaitės verslo partneris
president.lt nuotr. 



LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m.  kovo 7-13   Nr. 9 p o l i t i k a 5

A.Kubiliui?  Kas gali paneigti,
jog tie milijonai  tuo metu nenu-
keliavo  konservatorių partijos rin-
kiminei kampanijai  į Seimą  fi-
nansuoti? Kažkaip jau keistai su-
tampa laikotarpis....

Galima ir dar kartą drąsiai
konstatuoti, kad AB banką SNORĄ
užgrobė, sužlugdė ir po to ir iš-
grobstė A.Kubilius, I.Šimonytė,
V.Vasiliauskas, A.Mažintienė ir
dar daug daug lietuvių. Aišku,
kad jiems padėjo atsikviesti už-
sieniečiai S.Friklis ir N.Cooperis.
Tačiau sodinti į teisiamųjų suolą
reikia banką sugriovusius ir pa-
skubom  užsieniečius  žulikus pa-
samdžiusius Lietuvos pareigūnus,
jie galimai ir yra  didžiausi nusi-
kaltėliai. 

Esu tikras, kad didžiausia pi-
nigų suma atiteko būtent  Lietuvos
aferistams, o užsieniečiai gavo tik
savo „otkatą“ už atliktą užduotį.
Juk kaip šiandieną teigia liudinin-
kai, užsieniečiai atvyko tik vykdyti
„projekto“, kurį su D.Grybauskai-
tės palaiminimu asmeniškai su-
planavo ir parengė prezidentės
statytinis V.Vasiliauskas,  A.Ku-
bilius ir I.Šimonytė kartu su švedų
bankininkų rekomenduotais spe-
cialistais. Kaip viešai „l.rytas.TV“
laidoje, remdamasis komisijoje ap-
klaustų liudininkų parodymais,
tvirtino Seimo NGSK pirmininkas
A.Paulauskas,  prie SNORO banko
sužlugdymo plano įgyvendinimo
aktyviai prisidėjo ir buvęs A.Ku-
biliaus  vyriausybės patarėjas
M.Majauskas, nuolat vaikščiojęs
į Lietuvos banke valdybos pirmi-
ninko V.Vasiliausko kabinete vy-
kusius pasitarimus minėtu klausi-
mu. Tas pats M.Majauskas, kuris
šiandien yra konservatorių kandi-
datu  rinkimuose į Vilniaus mero
postą.

Na,  taip  „skaidru“  (ar toks
skaidrumas priimtinas prezidentei
D.Grybauskaitei ???), kad net švie-
su aplinkui.  Neduok, Dieve....
juk daugumos jų vieta jau seniai
galimai yra ant kietesnio suolo, o
ne sostinės mero krėsle sėdėti...
Taip išeina: užsimauni baltas pirš-
tines ir purvinų rankų nematyti...

O aukščiausia cinizmo viršūne
galima laikyti tai, kad visai neseniai
vasario 16-osios švenčių proga
tuos banko SNORAS duobkasius
D.Grybauskaitė dar ir apdovanojo
už nuopelnus Lietuvai (?!). Cituoju
spaudą: „Vytauto Didžiojo ordino
Karininko kryžiumi prezidentė
D.Grybauskaitė apdovanojo Lie-
tuvos banko valdybos pirmininko
pavaduotoją, finansų eksministrę
I.Šimonytę, Lietuvos banko val-
dybos pirmininką Vitą Vasiliauską.
O Vytauto Didžiojo ordino Ko-
mandoro dydisis kryžius skirtas
buvusiam Ministrui Pirmininkui
A.Kubiliui“. Na, toliau, nebėra
kur... Nebent dar  Vilniuje ant Ža-
liojo tilto vietoj buvusiųjų pastatyti
šių D.Grybauskaitės apdovanuotojų
tikrųjų SNORO banko duobkasių
-  A.Kubiliaus, V.Vasiliausko ir
I.Šimonytės skulptūras. Ir taškas.
Pabaiga.

Tačiau, aš įsitikinęs, kad iš
tikrųjų geriausiai patys žmonės
įvertins visų tų ponų veiksmus.
Įvertins Tėvynės Sąjungos ir Li-
beralų Sąjūdžio vadovų ir kitų jų

partiečių  tikrąjį vaidmenį AB
banko SNORAS sužlugdymo is-
torijoje.

Įvertins balsuodami rinkimuo-
se. Ir jau greitai. Todėl sakau:
Žmonės, nepamirškite pavardžių
tų, kurie pražudė ir išgrobstė Jūsų
pinigus! Esu įsitikinęs, kad bent
jau AB banko SNORAS indėlių
sertifikatų ir obligacijų turėtojai (
o, be abejo, ir jų šeimos nariai) ,
kurių santaupos pražuvo naciona-
lizuotame jau valstybiniame banke
SNORAS,  tikrai nebebalsuos už
konservatorių-liberalų šutvę, iš-
vogusią ar padėjusią išvogti jų
pinigus. 

Juk dėl D.Grybauskaitės,
A.Kubiliaus, I.Šimonytės, V.Va-
siliausko ir kitų konservatorių–li-
beralų partijų aktyvistų, įvykdyto
privačios nuosavybės užgrobimo
bei AB banko SNORAS tyčinio
sužlugdymo,  nukentėjo  ir virš
14 tūkst.  indėlių sertifikatų  bei
obligacijų turėtojų,  kuriems vals-
tybė visiškai nekompensavo jų
prarastų  piniginių lėšų. 

Jei būti visiškai tiksliam, tai po
SNORO tyčinio subankrotinimo,
4390 indėlių  sertifikatų  turėtojų
neteko 94.721.783 eurų  (327.055.372
litų)  ir 9759 obligacijų  turėtojai
neteko 73.804.557 eurų  (254.832.373
litų)  savo investicijų. 

Taip pat norisi tautai priminti
ir dar vienų SNORO istorijos „di-
dvyrių“ pavardes, o tiksliau kelių
parlamentarų, o dar tiksliau Seimo
laikinosios tyrimo komisijos narių
pavardes, kurie paskutinio Komi-
sijos posėdžio metu išėjo iš posė-
džių salės ir tokiu būdu sužlugdė
balsavimą ir galutinį išvadų pa-
tvirtinimą, nes jos buvo nepalan-
kios Lietuvos banko vadovui V.Va-
siliauskui. Nėra kvorumo, nebus
ir išvadų, pasakė  konservatoriai
ir liberalai, dirbę Seimo laikinojoje
komisijoje.  

Tai A.Anušauskas, R.Dagys,
J.Razma ir S.Šedbaras bei P.Auš-
trevičius ir S.Bogušis. Manau, kad
šie „garbūs“ ponai turėjo ką slėpti
nuo visuomenės. Ir jie ne tik su-
žlugdė Seimo komisijos tyrimą,
bet ir tokiais savo veiksmais padėjo
vėliau D.Grybauskaitės statytiniui
V.Vasiliauskui ir Co iššvaistyti bei
išgrobstyti AB banko SNORAS
indėlininkų turtą bei pinigus.

D.Grybauskaitė ir konserva-
toriai akivaizdžiai bijo banko SNO-
RAS istorijos tyrimo, dėl to ir
tokią isterišką politiką dėl Ukrainos
įvykių varo – nori vieną skandalą
pridengti kitu. Teisinga taktika.
Tik tokiu būdu galima sukurstyti
karinę invaziją ir paslėpti Lietuvos
nualinimą. Karas geras dalykas,
kai yra proga ir galimybė pabėgti
nuo atsakomybės už ekonomikos
nuopolį, vagystes iš energetikos
objektų, bankų išgrobstymą ir su-
keltas krizes bei skurdą.

Laukime šios užgrobto SNO-
RO banko istorijos atomazgos ir
pamatysime. Tiesa ne už kalnų.
Žmogus su liemene ir jo darbdavė
iš Daukanto rūmų sausi neišlips.
Per daug klaidų padaryta.

Ir dar, pabaigai. Yra dar Dievo
teismas, kur pinigai ir auksas yra
niekis! Ir atsakyti jame reikės vi-
siems, kupročiai dvasioje...

Tęsinys bus.

Du ekskomisarai – Vytautas Gri-
garavičius ir buvęs jo pavaduotojas
Kęstutis Tūbis – skambiai įsiveržė į
politiką, prisistatydami kaip kovotojai
su korupcija ir mafija. Iš tikrųjų jie
tokie nėra, ir yra pašalinti iš policijos
būtent dėl piktnaudžiavimo savo tar-
nybine padėtimi, kas iš tikrųjų labai
primena korupciją. Atvirkščiai - V.Gri-
garavičius asmeniškai dalyvavo di-
džiausioje korupcinėje aferoje - AB
"Alita" privatizavime, o dabar prisistato
kovotoju su korupcija. 

Būtent toks V.Grigaravičius bandė
pašalinti iš "Alitos" privatizavimo di-
džiausią kainą pasiūliusiį Italijos vers-
lininką L.Boską, parašydamas "opera-
tyvinę pažymą", kad jis nepatikimas,
tačiau privatizavimą rengęs Valstybės
turto fondas pasiūlė tą špargalkę poli-
cijos šefui susikišti į užpakalį - joks
teismas nebūtų priėmęs jos kaip rimtą
dokumentą. Tačiau "Alitos" savininku
vis tiek tapo Grigaravičiaus draugas
V.Jukevičius, o valstybei po daugelio
metų teko mokėti L.Boskai didžiulę
kompensaciją. Visą šį nešvarų privati-
zavimo sandėrį finansavęs verslininkas
Valdas Jakutis buvo nužudytas samdo-
mo žudiko, kuris nerastas iki šiol. 

Tiesa, sutapimas ar ne, tačiau tiek
K.Grigaravičiaus ir K.Tūbio konku-
rentai savivaldybių rinkimuose prieš
pat rinkimus buvo sukompromituoti
itin  žiauriais metodais – žiniasklaidai
perduotas sumontuotas garso įrašas,
kuriame Alytaus meras J.Krasnickas
kalbėjo keiksmais, o K.Tūbio konku-
rentas Anykščių meras konservatorius
– taip pat sukompromituotas, nes atsi-
rado moterėlė, kuri sakė, kad meras
pirko jos, kaip prostitutės, paslaugas.
Tiesa, keista, kad už tokias paslaugas
metas mokėjo pavedimu per banką –
jis teigė padėjęs moteriai su vaikais
po gaisro jų name, o vėliau buvo taip
apšmeižtas.

Keista, kad niekur daugiau tokių
skandalų ar slapta įrašytų pokalbių
apie konkurentus neiškilo, tik apylin-
kėse, kur balotiravosi ekskomisarai
V.Grigaravičius ir Liberalų sąjūdžiui
atstovaujantis K.Tūbis. Pastarieji yra
įvaldę sekimo įgūdžius dėl savo ilga-
metės tarnybos policijoje – ar tokius
metodus šie kandidatai dabar atsineša
ir į politiką?

Tuo tarpu Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius ‚Lietuvos rytui“
irgi sakė esąs įsitikinęs, tapęs provo-
kacijų auka, bet tikino nesuprantantis
– kam reikia jo galvos?

„Viena moterų, anksčiau kaltinusi
mane, jog aš prašiau jos sekso paslaugų,
šiandien prieš televizijos kameras pa-
pasakojo keistą istoriją. Esą pas ją į
butą įsiveržė du privačiais detektyvais
prisistatę vyriškiai ir privertė viešai
liudyti, kad ją aš išsikvietęs.

Bet kam taip smarkiai parūpo ne-
didelio miesto mero postas? Žinoma,
Anykščiai siekia tapti kurortu, panašiai
kaip Druskininkai ar Birštonas. Bet
didelių milijoninių investicijų kol kas
nėra. Gal tokiomis sudėtingomis kom-
binacijomis siekiama pakeisti politinį
Anykščių žemėlapį?“ – svarstė dvi
kadencijas iš eilės ėjęs meras konser-
vatorius.

Jeigu V.Grigaravičius yra pristato-

mas kaip „kovotojas su mafija“, tačiau
jokių realių jo žygių prieš organizuotą
nusikalstamumą nėra, nebent kelios
smulkios plėšikų gaujos, skambiai įvar-
dijamos kaip „mafija“.

Atvirkščiai, V.Grigaravičius įkliuvo
kaip smulkus sukčius - gyvendamas
policijos liudytojų apsaugos programai
priklausančiame bute ir tarnybiniu au-
tomobiliu važinėdamas namo į Alytų
V.Grigaravičius pasinaudojo tarnybine
padėtimi ir įsivėlė į viešųjų bei privačių
interesų konfliktą, todėl buvo priverstas
atsistatydinti.

„Politika, kurią vykdė V.Grigara-
vičius, eidamas generalinio policijos
komisaro pareigas, be jokios abejonės
galime drąsiai pavadinti antivalstybine
– nes septyneri metai, tai toks laiko
tarpas, per kurią policija galėjo būti
reformuota, atnaujinta ir modernizuota,
paversta institucija, dirbančia pagal
Vakarų standartus ir gerbiančia žmogaus
teises, suprantančia demokratijos ir
teisinės valstybės sampratą, - „Karštame
komentare“ rašė žurnalistė Giedrė Go-
rienė, - tačiau, deja, viskas pasidarė
atvirkščiai - policija tapo keiksmažo-
džiu, valstybe valstybėje, kurioje pilietis
tapo teisėsaugos struktūrų persekiojimo
objektu, kurioje žmogaus likimą lėmė
visagalė „operatyvinė pažyma“ ir po-
licijos atsakingų pareigūnų pasakyti
stebuklingi žodžiai: „Mes turime apie
jus operatyvinės informacijos“ (visai
kaip prie Stalino „troikos“), o nusi-
kalstamos veikos elgesio imitavimo
modeliai tapo ne nusikaltimų išaiški-
nimo, bet nusikaltimų darymo per pro-
vokacijas mašina (aš labai gerai prisi-
menu mūšius Seime, kai tuometinis
Seimo narys Romanas Sedlickas bandė
Operatyvinės veiklos įstatyme padaryti
pataisą - uždrausti provokacijas; ši pa-
taisa vos nekainavo jam interpeliacijos,
tačiau jo iniciatyvą palaikant tuometi-
niam vidaus reikalų ministrui Juozui
Bernatoniui, dabartiniam vidaus reikalų
ministrui Raimondui Šukiui per di-
džiulius vargus provokacijos sąvoka į
Operatyvinės veiklos įstatymą buvo
įvesta). 

Ir visa šita V.Grigaravičiaus kartu
su prokuratūra bei teismais vykdyta
politika atitolino Lietuvą nuo demok-
ratinės bei teisinės valstybės statuso
(nei Lukiškių tardymo izoliatoriuje,
nei prokuratūrose, nei policijos komi-
sariatuose ir areštinėse iki šiol nėra

įrengti tardymo kambariai, kuriuose
būtų sumontuota vaizdo ir garso įra-
šymo įranga, garantuojanti parodymų
teisingumą ir sąžiningumą – kad „nuo-
širdus prisipažinimas“ nėra išgautas
fizinių kankinimų ar psichologinio
smurto būdu, kad, teikiant parodymus,
įtariamąjį iš tiesų atstovavo advokatas
(o ne advokatavo prokurorui). Ir šitos
sistemos neįdiegimas bei tardymo slap-
tumas yra vienas iš kertinių policinės
valstybės pamato akmenų)“.

Kaip rašė „Karštas komentaras“,
V.Grigaravičius yra laikomas vienu iš
seniausių ir pagrindinių senosios mili-
cijos sistemos garantų. Tačiau jo karjeros
žvaigždė vargu ar būtų sužibėjusi, jei
Naujoji sąjunga nebūtų laimėjusi 2000
metais Seimo rinkimų – nes būtent
tuomet tuometinis saugos tarnybos „Eks-
komisarų biuras“ Alytaus filialo dar-
buotojas padarė didžiulę karjerą.

O būtent: po sėkmingų Seimo rin-
kimų Naujosios sąjungos pirmininkui
Artūrui Paulauskui tapus Seimo pir-
mininku, o tuometiniam V.Grigaravi-
čiaus darbdaviui – „Ekskomisarų biuro“
viceprezidentui Alvydui Sadeckui –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininku, V.Grigara-
vičius tapo Seimo laikinosios komisijos
Panevėžio įvykiams tirti patarėju (mat
tuomet Panevėžyje buvo nužudytas
policijos pareigūnas Sergejus Pisku-
novas ir prokurorė Vida Kazlauskaitė),
ir, padirbėjęs Seimo komisijoje po
A.Sadecko sparneliu, netrukus tapo ir
generaliniu policijos komisaru.

Tą 2000-ųjų vasarą, kai virė įnir-
tinga Seimo rinkimų kampanija, nu-
griaudėjo siaubinga žinia: kelyje iš
Vilniaus į Mažeikius dingo buvęs „Ma-
žeikių naftos“ generalinis direktorius
Gedeminas Kiesus su sūnumi ir vai-
ruotoju.

Tuo metu Vytautas Grigaravičius
buvo „Ekskomisarų biuro“ Alytaus fi-
lialo darbuotojas.

Tuometinis generalinis prokuroras
Kazys Pėdnyčia įnirtingai kibo ieškoti
dingusio Gedemino Kiesaus, o Gene-
ralinėje prokuratūroje buvo tiriama
versija, kad G.Kiesaus dingimas galėjo
būti susijęs su turėjusiais būti duotais
pareigūnams G.Kiesaus parodymais
apie grobstymus „Mažeikių naftoje“.

Kęstučio Tūbio biografija – dar
baisesnė. LL inf.

„Ekskomisarai“ ateina į politiką,
naudodami šantažą ir sekimą?

V.Grigaravičius - senas Alvydo Sadecko partneris
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Juozas IVANAUSKAS

Kuo galime didžiuotis, pasitin-
kant Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 25-metį? Manau, apie tai
dezinformuojamai, įbaugintai, su-
priešintai liaudžiai bandys išaiškinti
ar netgi įsakmiai nurodyti vadina-
masis „politinis elitas“, postringau-
damas iškilmingame posėdyje Seime,
Nepriklausomybės aikštėje ar Pre-
zidentūroje, kurios dabartinė šei-
mininkė D.Grybauskaitė, be jokių
skrupulų, tiesiog ciniškai provokuo-
janti karinį konfliktą su „teroristine“
valstybe Rusija ir skambinanti pa-
vojaus varpais - „ESAME FRONTO
LINIJOJE“, arba iš Signatarų namų
balkono Kovo 11-osios proga politi-
kos Tartiufas V.Landsbergis ma-
kabriškais „pafilosofavimais“ įro-
dinės, kad juoda yra balta, ir at-
virkščiai... 

Visa ši iki koktumo atgrasi, vi-
suomenę užvaldžiusi veidmainystės
ir baimės atmosfera, savigyra, poli-
tinės intrigos, klasta, pastaruoju me-
tu itin suaktyvėjusi karo kurstymo
propaganda, paslaugiai nušviečiama,
tiražuojama sisteminės žiniasklaidos,
tik dar kartą patvirtina: Lietuvoje
25-aisiais atkurtos Nepriklausomybės
metais viešpatauja, deja, ne šviesa
ir ne tiesa, ir juolab ne teisingumas,
bet jo Didenybė MELAS, kurio
apstu aukščiausią valdžią Lietuvoje
uzurpavusios  Raudonosios Dalios
kasdienėje retorikoje, na ir žinoma,
jos favorito „Dėdulės“ V. Lands-
bergio paranojiškose demagogijose,
„rusai puola“ kliedesiuose... 

Bemaž visos šiuo metu veikian-
čios sisteminės partijos Lietuvoje,
nors turinčios skirtingus pavadini-
mus ir programas, susiniveliavo ir
susiliejo į vieną pragaištingą mūsų
valstybei ir Tautai valdžiažmogių
biomasę, kurią sąlyginai galėtume
pavadinti – socialkonservatoriaisli-
beralais. Šių politikierių kolektyviai
priimami valstybei ir žmonėms kai
kurie ypač nenaudingi, korumpuoti,

antikonstituciniai sprendimai aiškiai
parodo, kad nei LR Konstitucija,
nei tikrosios vertybės, nei demokra-
tijos raida mūsų šalyje jiems abso-
liučiai nerūpi!..

Išskirtiniame „Laisvo laikraščio“
interviu su Kovo 11-osios Akto Sig-
nataru Zigmu VAIŠVILA, narsiai
metančiu iššūkį korupcinei melo
SISTEMAI ir šiuo metu donkicho-
tiškai bandančiu šešių signatarų pa-
sirašyta Peticija - Kreipimusi Vardan
Lietuvos vienyti Tautą, telkti pilietinę
visuomenę lemiamai kovai, palie-
čiami mūsų Tėvynės Lietuvos skau-
duliai, aptariamos opios problemos...  

LL: Pasitinkant Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 25-metį, vis
tiktai norėtųsi išsiaiškinti, kodėl Lie-
tuvos valdžia taip brutaliai, forsuotai,
neatsiklaususi Tautos, nuo š. m.
sausio 1 dienos nusprendė atsisakyti
nacionalinės valiutos lito, įsivesti EU-
RO ir tokiu būdu lengvabūdiškai at-
sisakyti didžios dalies mūsų valstybės

SUVERENITETO, perduodant jį net
ne Europos Sąjungos, bet viršvalsty-
binėms institucijoms - Europos Cent-
riniam Bankui (ECB) ir Europos
Stabilumo Mechanizmui (ESM), ku-
riuos valdo Valdytojų tarybos, turinčios
teisę nepaklusti netgi visų 19 euro
zonos valstybių valiai?!..

ZV: Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės teikimais Respublikos Seimas
Europos viršvalstybinėms instituci-
joms atidavė mūsų faktinį suvereni-
tetą – finansinį ir visapusišką eko-
nomikos, biudžeto valdymą, valsty-
bės turėtas atsargas lito padengimui.
Šiemet bus ruošiami įstatymų paketai
dėl vertybinių popierių ir draudimo,
finansų paslaugų sujungimo „unifika-
vimo“ pretekstu, priiminėjamas įsta-
tymų paketas dėl dar vieno ECB pa-
valdaus fondo formavimo nuo 2016
m. iš komercinių bankų įnašų,  priimti
įstatymai dėl Graikijos situacijos. Sei-
mas turės skubiai ratifikuoti euro
zonos šalių susitarimą dėl Graikijos
ir jo pakeitimus – „pagalbos“ Grai-

kijai sutarties pratęsimą 4 mėne-
siams. Sostinė „Briuselis“ jau pa-
klausė, ar euro zonos parlamentai
pritars būsimiems nuostoliams, ku-
riuos patirs jau ir Lietuva, nuo
sausio 1 d. privalomai mokanti įna-
šus į ESM pagal planą ir pirmą pa-
reikalavimą neginčytinai per 7 die-
nas!.. Neilgai gyvavo finansų ministro
R. Šadžiaus sekama pasaka, neva
tai pelninga Lietuvos investicija. Tai
padaryta Prezidentei D. Grybaus-
kaitei pasirašius atitinkamas sutartis
ir pateikus jas ratifikuoti Seimui. 

Kur buvote Seimo nariai – putei-
kiai, gailiai, urbšiai, viešai deklaruo-
jantys Lietuvos piliečių interesų gyni-
mą? Šaukte šaukti reikėjо!.. Tad kuo
jūs skiriatės nuo kitų Lietuvos parda-
vėjų? Tik dar didesne veidmainyste,
nes aktyvieji piliečiai bent iš jūsų dar
kažko tai tikėjosi!..

Labai abejoju, ar mūsų Seimas ir
jį valdanti Prezidentė atsigręš į Tautą
ir LR Konstituciją. Beje, Estija visų
euro zonos šalių paklausė - ar jų par-
lamentai ratifikuos šiuos sutarties Grai-
kijai pakeitimus, ar „užmerks“ akis?..
Tokia „praktika“ darosi jau įprasta
Europos Sąjungoje. Estija žino savo
pamoką – visų pirma, dėl įmokų į
ESM jos užsienio skola per dvejus
euro narystės metus padvigubėjo.

Graikija, kurios skolos ne ma-
žėja, o tik didėja ir jau pasiekė
175% jos BVP, faktiškai pasmerkta
bankrotui. Paskui Graikiją bankroto
eilėje rikiuojasi Italija, Portugalija,
Airija, Kipras ir net Prancūzija, Is-
panija. Todėl ECB, spjovęs net į Vo-
kietijos prieštaravimą, š. m. sausyje
pradėjo 20 mėnesių nepadengtų po 60

mlrd. EUR kas mėnesį emisiją, super-
kant iš komercinių bankų euro zonos
valstybių skolas ir dirbtinai skatinant
euro infliaciją bei JAV dolerio stipri-
nimą. 

Iš ties kritišką situaciją Europos
Sąjungos federalistai panaudojo euro
zonos šalių finansų pajungimui į
bendrą ESM „katilą“, kaip dar vieną
visapusišką instrumentą devyniolikos
šalių „suvirškinimui“, o jų patiklūs
ir paklusnūs vadovai, nejaučiantys
jokios atsakomybės dėl savo vado-
vaujamų šalių ir juos rinkusių rin-
kėjų likimo, beatodairiškai vykdo
šiuos nurodymus. Beje, tariama „pa-
galba“ Graikijai šiai šaliai kainavo ne
tik skolos padidėjimą, bet ir buvo pri-
vatizuoti Graikijos strateginiai objektai
– uostai, valstybinė loterija, salos.

LL: Ką supratingiems, susivo-
kiantiems, veikliems ir neabejingiems
Lietuvos piliečiams reikėtų daryti,
norint ištaisyti šią istorinę-politinę
klaidą? Kažin ar eiliniai savivaldos
tarybų ir pirmą kart surengti tiesio-
giniai merų rinkimai gali ką nors iš
esmės pakeisti?

ZV: Vadinamieji savivaldos rinki-
mai nepakeis nusistovėjusios ydingos
partinio valdymo, pagrįsto pinigų val-
džia ir priklausymu „valdančiųjų“ luo-
mui, SISTEMOS. Lietuvos Konstitu-
cijoje nenumatyti tiesiogiai merų rin-
kimai sukels dar daugiau chaoso ir
nukreips dėmesį nuo esmių dalykų.
Todėl mero rinkimuose aš tiesiog su-
gadinau savo biuletenį... Pavyzdžiui,
ką rinko vilniečiai? Daugumą balsų
atidavė tiksliai pagal dominavusią
brangią reklamą - Lietuvos liberalų
vadas E. Masiulis ekrane mums už
rankytės atvedė neoliberalų atstovą R.
Šimašių ir pasakė: „Balsuokite už jį,
ir viskas bus gerai!“ Jau rinkimų die-
nos vakare prieš fotoobjektyvus „pa-
grindinis“ Lietuvos neoliberalas A.
Guoga, apsikabinęs R. Šimašių, kelia
alaus bokalą. Ar suprantate, mielieji,
kad Jumis žaidžia visiškai atvirai ir

Signataras Zigmas Vaišvila: „Melu ir pinigais –
per patiklius tautiečius į valdžią ir į karą!..“

Zigmas Vaišvila: „Norėčiau pakomentuoti politikei ir buvusiai vaikų gydytojai p. Rasai Juknevičienei, ką reiškė kruvini mūšiai dėl
Debalcevo. Net šiandien nežinome tikro Ukrainoje žuvusiųjų skaičiaus – skelbiama nuo 6 iki 50 tūkstančių. Tris mėnesius Debalceve
rūsiuose nuo apšaudymų slėpęsi civiliai išgyveno iš moterų ir 14-mečių merginų, pardavinėjusių save kareiviams už 40 grivinų. Karo
pabėgėlių minios pažliugusiuose keliuose su ryšuliukais - kaip antrojo pasaulinio karo metais. Ponia Rasa, vaikų gydytoja, Jums tai ne
argumentai?!.. Gal atsisakėte Hipokrato priesaikos?..“

Zigmas Vaišvila: „Kovo 11-oji prieš 25 metus suteikė visas galimybes
Nepriklausomos valstybės atkūrimui. Deja, mūsų valstybę
valdžiusieji ją IŠDAVĖ. Gąsdinimo karu ir rusofobijos atmosferoje
mūsų visuomenė ne tik sparčiai išsivaikšto, bet ir pasiekė Atgimimo
laikotarpiu neįsivaizduojamą būseną - kai BAIMĖ prarasti darbo
vietą ir turėti bei pasakyti savo nuomonę, nesutampančia su
oficialia valdžios nuomone, jau tapo kasdienybe!..“

Kovo 11-osios Akto signataras Zigmas VAIŠILA: „Aš buvau už Lietuvos stojimą į NATO
aljansą, tačiau esu prieš melą ir visišką Tautos ignoravimą, nepasitikėjimą Lietuvos
žmonėmis. Šiuo išskirtinai atsakingu metu valdžia neturi teisės būti ne su Tauta,
ignoruoti daugumos nuomonę...“ 
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tiesmukai?!.. A. Guogos lošimų ben-
drovė „Tony-bet“ uždirbinėjo iš Jū-
sų, net priimant statymus už būsimą
2014 m. Prezidentę D. Grybauskaitę,
pačiam šios lošimų bendrovės savi-
ninkui A. Guogai agituojant už ją
balsuoti – ir viskas „teisėta“, viskas
gerai?!.. „Smart – looking“ kostiu-
muoti vyrukai iš anksto žino - „viskas
bus gerai“, nes mano, kad mes nesu-
vokiame, kas iš tikrųjų vyksta.

LL: Natūraliai kyla klausimas –
o kam iš tikrųjų dėl tų „smart-loo-
king“ politikierių iškilimo, jų  pasiektų
„laimėjimų“ bei rinkiminių pergalių
mulkinant patiklius tautiečius, bus
gerai?

ZV: Žinome, kad neoliberalai
naikina ES valstybes. Jų kolega Pet-
ras Auštrevičius, pernai išrinktas į
Europos Parlamentą, atidirbinėja ne
Jums, mielieji jo rinkėjai, o pasaulio
neoliberalams, trinantiems iš žemė-
lapio ir Lietuvos valstybę! P.Auštre-
vičius dar prieš rinkimus įstojo į
Europos federalistų sąjungą, kurios
veikla nukreipta prieš mūsų Kons-
titucijoje vis dar tebesantį ir for-
maliai Tautai priklausantį Lietuvos
suverenitetą!.. 

Ką gi dabar reikėtų daryti? Pra-
džiai – už tokius auštrevičius, guogas
ir panašius veikėjus nebalsuoti nie-
kur, niekada ir nė už ką!.. 

Ar prisimenate 2009 m. viešai at-
skleistos liberalų-Grybauskaitės-kon-
servatorių bendros veiklos produktą:
lyg po lietaus išdygusį „grybą“ – ju-
dėjimą „DAROM“, nuo 2012 m.
Seimo rinkimų garsinamą „Baltųjų
pirštinių“ pavadinimu? Mat jiems
SISTEMA patikėjo kur kas „atsakin-
gesnį“ darbą - „stebėti“ rinkimų pa-
žeidimus. Po šių savivaldos rinkimų
sisteminė žiniasklaida transliuoja re-
portažus ne apie policijos, o „Baltųjų
pirštinių“ registruotus rinkimų pažei-
dimus. Ar blaiviai mąstantys gali įsi-
vaizduoti, kad prieš 2009 m. Respub-
likos Prezidento rinkimus „atsitiktinai“
įkurtai visuomeninei organizacijai kaip
viena pakluso visos savivaldybės, pa-
dėjusios ar administraciniais svertais
priverstos skirti transportą, lėšas ir
žmogiškuosius resursus, atrodytų, tikrai
gerai idėjai – rinkti šiukšles. Retorinis
klausimas – kodėl būtent šiai NVO
„nusišypsojo“ tokia laimė? Po to beliko
tik fiksuoti „Lenino rastų“ nešėjus –
A. Kubilių, D. Grybauskaitę ir tuo
metu dar kuklesnius liberalus... 

Taigi, mūsų savivaldos rinkimai
savo esme yra partijų atstovų suso-
dinimas į savivaldos organų kėdes.
Tokia, deja, šiuo metu yra veikianti
SISTEMA. Į šias kėdes papuola siste-
mos partijų „palaiminti“, bet nebūtinai
tose savivaldybėse gyvenantys vietinės

valdžios atstovai. Todėl būtina savi-
valdos rinkimų reforma – tarybas
turime rinkti iš savivaldybės terito-
rijoje esančių, rinkimų apylinkėse
gyvenančių kandidatų, kuriuos iš-
keltų ne partijos ar visuomeniniai
komitetai, o jie patys išsikeltų, su-
rinkę reikiamą skaičių būsimų rin-
kėjų parašų ir sumokėję VRK pro-
tingą užstatą. Tokiose vienmandatėse
apygardose išrinkti tarybų deputatai
suformuotų tarybą. Tik tada konkrečioje
vietoje gyvenantys piliečiai pažinotų
tuos, kuriuos renka, o išrinktasis, gy-
vendamas rinkiminėje apylinkėje, būtų
asmeniškai suinteresuotas ginti vietinės
bendruomenės interesus, o ne politinės
partijos, kuri laimi savivaldos rinkimus,
vadovybės interesus. 

LL: Tariamai laisvų, demokra-
tiškų savivaldos rinkimų eilinė paro-
dija: konservatorė R. Rastauskienė –
Juknevičienė po patirtos nesėkmės
savivaldos rinkimuose Kaune, api-
būdindama Tėvynės sąjungai nepa-
lankią situaciją, Visvaldo Matjošaičio
asmenyje įžvelgė oligarchinio valdymo
grėsmę?!.. 

ZV: Šitai poniai, kaip ir visai kon-
servatorių partijai, gerai, kol lietuviš-
kieji „oligarchai“ būtent juos remia.
Žodį „oligarchai“ panaudojau kabutėse,
nes Lietuvoje užmiršta oligarchijos
sąvoka – stambaus kapitalo ir valdžios
susiliejimas.

Ką reiškia, kai stambus kapitalas
tiesiogiai „atsisėda“ į valdžios kėdę,
karo apologetė Rasa Juknevičienė
galėtų pasimokyti iš konservatorių
bendražygių Ukrainoje, kai laikinoji
valdžia pernai pavasarį į Dnepro-
petrovsko gubernatoriaus kėdę pa-
sodino oligarchą I. Kolomoiskį. Ko-
kios to pasekmės? Pačios žiauriau-

sios, kokios tik gali būti įmanomos
šiais laikais!..

Gal karo apologetė p. R.Jukne-
vičienė norėtų viešai padiskutuoti
dėl viešai paskelbtų I. Kolomoiskio
Skype pokalbių apie Ukrainoje „per
klaidą“ numuštą ne tą lėktuvą? Kodėl
nei konservatoriams, nei oficialiems
Vakarams, juolab „demokratiškai“
Ukrainos valdžiai numušto Malaizi-
jos lainerio „Boeing-777“, skridusio
reisu MH-17, tyrimas daugiau ne-
berūpi?!..

Netrukus visi pamirš ir Boriso
Nemcovo nužudymą pačiame Maskvos
centre, kaip užmiršo ir Vytauto Pociūno
žūtį Baltarusijoje, nes žiaurių įvykių
aptarimo tokiems politiniams vei-
kėjams, kaip R.Juknevičienė, reikia
ne dėl įvykusios tragedijos nuodug-
naus ištyrimo, bet tik dėl dar vienos
„sensacijos“ paskelbimo ir politi-
zuotų komentarų pirmosiomis die-
nomis. Priminsiu Baltarusijos Gene-
ralinės prokuratūros efektyvų pareiš-
kimą spaudos konferencijoje Minske,
praėjus savaitei po V. Pociūno nužu-
dymo. Prokuratūros atsakas buvo skir-
tas karštakošiams politikieriams Lie-
tuvoje: „Jei bandysite politizuoti šį
klausimą, paskelbsime, kaip viskas iš
tikrųjų buvo...“. Po to visi kaip mat
užsičiaupė, o mes iki šiol nežinome,
su kuo praktiškai negeriantis V. Po-
ciūnas tą naktį viešbučio kambaryje
gurkšnojo brendį... 

Beje, norėčiau pakomentuoti po-
litikei ir buvusiai vaikų gydytojai p.
Rasai Rastauskienei – Juknevičienei,
ką reiškė kruvini mūšiai dėl Debal-
cevo. Net šiandien nežinome tikro
Ukrainoje žuvusiųjų skaičiaus – skel-
biama nuo 6 iki 50 tūkstančių. Tris
mėnesius Debalceve rūsiuose nuo ap-

šaudymų slėpęsi civiliai išgyveno iš
moterų ir 14-mečių merginų, pardavi-
nėjusių save kareiviams už 40 grivinų.
Karo pabėgėlių minios pažliugusiuose
keliuose su ryšuliukais - kaip antrojo
pasaulinio karo metais. Ponia Rasa,
vaikų gydytoja, Jums tai ne argumen-
tai?!.. Gal atsisakėte Hipokrato pries-
aikos? Netikiu, kad „narsioji“ karo
apologetė R.Juknevičienė internete ne-
matė šių video įrašų. Kur Tavo žmo-
giškumas ir atsakomybė pačią rin-
kusiems Lietuvos piliečiams? Apie
pačios veidmainystę dėl Sausio 13-
oios bylos man net kalbėti koktu!..

O jeigu žmogiškų argumentų p.
Rasai nepakanka, pateiksiu politinius
– ekonominius. Pradžiamokslis p.
Rasai apie kovą dėl Debalcevo pa-
mąstymui apie oligarchiją to paties
I. Kolomoiskio pavyzdžiu. Debalce-
vas – ne tik geležinkelio ir kitų
kelių mazgas tarp Luhansko ir Do-
necko. Ten yra ir didžiulė požeminė
dujų saugykla, būtina šiluminių elekt-
rinių, esančių ir separatistų, ir Uk-
rainos valdžios valdomose teritori-
jose, darbui. 

Tačiau šalia Debalcevo yra toks
Jenakijeve miestas, kuriame dirba
viena iš dviejų Ukrainos kokso ga-
myklų, kurių produkcija būtina tam,
kad veiktų metalo liejyklos Dnepro-
petrovske, priklausančios  I. Kolo-
moiskiui, ir metalo liejyklos bei Azovs-
tal Mariupolyje, priklausančios kitam
oligarchui R. Achmetovui. Iš pastarojo
pirmasis jėga siekia jas paveržti, nau-
dodamasis ir savo oligarchine valdžia.
Antroji kokoso gamykla Ukrainoje
yra Andriivkoje – netoli nuo Mariu-
polio, Zaporožės kryptimi. Kadangi
Ukrainai savo kokso, gaminamo iš
anglies ir deginamo aukštakrosnėse

liejant metalą, nepakanka, tai didžioji
kokso dalis buvo importuojama iš Ru-
sijos. 

Nors Lietuvos sisteminė žiniask-
laida neskelbia, bet p. Rasai - politikei
privalu žinoti: po Debalcevo mūšių
13-a Nacionalinės gvardijos ir Deši-
niojo sektoriaus, iškart paskelbusio,
kad nevykdys Minsko-2 susitarimo,
batalionų ir brigadų Dnepropetrovs-
ke po I. Kolomosikio sparneliu įkūrė
alternatyvų Ukrainos armijos gene-
ralinį štabą, kuris dėl visko apkaltino
Ukrainos kariuomenės generalinį
štabą. Gražu? Tai kiek gi yra Uk-
rainoje kariuomenių ir kurie oligar-
chai jas valdo? Kas šių laikų Ukrai-
nos batka Machno?..

Tačiau pagrindinė viso to priežastis
yra ta, kad gali žlugti ne tik I. Kolo-
moiskio siekis užvaldyti R. Acmetovui
priklausančias metalurgijos gamyklas
Mariupolyje, bet ir be kokso gali
sustoti paties I. Kolomoiskio metalur-
gijos gamyklos Dnepropetrovske. O
tada visa karo užsakymų gausybė
sustos!.. Nenustebsiu, jei išgirsime,
kad I. Kolomoiskis, Dnepropetrovske
pastatęs didingus Žydų namus ir didžiai
gerbiamas Izraelyje, netruks rasti ben-
drą kalbą su savo „mirtinu“ priešu V.
Putinu. Izraelio santykiai su Rusija
sparčiai gerėja, o I. Kolomoiskio
pretenzijos tapti Ukrainos Prezidentu
jau neslepiamos. Kaip žinia, milijar-
dinių nuostolių dėl sustojusių meta-
lurgijos gamyklų ir prarastų užsakymų
Vakarai I. Kolomoiskiui nekompen-
suos! Ar p. Rasa Juknevičienė prisi-
mena mokyklines žinias, kad aukštak-
rosnė negali sustoti deginusi koksą,
nes priešingu atveju pasekmės labai
skaudžios?..

Nukelta į 8 psl.

Zigmas Vaišvila: „Sąjūdžio ir Lietuvos sėkmės priežastis buvo ta, jog sakydami žmonėms ir patys sau TIESĄ, kaskart vis tikriau ir aiškiau
stiprėjome, drąsėjome tiek mes, tiek visa Tauta. Toks turėtų būti mūsų šventinis atsakymas didžiajam veidmainiui, pardavusiam
Lietuvą ir Sąjūdžio principus -- Šviesa ir Tiesa mus žingsnius telydi!..“

Zigmas VAIŠVILA: „Lietuva, neturinti gausių gamtos resursų, Vakarams tapo pigios ir nespalvotos kvalifikuotos darbo jėgos šaltiniu. Todėl per pastaruosius 25 metus mes praradome daugiau žmonių, nei per karo ir tremčių
metus. Ir galo tam dar nematyti!..“ 
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Atkelta iš 7 psl.
Taigi, tebėra atviras klausimas:

kas šiandien valdo Ukrainą? Ar Uk-
rainos Prezidentas P. Porošenko, kurio
koncernas „Ukrprominvest“ taip pat
gauna didžiulius karinius užsakymus,
pvz., gaminti minosvaidžiams, perva-
dintiems į „kyborgus“, dar valdo kurią
nors Ukrainos kariuomenę? Kurią ka-
riuomenę kovine ginkluote remia
Lietuva, p. R.Juknevičiene ir Prezi-
dente D.Grybauskaite, – I. Kolo-
moiskio ar P. Porošenkos, ar dar
kurią nors?.. Kodėl vasario 27 d.
Rusija Lietuvai pateikė protesto notą
dėl tarptautinių pažeidimų, tiekiant
ginkluotę į Ukrainą? Ir ką į tai atsakė
Lietuva? 

Pamokėlės p. Rasai pabaigai dar
paaiškinsiu, kad iki kruvinojo Maidano
Donecko sritis mokėjo į Ukrainos biu-
džetą 25% visų mokesčių, o metalur-
gijos – šilumos ūkio (anglies gavybos
ir pan.) kompleksas sukurdavo per
27% Ukrainos BVP, o jame dirbo per
500000 žmonių. Per 2014 m. Ukrainos
skola pasiekė net 90% nuo jos BVP,
kuris sumažėjo 15%.

LL: Karo kurstymo propaganda
sisteminėje žiniasklaidoje paveikia di-
džiąją visuomenės dalį ir neleidžia
aiškiai suvokti - kam tokio kruvino
chaoso Ukrainoje reikėjo? 

ZV: Pirmiausia tiems, kuriems ne-
reikia stiprios Ukrainos ekonomikos.
Sumaniai manipuliuojant patriotiniais
jausmais ir antikorupcine propaganda,
žmonių pyktis buvo nukreiptas į priešą,
į kurį netgi parodyta pirštu. Po TSRS
subyrėjimo teko laukti net 23 metus,
„aukoti” milijardus JAV dolerių,
kol pernai, vis tiktai, sugebėta su-
priešinti Ukrainą su Rusija, net iki
pilietinio karo Ukrainoje lygio!.. O
finansai ligoniams dozuojami – Rusijai
numuštos pajamos iš dujų ir naftos
eksporto, bet ir Ukraina negauna lėšų.
Gauna skolon tik tiek, kiek reikia
karo palaikymui. Žūstantys žmonės,
civiliai gyventojai – jiems niekis!..

Svarbu priversti Ukrainą tinkamai
įvykdyti „reformas“ - už suteiktas
simbolinio dydžio Ukrainos mastais
paskolas perduoti ar parduoti „strate-
giniams“ investuotojams strateginius
Ukrainos objektus. Tą patį daro su
Graikija ir Lietuva. Todėl ir „tinkami“
ministrai paskiriami. 

Tarkim, į Ukrainos finansų ministro
kėdę pasodinta buvusi JAV valstybės
departamento darbuotoja. Atviriau ne-
būna! Nebent JAV viceprezidento Joe
Bideno sūnaus įdarbinimas po Sla-
viansko užėmimo I. Kolomoiskio ska-
lūninių dujų įmonės direktoriumi.  

LL: Atrodo, viskas čia labai gra-
žu., svarbu tik, kad niekas nepradėtų
blaiviai galvoti?!..

ZV: Savaitgalį žiūrėjome 1927 m.
Fritz Lang begarsį filmą „Metropolis“
apie žmones, kurie įdarbinti mieste
po žeme dirba, pavadinkime, oligar-
chui, gyvenančiam ten, kur šviečia
saulė. Pranašiški kadrai apie „atidir-
busią“ minią, klusniai drauge einančią
prakuroms į aukštakrosnę!.. Pabaigoje
šie, anot tarybinio rašytojo Č. Aitma-
tovo knygos „Ilga kaip šimtmečiai
diena“, mankurtai, sukilę prieš tą
„oligarchą“, savo požeminį miestą,
kuriame dirba ir gyvena, užpila van-
deniu. Jiems šaukia: „Sustokite, ten,
po žeme, ir jūsų vaikai!..”. Bet niekam
tai nesvarbu, jie nesustoja, nes tai –
minia. Jie gi griauna nenaudėliui „oli-
garchui“ priklausantį metropolį! Galvoti
nereikia!..

LL: Vis tiktai, sakykite, ar yra
kokia nors išeitis? Kaip žinia, Lietu-
voje atkurtos Nepriklausomybės 25-
mečio proga grupė Kovo 11-osios
Akto Signatarų išplatino Kreipimąsi
Vardan Lietuvos. Šią Peticiją (www.pe-
ticijos.lt) jau pasirašo mūsų valstybės
likimui neabejingi tautiečiai. Jūsų
nuomone, dėl kokių priežasčių dau-
guma Signatarų nepalaikė šios pilie-
tinės iniciatyvos, nusprendė likti nuo-
šalėje, o kai kurie kolegos sureagavo
netgi labai priešiškai? Ir apskritai,
ar dar yra įmanoma sugrąžinti (ar
bent iš dalies kompensuoti) Lietuvai
ir Tautai tuos ESMINIUS, KONSTI-
TUCINIUS PRARADIMUS, kuriuos
patyrėme per atkurtos Nepriklauso-

mybės 25-metį?
ZV: Išeitis viena – pilietinė vi-

suomenė ir referendumo keliu ar
būsimo Seimo pagalba susigrąžinti
Prezidentės ir Seimo neteisėtai ir
tylomis svetimiems atiduotą valstybės
valdymą. 

1940 metų Liaudies Seimas bent
jau triukšmingai skelbė, ką daro. O
šiandieniniai „didvyriai ir didvyrės“
viską daro akis nudelbę ir tylomis.
Juk jie supranta, ką daro, todėl ir
bijo atsakomybės. Jiems tiesiog bū-
tina nukreipti visuomenės dėmesį į
ką nors kitą. Tarkim, į Ukrainos si-
tuaciją, netgi į karą! Įsismagino tiek,
kad ir patys šioje isterijoje pradeda
nebegalvoti!..

Šeši signatarai V. Baldišis, A. End-
riukaitis, E. Grakauskas, E. Klumbys
ir Z. Vaišvila (A. Patackas atsisakė
parašo) viešai KREIPĖSI į Lietuvos
piliečius ne tik konstatuodami, jog
Kovo 11-oji prieš 25 metus suteikė
visas galimybes Nepriklausomos vals-
tybės atkūrimui. Deja, mūsų valstybę
valdžiusieji ją IŠDAVĖ. Gąsdinimo
karu ir rusofobijos atmosferoje mūsų
visuomenė ne tik sparčiai išsivaikšto,
bet ir pasiekė Atgimimo laikotarpiu
neįsivaizduojamą būseną - kai BAIMĖ
prarasti darbo vietą ir turėti bei pasakyti
savo nuomonę, nesutampančia su ofi-
cialia valdžios nuomone, jau tapo kas-
dienybe!.. 

Todėl Kreipimusi Vardan Lietu-
vos signatarai kreipiasi į visuomenę
ne tik dėl padėties konstatavimo ir
atsiribojimo nuo tokių valdžios veiks-
mų, bet ir dėl padrąsinimo bei VIE-
NIJIMOSI, telkiant jauną ir pagy-
venusį, siekiant suvokti, kur mes
esame, kur link Lietuvą veda val-
dantysis „elitas“. Mes norime, kad
valdžia mums pasiaiškintų - ką

daro? Kodėl taip elgiasi su Tauta,
visiškai nušalinta nuo bet kokios
įtakos valdant savo valstybę, miestą,
rajoną ar kaimą?.. 

Ne tik pasirašiusieji, bet ir ketinę
minėtą Kreipimąsi pasirašyti signa-
tarai patyrė dėl to neišpasakytai di-
delį ir isterišką spaudimą. Tačiau tai
tik patvirtina, kad mes esame teisūs.
Akivaizdu, jog valdžia bijo Tautos,
bijo visuomenės nuomonės. Todėl vien
paskelbta PETICIJA tikrai neapsiri-
bosime.

LL: Tad grįžkime prie klausimo
- kokia išeitis ir koks galėtų būti pa-
grindas mūsų telkimuisi?

ZV: Visų pirma, privalome susi-
vokti, kur esame atsidūrę, kur šalį
veda mūsų valdžia, klusniai vykdanti
neliberalios kapitalistinės visuomenės
„pinigų civilizacijos“, anot Andriaus
Martinkaus, nurodymus. Susivokę ir
gausindami būdus bei priemones,
siekiant išaiškinti tautiečiams (ne
tik Lietuvos, bet, visų pirma, ES
šalių piliečiams) šią situaciją, turime
susitarti dėl bendro TIKSLO.

Po atsiskyrimo nuo Tarybų Sąjun-
gos mus nuolat gąsdino, kad mes ne-
turime kito pasirinkimo: arba grįžti
atgal, anot V. Landsbergio, į „postso-
vietinę erdvę“, arba beatodairiškai ir
nieko daug negalvojant stačia galva
pulti į abstraktų Vakarų „glėbį“. Ačiū
Dievui, pradedame praregėti ir matyti,
ko šis Vakarų „glėbys“ iš tikrųjų nori
iš mūsų. 

Lietuva, neturinti gausių gamtos
resursų, Vakarams tapo pigios ir
nespalvotos kvalifikuotos darbo jėgos
šaltiniu. Todėl per pastaruosius 25
metus mes praradome daugiau žmo-
nių, nei per karo ir tremčių metus.
Ir galo tam dar nematyti!..

Iš kitos pusės, pasaulio „piniguo-

čiams“ reikia perimti mūsų, kaip ir
kitų tarp girnų patekusių valstybių
strateginius objektus, kad galima būtų
iš mūsų pačių siurbiamomis vargano-
mis lėšomis išlaikyti pasaulinės „pinigų
valdžios“ statytinius Lietuvoje (ne tik
oficialią valdžią, bet ir uoliai šiems
darbdaviams atidirbinėjančias taip va-
dinamas „nevyriausybines“ organiza-
cijas, kalbant tarybiniu žargonu, imi-
tuojančias „liaudies balsą“, sisteminę
žiniasklaidą). Todėl tarybinės santvar-
kos samdiniai, kuriems panaši veikla
– klusnus ir beatodairiškas nurody-
mų „iš viršaus“ vykdymas – seniai
tapo įprasta kasdienybe, geriausiai
tinka tokiems „žygdarbiams“. Tačiau
mes esame dar ir įtarūs, todėl ore
tvyro nuolatinis klausimas: ką kitoje
barikadų pusėje (pvz., ES valdžios
struktūrose) kertinėse pareigybėse
veikia tie, kurie buvo mūsų opo-
nentai skyrybose su TSRS? Kas
šiuos dvigubos, trigubos priklauso-
mybės veikėjus daugiau įtakoja –
buvusios TSRS ar Vakarų spec.
struktūros, Vakarų ar Rytų pinigai,
ar šantažas, o gal paprasčiausia bai-
mė prarasti šiltas vietas?!..

Pripažinkime, juk 1918 m. Lietuvos
valstybę atkūrusieji taip pat blaškėsi
tarp Rusijos ir Vokietijos. Dauguma
signatarų ir kitų, kuriems buvo patikėtas
Lietuvos kariuomenės atkūrimas, grįžo
iš atitinkamų Rusijos tarnybų. Lietuvos
Taryba netgi po Vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto paskelbimo
bandė pulti į Vokietijos glėbį, 2-ąjį
Uracho hercogą Vilhelmą II pasky-
rusi Lietuvos karaliumi Mindaugu
II (nuo 1918 m. liepos 11 iki lapkričio
2 d.). Tačiau 1918 metais Lietuva
sugebėjo rasti trečiąjį kelią – nepri-
klausomos valstybės kelią. 

Šiandien, kai ES vadovai netgi
viešai Vilniuje paskelbė, kad Europos
Sąjungos šalių iki 2022 metų turėtų
apskritai NELIKTI, mes su tuo su-
sitaikome. O gal taip mums ir rei-
kia?! Gal tie šeši 1990 metų signa-
tarai „beviltiškai“ paseno ir nieko
nesupranta?.. Tačiau  atsigręžkime į
LR Konstituciją ir leiskime nuspręsti
Tautai - 75% visų Lietuvos Respublikos
piliečių, turinčių rinkimų teisę. Pati-
kėkime tai ne „drąsiai“ Prezidentei D.
Grybauskaitei ir jos bendrininkui V.
Landsbergiui, neišdrįsusiam pačiam
tapti Respublikos Prezidentu (dėl savo
„drąsumo“ abiem dabar besislepian-
tiems Turniškėse kertamomis pušimis

Signataras Zigmas VAIŠVILA ir Prezidentas Rolandas PAKSAS: „Susivokę ir gausindami
būdus bei priemones, siekiant išaiškinti tautiečiams (ne tik Lietuvos, bet, visų pirma, ES
šalių piliečiams) šią situaciją, turime susitarti dėl bendro TIKSLO...“ 

Zigmas VAIŠVILA: „Išeitis viena – pilietinė visuomenė ir referendumo keliu ar būsimo
Seimo pagalba susigrąžinti Prezidentės ir Seimo neteisėtai ir tylomis svetimiems
atiduotą valstybės valdymą!..” 

Zigmas VAIŠVILA: „Kerštingasis, prezidentu taip ir netapęs V.Landsbergis Tautai to nedovanojo ir „Raudonosios Dalios“ – D. Grybauskaitės pasirinkimu nusprendė pasityčioti iš
Tautos. Tai labai žema. Atkurtos Nepriklausomybės šventės proga apie tai nesinori net kalbėti!..“
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ir vis gausėjančia fizine apsauga), ir
ne abstrakčiai „drąsiai Lietuvai“, kurios
niekas neatstovauja. Tebeveikia LR
Konstitucija, būtent ja ir vadovauki-
mės!..

LL: Atsižvelgiant į istorinę-poli-
tinę situaciją, kurioje buvo Lietuva
tuometinio TSRS prezidento M.Gor-
bačiovo paskelbtos „perestroikos“ lai-
kotarpiu - Atgimimo metais,  kuo
buvo ypatingi 1990-ieji? Kodėl būtent
tada įvyko (o gal apskritai galėjo ir
neįvykti?) istorinis lūžis, Aukščiau-
siajai Tarybai paskelbus Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo Aktą?

ZV: Šiandien atsirado nemažai
„gudrių“ žinovų, nors daugumos jų
tada niekur viešai nesimatė. Esminiai
skirtumai, lyginant 1990 metų ir šian-
dienos įvykius, yra tai, kad Vakarai,
ekonomiškai spaudę Tarybų Sąjungą,
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdį, Ne-
priklausomybės siekį laikė NEREA-
LIU, šios kortos ant lošimų stalo ne-
metė. Priešingai – MUS STABDĖ.
Ir tik Rusijos Prezidentui B. Jelci-
nui 1991 m. rugpjūtyje aplošus
TSRS Prezidentą M. Gorbačiovą,
visi suprato, kad M. Gorbačiovo
korta mušta, o TSRS faktiškai jau
iširusi.

Beje, kalbant apie 1990 m. Kovo
11-osios Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo Aktą, būtina prisiminti, kad
Lietuva tai padarė ne tik pirma Tarybų
Sąjungoje, bet ir vienintelė iki 1991
m. rugpjūčio pučo Maskvoje žlugimo.
Latvijos TSR ir Estijos TSR Aukš-
čiausios Tarybos 1990 m. tik paskelbė
deklaracijas, kad šios šalys PRADEDA
Nepriklausomybės atkūrimą. Estijos
liaudies frontas Rahvarinne savo rin-
kiminėje programoje numatė, kad Es-
tijos nepriklausomybę jie atkurs per
10 metų. Tiktai žlugus pučui Maskvoje,
Estijos ir Latvijos Aukščiausios Tarybos
1991 m. rugpjūčio 23 d., raginamos ir
Lietuvos Aukščiausios Tarybos, pa-
skelbė apie atkurtas dviejų Baltijos
šalių Nepriklausomybes. Todėl latviai
ir estai švenčia viena nepriklausomybės
diena daugiau nei mes – 1990 m. ir
1991 m.

LL: Kalbant apie Kovo 11-osios
Aktą, vardan istorinio teisingumo,
būtina argumentuotai paneigti mitą
- esą tik prof. V. Landsbergis atkūrė
Lietuvos nepriklausomybę!.. 

ZV: Visų pirma, 1990 m. kovo
11-ąją Lietuvos TSR Aukščiausios
Tarybos Pirmininku Vytautą Lands-
bergį rinkome ne dėl to, kad jis
profesorius. Tiesiog buvo būtina pa-
sirinkti kelią: ar Lietuva žengia Lie-
tuvos persitvarkymo Sąjūdžio rin-
kimų programoje skelbtu Nepri-
klausomybės atkūrimo keliu, ar

žingsnis po žingsnio keliauja LKP
vadovo A. Brazausko deklaruotu
keliu tiek, kiek leis Maskva?.. Tuo
metu alternatyviai iškelti kiti Sąjūdžio
atstovai - R. Ozolas ir K. Motieka,
suprasdami atsakomybę, atsiėmė savo
kandidatūras ir su V. Landsbergiu dėl
LTSR AT posto nesirungė... 

TAČIAU Kovo 11-osios išvaka-
rėse būtent V. Landsbergis stabtelėjo:
kovo 10-osios vėlų vakarą jis vis dar
buvo neapsisprendęs - skelbti Lietuvos
Nepriklausomybę ar laukti, kuo baigsis
Maskvoje kovo 12-ąją prasidedantis
neeilinis III TSRS liaudies deputatų
suvažiavimas, kurio darbotvarkėje buvo
TSRS Prezidento rinkimai ir Išstojimo
iš TSRS įstatymas. 

K. Motiekos paragintas telefonu
Lietuvos ilgametis ambasadorius Va-
šingtone a. a. Stasys Lozoraitis naktį
iš kovo 10-osios į kovo 11- tąją apie
1.30 val. įveikė V. Landsbergio prie-
šinimąsi pagrindiniu argumentu –
mes nesuprantame, kodėl jūs del-
siate?!.. Priminsiu, kad TSRS ir Lie-
tuvos TSR Konstitucijos buvo sutei-
kusios teisę sąjunginėms respublikoms
išstoti iš TSRS, tačiau tai nebuvo reg-
lamentuota. Faktiškai tuo nutylėjimo
būdu ir pasinaudojome Kovo 11-osios

Akte. Šiame akte buvo užtikrintas ir
Respublikos tęstinumas, nes to reika-
lavo priverstinio mūsų inkorporavimo
į TSRS tarptautinio nepripažinimo
principas, kurio taip pat negalėjome
pažeisti.

Na, o iš kitos pusės, mums,
Kovo 11-osios Akto paskelbimu pri-
siėmusiems pirmąjį smūgį dar 1990
m., teko didžiausias reakcingų jėgų
Tarybų Sąjungoje dėmesys. TSRS
gynybos ministro pavaduotojo V.
Ačalovo, iš Šiaurės miestelio vado-
vavusio ir Sausio 13-osios įvykiams,
prisipažinimas: „Ypatingosios pa-
dėties įvedimo planą pradėjome ruošti
dar 1990 m. pradžioje. Man buvo
pavesta paruošti planą, jeigu kiltų
bruzdėjimas, kurį išprovokuotų „Są-
jūdis“. Aš – vienas iš minėtojo plano
rengimo vadovų. Galima pasakyti,
buvau pagrindinis jo rengėjas. Apie
šio plano rengimą žinojo 2-3 žmonės.
Dar kartą tvirtinu, kad nurodymus
davė politinė vadovybė, ir šios idėjos
autorius – vienas žmogus. Tai buvęs
TSKP CK Generalinis sekretorius,
vyriausiasis kariuomenės vadas. Gy-
nybos potvarkiuose, savaime supran-
tama, jokios reglamentacijos dėl tar-
pusavio santykių tarp kariškių ir

Lietuvos kompartijos vadovybės ne-
buvo.“.

LL: Sakykite, prašau, kokiu pa-
grindu LTSR Aukščiausioji Taryba,
Lietuvai deklaratyviai išstojus iš TSRS,
vėliau buvo pavadinta Atkuriamuoju
Seimu? 

ZV: Drąsiai galima teigti - tai IS-
TORIJOS KLASTOJIMAS, turintis
gan žemiškas priežastis. 1990 m. at-
kurtos Lietuvos pagrindinė problema
– aukščiausioji valdžia. Visų pirma,
tai V. Landsbergio ir A. Brazausko
problema. Abu jie nesugebėjo pakilti
aukščiau savo asmeninių ambicijų.
Lietuvos Nepriklausomą valstybę 1990
– 1991 metais mes sugebėjome apginti
ir pasiekti tarptautinio pripažinimo.
Deja, šių dviejų asmenų tarpusavio
konkurencija užgožė valstybės ateities
klausimus, nedovanotinai ir ilgam su-
skaldė Lietuvą į dvi viena su kita ne-
sikalbančias stovyklas. 

1990 m. pradžioje TSRS Konsti-
tucijos pavyzdžiu tapti Lietuvos TSR
Prezidentu iliuziją puoselėjo Algirdas
Brazauskas, viešų apklausų reitingais
aiškiai lenkęs Vytautą Landsbergį –
mat dėl 1989 m. gruodyje įvykusio
LKP atsiskyrimo nuo TSKP greitai
augo LKP populiarumas. Gruodžio

pabaigos – sausio pradžios visuo-
menės apklausa parodė, kad net
73% Lietuvos gyventojų palankiai
vertino LKP (Sąjūdį – 65%) ir A.
Brazauską (taip pat 73%), o V.
Landsbergį – tik 12%. Todėl Sąjū-
džiui teko rimtai paplušėti, kad į
XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukš-
čiausiąją Tarybą būtų išrinktas ir
V. Landsbergis, prieš tai net du kar-
tus nelaimėjęs rinkimų į XI-ojo šau-
kimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją
Tarybą.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis
Steigiamajame suvažiavime 1988 m.
spalio 22-23 d. sprendė nelengvą re-
busą - kaip siekti Nepriklausomybės
– rinkimais ar kitais būdais (šian-
dieninio Maidano Ukrainoje pavyzdys).
Šis Sąjūdžio suvažiavimas priėmė spe-
cialią Rezoliuciją „Dėl rinkimų“, ku-
ria buvo apsispręsta dalyvauti rinki-
muose. Iš tikrųjų tai buvo labai rizi-
kingas kelias. Lietuvos Laisvės Lyga
griežtai mus kritikavo, kad tuo Sąjūdis
pažeis Vakarų valstybių remiamą Bal-
tijos valstybių priverstinio inkorpora-
vimo į Tarybų Sąjungą NEPRIPAŽI-
NIMO principą – mūsų pasipriešinimo
okupacijai ir valstybės atkūrimo pa-
grindą. Tačiau kito taikaus kelio ne-
buvo.

Gerai, kad viskas baigėsi sėkmingai
- 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklau-
somybės atstatymo Aktu ir atkurtos
valstybės tarptautiniu pripažinimu 1991
m. rudenį. Tačiau toks Vilniaus ir
Maskvos „rungtyniavimas“ laike galėjo
baigtis ir priešingu rezultatu. Dar 1989
m. stengėmės keisti Lietuvos TSR
Konstituciją, įtvirtinant atskirus ir labai
svarbius mūsų suvereniteto elementus.
Tačiau kur ta riba, iki kurios galima
buvo eiti, kad tokiais persitvarkymais
taip ir neliktume „persitvarkančios“
TSRS gniaužtuose? Pradžioje patrauk-
liai atrodęs Respublikų ekonominio
savarankiškumo įstatymas netruko
virsti galimais spąstais. 

Todėl klausimas, kas pirmiau –
mūsų Kovo 11-osios Aktas ar neeili-
nis TSRS liaudies deputatų suva-
žiavimas priims Kovo 12-osios įsta-
tymą dėl respublikų išstojimo iš
TSRS ir įves TSRS Prezidento ins-
tituciją, buvo ne tik sudėtingas, bet
ir principinis. 

Tąkart viskas baigėsi gerai. TA-
ČIAU jei viskas būtų baigęsi priešingai,
tai, manau, šiandien vietoje to, kad
esame vadinami garbingais ar negar-
bingais Kovo 11-osios Akto Signatarų
vardais, drauge su Lietuvos persitvar-
kymo sąjūdžio iniciatyvine grupe ir
Seimu būtume prilyginti 1940 m. Lie-
tuvos Seimui ir prikalti prie sienos... 

Nukelta į 10 psl.

Zigmas Vaišvila: „1990 m. kovo 11-ąją Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Pirmininku Vytautą Landsbergį rinkome ne dėl to, kad jis
profesorius. Tiesiog buvo būtina pasirinkti kelią: ar Lietuva žengia Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio rinkimų programoje skelbtu
Nepriklausomybės atkūrimo keliu, ar žingsnis po žingsnio keliauja LKP vadovo A. Brazausko deklaruotu keliu tiek, kiek leis Maskva?..“

Zigmas Vaišvila: „1990 m. atkurtos Lietuvos pagrindinė problema – aukščiausioji valdžia. Visų pirma,
tai V. Landsbergio ir A. Brazausko problema. Abu jie nesugebėjo pakilti aukščiau savo asmeninių
ambicijų. Lietuvos Nepriklausomą valstybę 1990 – 1991 metais mes sugebėjome apginti ir pasiekti
tarptautinio pripažinimo. Deja, šių dviejų asmenų tarpusavio konkurencija užgožė valstybės ateities
klausimus, nedovanotinai ir ilgam suskaldė Lietuvą į dvi viena su kita nesikalbančias stovyklas.“ 

Zigmas Vaišvila: „Kurią kariuomenę kovine ginkluote remia Lietuva, p. R.Juknevičiene ir Prezidente D.Grybauskaite, – I. Kolomoiskio ar P. Porošenkos, ar dar kurią nors?..“
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Atkelta iš 9 psl.
Tiems, kurie mano, kad tai sa-

vigyra, siūlau paskaityti A. Anu-
šausko surastą Lietuvos TSR KGB
patvirtintą planą „Metelica“ („Pū-
ga“), pagal kurį buvo numatyta in-
ternuoti daugumą Sąjūdžio aktyvistų
su šeimos nariais, detaliai ištirta,
kur jie gali slėptis, paskirtos šiose
vietose internavimui vykdyti KGB
grupės. A. Anušauskas tik nutylėjo
apie svarbią pastabą: KGB, veikianti
pagal šį Lietuvos TSR KGB pava-
duotojo St. Caplino patvirtintą pla-
ną, turėjo teisę mus sušaudyti, jei
bandytume pabėgti. A. Anušauskas,
po šios medžiagos paviešinimo, ne-
truko konservatorių sąrašu patekti
į Seimą, tačiau jis neatkreipė dė-
mesio į tai, kad šiame „mirtininkų“
sąraše NĖRA Vytauto Landsbergio
ir jo šeimos.

Turime aiškiai suvokti, kad mūsų
konstitucingumo raida, atkuriant vals-
tybės Nepriklausomybę, įvyko išskir-
tiniu, labai sudėtingu būdu, Sąjūdžiui
ir LKP dalyvaujant okupacinės valdžios
valdymo organų rinkimuose. Todėl
vėlesnis Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos pavadinimas
Steigiamuoju Seimu pagal 1996 m.
Seimo Deklaraciją, kurią pasiūlė V.
Landsbergis, ne tik neatitinka isto-
rinės tiesos, bet ir teisės požiūriu
neatitinka šios sąvokos naudojimo
(Steigiamojo Seimo sąvoka pernelyg
siaura, ji neapima, nepaaiškina viso
šio sudėtingo ir atsakingo apsispren-
dimų kelio ir proceso rizikos faktorių).
1990 m. vasario – kovo mėn. rinkome
Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą,
jos Pirmininką ir tik vėliau, prieš
priimant Kovo 11-osios Aktą, keitėme
valstybės pavadinimą į Lietuvos Res-
publiką.

Atkuriamojo Seimo pavadinimas,
manau, susijęs su asmeniniu V. Lands-
bergio susireikšminimo klausimu. Tas
pats yra ir su jo taip vadinamu „pirmojo
faktinio valstybės vadovo“ klausimu,
kurį visiškai „sunešiojo“ Lietuvos Res-
publikos Konstitucinis Teismas 2002-
06-19 d. Nutarimu Nr. 29/2002. Beje,
šiuo Nutarimu Konstitucinis Teismas,
tada dar netapęs valdžios sistemos
prielipu, pasisakė ir dėl V. Landsbergio
idėjos pavadinti Aukščiausiąją Tarybą
Atkuriamuoju Seimu. Teisinis verdiktas
dėl šios Seimo deklaracijos – negai-
lestingas V. Landsbergio idėjai: „Šioje
deklaracijoje pateikiamas ne teisinis,
bet istorinis ir politinis 1990-1992 m.
dirbusios Lietuvos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos vertinimas; jis
nereiškia, kad teisės aktuose, išleis-
tuose iki minėtos deklaracijos priė-
mimo, keičiami 1990-1992 m. dirbu-
sios Aukščiausios Tarybos ar jos pa-
reigūnų pavadinimai.“

Beje, šios V. Landsbergio asmeni-
nės ambicijos grindžiamos prieš 1990
m. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Ta-

rybos rinkimus iš ką tik tuo metu pa-
keistos TSRS Konstitucijos į Lietuvos
TSR Konstituciją perkeltomis sąvo-
komis – Aukščiausios Tarybos Prezi-
diumo Pirmininkas buvo pakeistas į
Aukščiausios Tarybos Pirmininką, ma-
tuojant viską pagal būsimą TSRS
Konstitucijos 6 str. dėl vienpartinės
sistemos naikinimą ir M. Gorbačiovo
persodinimą iš TSKP CK Generalinio
sekretoriaus į TSRS Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko, t.y., TSRS vadovo
pareigas. T.y., vieno asmens, o ne
prieš tai buvusias kolektyvines Aukš-
čiausios Tarybos Prezidiumo pareigas. 

Taigi, asmeninės V. Landsbergio
ambicijos buvo ir tebėra matuojamos
pagal M. Gorbačiovo stotui pasi-
ūdintą sąjunginį švarką lietuviškam
masteliui... 

LL: Kaip šiandien vertintina tuo-
metinė situacija bei politiniai procesai
Lietuvoje pereinamuoju laikotarpiu,
lyginant su nūdiena, pažymint 25-
ąsias Nepriklausomybės metines? Ar
nemanote, kad jau iš pat pradžių
daugumos tautiečių išsvajota Nepri-
klausomybės atkūrimo idėja buvo su-
kompromituota savanaudžių garbėt-
roškų, politinių intrigantų, į Sąjūdžio
Tarybą infiltruotų KGB agentų, na ir
žinoma, buvusių komunistų, skubiai
persiorientavusių, tai yra, išvertusių
savo raudoną kailį, todėl ir likusių
valdžioje? Turbūt sutiksite, bene ryš-
kiausias tokio „persitvarkymo“, ko-
laboravimo pavyzdys – M. Burokevi-
čiaus bendražygė Raudonoji Dalia -
antrai kadencijai perrinkta šalies pre-
zidentė D.Grybauskaitė?

ZV: Negaliu nesutikti su Jūsų tei-
giniais. Nerandu jokių kontrargumentų.
Tik emocijomis galima bandyti tai pa-
neigti. Nepavyko V. Landsbergiui įgy-
vendinti savo asmenines prezidentines
ambicijas, dėl kurių nepalaikymo 1990-
1992 m. Aukščiausioje Taryboje, ši
faktiškai ir buvo paleista anksčiau
laiko. Todėl dabar p. D. Grybauskaitės
pasirinkimu ir priverstiniu primetimu
visai Lietuvai, spekuliuojant ant savęs
pritemptu Nepriklausomybės simbolio
argumentu ir Sąjūdžio vardu, V. Lands-
bergis savotiškai atkeršijo buvusiems
bendražygiams ir Tautai, neišrinkusiai

jo Respublikos Prezidentu. 
Prisiminkime V.Landsbergio pra-

laimėtą referendumą dėl stipraus  Pre-
zidento 1992 m. Tuo metu vis tik
Tauta pasirodė besanti protingesnė už
profesorių. Kerštingasis, prezidentu
taip ir netapęs V.Landsbergis Tautai
to nedovanojo ir „Raudonosios Da-
lios“ – D. Grybauskaitės pasirinkimu
nusprendė pasityčioti iš Tautos. Tai
labai žema. Atkurtos Nepriklauso-
mybės šventės proga apie tai nesinori
net kalbėti!..

Sąjūdžio ir Lietuvos sėkmės prie-
žastis buvo ta, jog sakydami žmonėms
ir patys sau TIESĄ, kaskart vis tikriau
ir aiškiau stiprėjome, drąsėjome tiek
mes, tiek visa Tauta. Toks turėtų būti
mūsų šventinis atsakymas didžiajam
veidmainiui, pardavusiam Lietuvą ir
Sąjūdžio principus - Šviesa ir Tiesa
mus žingsnius telydi!..

LL: Kokios problemos šiandieni-
nėje Lietuvoje, tapusioje pilnateise
Europos Sąjungos ir NATO aljanso
nare,  Jums kelia didžiausią nerimą?
O gal, vis tiktai, nereikėjo Lietuvai
išstojus iš vienos SĄJUNGOS – TSRS
taip strimgalviais veržtis į kitą – Eu-
ropos Sąjungą, atsisakyti nacionalinės
valiutos lito?.. 

ZV: Vėl ta pati veidmainystės,
melo ir tiesos nesakymo problema.
Prisiminkime 1949 m. balandžio ket-
virtą d. Vašingtone pasirašytą ŠIAU-
RĖS ATLANTO SUTARTĮ, kuria ją
pasirašiusios šalys patvirtino - „savo
tikėjimą Jungtinių Tautų Chartijos
tikslais ir principais bei troškimą tai-
kiai sugyventi su visomis tautomis ir
visomis vyriausybėmis.“

Minėta sutartimi šalys įsipareigojo
bet kokį tarptautinį ginčą, kuriame
jos gali dalyvauti, spręsti taikiu būdu,
kad tarptautinei taikai, saugumui bei
teisingumui neiškiltų pavojus, ir savo
tarptautiniuose santykiuose susilaikyti
nuo grasinimo jėga ar jėgos panau-
dojimo bet kuriuo būdu, nesuderina-
mu su Jungtinių Tautų tikslais (1
straipsnis).

Todėl NATO generolui paskelbus,
kad teks kariauti su Rusija Europoje,
o vasario 20 d. krašto apsaugos mi-
nistrui J. Olekui pasirašius Lietuvos ir

Sąjungininkų pajėgų Europoje vyriau-
siosios vadavietės (SHAPE), ir Sąjun-
gininkų pajėgų transformacijos vado
vyriausiosios vadavietės (ACT) SU-
SITARIMĄ, reglamentuojantį NATO
vadaviečių Lietuvoje teisinį statusą,
ministrui ir Seimui, kuris, matyt, Pre-
zidentės pastūmėtas puls ratifikuoti šį
susitarimą, ne tik atkreipsiu dėmesį,
kad šis susitarimas pasirašytas ne su
NATO šalimis, o kažkodėl su NATO
vadavietėmis, bet ir priminsiu LR
Konstituciją:

- 137 straipsnis. Lietuvos Res-
publikos teritorijoje negali būti ma-
sinio naikinimo ginklų ir užsienio
valstybių karinių bazių.

- 138 straipsnis nesuteikia Seimui
teisės ratifikuoti tokias Lietuvos Res-
publikos sutartis. 

Dabar aiškinama, neva šis vasario
20 d. susitarimas yra būtinas Lietuvoje
jau veikiančių NATO tarptautinių vie-
netų (NATO energetinio saugumo kom-
petencijos centro, NATO ryšių bata-
liono perdislokuojamo ryšių ir infor-
macinių technologijų modulio) statusui
įtvirtinti. Galbūt mums to ir reikia.
Tačiau tada kreipkitės į Tautą ir te-
sprendžia tautiečiai, atitinkamai keis-
dami LR Konstituciją. Tačiau su-
praskime paprastą dalyką – išplitus,
pvz. Ukrainos ar kitam ginkluotam
konfliktui, Rusijai net nebūtina ženg-
ti į Lietuvą. Bent jau NATO vada-
vietė, mūsų protingųjų išrinktųjų
pasirinkta bus jau šią vasarą Vil-
niuje, Lietuvos sostinę paverčia Ru-
sijos taikiniu Nr.1. Ar mums to rei-
kia?!.. Kartoju, tai sprendžia ne
krašto apsaugos ministras, Prezi-
dentė ar Seimas, o visa Tauta, apie
kurios ir taip jau dėl globalių procesų
išsivaikščiojančios išlikimą šioje že-
mėje kalbame... 

Suomijos, nepabūgusios kariauti
su Rusija, užsienio reikalų ministras
skelbia kitą nuomonę: suomiai nebijo
Rusijos intervencijos, nes savo šalyje
neturi NATO kariuomenės. Beje,
Suomija nėra NATO aljanso narė. 

Aš buvau už Lietuvos stojimą į
NATO aljansą, tačiau esu prieš melą
ir visišką Tautos ignoravimą, nepasi-
tikėjimą Lietuvos žmonėmis. Šiuo iš-

skirtinai atsakingu metu valdžia neturi
teisės būti ne su Tauta, ignoruoti dau-
gumos nuomonę. 

Antrojo pasaulinio karo metais
Šveicarijos parlamentas savo kariuo-
menei ir Vyriausybei vadovauti paskyrė
Anri Gizaną (Henri Guisan). Sunku
buvo išlaikyti šalies neutralitetą, bet
valstybė nekariavo ir nebuvo okupuota.
Kainą už tai sumokėjo, bet toks Švei-
carijos Tautos pasirinkimas tada ir da-
bar, referendume balsavusios už NE-
UTRALITETĄ. Ši sąvoka šiais laikais
tampa sudėtinga ir nevienareikšmiška.
Tačiau Šveicarija iki šiol gerbia Anri
Gizaną. Paminklai pastatyti būtent
jam, o ne karo kurstytojams. Priminsiu,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos
135 straipsnis - draudžia karo pro-
pagandą.

LL: Federalistinėje Europoje,
ženkliai įtakojamoje JAV globalistų
„nacionalinių interesų“, ar dar yra
vilties išlikti Tautai ir Lietuvai suve-
renia, hipotetiškai nepriklausoma,
nacionaline valstybe, gerbiančia savo
kultūrą, tradicijas, papročius, krikš-
čioniškas vertybes?

ZV: Taip, iš tikrųjų viskas įmano-
ma, tiesiog būtina!.. Priešingu atveju,
turime aiškiai suvokti - Tautos ir mūsų
valstybės nebeliks. Netgi labai greitai.
Ne tik dėl ES vadovų paskelbtos konk-
rečios datos – 2022 metų. Ar mes ne-
matome Europoje vykstančių procesų?
Nebekartosiu. Vilties suteikia iš ties
desperatiškas ES federalistų - globalistų
skubėjimas – jie gi supranta, kad jų
planai griūva. Jau pabudo Graikija,
Italija, Prancūzija, Ispanija, Škotija...
Todėl mums būtina VIENYTIS, ieškoti
bendraminčių, visų pirma, Europos
Sąjungoje. 

Globalistai dabar metė ant stalo
netgi pačią drastiškiausią kortą – KA-
RĄ. Jeigu mes to nesuvoksime, liksime
taip ir nesubrendusia, kaip kažkada
teigė pirmasis atkurtos nepriklausomos
Lietuvos finansų ministrą R. Sikorskis,
„veršių tauta“, iš mažosios raidės.
Todėl grįžkime į 1992 metais priimtą
Lietuvos Respublikos Konstituciją, ku-
rioje Tauta rašoma iš didžiosios rai-
dės!..

- Dėkoju už pokalbį. 

Zigmas Vaišvila: „Asmeninės V. Landsbergio ambicijos buvo ir tebėra matuojamos pagal M. Gorbačiovo stotui pasiūdintą sąjunginį švarką lietuviškam masteliui...“ 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 (Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. 3D-551/D1-557 redakcija) (toliau – Taisyklės)) Taisyklių 58. punktu, kuriame
yra nurodyta, kad Jeigu Taisyklių 55, 56 ir 57 punktuose nurodytų asmenų negalima rasti
jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adresais, organizatorius turi paskelbti
informaciją apie rengiamą teritorijų planavimo dokumentą vietos laikraštyje ir Nacionalinės
žemės tarnybos interneto svetainėje. Skelbime nurodomas Projekto pavadinimas, vieta ir
laikas susipažinti. Pranešime (skelbime) turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 10 darbo
dienų terminas, per kurį galima susipažinti su parengtu Projektu ir pareikšti dėl jo

pasiūlymus organizatoriui. Vadovaujantis aukščiau minimais dokumentais informuojame,
kad yra rengiamas žemės sklypo projektinis Nr.: NV2-57, esančio Pergalės g. 57,  Grigaičių
k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., Formavimo ir pertvarkymo projektas (Žemės sklypo
suformavimas valstybinėje žemėje) bei kviečiame gretimo žemės sklypo savininkės GEN-
OVEFA KARMAZIENĖ (gim.1945-01-21 – mir. 2008.05.04), paveldėtojus susipažinti su
projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendiniu poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
matininko Jaroslavo Bazevič buveinėje darbo dienomis laikotarpyje nuo 2015 m. kovo
mėn., 16 d. iki 2015 m. kovo mėn., 31 d nuo 8:00 val. iki 17:00 val. adresu: A. Juozapavičiaus
g. 11 – 313 kab., Vilnius, prieš tai iš anksto telefonu (tel.: 866070305) susitarus dėl
susitikimo laiko.
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Jurgis PIKČIURNA

Praėjusią savaitę Lietuvos politi-
niame pasaulyje nuskambėjo skandalas
– Liberalų sąjūdis reitinguose aplenkė
Tėvynės sąjungą – krikščionis demok-
ratus (TS-LKD). Nors apklausos rodo,
kad už abi šias partijas balsuotų vie-
nodas skaičius rinkėjų, liberalų sąjūdis
per mėnesį sugebėjo savo rėmėjų
gretas padidinti net penktadaliu, o nuo
2014 m. lapkričio – ir visu trečdaliu.

Kas lėmė šiuo pokyčius ir tokį
staigų Liberalų sąjūdžio stiprėjimą?
Kas yra pagrindiniai tokios sėkmės
architektai? Atsakymas glūdi visai ne
politinėse vertybėse, o finansuose.  

Už liberalų sąjūdžio stovi du di-
deles sumas valdantys multimilijonie-
riai, kuriems ši partija – puiki galimybė
veikti politikoje. Antanas Guoga gali
pasigirti beveik 100 mln. litų turtu, o
Vidmantas Martikonis – per pus ma-
žesniu, nors ne ką įspūdingu - maždaug
50 mln. litų siekiančia nuosavybe.

Blefas su R.Šimašiumi
Vieša paslaptis, kad Antanas Guoga

tiesiog „nusipirko“ sau vietą Liberalų
sąjūdžio sąraše per pavasarį vykusius
rinkimus į Europos Parlamentą ir iš-
važiavo į Briuselį, nors į partiją įstojo
tik likus keletui mėnesių iki rinkimų
kampanijos pradžios. Tada jis ne tik
dosniai rėmė partijos rinkimų kampa-
niją, bet ir pats aktyviai joje dalyvavo. 

Dabar, savivaldos rinkimuose, jis
taip pat aktyviai padeda Liberalų są-
jūdžiui. Turėdamas apie 100 mln. litų
vertės turto, A.Guoga dalį jo gali skirti
savo politinei partijai. Šiuo metu rek-
lamos rinkos žinovai teigia, kad Libe-
ralų sąjūdis yra geriausiai finansuojama
partija Savivaldos rinkimuose, ypač
Vilniuje.

Be to, A.Guoga yra puikus pokerio
specialistas, todėl žino, kad svarbiausia
šiame žaidime yra blefas ir rizika –
būtina apsimesti, kad turi stambias
kortas, nors gali būti viskas priešingai.
Būtent šią techniką Liberalų sąjūdis
naudoja per Savivaldos rinkimus Vil-
niuje, kandidatų sąrašo priekyje pastatęs
buvusį teisingumo ministrą ir su savi-
valda neturėjusį nieko bendro - Remi-
gijų Šimašių. 

Tačiau šis gražus fasadas rinkėjams
gali būti apgaulingas. Pokerio terminais
kalbant, "blefuojantį" Liberalų sąjūdį
išdavė pats R.Šimašius, pripažinęs,
kad jis nėra nusiteikęs rimtai ir neketina
eiti dirbti į savivaldybę. Nebent išrinktų
meru. 

„Manau tokiu atveju reiktų pasi-
rinkti darbą Seime, bet manau, kad
būsiu išrinktas meru ir tos dilemos
nebus“, - pernai gruodžio 22 dieną
vieno interneto portalų organizuotoje
konferencijoje prisipažino R.Šimašius.

„Martikonio sąrašas“
Kitas multimilijonierius, stovintis

už Liberalų sąjūdžio, yra Vidmantas
Martikonis. Jis jau buvo Vilniaus mies-
to vicemeru per 2007-2011 metų savi-
valdybės tarybos kadenciją, todėl tikisi
į miesto savivaldybę patekti ir šiemet.

Užkulisiuose Liberalų sąjūdžio są-
rašas vadinamas „Martikonio sąrašu“.
Nors Vidmantas Martikonis, verslo ir
politikos veteranas, sąraše yra Nr.3,
jis sąraše laikomas labiausiai patyrusiu
politiku ir aktyviai finansuoja šios
partijos rinkimus sostinėje. 

Prieš ketverius metus V.Martikonis
bandė elgtis dar agresyviau ir tuomet
Liberalų sąjūdžio sąrašo pirmame rei-
tingo penketuke atsidūrė ne tik jis
pats, bet ir dar trys su verslininku
susiję asmenys. Tuomet jauna liberalų
partijos narė Karolina Aleksandra Lu-
kaševičiūtė apkaltino savo labiau pa-
tyrusį kolegą V.Martikonį uzurpavus
sostinės liberalų skyrių: „Raginame
Liberalų sąjūdžio narius pareikšti savo
aiškią poziciją dėl partijos Vilniaus
skyriaus, uzurpuoto grupės žmonių,
kuriems vadovauja ne partijos, o savo
verslo imperijos interesus atstovaujantis
Vidmantas Martikonis“.

V.Martikonis išties bandė elgtis labai
agresyviai, nes be jo, antroje sąrašo vie-
toje buvo įrašyta V.Martikonio referentė
savivaldybėje, buvusi verslininkui pri-
klausančio akmens skulptūrų parko “Vil-
noja” vadovė Irena Turkevičienė. Trečioje
vietoje – V.Martikonio įmonės “Turto
fondas” direktorius Jonas Ungulaitis.
Penktoje - atsidavusi verslininko rėmėja
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuo-
toja Ilona Grigaravičienė.

Po kilusio skandalo sąrašo lyderio
vieta atiteko kitam tarybos nariui -
susisiekimo viceministrui Arūnui Štarui.
Tačiau tai nepadėjo – 2011 metais per
savivaldos rinkimus Liberalų sąjūdis
surinko tik 3,57% balsų ir nepateko į
savivaldybę.

„Martikonio sąrašas“ 2
Šiemet V.Martikonis tapo kiek at-

sargesnis, tačiau sąraše vėl yra ne tik
jis pats, bet ir du jo žmonės – minėta
I.Turkevičienė ir J.Ungulaitis.

Tačiau noras laimėti niekur ne-
dingo. Įtarimus kelia ir tai, kad visa
sostinė, jos lauko reklamos stendai
nukabinti V.Martikoniui priklausančio
skulptūrų parko „Vilnoja“ reklamomis.
Vilniečiai stebisi, kodėl į parką reikia
kviesti sausio ar vasario mėnesiais,
kai žemė pažliugusi, o skulptūros ap-
snigtos. Tai reikėtų daryti vasarą. Ne-
sistebėtų, jeigu žinotų, kad tai gali
būti puiki priemonė padengti dalį Li-
beralų sąjūdžio lauko reklamos išlaidų
– daugiau užsakymų lauko reklamos
įmonei, mažesnės išlaidos pasirinktam
klientui. 

Už machinacijas vos
nepasodino

Jeigu A.Guogai Liberalų sąjūdis
yra patogi politinė platforma siekti

savo politinių tikslų, V.Martikoniui tai
– daugiau asmeninių ir verslo interesų
apsauga.

V.Martikonis puikiai prisimena,
kaip prieš keletą metų jo, tuomet Sa-
vivaldybės tarybos nario, vos nepaso-
dino už tai, kad jis piktnaudžiavo tar-
nyba. 

Tada Seimo Krikščionių partijos
frakcija kreipėsi į Generalinę proku-
ratūrą, taip pat į Specialiųjų tyrimų
tarnybą (STT) dėl to, kad bendrovė
„Termesta“, kurios akcininku yra
V.Martikonis, naudojosi valstybei pri-
klausančiu sklypu strateginėje sostinės
vietoje, tačiau jokio nuomos mokesčio
nemokėjo.

V.Martikonis seniai griežia dantį
ant dabartinės savivaldybės daugu-
mos, nes miestas nenorėjo atiduoti
jo bendrovei „Krašto projektai“ skly-
po prie Konstitucijos prospekto, ku-
riame po purvyną ir toliau turi stum-
dytis automobiliai. Savivaldybė teigė,
kad VĮ „Registrų centre“ nėra regist-

ruota jokia aikštelė, kuri priklausytų
bendrovei „Krašto projektai“. 2003
metais AB „Krašto projektai“ buvo
gavę tik raštišką Vilniaus mero leidi-
mą naudotis aikštele, kol netoliese
bus įrengta dviaukštė automobilių
stovėjimo aikštelė.

Tačiau praėjusios Vilniaus m. sa-
vivaldybės kadencijos metu, kai
V.Martikoniui teko pabūti ir vicemeru,
jo bendrovė „Krašto projektai“ ma-
giškai sklandžiai „sklypo klausimą“
išsprendė.

Beje, prieš keletą metų į žiniask-
laidos rankas pateko dokumentai, ne-
va, įrodantys Vidmanto Martikonio
sąsajas su „Rubicon“ (dabar ICOR).
Iš atsiųstų banko pavedimo kopijų
buvo matyti, kaip su ICOR susijusi
viena didžiausių biokuro bendrovių
UAB „Bionovus“ 2004-aisiais su V.
Martikoniu siejamai įmonei UAB
„Energetikos autotransporto centras“,
už krano nuomą sumokėjo per pusę
milijono litų.

R.ŠIMAŠIUS IR LIBERALŲ SĄJŪDIS  
dviejų multimilijonierių politinė platforma

Prenumeruokite
„Laisvą laikraštį“

2015 m.
visiems metams – 25,04 € (86,4 lito)

vienam mėnesiui – 2,08 € (7,2 lito)

Prenumeruoti „Laisvą laikraštį“  galite  internetu - reikiamą sumą perveskite į UAB "Patikimas verslas"
sąskaitą  L T 7 5 4 0 1 0 0 5 1 0 0 1 7 7 6 0 8 6 banke DNB, pavedimo paskirtyje įrašykite savo adresą ir pavardę ,
ir laikraštis bus jums pristatytas.

P r e n u m e r a t a  j a u  p r i i m a m a  i r  „ L i e t o v o s  p a š t e “
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Neringa VENCKIENĖ

2013 m. gruodžio pabaigoje pasi-
rodė Remigijaus Šimašiaus straipsnis
“Kas vertas “Metų sraigtelio” ir “Metų
smegenų” prizo?” Minėtame straipsnyje
R.Šimašius neva apžvelgia 2013-uosius
ir siūlo skirti “Metų sraigtelio” ir
“Metų smegenų” apdovanojimus. Ra-
šinėlyje nurodo, kad nominantus at-
rinko labai subjektyviai kartu su dau-
gybės žmonių pagalba. Tarp “Metų
smegenų” patenka teisėjas Audrius
Cininas: už tai, kad net apie sunkiausią
bylą ir teismo darbą sugeba kalbėti
tiesiai, aiškiai, atvirai ir paprastai.

2014 m. sausio mėnesį dienos
šviesą išvydo dar vienas R. Šimašiaus
straipsnis “Metų smegenys 2013” ir
“Metų sraigtelis 2013” nugalėtojai”.
Straipsnyje R.Šimašius nurodo, kad
yra įsitikinęs, kad, norint gyventi ge-
riau, mums trūksta trijų dalykų: laisvės
(ir atsakomybės – kaip jos dalies),
sveiko proto, drąsos naudotis pirmais
dviem. Kaip ir reikėjo tikėtis, tarp
“Metų smegenų” nugalėtojų pateko
A.Cininas.

Sutinku su R.Šimašiaus žodžiais,
jog metų sandūra – tinkamas laikas
padėkoti už gerus darbus, o taip pat –
pasidaryti išvadas, kad nekartotume
blogų.

Deja, kai kurie darbai, tokie mieli
ir artimi R.Šimašiui, kaip nuosprendis
pedofilijos byloje ir teisėjo A.Cinino
komentavimas, persikelia iš 2012 m. į
2013 m. R.Šimašius pamiršo, kad tei-
sėjas A.Cininas nuosprendį priėmė
2012 m. Galima visiškai suprasti R.Ši-
mašių, nes svarbūs ir sielai brangūs
įvykiai visada atrodo lyg vykę vakar.
Deja, R.Šimašiaus nuomonė apie teisėją
A.Cininą, kad jis sugeba kalbėti tiesiai,
aiškiai, atvirai ir paprastai, gali būti
įvertinta priešingai – nuosprendis pe-
dofilijos byloje neįtikino.

Kodėl neįtikino?
Nuosprendyje analizuojama mano

brolio, bet ne kaltinamojo pedofilija
A.Ūso kaltė. Nustebino visiškai netirti
ir neanalizuoti kaltinamojo pedofilija
aplinkos prieštaringi parodymai, daug
kartų cituojamos psichologės Ilonos
Čėsnienės, niekada nemačiusios ma-
žametės, išvados. Labiausiai nuste-
bino beveik visą nuosprendžio turinį
sudaranti mažametės tėvo darytų
vaizdo įrašų analizė ir neva tėvo

vaikui daroma įtaiga ir jo mokymas. 
Teisme nei prokuroras, nei teisėjai

net nebandė aiškintis, kodėl L.Stan-
kūnaitė keitė parodymus, kodėl jos
parodymai nesutampa su jos tėvų, kal-
tinamojo parodymais.

Teisėjai nuosprendyje remiasi ir
daugybę kartų kartoja I.Čėsnienės iš-
vadą, bet nesiremia kitomis psichologų
išvadomis, kurios patvirtina mažametės
parodymų teisingumą. Nuosprendyje
nepaminėta, kad I.Čėsnienę rekomen-
davo A.Ūso iškviesta į apklausą psi-
chologė N.Grigutytė. I.Čėsnienė, tei-
kianti mokamas paslaugas (4 tomas
bylos lapas 66), šioje byloje sutiko jas
suteikti nemokamai (?).

Nesiremiama byloje esančia 2009-
04-23 – 05-25 Teismo psichiatrijos,
teismo psichologijos ekspertizės akto
Nr. 103MS-18 (1 tomas, bylos lapas
75-78) išvada, kurioje atliekant nuro-
dytą ekspertizę mažametė nukentėju-
sioji išsakė detales apie byloje nagri-
nėjamą įvykį ir įtariamojo veiksmus,
kurios iš esmės sutampa su jos paro-
dymais duotais ankstesnių apklausų
metu (atliktų specialiame apklausos
kambaryje), kurių metu, atsakydama
į klausimus mažametė nukentėjusioji
pasakė, jog „mane laižo Ūsas“, „laižo
liežuviu“, „laižė daug kartų“, (mer-
gaitės anatominiame piešinyje pažymi
ausį, burną, kaktą, krūtinę, pilvą, nu-

garą, sėdmenis, kojas), „laižė šikną“,
„tuo metu buvo mama ir aš, ir buvo
Andrius, tai buvo diena“, Andrius
„raudonas“, „storu pilvu“, jis „prašė,
kad laižyčiau“ (vyro anatominiame
piešinėlyje pažymi krūtinę, lytinius
organus, kojas) ir pasako, jog „vaikams
taip daryti negalima“.

Šiame ekspertizės akte nurodyta,
jog Kedytei psichikos sutrikimas ne-
konstatuojamas. Padidintas polinkis
fantazuoti ir nevalingai supainioti rea-
lius įvykius su vaizduotės produkcija
tiriamajai nenustatytas. 

Nestebėta padidinto įtaigumo po-
žymių, tačiau tiriamoji yra paklusni,
linkusi vykdyti emociškai reikšmingų
žmonių reikalavimus, prašymus. Ti-
riamajai nebūdingos tokios individua-
lios psichologinės savybės, kurios truk-
dytų jai teisingai suvokti konkrečias
faktines reikšmingas bylai aplinkybes
(įvykio vieta, jo dalyviai ir jų veiksmai,
įvykio seka) bei duoti apie tai parody-
mus. 

Šio ekspertizės akto išvadoje kons-
tatuojama, jog Kedytė, atsižvelgiant į
jos amžių, išsivystymo lygį, indivi-
dualias psichologines savybes bei psi-
chinę būseną, gali teisingai suvokti
konkrečias faktines reikšmingas bylai
aplinkybes (įvykio vieta, jo dalyviai
ir jų veiksmai, įvykio seka) ir duoti
apie tai parodymus. Kedytei nenusta-

tytas padidintas polinkis fantazuoti.
Šiame ekspertizės akte nurodyta, jog
ikiteisminio tyrimo medžiagoje nėra
jokių objektyvių duomenų apie D.
Kedžio daromą poveikį nukentėjusiajai
ar jos parodymams. 

Nesiremiama 2009-12-01 specia-
listės S. Lesinskienės atlikta mažametės
parodymų analize, kurioje konstatuo-
jama, jog mergaitės nurodomi jos at-
žvilgiu atlikti seksualinio pobūdžio
veiksmai gali būti paremti realiu jos
pačios patyrimu. Parodymus mergaitė
duoda įsitempusi, jos nerimastingumas
ženkliai padidėja, kai yra klausiama
apie galimai buvusius su seksualine
veikla susijusius dalykus, ji vengia ir
nenoriai prisimena jai nemalonius nu-
tikusius dalykus, nedrąsiai apie tai
kalba, arba greit supyksta, nueina, gu-
lasi, slepiasi. 

Galimai įvykusios seksualinės
prievartos patyrimo apibūdinimų pa-
grindinės detalės, į tvirkinamo po-
būdžio, ne pagal amžių ankstyvą jos
įtraukimą į seksualinę veiklą išlieka
vienodos ir tos pačios visuose mer-
gaitės pasakojimuose ir parodymuose,
tiek filmuojant tėvui namuose vaizdo
kamera, tiek apklausų metu. Namų
aplinkoje mergaitė lengviau pasakoja
apie jos patirtus dalykus, apklausų
metu, bendraujant su nepažįstamais
žmonėmis, mergaitė labiau drovisi,

jai sunkiau kalbėti, tai natūralu. 
Nei žodžiu neužsiminta nuospren-

dyje apie 2009-09-07 Vilniaus apy-
gardos prokuratūros nutarimą, kuriame
nurodyta, kad mažametės atžvilgiu jos
filmavimo metu nebuvo naudojamas
nei psichologinis, nei fizinis smurtas.
Mažametė nebuvo savo tėvo įžeidinė-
jama, nebuvo su ja grubiai elgiamasi,
nenustatyti piktnaudžiavimo ar išnau-
dojimo požymiai. D.Kedys klausinė-
damas savo dukros ir tai nufilmuoda-
mas veikė siekdamas apsaugoti dukros
interesus (8 tomas, bylos lapas 144-
145).

A.Cininui jokio įtarimo nesukėlė
duomenys pedofilijos byloje, kad kal-
tinamasis pedofilija A.Ūsas, turtingas
verslininkas, Seimo pirmininko
V.Muntiano visuomeninis padėjėjas,
nupirkęs L.Stankūnaitei automobilį
“Mercedes Benz” ir išnuomavęs jai
butą, važiuoja į Petrašiūnus nurašyti
skaitiklių duomenis, kad slapta nuo
L.Stankūnaitės galėtų kas mėnesį už-
sidirbti 50 litų.

Esu įsitikinus, kad norint priimti
ir aiškinti nuosprendžius bylose, norint
steigti nominacijas ir apdovanoti kitus,
pirmiausia reikia sveiko proto įvertinti
bylos medžiagą ir patį save. Ne kas
nors kitas, o būtent Remigijus Šimašius
labiausiai vertas “Metų palydovo
2010”, “Metų išdaviko 2011“, “Ūso
kvapo Liberalų sąjūdyje 2012” ir
“Metų varžto 2013” arba “Trūksta
varžto” apdovanojimo.

Taigi apdovanojimų Liberalų są-
jūdžio aktyvistui Remigijui Šimašiui
galima būtų suteikti ne vieną:

-  “Metų palydovo 2010”: už tai,
kad prieš mirtį keliu lydėjo kaltinamąjį
pedofilija Andrių Ūsą;

-  “Metų išdaviko 2011“: už tai,
kad, būdamas Lietuvos Respublikos
teisingumo ministru, išdavė informaciją
apie Baltarusijos opozicionieriaus,
žmogaus teisių gynimo organizacijos
“Vesna” vadovo Alesio Beliackio bankų
sąskaitas;

- “Ūso kvapo Liberalų sąjūdyje
2012”: už tai, kad iki 2012 metų slėpė
informaciją apie kaltinamojo pedofilija
Andriaus Ūso pusbrolio Vytauto Ūso
narystę Liberalų sąjūdžio partijoje,
kuriai priklauso ir R.Šimašius;

-  “Metų varžto 2013” arba “Trūks-
ta varžto”: už tai, kad įvykius iš 2012-
ųjų metų perkėlė į 2013-uosius.

www.neringavenckiene.com inf.

Ar vertas
R.Šimašius
“Metų
palydovo”,
“Metų
išdaviko”
apdovanojimo?

Aurimas DRIŽIUS

Didžiausias rinkimų džiaugsmas – nuolatos
karą su Rusija skatinę Andriaus Kubiliaus kon-
servatoriai pralaimėjo rinkimus visuose stam-
biuose miestuose, nepaisant to, kad juos itin ak-
tyviai rėmė ir už juos agitavo prezidentė Dalia
Grybauskaitė.

Prisiminkime -  tik prieš kelias savaites, va-
sario 16 d. D.Grybauskaitė medaliais apdovanojo
visą konservatorių grietinėlę – A.Kubilių, Sek-
moką, Roką Masiulį ir Vytą Vasiliauską.

Visi šie apdovanotieji yra ištikimiausi G.Gry-
bauskaitės valios vykdytojai, kuri šių vasalų
rankomis vykdė didžiausias paskutinių metų
aferas Lietuvoje. Pvz., Lietuvos banko valdytojas,
buvęs D.Grybauskaitės rinkimų štabo vadovas
V.Vasiliauskas vadovavo prieš kelis metus įvyk-
dytai įžūliai reiderių operacijai, kai iš savininkų
buvo atimtas „Snoro“ bankas, o jo kelių milijardų
litų turtas pasidalintas už grašius.

Dešinioji A.Kubiliaus ranka – buvęs energe-
tikos ministras A.Sekmokas, kuriam gresia
įtarimai net kelių itin sunkių nusikaltimų orga-
nizavimu. 

Apie juos pasakojo Seimo narys Artūras
Skardžius : „Viena iš tokių aferų, kurios atsklei-
džiamos tik dabar, yra minėtais metais Lietuvos
elektrinės vykdyta komercinė prekyba apyvartinės
taršos leidimais. Įmonei tai nebuvo būtina veikla,
tik papildoma. „Lietuvos elektrinė“ vieną dieną
pirkdavo taršos leidimus, pavyzdžiui, iš „Gazp-
rom“ dukterinės kompanijos, o kitą dieną (arba
po trumpo laikotarpio) parduodavo tai pačiai
„Gazprom“ kompanijai jau du kartus pigiau.
Tokia kai kam pelninga prekyba sukosi 2009–
2011 metais.

Iš viso valstybei tokiu būdu buvo padaryti
147 milijonai litų nuostolio. Kas iš to išlošdavo,
kokius vadinamus „atkatus“ galėjo pasiimti –

dabar jau teisėsaugos tyrimo objektas. Beje,
„Lietuvos energijos“ padaryti nuostoliai gulė ne
ant ko kito, o ant vartotojų pečių, nes papras-
čiausiai buvo įskaičiuoti į elektros energijos
tarifą, kuris tais sunkiais krizės metais buvo re-
kordiškai padidintas.

„Lietuvos elektrinė“ vieną dieną pirkdavo
taršos leidimus, pavyzdžiui, iš „Gazprom“ duk-
terinės kompanijos, o kitą dieną (arba po trumpo
laikotarpio) parduodavo tai pačiai „Gazprom“
kompanijai jau du kartus pigiau.

Dėl padarytos žalos valstybei premjeras Al-
girdas Butkevičius nelaukdamas kreipėsi į Ge-
neralinę prokuratūrą.

Generalinė prokuratūra kartu su FNTT pernai
gruodžio 30 dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl
galimo didelės vertės svetimo turto išvaistymo,
dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi,
dėl padarytos didelės žalos valstybei.

Aferos slepiamos kaip slapta
informacija

Kodėl taip atsitiko, kad po ankstesnės Vy-
riausybės priedanga veikusių energetikų aferos
tik dabar tarsi grybai po lietaus ėmė lįsti į vie-
šumą?

Pažvelgus į praeitį, aiškėja, kad 2009–2012
metais visa informacija, susijusi su elektros
energijos sektoriaus veikla, buvo įslaptinta. Dau-
guma dabartinių energetikos įmonių vadovų yra
paskirti buvusios vyriausybės. Aferų pėdsakus
pavyko ilgai slėpti, nes tų įmonių vadovai suge-
bėjo dangstytis buvusio konservatorių energetikos
ministro Arvydo Sekmoko įsakymais ir nustatyta
tvarka – visa, kas vyksta energetikos sektoriuje,
yra slapta. 

Tačiau tai – tik akiplėšiška priedanga.
Elektros energetikos įstatymas nurodo prie-

D.Grybauskaitės parama neišgelbėjo A.Kubiliaus nuo žlugimo
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„Laisvas laikraštis“ gavo skanda-
lingus dokumentus – jie įrodo skan-
dalingą dabartinio Krašto apsaugos
ministro Juozo Olekos biografiją.

Paaiškėjo, kad po to, kai 1999 m.
J.Olekas automobiliu partrenkė ir mir-
tinai sužalojo per perėją einančius du
atsargos karininkus, autoįvykio auto-
techninę ekspertizę Vilniaus Gedimino
technikos universiteto (VGTU) profe-
sorė habilituota technikos mokslų dak-
tarė Ona Lukoševičienė nustatė, kad
J.Olekas smarkiai viršijo greitį, todėl
tie du žmonės ir žuvo.

Prokurorai buvo šokiruoti – jiems
teko smarkiai pasukti galvą, kaip iš-
gelbėti vieną iš socialdemokratų lyderių
(tuometį partijos pirmininko pavaduo-
toją) ir sveikatos apsaugos ministrą
Juozą Oleką, kuriam grėsė ilgi metai
kalėjime už netyčinį dviejų žmonių
nužudymą.

Būtent O.Lukoševičienės išvada
net kelis metus neleido Ramučio Jan-
cevičiaus vadovaujamai Vilniaus apy-
gardos prokuratūrai nutraukti šios bau-
džiamosios bylos – žuvusiųjų giminės
rėmėsi šiuo dokumentu, ir reikalavo
bylą perduoti į teismą.

Galiausiai po kelių metų po avari-
jos baudžiamoji byla dėl autoįvykio iš
profesorės O.Lukoševičienės, teigian-
čios, kad J.Olekas gerokai viršijo leis-
tiną greitį, darbo kabineto dingo. Vėliau
bylą teko atkurti iš prokuratūroje
likusių juodraščių.

Nors dėl šios vagystės buvo kelia-
ma nemažai įvairių intriguojančių ver-
sijų, tačiau galiausiai buvo apsistota
ties paprasto kriminalo traktuote. Vagis
įsėlino į vos keliolikai sekundžių be
priežiūros paliktą neužrakintą O.Lu-
koševičienės kabinetą VGTU pastate
ir pagrobė rankinę, kurioje, be profe-
sorės piniginės, dokumentų ir kitų as-
meninių daiktų, buvo ir garsioji au-
toavarijos byla. Kitą dieną policija
sulaikė du asmenis, kurie pasiūlė O.Lu-
koševičienei išsipirkti pasą, tačiau nei
rankinė, nei joje buvusi byla taip ir
neatsirado.

Lemtingas autobuso gedimas
Kaip jau rašė „Kauno diena“, 1999

metų spalio 28 d. J.Oleko vairuojamas
automobilis “Volkswagen Golf”, pri-
klausantis Seimo kanceliarijai, auto-
magistralės Klaipėda - Vilnius 215 ki-
lometre, prie pat Kauno, partrenkė ir
mirtinai sužalojo du 86-erių metų vy-
riškius.

Žuvusieji - atsargos pulkininkas
leitenantas Stanislavas Buzas ir Teo-
filis Šimonis - su kitais garbaus am-
žiaus atsargos karininkais iš Kauno
tą dieną dalyvavo Vilniuje vykusiame
iškilmingame posėdyje, skirtame sos-
tinės atgavimo šešiasdešimtmečiui
paminėti. Į namus dimisijos karininkai
grįžo autobusu, kuris prie pat Kauno
sugedo. 

Tuomet dalis autobuso keleivių,
gyvenusių greta automagistralės, nu-
sprendė namus pasiekti pėsčiomis. Jie
sėkmingai perėjo vienos eismo krypties
važiuojamąją dalį, skiriamąją juostą ir
įžengė į kitos krypties eismo juostą.
Čia du vyriškius iš karininkų grupelės
ir parbloškė Vilniaus kryptimi važiuo-
jančio Seimo nario automobilis.

Nerado nusikaltimo sudėties
Avarija įvyko apie 19 val. 30 min.

Tuo metu jau buvo sutemę. J.Olekas
aiškino, kad pėsčiuosius neapšviestame
kelyje pamatė tik tuomet, kai iki jų
liko vos apie dešimt metrų, todėl jam

nepavyko nei sustabdyti automobilio,
nei išlaviruoti. Parlamentaras įvykio
vietoje kelių policijos pareigūnams tvir-
tino, kad važiavo 90 km per valandą
greičiu. Būtent toks yra didžiausias
leistinas greitis šiame kelio ruože. Pagal
alkoholio matuoklio ir kraujo mėginio
tyrimą buvo nustatyta, kad J.Olekas
automobilį vairavo blaivus.

Jau kitą dieną Tardymo skyriuje
prie Kauno rajono policijos komisariato
buvo iškelta baudžiamoji byla dėl eis-
mo saugumo pažeidimo, sukėlusio
vieno ar daugiau asmenų mirtį. Po
metų jos tyrimą savo žinion perėmė
Vilniaus apygardos prokuratūra. Dar
po metų, 2001-ųjų birželio 30 dieną,
vilnietis prokuroras Vilmantas Amb-
rulevičius bylą nutraukė, nesuradęs
Seimo nario veiksmuose avarijos metu
nusikaltimo sudėties.

Prieštaringos ekspertizių
išvados

Tų pačių metų lapkritį tuometinis
generalinio prokuroro pavaduotojas

Kęstutis Betingis panaikino Vilniaus
apygardos nutarimą nutraukti baudžia-
mąją bylą ir perdavė ją Generalinės
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų
ir korupcijos tyrimo departamentui,
kad šio pareigūnai iš naujo atliktų pa-
rengtinį tardymą. Oficialiai buvo pa-
reikšta, kad nutarimas toliau tirti bylą
buvo priimtas patikrinus baudžiamosios
bylos medžiagą. 

Per patikrinimą buvo nustatyta,
kad byloje netinkamai įvertintos fak-
tinės įvykio aplinkybės bei objektyvūs
įrodymai, nustatyti įvykio apžiūros
metu. Apygardos prokuroras, priim-
damas sprendimą nutraukti bylą, pasi-
rėmė tik viena iš dviejų alternatyvių
ekspertizių, kurią atliko Teisės eks-
pertizių centras. Centro ekspertai savo
išvadose teigė, kad J.Oleko vairuojamas
automobilis iš tiesų važiavo tik 90 km
per valandą greičiu.

Bylą nutraukęs prokuroras V.Amb-
rulevičius ignoravo lygiagrečios eks-
pertizės, kurią atliko didelę patirtį
šioje srityje turinti Vilniaus Gedimino

technikos universiteto (VGTU) pro-
fesorė habilituota technikos mokslų
daktarė Ona Lukoševičienė, išvadas.
Profesorės atliktos ekspertizės išva-
dose teigiama, kad J.Oleko vairuoja-
mas “Volkswagen Golf” važiavo ne
mažesniu nei 125 km per valandą
greičiu.

Pasirinko “pigesnius”
Lenkijos ekspertus

“Kadangi susidūrėme su dviem
prieštaringomis ekspertų išvadomis dėl
autoįvykio, nusprendėme pabandyti
gauti nepriklausomą išvadą. Galbūt
užsienio valstybių ekspertai, išnagrinėję
mūsų medžiagą, galėtų atsakyti į mums
rūpimus klausimus”, - “Kauno dienai”
sakė generalinio prokuroro pavaduo-
tojas Gintaras Jasaitis. 

Pareigūno teigimu, šiuo metu byla
yra verčiama į lenkų kalbą, kadangi
tikimasi susitarti su Lenkijos ekspertais,
kad šie atliktų trečią ekspertizę. “Mano
žiniomis, vertimo darbai jau beveik
baigti. Jei neklystu, šioje byloje yra
iki penkių tomų. Ekspertizė Lenkijoje
turėtų užtrukti maždaug mėnesį, nebent
pasirodytų, kad šios šalies ekspertai
yra apsikrovę neatidėliotinais darbais”,
- sakė G.Jasaitis.

Generalinio prokuroro pavaduo-
tojas tvirtino, kad Lenkijos ekspertai
buvo pasirinkti dėl to, kad “su jais
yra nusistovėję geri dalykiniai san-
tykiai tiriant baudžiamąsias bylas”,
ekspertizė kainuos mažiau nei Vakarų
Europos šalyse, o, be to, Lenkija
yra viena iš artimiausių Lietuvos
kaimynių.

Byla atkurta iš juodraščių
“Tikiuosi, kad šiemet priimsime

galutinius sprendimus. Byla arba bus
nutraukta, arba perduota į teismą -
kitų alternatyvų nėra”, - teigė G.Jasaitis.
Paklaustas, ar autoįvykio tyrimas taip
ilgai užtruko dėl to, kad automobilį
vairavo žinomas politikas ir Seimo
narys, dabar dar tapęs ir ministru,
G.Jasaitis išlaviravo nuo tiesaus atsa-
kymo: “Reikia nešališkai įvertinti visą
byloje surinktą medžiagą. 

Mes gavome dvi pakankamai kva-
lifikuotas, tačiau prieštaringas išvadas
- todėl nesinori priimti kokių nors ga-
lutinių sprendimų neištyrus visko iki
galo. Be to, ir ekspertizės buvo atlie-
kamos gana ilgai. Be to, dar ir byla
buvo pavogta”.

Kriminalinė ministro Juozo Oleko biografija – 
buvo pavogti ir sunaikinti net jo kaltę mirtinoje 
avarijoje įrodantys dokumentai

Juozas Oleka

šingai. Jame teigiama, kad energetikos įmonių
informacija apie sąnaudas, susijusias su veikla,
kuriai taikomos valstybės reguliuojamos kainos,
yra vieša.

Praėjo jau dveji šios Vyriausybės darbo
metai, prireikė laiko, sudėtingų patikrinimų,
auditų, kad principingai reikalaujant būtų į
dienos šviesą iškelti visi „įslaptinti energetikų
darbeliai“.

Komisija randa vis daugiau pažeidimų
Paaiškėjus, kad vartotojai, mokėdami už

elektros energiją, susimokėdavo ir už įmonių
išlaidas, susijusias su piktnaudžiavimais, Seime
2014 metų pabaigoje darbą pradėjo jau antra
Energetikos sektoriaus tyrimo komisija. 

Jos nariams aiškėja, kad gyventojams te-
kdavo apmokėti ne tik tokias energetikų pra-
mogas kaip sporto klubai, asmeniniai treneriai,
baseinai, kelionės į Malaiziją, skraidymai oro
balionais ir panašias. Auditų medžiagoje apstu
ir kitų detalių.

Aiškėja, kad vartotojai apmokėdavo bevil-
tiškas energetikos įmonių skolas, kurios turėjo
būti apskaitytos kaip bendrovių nuostoliai. Į gy-
ventojų sąskaitas buvo perkeltos ir ES paramos
lėšos, kurios turėjo būti apskaitomos kaip dota-
cijos.

Esu šios komisijos narys. Ant mano stalo –
auditų ataskaitos, kuriose aiškiai parašyta, kad
tai – įslaptinti dokumentai. Visa ta veikla, aki-
vaizdžiai prieštaraujanti įstatymams, pateikiama
Seimui, kaip įslaptinta. 

Žinoma, todėl, kad visuomenė negalėtų nieko
sužinoti. Dabar mūsų komisijos siekis – ne tik
atskleisti energetikos įmonių galimai nusikalstamą
veiklą, pareikalauti buvusių vadovų atsakomybės,
bet ir paviešinti žmonėms – kokius ir kieno pa-
darytus nuostolius jie apmokėjo. Sieksime at-
skleisti konservatorių Vyriausybės sudarytas prie-
dangas energetikos sektoriuje.

Aiškėja, kad vartotojai apmokėdavo bevil-
tiškas energetikos įmonių skolas, kurios turėjo
būti apskaitytos kaip bendrovių nuostoliai. Į gy-

ventojų sąskaitas buvo perkeltos ir ES paramos
lėšos, kurios turėjo būti apskaitomos kaip dota-
cijos. Šiame slaptame energetikos maiše – dar
daug ylų.

Elektros energija galėjo pigti žymiai labiau
ir daug anksčiau, jei ne A.Sekmoko ir A.Kubiliaus
vadovavimo palikimas – energetikų išlaidavimo
ir nuostolių kupra – ne vieneriems metams už-
mesta ant vartotojų pečių.

Dabartinis energetikos ministras Rokas Ma-
siulis – dar didesnės aferos, pavadintos „Inde-
pendence“, autorius. 

Visos šios aplinkybės, bei tai, kad Tėvynės
sąjunga nelaimėjo tiesioginių mero rinkimų nė
viename didesniame mieste, mano galva, reiškia,
kad Andriaus Kubiliaus dienos konservatorių ly-
derio poste yra suskaičiuotos.

Na, o dėl Vilniaus mero - vis dėlto Remigijus
Šimašius yra visiškas "sisteminis" produktas,
visiškai priklausomas nuo Dalios Grybauskaitės.
Todėl Artūras Zuokas yra žymiai mažesnis
blogis, nei R.Šimašius.
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Generalinės prokuratūros organi-
zuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento prokuroras Darius Stan-
kevičius atsisakė pradėti ikiteisminį
tyrimą pagal UAB „Tavilta“ direkto-
riaus Juliaus Gudavičiaus skundą.

Savo skunde J.Gudavičius nurodė,
kaip švaistomi milijonai litų atliekų
tvarkymo srityje, piktnaudžiaujant tar-
nybine padėtimi, galimai proteguojant
ir papirkinėjant valstybės pareigūnus,
klastojant dokumentus. Anksčiau vers-
lininkas turėjo klestintį atliekų tvar-
kymo verslą, iš kurio jį Aplinkos mi-
nisterijos rankomis išstūmė UAB „Žal-
varis“.

Motyvuodamas savo nutarimą pro-
kuroras konstatavo, kad atlikus proce-
sinius veiksmus nebuvo nustatyta nu-
sikalstamos veikos požymių, o pareiš-
kėjo skundo argumentus įvardijo dek-
laratyviais.

„Su tokiomis išvadomis nesutinku,
nes pareiškėjui nėra nustatyta pareiga
rinkti ir teikti įrodymus, - teigia šį
sprendimą teismui apskundęs J.Guda-
vičius, - pagal įstatymus gavęs prane-
šimą apie nusikaltimą arba pats nustatęs
nusikalstamos veikos požymius, pro-
kuroras tuoj pat pradeda ikiteisminį
tyrimą.

Mano pateiktame patikslintame
pranešime aiškiai įvardinta, kad galimas
nusikaltimo padarymo laikas yra 2009-
2012 m. laikotarpis, nusisalstamų veikų
objektas - valstybės lėšos, galimai ne-
pagrįstai panaudotos/iššvaistytos ob-
jekte Liudvinavo g. 1E, Vilnius tvarkant
tariamai užterštą nuo pesticidų teritoriją.
Atsakomybė dėl tikslinio šių lėšų pa-
naudojimo tenka Vilniaus regiono ap-
linkos apsaugos departamento (toliau
- Vilniaus RAAD) atsakingiems dar-
buotojams. Nukentėjęs asmuo - Lie-
tuvos valstybė.

Šioje apimtyje papildomai pridedu
fotolenteles, kuriose užfiksuota teritorija
Liudvinavo g. 1E, Vilnius. Kaip ma-
tome praktiškai visa aikštelė yra as-
faltuota, tačiau remiantis įvairiais gau-
tais duomenimis apie Vilniaus RAAD
skelbtus viešus pirkimus dėl šios aikš-
telės tariamo sutvarkymo vien 2010m.
buvo išleista apie 800 tūkst. Lt. 

Tuo tarpu nutarime pasisakoma
tik dėl vieno epizodo - 561 816 Lt.
Kiti epizodai net nebuvo tirti ir į
juos nebuvo įsigilinta pvz. 2010-05-
05 (18 882 Lt.), 2010-06-02 (44 900
Lt.), 2010-12-02 (146 340 Lt.) ir t.t.
Neištyrus visų epizodų pilna apimtimi
negalima teigti, kad skundas yra ne-
pagrįstas ir todėl atmestinas, arba,
kad nėra jokių faktinių duomenų apie
galimą valstybės lėšų iššvaistymą,
neteisėtą naudojimą, arba pasisavi-
nimą organizuojant pesticidų tvarky-
mo darbus objekte Liudvinavo g.
1E, Vilnius.

Tačiau Vilniaus RAAD atsakingi
darbuotojai, kaip viešųjų pirkimų or-
ganizatoriai nebuvo apklausti. Nesi-
aiškinta, nei kiek per 2009-2011m.
laikotarpį buvo organizuota viešųjų
pirkimų objekte Liudvinavo g. 1E,
Vilnius dėl pesticidų tvarkymo, nei už
kokias sumas, nei ar pagrįstai. Juk vi-
siškai aišku, kad 2009-2011m. Lietuvai
išgyvenant pasaulinę ekonominę krizę

ir jos padarinius atsakingi Vilniaus
RAAD pareigūnai aktyviai organizavo
įvairius viešuosius pirkimus ir prote-
gavo savus laimėtojus. Ta pati STT
tarnyba pripažino, kad Aplinkos mi-
nisterijoje yra aukštas korupcijos laips-
nis. Tai ne kartą akcentavo ir LR Pre-
zidentė, buvęs aplinkos ministras V.
Mazuronis.

J.Gudavičius nurodo konkrečius
faktus, kuriuos pamiršo ištirti ONNT
prokuroras: "tarptautiniais krovinių
transportavimo važtaraščiuose CMR,
pažymėtina be gavėjo parašų; drau-
džiama transportuoti pavojingų atliekų
krovinį trūkstant bent vienos sudeda-
mosios CMR važtaraščio dalies. Tuo
labiau be CMR važtaraščio. 

Toks pervežimas būtų prilygintas
nelegaliam pavojingų atliekų perveži-
mui. Dokumentuose pesticidams pri-
skiriamos atliekos - nenaudojami or-
ganiniai chemikalai sudaryti iš pavo-
jingų medžiagų, arba turintys jų savo
sudėtyje (pvz. dažai, skiedikliai, va-
likliai, skalbimo priemonės ir kita).
Toks Europos atliekų kodų painiojimas
būtų prilygintas nelegaliam pavojingų
atliekų pervežimui.

Tarpvalstybiniai atliekų vežimo ju-
dėjimo dokumentai ANNEX 1B prie-
das - pažymėtina, kad atliekų gamintoju
yra klaidingai įvardinta UAB „Ūrus ir
ko“. Tuo tarpu tiek teismo sprendime,
tiek Vilniaus RAAD išaiškinimuose
rengiant viešą pirkimą, tiek pagal Ba-
zelio konvencijos 2 str. 18d. atliekų
gamintojas galėjo būti tik UAB „Ta-
vilta“. Taigi šiuo atveju akivaizdu,
kad suklastojus dokumentus buvo pa-
sisavintos valstybės lėšos. Tarpvalsty-
binio vežimo dokumentų buvo pa-
teiktos tik kopijos - neįrodančios atliekų
utilizavimo fakto. Todėl pirmosios ins-
tancijos teismas išaiškino UAB „Ta-
viltai“ teisę dėl galimos klastotės kreip-
tis į teisėsaugos institucijas. Gamintojas
ir eksportuotojas tai du skirtingi su-
bjektai, siekiant tikslios ir tęstinės at-
liekų apskaitos.

J.Gudavičius nurodo, kad trans-
porto priemonių svėrimo pažymos
(originalai taip ir neatsirado) yra ne-
aiškios kilmės ir negali būti laikomos
įrodymais. Kita vertus, jei ir būtų at-
siradę originalai tai net neaišku kas
per krovinys iš viso galėjo būti sve-
riamas, nes iškrovimo vieta nurodyta
Alytus, Ignalina, bet ne Klaipėdos
jūrų perkėla. Vykdomąją bylą užvedusi
antstolė D. Prunskienė patvirtino, kad
ji nedalyvavo ir nebuvo kviečiama
nei atpažįstant, nei sveriant atliekas
Liudvinavo g. 1E, Vilnius, nors ir
buvo užfiksuotas kiekis - 139,780 t.
Antstolis V. Čeglikas savo raštu taip
pat išsigynė savo dalyvavimo svėrime,
o Vilniaus miesto apylinkės teismas
tai įvertino 2013-06-03 teismo posėdyje
pakartotinai konstatavo faktus. UAB
„Žalvaris“ taip pat paneigė tokį kons-
tatavimo faktą.

Prokuroras nerado jokių įrodymų,
kad UAB „Tavilta“ būtų siuntusi pa-
vyzdžius į Švedijos įmonę SAKAB
AB, tačiau darė formalias išvadas,
kad šios aplinkybės jau nustatytos
ankstesnių teismų. Taigi faktiškai ne-
sigilino į aplinkybes nors nei vienas
teismas betarpiškai tokių įrodymų ne-
tyrė. Ir nors antstolė N. Šiugždaitė
bandė paskirti ekspertą, siekiant atpa-

žinti sandėliuojamas agrochemines at-
liekas Vilniaus RAAD tam pasipriešino
ir apskundė antstolės veiksmus truk-
dymui tariamai teismo sprendimo vyk-
dymui.

Ir nors byloje yra duomenų, kad
Vilniaus RAAD vadovas net nebuvo
paskyręs išieškotojo įgalioto, bei atsa-
kingo asmens už 2009-10-26 teismo
sprendimo įvykdymą (b.l. 135 (III)
tomas) šios aplinkybės sukuria pagrindą
manyti, kad taip buvo siekiama išvengti
personalinės atsakomybės, arba galimo
pavaldinių nepaklusnumo.

STT jau buvo pradėjusi tyrimą
pagal J.Gudavičiaus pareiškimą, tačiau
vėliau jį nutraukė, neradusi nusikaltimo
sudėties.

Verslininkas kaltina, kad Aplinkos
ministerijos Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento  (RAAD) va-
dovai daugelį metų piktaudžiavo tar-
nybine padėtimi ir klastojo dokumen-
tus, siekdami jį pašalinti iš atliekų
tvarkymo verslo. Keisčiausia tai, kad
įstatymus pažeidinėję valdinininkai,
priversti išeiti iš Aplinkos ministerijos,
šiuo metu užima vadovaujančias pa-
reigas kitose valstybės įmonėse. 

„Vėliau Aplinkos ministerija, rem-
damasi „nepatvirtintais“ pranešimais,
atėmė iš mūsų licenciją, bandėme
verstis žemės darbais“, - pasakojo
J.Gudavičius.

J.Gudavičiaus UAB „Tavilta“ buvo
pirmoji įmonė, turėdama reikalingą
licenciją, vežusi atliekas iš Lietuvos į
užsienį tolimesniam jų perdirbimui. Ji
išgabeno virš 18000 tonų galvaninio
šlamo, mazuto ir orimulsijos pelenų,
geležies nuodegų, senų pesticidų ir
galvaninių elementų.

Bendrovės veikla buvo pelninga.
Ją siekta pristabdyti, norint perimti
rinką. „Taviltai“ pasiskundus dėl pa-
reigūnų veiksmų, ją ėmė persekioti
aplinkosaugininkai. Tam buvo pasitelkti
ne tik valdininkai, bet ir politikai,
netgi teisėsauga.

2000-11-28 raštu Aplinkos vice-
ministras Arūnas Kundrotas informavo
UAB „Taviltą“ apie „nepatvirtintą“
informaciją dėl pesticidų nesutvarkymo
Rusijoje (Viceministras rašė, kad Ap-
linkos ministeriją pasiekė nepatvirtinta

informacija, kad į Rusijos Federaciją
išvežti seni pesticidai nėra sutvarkomi
ir paprašė nutraukti visus darbus, su-
sijusius su senų pesticidų išvežimu į
Rusiją).

Tuoj po šio A.Kundroto rašto įmo-
nės atžvilgiu buvo pradėtas vykdyti
administracinis persekiojimas, persi-
pynęs su baudžiamuoju, iki bankroto
privedęs ją pačią, taip pat kitas įmones
(pvz., UAB ,,Ecovita“). 

„Aplinkos ministerija (AM) 2000
m. panaikino UAB „Tavilta“ pavojingų
atliekų tvarkymo licenciją, remdamasi
gandais, - pasakojo verslininkas, - tei-
smai nekritiškai rėmėsi 2000-11-28
AM raštu, nevertino prieštaringo jo
turinio. Vilniaus RAAD nustatė prie-
volę perduoti įsigytus pesticidus ki-
tiems“.

J.Gudavičius pasakojo, kad UAB
„Tavilta“ buvo primygtinai raginama
bendradarbiauti su Vokietijos įmone,
laimėjusia Aplinkos ministerijos kon-
kursą. 

„Minėtu laikotarpiu Aplinkos mi-
nisterijos sekretorius buvo A. Spruogis,
o Vilniaus RAAD vadovas - R. Masi-
levičius, - LL pasakojo J. Gudavičius,
- šį vėliau LITGRID Stebėtojų taryba
(pirmininkas A.Spruogis) paskyrė val-
dybos nariu, atsakingu už IT politiką
ir administravimą. R. Masilevičius,
buvęs aplinkosaugininkas, paskirtas
ITT (!) ir administravimo departamento
direktoriumi formuoti ir įgyvendinti
informacinių technologijų, telekomu-
nikacijų, informacinės ir fizinės saugos
funkcijas! Ištirtinas R. Masilevičiaus
paskyrimo į šias pareigas aplinkybės,
ryšiai su A. Spruogiu“.

Pesticidai iš Lietuvos nebuvo
išvežti

J. Gudavičius pabrėžia, kad pesti-
cidų sandėliuose buvę tinkami pesti-
cidai galėjo būti nemokamai perduo-
dami ūkininkams arba žemės ūkio
bendrovėms.

UAB „Tavilta“ surinkusi iš savi-
valdybėms perduotų bankrutavusių že-
mės ūkio bendrovių agrocheminių at-
liekų likučius, savo lėšomis jas iden-
tifikuodavo ir nustatydavo, kokia tai
konkreti žemės ūkyje naudojama ag-

rocheminė medžiaga. Po to išdalindavo
ūkininkams arba net parduodavo. Pa-
klausa buvo didelė, kadangi prekyboje
siūlomų agrocheminių medžiagų kaina
buvo aukšta, o panaudojimo veiks-
mingumas tapatus. 

Manytina, kad dėl šių priežasčių
rangovas UAB „Žalvaris“ netgi nesiekė
pesticidų atliekų tvarkymo licencijos
(neturėjo tarptautinio atliekų perveži-
mo/tvarkymo leidimo dėl pesticidų),
kadangi paklausios atpažintos agro-
cheminės atliekos, pridėjus jų naudo-
jimo instrukciją, galimai jau buvo ne
atliekos, o agrocheminės medžiagos,
tinkamos žemės ūkyje  galėjo būti iš-
dalintos ūkininkams arba parduotos.

J. Gudavičius mano, kad pesticidų
atliekų išvežimo dokumentai buvo
klastojami, kompensuojant jau nesamą
kiekį kitomis atliekomis. „Šiuo atveju
buvo prieita netgi prie visiško absurdo
– pesticidai „tapo organinėmis atlie-
komis“, nors pagal teisės aktus pesti-
cidai negali būti organika“, - sakė J.
Gudavičius.

„Važtaraštyje be datos nurodyta,
kad Liudvinavo g. 1E, Vilnius, buvo
pakrauta 14220 kg krovinys pagal at-
liekos kodą 13 07 03, tačiau jis net
neįtrauktas į apskaitą, - pasakoja vers-
lininkas, - už šį kiekį iš „Taviltos“
buvo reikalaujama apmokėti teismo
keliu, t. y. buvo iškelta civilinė byla.
Pažymėtina, kad UAB „Ūrus ir Ko“
2010-05-19 PVM sąskaitoje-faktūroje
URU 2446 įvardijama būtent neberei-
kalingų organinių cheminių medžiagų,
sudarytų iš pavojingų cheminių me-
džiagų ar jų turinčios“, tvarkymo pa-
slauga; tuo tarpu 2010-05-19 atliktų
darbų akte, surašytame įmonės UAB
„Ūrus ir Ko“, nurodoma pesticidų at-
liekų sutvarkymas. 

Tai yra akivaizdūs prieštaravimai,
kuriuos bandoma užmaskuoti, mani-
puliuojant pavadinimais. Vilniaus
RAAD tokių aplinkybių neginčijo.
Ir be pagrindo, bes būdama kontro-
liuojanti institucija turėjo susilaikyti
nuo nepagrįsto valstybės lėšų išmo-
kėjimo, nebent atsakingi Vilniaus
RAAD pareigūnai turėjo asmeninį
suinteresuotumą. Šis faktas kol kas
nepaneigtas“.

Kaip Generalinė prokuratūra pridengia socialdemokratų milijonų plovyklą?

Pesticidų atliekos Aplinkos ministerijos nuotr.
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Visai neseniai skaitėme, kaip
Lietuvos teismų sistemą sudrebino
dar neregėtas skandalas: Specialiųjų
tyrimų tarnyba (STT) aiškinasi, kaip
Kaišiadorių rajono verslininko ka-
vinėje „Pas Radvilą“ puotavo net
aštuoniolika aukštas pareigas už-
imančių teisininkų, iš kurių – vie-
nuolika yra teisėjų. Internetinėje erd-
vėje ir net tik joje kilo diskusijos –
kodėl teismo kancleris sumokėjo už
teisėjų ragautas vaišes, o gal versli-
ninkas Alvydas Radvilas tokiu būdu
„padėkojo“ už galimą pagalbą jo
bylose, kaip pasitikėti teisėjais ir t.t.

Domėjausi šia informacija ir aš.
Ne todėl, kad esu kažkaip su tais
įvykiais susijusi. Tiesiog buvau liu-
dininke to, kaip susipina privačios
(šiuo atveju, ne kriminalinės) struk-
tūros su teisėsauga, ir kokiu teisiniu
dariniu-mutantu tai pavirsta.

Ne per seniausiai dirbau taip va-
dinamame „Skyrybų centre“ (teisines
paslaugas teikiančioje įmonėje UAB
„Tikroji turto kaina“), kuriam vado-
vauja liūdnai pagarsėjęs, prieštaringos
reputacijos buvęs teisėjas, buvęs ad-
vokatas Saulius Vaikšnoras. 

Pati esu ne kartą sakysiu, kad
tokios etiketės, kaip antai: „liūdnai
pagarsėjęs“, „prieštaringos reputa-
cijos“ – nėra informatyvios, tačiau
jose slypi ta griaunanti ir žlugdanti
žmogų visuomenės akyse jėga, kuri
jau niekada neleis žmogui pasijusti
pilnaverčiu sociumo nariu. Kodėl
gi aš taip įvardijau S.Vaikšnorą?
Jis pats, priimdamas mane į darbą,
save įvardijo, kaip prieštaringą as-
menybę, bebaimį kovotoją su tei-
sėsaugos pūliniais, savo kolegų ne-
mėgiamą, teisiamą, tačiau nenuga-
limą teisininką.

Sėdėdama jo kabinete, klausiausi,
kaip jis ieško bet kokį kompromatą
prieš teisėjus, prokurorus, tyrėjus,
kaip jų įbauginimui įkūrė VšĮ "As-
menų, nukentėjusiųjų nuo teismų,
prokuratūros, policijos veiksmų, aso-
ciacija" ir visus skundus rašo ant
šios įmonės blanko, kaip reikiamu
momentu giriasi savo pažintimi su
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pir-
mininku G.Kryževičiumi, o jo „ne-
lengvoje kovoje“ jam padeda jo
žmona, dirbanti Lietuvos Respublikos
Prezidentūroje.

Galingasis „Skyrybų centro“ va-
dovas gyrėsi, kad savo darbuotojams
jis yra kaip Lukašenko – jo visi bijo
ir nuolankiai klausosi, jam dirba tik
jaunos ir modelinės išvaizdos stu-
dentės, „pilkos pelytės“ jam atlieka
tik darbus raštu, o jo įmonės vie-
nuolika filialų, dirbančių visoje Lie-
tuvoje, padarė jį turtingesniu, nei
pats V.Uspaskichas. Man jis pasiūlė
tapti naujai sukurtos koordinacinės
grupės „Velnio advokatas“ koordi-
natore, žadėjo aukso kalnus, gerą
atlyginimą, puikias darbo sąlygas,
teisininkes-padėjėjas.

Klausiausi ir galvojau, kad jo
naujai pasirinkta darbo kryptis atrodo
geriau nei ankstesni darbo metodai,
kai, norėdamas išgauti bylose norimo
rezultato, apipildavo teisėjus įžei-

džiančiais raštais apie „olia-lia kroš-
kas“, teisinę masturbaciją ir kodek-
sus-vibratorius. Maniau, kad gal ir
jo problemos, kurios lėmė teisėjo
karjeros nutraukimą, bus jau pasi-
baigusios. Tikėjausi, jog ir su karstu
jau nebėgios, kaip tai darė, būdamas
advokatu.... Dirbti sutikau.

Deja, viskas pasirodė banaliai
įprastai....

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Pirmininkas G.Kryževičius, jei ir at-
simena S.Vaikšnorą, tai tik kaip labai
seniai jam dirbusį teismo posėdžio
sekretorių. Lietuvos Respublikos Pre-
zidentūros Turto valdymo skyriuje
iš tiesų dirba D.Vaikšnorienė. Bet
jei ji dar „advokatauja“ ir privačiai
bendrovei, tai manęs kažkodėl jau
nestebina Prezidentūros drungna ir
vienpusiška veikla, valstybinių pa-
slapčių nesaugumas ir kažkokia keista
moteriško atsainumo dvasia. 

Taip ir piešiasi „gražus vaizdelis“
Prezidentūroje: manikiūras, pedi-
kiūras, šukuosenos, dirbtinės šyp-
senos persimainančios į isterijos iš-
kreiptą grimasą, kavos gėrimas, per
klaidą pavartant vietoj „Stiliaus“
žurnalo čia pat numestus dokumentus
su informacija, sudarančia valstybės
paslaptį, patarimai privačioms ben-
drovėms, kaip gauti Prezidentės pa-
dėką už surašytą neva labai svarbią
žinią apie teisėsaugoje klestinčią
savivalę.

Taigi, kaip minėjau, viskas vyksta
daug paprasčiau – tereikia surasti
sunkiai besiverčiantį advokatą, tingų
prokurorą, neišrankų teisėjo padėjėją
ar kokį alkaną pareigūną, ir verslo
sėkmė garantuota.

Manęs jau nestebino korupcija
ar „draugiški ryšiai“ teisėsaugos sri-
tyje, tačiau tai, kad jie taip demonst-
ratyviai viešinami, mane pribloškė.
Visais laikais šie reiškiniai gyvavo,
ir vargiai, ar mums pavyks tai nuga-
lėti, tačiau anksčiau tai bent buvo
slepiama, maskuojama, vengiama
net prasitarti apie kažkokį neformalų
ar abejones keliantį bendravimą. Ta-
čiau šiandiena yra kitokia – įbau-
gintai, užčiauptai ir pažemintai tautai
nebijoma parodyti, kad šio pasaulio
galingieji yra lygesni už mus ly-
giuosius... Kas leidžiama Jupiteriui,
tas neleidžiama jaučiui.

Nuo pat pirmų dienų buvau su-
pažindinta su tais, kurie užtikrina
„Skyrybų centro“ verslininkiškumą
ir finansinę gerovę. Pateiktame UAB
„Tikroji turto kaina“ „Skyrybų cent-
ras“ darbuotojų sąraše (!) puikavosi...
Trakų rajono apylinkės teismo teisėjo
padėjėjo Algio Lukoševičiaus pavardė
ir kontaktai. Man buvo paaiškinta,
kad teisėjo padėjėjas padeda ruošti
dokumentus, konsultuoja ir kitaip
dalyvauja įmonės veikloje, šventi-
muose.

Išsaugojau ir aš susirašinėjimą
su šiuo „konsultantu“. Kaip ir įro-
dymus, kad pasisvečiuoti į Skyrybų
centrą užsukdavo vienas Vilniaus
apygardos teismo teisėjas, kartais
besidalinantis pirties malonumus su
S.Vaikšnoru.

Po kiek laiko, atstovaujant kitą
S.Vaikšnoro įmonės klientę, teko
bendrauti Lietuvos Respublikos Ge-
neralinės prokuratūros Organizuotų
nusikaltimų ir korupcijos tyrimo de-
partamento prokuroru Adu Laurikėnu.

Šis prokuroras padėjo vienai įtaria-
majai laikinai atgauti asmens doku-
mentą.

O kiek teismo posėdžių sekretorių
ir teisėjų padėjėjų „pamalonintos“
„Velnio advokato“ mielai nutekin-
davo reikiamą informaciją. „“Ši nu-
tartis tik toks projektas, tai labai ne-
platinkite jos, tačiau ją tikrai gautu-
mėte grįžus teisėjai“ – atviravo elekt-
roniniame laiške viena Vilniaus mies-
to apylinkės teismo teisėjos padėjėja
Rasa S.  

Tyrėjai, antstoliai, advokatai...
Beje, advokatai buvo panaudo-

jami itin pasibjaurėtinu būdu – ad-
vokatams nežinant, jų parašai buvo
kopijuojami, gaminami parašų fak-
similiniai antspaudai, ir neteisėtų,
suklastotų užklausų, tvirtinimų, do-
kumentų pasirašymo konvejeris pa-
judėdavo visų pajėgumu! O tai –
šimtai bylų visos Lietuvos teismų
sistemos mastu!

„Velnio advokatas“ – tai sensa-
cingas ir beprecedentinis projektas
teisinių paslaugų teikimo (advokatų,
teisininkų, konsultantų ir t.t.) rinkoje.
Šio projekto unikalumas pasireiškia
tuo, kad mes apjungėme savo srities
profesionalus, kurie dirbo aukštose,
prestižinėse pareigose: buvusius tei-
sėjus, prokurorus, tardytojus (tyrėjus),
antstolius, aukštus VMI –ijos ir mui-
tinės pareigūnus bei veikiančius (į
Lietuvos Respublikos advokatų są-
rašus įrašytus) advokatus.“ – atvirauja
S.Vaikšnoras savo kurtame tinklapyje
velnioadvokatas.lt

Klausdavau šio projekto įkūrėjo,
ar jis nebijo taip demonstruoti savo
ryšių, ar nenuogąstauja, kad jo klientų
priešininkai, pralošę bylas, sužinos
apie bylose suklastotus advokatų pa-
rašais dokumentus ir pareikalaus
bylų atnaujinimo, baudžiamųjų bylų
iškėlimo, o tokiu įvykių nuvilti klien-
tai reikalaus grąžinti sumokėtus ho-
norarus ir dar atlyginti žalą. 

„Aš – Lukašenko. Man visi dirba.
Aš nieko nebijau“, - atsakydavo
S.Vaikšnoras.

Ir iš tiesų, S.Vaikšnoras lengvai
išvengdavo bet kokios atsakomybės:
VMI tik švelniai „kepštelėjo“, nors
buvo pranešta apie nemažą PVM
sumų nuslėpimą, dėl teisėsaugos ins-
titucijų pretenzijų paprastai buvo
reikalaujama kaltę prisiimti įmonės
darbuotojams, teisėjai stebuklingu
būdu taikstosi su jo manipuliacijomis
ir piktnaudžiavimu procesinėmis tei-
sėmis...

Neilgai aš išlaikiau toje įmo-
nėje – aukso kalnų nepamačiau,
slėgė tai, kad dirbama buvo man
nepriimtinais metodais, o ir tokio
darbo sukeltos pasekmės kitiems
„pagalbininkams“ vertė susimąs-
tyti. 

Algis Lukoševičius nutraukė savo
teisėjo padėjėjo karjerą, kaip, man
paaiškino, džiaugdamasis, kad viskas
dar gerai baigėsi. 

Adas Laurikėnas taip pat jau ne-
dirba prokuratūroje – tos klientės,
kuriai laikinai buvo grąžintas asmens
dokumentas, pasirodymas atskleidė
prokuroro visišką neveiklumą vienoje
byloje: byloje daugiau nei trejus
metus nebuvo atliekami jokie veiks-
mai, neilgai liko laukti ir iki senaties
patraukti baudžiamojon atsakomybėn
termino pasibaigimo. 

Advokatai, kurių parašai buvo
suklastoti, dabar yra priversti aiš-
kintis, minti teismų slenksčius, žo-
džiu, liko be kaltės kalti.

Vilniaus apygardos teisėjas, kurio
pavardės šiuo momentu negaliu pa-
minėti, taip pat bus priverstas pasi-
aiškinti dėl savo ryšio su S.Vaikšnoru
ir galimu bylos įtakojimu.

O „Velnio advokatas“ į savo
tinklą-projektą jau traukia naujus
„pagalbininkus“.

Ir kiek šansų teisingai laimėti
bylą lieka žmogui, kuris neobuoliauja
su velnio advokatais ir jų „pagalbi-
ninkais“?

Dėl advokatų parašų klastojimo
medžiagą prokuratūrai jau surinkau,
padėjau atskleisti tiesą ikiteisminiame
tyrime, dabar atlieku tyrimą dėl ga-
limo prekiavimo poveikiu, nes
S.Vaikšnoras, net nesislėpdamas, ir
toliau demonstruoja, kad dėka teismo
darbuotojo gauna dokumentus, kurių
oficialiai ir teisėtai niekaip negalėtų
gauti. Žodžiu, atlieku darbą, kurį tu-
rėtų dirbti STT. 

STT turi daugiau galimybių pa-
sidomėti ir nustatyti, kokiu pagrindu
ir „už kiek“ teikiama tokiems velnio
advokatams konfidenciali informacija
iš teismuose esančių bylų. O svar-
biausia, šios tarnybos pareigūnai tu-
rėtų nustatyti, kaip smarkiai velnio
advokatų tinklas yra apraizgęs mūsų
teisėsaugą, ir jį sunaikinti. 

Tačiau, matyt, ši institucija „at-
simerkia“ tik dėka kaimo muzikantų,
kurie neapsikentę praneša apie teisėjų
keistus pasivaišinimus, apmokėtus
iš teismo kanclerio kišenės. Teismo
kancleris, kuris atsistatydino, nors
buvo aiškinama, kad viskas vyko
skaidriai ir nekaltai.

Tai kodėl atsistatydino?
Gal todėl, jog neužtikrino, kad

jaučiai nesužinotų, kas leidžiama
Jupiteriams?S.Vaikšnoras

VELNIO ADVOKATAI – 
PRIVAČIOSE STRUKTŪROSE 
IR TEISĖSAUGOJE
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NEPAMIRŠTAMI TRIŪSAI MOKYKLOJE
Šis didysis, lemtingasis Vytauto kūrinys pa-

sirodė jau mums persikėlus atgal į Vilnių (nuo
1957 metų rudens iki 1964 pavasario gyvenome
Radviliškyje). Metus padirbėjusi tai čia, tai ten,
1965 metais įsidarbinau Vilniaus 16 vidurinėje
mokykloje rusų kalbos ir literatūros mokytoja.
Ak, ligi pat šiolei kuo šviesiausiai menu tuos
laikus. Visada sakiau ir sakysiu: man labai pasi-
sekė. Bendradarbiai nutiko kaip reta dori ir nuo-
širdūs žmonės, be to, gabūs, sumanūs, tikri, są-
žiningi mokytojai, reiklūs ne tik mokiniams, bet
ir sau. Jų netingėjimas ir šviesi dvasia sukūrė
mokykloje šviesią, teigiamų minčių ir vaizduotės
polėkio prisodrintą terpę, nepaprastai palankią
visiems mėgstantiems pilnakraujį saviraiškos,
kūrybos ir naudingos veiklos kupiną gyvenimą.

Rengdavom skaitytų knygų aptarimus, va-
karones, vaidinimus, susitikimus su rašytojais,
skaitovų, išradingumo, sporto varžybas, skatinom
mokinius domėtis miesto istorija, su meile
tvarkyti aplinką, piešti, groti, kurti, dalyvauti
kuo įvairiausiose rungtynėse, olimpiadose, pir-
menybėse, nuo 1974 metų – ir „Dainų dainelėje“.
O kur dar išvykos į gamtą, kelionės į kitus
miestus ar net kitas šalis! Ką ir besakyti, labai
malonu buvo dirbti su A.Petruliene, S.Mackevi-
čiene, A.Batoriene, V.Gumbinaite, O.Unikaite,
G.Banevičiene, E.Gyliene, G.Serapinaite, V.Mo-
tiejūniene – visų ir neišvardinsi. Šokom, daina-
vom, linksminomės, buvom smarkūs ir nepasėdos
visi kaip vienas – žvalūs, smagūs, draugiški, žo-
džiu, rinktiniai šaunuoliai, nestokoję nei suma-
nymų, nei ryžto jiems įkūnyti.

Tokioje svetingoje aplinkoje nesunku pasinerti
į darbą, atsiduoti jam visa esybe, visa širdimi.
Taigi noriai, su pagava darbavausi iki pat 1976
metų, kol sukako dvidešimt penkeri mano mo-
kytojavimo metai. Mat Tarybų Sąjungoje buvo
tokia tvarka: dvidešimt penkerius metus atidirbęs
mokytojas norėdamas galėjo eiti į pensiją. Tad aš
ir išėjau, nors tebuvau keturiasdešimt šešerių.

2004 metais atšventėm šios įstabios mokyklos
penkiasdešimtmetį. Džiaugiuosi, kad ją baigė ir
mudviejų su Vytautu jaunyliai anūkai – Ūla su
Vainiumi. Beje, pirmieji mano auklėtiniai jau
irgi anūkais aptekę...

Pamenu, buvau dar naujokė, ligi tolei dirbusi
tik rusų mokyklose. Tad su mokiniais iš sykio
sutarėm: dėstysiu rusų kalbą ir literatūrą, o jie
savo ruožtu spaus mane prie lietuvių kalbos.
Visi, kas savo kailiu išmėgino tokius sandėrius,
puikiai žino, kokie griežti būna vaikai, taigi daž-
nokai sulaukdavau nuobaudų ir papeikimų. Bet
aš stengiausi, ir jie kiek parūstavę atsileisdavo,
vėl kantriai taisydavo mano klaidas ir siaubingą
tartį. Baigėsi tuo, kad 1968 metais per jų išleis-
tuves rėžiau visai neblogą kalbą lietuviškai. Iš-
tvėriau, nepalūžau ir netgi visai nedaug tenusiš-
nekėjau. Galima sakyti, kaip žirnius išbėriau,
nors tada mus filmavo televizija (!).

Gal todėl, kad sąžiningai vykdžiau jaunųjų
savo mankštintojų užduotis ir dėmesingai klausiau
jų pastabų, jie irgi buvo neįtikėtinai stropūs. Vy-
resnėse klasėse pamokoms įgusdavo ruoštis taip,
kad kitas ir mokytojas būdamas kaži ar gebėtų:
rašydavo stebėtinai rimtus ir išsamius poezijos
bei prozos nagrinėjimo darbus, rengdavo nepa-
prastai įdomius ir turiningus literatūrinius vakarus,
ruošdavo puikius vaidinimus, deklamavo eiles,
kurių, prisipažinsiu, gan dažnai aš ir pati nebū-
davau girdėjusi.

Pavasarį, mokslo metams baigiantis, pasi-
rinkdavome šiltą saulėtą dieną ir eidavome ant
Bekešo kalno čia pat, prie mokyklos. Ten susės-
davom ratu ant žolės ir kiekvienas deklamuodavo
mintinai išmoktą tais metais labiausiai patikusį
kūrinį. Vaikai mėgo šiuos mielus ir jaukius skai-
tymus. Kurgi nemėgs! Priešais mus kaip ant
delno raudonais stogais ir bokštų smailėmis
švyti gražuolis Vilnius, apačioje džiugiai čiurlena
pavasariu ir meile nešina Vilnelė, žaliom viršūnėm
ošia Kalnų parkas ir botanikos sodas, čia pat
svyra kvepia alyvų žiedai, visais įmanomais bal-

sais pavasarį šlovina paukščiai paukšteliai... O
tarp viso to grožio gaida gaidon banguoja gra-
žiausi, skambiausi eilėraščiai...

Širdyje džiūgaudavau pažadinusi tuose pui-
kiuose jaunuose žmonėse grožio, lakios minties
ir skambaus žodžio pajautą. Stengiausi tvarkytis
taip, kad jie lyg neraginti, lyg savo noru, vien
širdies balso vedami rinktųsi užduotis, kad iš-
moktų gerbti ir patys pelnyti pagarbą, kad
suvoktų, kaip svarbu branginti kiekvieną akimirką
ir ją praleisti prasmingai, kad būtų saviti ir sava-
rankiški, įprastų pasikliauti savo jėgomis ir
įveikti kliūtis, kad mąstytų, lygintų, spręstų ir
kurtų, nebijotų išbandymų ir nevengtų nei tiesos,
nei teisybės.

Mano galva ir patyrimu, šitai įmanoma tik
tada, kai mokytojas pats nestokoja pagarbos, pa-
gavos, netingėjimo ir kitų mokiniams siūlomų
dorybių. Ne veltui senas priežodis sako: „Ne žo-
džiais, o darbais“. Išties pliki žodžiai, nepastiprinti
pavyzdžio, pro vieną ausį įeina, pro kitą lauk iš-
sinešdina. Taigi vien bambėjimais ir pamokslais
ne ką tepelnysi. Mokytojas išvis turi kuo daugiau
laiko praleisti su mokiniais – kartu darbuotis,
kartu pramogauti, keliauti, eiti į žygius, šokti,
dainuoti, žaisti judrius žaidimus ir šnekėtis apie
visa, kas tuo metu rūpi. Šnekėtis reiškia ne vien
pačiam iš aukšto postringauti, bet ir dėmesingai
klausyti, atidžiai išklausyti, be veidmainystės,
nuoširdžiai atjausti, noriai bendrauti.

Šitaip padirbėjusi dar kokius dešimtį metelių
vienąsyk, išvykoje į kalnus, pajutau, kad jau ne-
bespėju su savo jaunaisiais draugais, kad jau
pridūstu. Kitąsyk, po ilgo žygio vakare, prie
laužo, taipogi nebetraukė nei šokti, nei dainuoti,
nei per laužą strakalioti, o lenkte lenkė prigulti.
Žiūrėjau į juos, lyg niekur nieko sau šėliojančius
ir dūkstančius kone ligi paryčių, ir ūmai smilk-
telėjo: „Ėhėhė, ar tik nesenstu?“ Kadangi mano
tvirtu įsitikinimu, mokytojas privalo būti jaunas,
eiklus ir pajėgus, sulaukusi 1976-ųjų, kai jau tu-
rėjau teisę išeiti poilsio, ta teise be didesnių dve-
jonių ir pasinaudojau.

Kaip tik tais metais su Vytautu nusipirko-
me sodybą Birštono pašonėje. Kurį laiką smar-
kiai ilgėjausi mokyklos, jaukaus jos šurmulio ir
klegesio, smalsių vaikų akių ir skambaus juoko.
Bet dar smarkiau baiminausi palengva, nejučiomis
tapti senstančia ir dėl to vis neįdomesne, vis ny-
kesne mokytoja. Buvau šventai įsitikinusi, kad
šiame darbe reikia mokėt laiku pasitraukti. Juolab
kad gangreit įtraukė kita veikla, kiti triūsai ir rū-
pesčiai.

MUDVIEJŲ GYVENIMO STATYBOS
Iš daugelio gražių ir labai jaukių sodybų Vy-

tautas išsirinko būtent šitą – atkampų viensėdį
miške kitapus Nemuno ties Birštonu, prie garsiųjų
Nemuno kilpų. Manau, jam, panemunėj išaugu-
siam, buvo labai svarbi toji didinga, dainomis
apdainuota ir kiekvieno lietuvio širdžiai tokia
brangi upė, pagrindinė Lietuvos maitintoja, jos
gyvasties gysla. Todėl kiek važinėjom, kiek žiū-
rinėjom, netiko jam nei dailios paežerės, nei
mažesni upeliai, nei romantiški vandens malūnai,
jau nekalbant apie vietoves be jokio vandens.
Gerai ir patogiai Vytautas jautėsi tik prie Nemuno,
prie jo aukštų skardžių ir giriomis banguojančių
šlaitų.

Be Nemuno, dar labai svarbu buvo miškas –
būtinai sausas, gelsvame smėliuke sutarpęs skam-
bantis šilas. Kadangi pasirinktoji vieta puikiausiai
šias sąlygas atitiko, atsitokėję pasiraitojom ran-
koves. Beje, ir atsitokėti, ir raitotis buvo ko.
Mat dairydamiesi gražios aplinkos ir abu labu
mieste išaugę (tad neapdairūs ir neūkiški) visai
nekreipėm dėmesio į tai, kad pati sodyba – tik
pavadinimas. Visai plyna vieta su dviem gyventi
netinkamais trobesių pavidalais. Žemė – tyras
smėlis, kuriame net žolė dorai nežėlė. Vienas
statinys – namo grebėstai kiauru pusiau stogeliu,
kitas – palaikis, į sukrypusią dėžę panašus

kiaulių tvartelis. Atidžiau įsižiūrėjus grėsė rimtos
statybos, o visi pinigai į pirkinį sukišti ir dar pa-
siskolintų pridėta.

Bet juk mudu su Vytautu ne iš tų, kurie pa-
našių sunkumų išsigąsta. Labai pravertė Vytauto
šūkis: „Pasidaryk ir turėsi“. Ko nemokėjom –
išmokom, ko nežinojom – žinančių klausėm.
Juolab kad Vytautas, kaip ir jo senoliai, buvo
auksarankių darbštuolių giminės, kurie „ką paims,
tą padarys“, „kur ranką pridės, ten gėlės žydės“.
Žodžiu, palengva įsikūrėm, susitvarkėm, o kad
nebūtų nuobodu, ir toliau dirbom, triūsėm, puo-
šėm, dailinom, kaišėm...

Prisiauginom ir gėlių, ir anūkų, patys sau
buvome ir dailidės, ir mūrininkai. Duoną kepėm,
savų bičių medum tepėm, girą raugėm ir patys
noragus traukėm. Žodžiu, gyvenome gražiai ir
buvome laimingi: su Vytautu poroj būti reiškė,
kad niekad netrūks ne tik darbų, siekių ir ke-
tinimų, bet ir svečių, jaukaus šventės šurmulio,
įdomių pašnekesių, ginčų, kūrybos. Taip, bū-
tinai kūrybos. Kad ir kiek pavargdavo varty-
damas buities darbų šūsnis, karučiu vežioda-
mas žemes, ritindamas rąstus ar mūrydamas
mūrus, rašė knygą po knygos, ir sulig kiekviena
iš jų vis augo, stiprėjo, pats save buvusį toli
pranokdamas...

Šiandien ir pačiai keista – nors visų šių ver-
petų įsukti, keliauti po Lietuvą nėmaž nenustojom.
Priešingai – net labai daug važinėjome. Ir iš kur
to laiko imdavom? Manau, tasai veržlumas,
tasai noras ir laiko turėjimo malonė daugiausia
parėjo nuo Vytauto. Nuo jo įstabaus gebėjimo
tartum juokais kalnus nuveikti ir dar visur daly-
vauti, visur būti – visus Lietuvos kampelius, jos
rūpesčius rūpestėlius sužiūrėti, aplankyti, apeiti.
O tas apeigas apeinant – kuo toliau matyti, kuo
aiškiau girdėti, kuo daugiau aprėpti ir dar širdin
įsidėti. Augesnieji vaikai, Vytukas ir Liuda, jau
savo takus mynė, o mažylis Petras – vis greta,
vis kartu su mumis. Ir nuo to tik dar saugiau,
dar smagiau jautėmės – lyg nedidukė ir jauki čia
sėslių artojų, o čia, žiūrėk, laisvų klajoklių šei-
mynėlė. Taip ir gyvenome.

Štai mudu važiuojame pas Algirdą Mykolą
Dobrovolskį, dar tėvu Stanislovu vadinamą –
pasveikinti ir paremti jį, ką tik grįžusį iš
tremties. Žodis po žodžio kunigo Stanislovo
pokalbis su Vytautu užsitęsia iki paryčių ir vis
negali baigtis. Jiedu čia karščiuojasi, čia glėbes-
čiuojasi – abu vienodai nuoširdūs ir nenuoramos
karštakošiai. Abiejų balsai vis garsyn, abiejų
akys vienodai žvaigždėmis spindi, kai pradeda
nepabaigiamus svarstymus, kaip čia tą Lietuvą
apgynus, kaip sielvarto ir skausmų iškamuotą
jos dvasią atgaivinus...

Štai lankome kitą Lietuvos garsenybę, dar
vieną Vytauto bičiulį – dievdirbių dievdirbį ir
drožėjų drožėją Vytautą Majorą. Krūpčiojam
drioksint jo iškilmių patrankai, klausomės jo ge-
ležinio vilko kaukimo, stebimės jo raganutėm,
raganom ir raganiūkštėm. Ir vėl kalbos, ir vėl
didingi sumanymai, ketinimai, svajonės, vėl ilgi
pasivaikščiojimai ir vakaronės, prisodrinti įstabiai
nuoširdaus ir šilto būvio, ir, žinoma, karštų
šnekų iš širdies į širdį...

O štai ir garsusis žemdirbystės institutas
Dotnuvoje. Tenai Vytautas būdavo itin laukiamas
svečias. Tad ir važiuodavom – su žemdirbiais
pabendrauti, iš jų pačių, o ne iš laikraščių
sužinoti, kas ir kaip. Ypatingai nuoširdi draugystė
Vytautą siejo su šio instituto mokslininku, švie-
suoliu Antanu Būdvyčiu. Susitikę jiedu tapdavo
vandeniu neperliejami ir kalbėdavo, kalbėdavo,
kalbėdavo – džiaugdamiesi, kad iš pusės žodžio
vienas kitą supranta, kad abu ta pačia kryptimi
žvelgia.

Būdamas didžiai neabejingas gamtai ir nuo
pat jaunumės tikras „žaliasis“ Vytautas daug
bendravo ir su Lietuvos gamtininkais, noriai va-
žiuodavo į jų renginius, sąskrydžius. Į tas keliones

Raisa Petkevičienė.  ATMINTIES TAK AS

Vytautas PETKEVIČIUS sodyboje, prie savo rankomis
pastatyto namo

Raisa Petkevičienė: „Vytautas nebuvo baltarankis ir
mėgo smagiai padirbėti. Net ir sunkiausius darbus
įveikdavo juokais, kaip koks galinčius...“.

Raisa Petkevičienė: „Vytautas mūsų sodybos kieme,
prie paminklo savo tėvams, Julijai ir Kazimierui
Petkevičiams, pavadinto „Iš kur mes pareiname“.
Paminklą Vytauto paprašytas išdrožė garsusis drožėjas
Ipolitas Užkurnys.“

Rašytojo Vytauto Petkevičiaus kalbos su tėvu Stanislovu
trukdavo valandų valandas...
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visuomet imdavosi kiek paūgėjusį Petrą – juk
tasai nuo mažens garsėjo, kaip nepranokstamas
augalų ir vabalų žinovas, dar pirmoje klasėje
parašęs ir savo piešiniais išpuošęs knygą „Niekam
nežinomi vabalai“. Gamtininkai, nuo seno labai
vertinę Vytauto draugiją ir jo nuoširdų rūpinimąsi
Lietuvos gamta, visada priimdavo mus džiaugs-
mingai. Kalboms nebūdavo galo. Valandų va-
landas jie dalindavosi bėdomis ir skausmais, ap-
tarinėdavo naujus darbus ir sumanymus. O progai
atsiradus skirdavo laiko ir mūsų jauniausiai
atžalai, Petriukui. Taigi tasai, nuolat sukiodamasis
tarp gamtosaugos karžygių, ir pats augo tikras
gamtos mylėtojas, išmanytojas ir žinovas.

Vytautas labai mylėjo Lietuvą, jos žmones,
domėjosi jos praeitimi ir nerimo dėl ateities.
Sunku rasti kampelį ar užkampį, kur jis nebūtų
lankęsis, bendravęs, palikęs savo šviesų pėdsaką.
Taigi kelionėse man ir vaikams berte berdavo
sakmes ir padavimus, kurių žinojo begalę,
minėjo savo pažįstamus kuo nors įdomesnius
žmones, pasakojo įvairiausius su jais patirtus
nuotykius ir drąsiai galėjo keliauti „kaip stovi“
– visur jį pažinojo, sulaukę džiaugėsi ir ilgai
nenorėjo išleisti.

Būdama šalia jo ilgainiui ir pati pajutau,
kokia laimė gyventi šioje šventoje, protėvių
krauju ir ašaromis taip sodriai aplaistytoje že-
mėje, šiame mažame, bet tokiame brangiame,
nuo amžių šviesiomis godomis nusvidintame
lopinėlyje – naudotis kukliais, bet tokiais skal-
siais jo turtais, mėgautis tyrais jo vandenimis ir
pelnyti dvasios ramybę skambiose jo giriose.
Galiausiai dorai tą žemę dirbti, grožėtis ja ir
puošti, puošti, puošti...

Tiems, kas įpratę bėdoti, kokie mes, lie-
tuviai, vargšai, kokie neturtingi, galiu pa-
sakyti: jūs, žmonės, prasitrinkit akis. Taip
saugiai ir patogiai (turiu omeny itin palan-
kias gamtos sąlygas), taip erdviai ir laisvai
(turiu omeny saikingą gyventojų tankį)
retai kas sausakimšoje Europoje begali gy-
venti. Didžiausias Lietuvos turtas, be žmonių
ir skambios jų kalbos – švari dirva, tyras
vanduo ir vis dar tikri, „laukiniai“ miškai.
Džiaukimės: mums visiems dar tebeprik-
lauso gintarinė Baltijos pakrantė, upės,
ežerai ir, žinoma – tyriausi Europoje pože-
miniai vandenys. Pastaruoju metu vyks-
tančios negeros permainos tautos sąmonėje,
vis augantis aklas godulys verčia susimąstyti:
ar neiškeisime tų gėrybių, kaip kadaise in-
dėnai Amerikoje, į beverčius popierėlius,
vertelgų iškilmingai pramintus pinigais?
Ar neliksime benamiais pastumdėliais savo
pačių gimtinėje?..

Šias liūdnas ir dar liūdnesnes mintis
visada pavyksta nuvyti Palangoje. Kodėl bū-
tent ten? Na, visų pirma, Palanga iš tikrųjų
švytintis perlas Lietuvos miestų ir miestelių
karūnoje. Kita vertus, mane su ja sieja kuo
šviesiausi prisiminimai, į kuriuos panirus
jūros ošimas ir gaivus vėjas bemat išblaško
bet kokį, netgi niūriausią, slogutį. Pirmąsyk
Vytautas mane čia atsivežė dar 1957 metais
– norėdamas pradžiuginti ir kiek pataisyti
nuo rūpesčių pašlijusią sveikatą. Apsistojome
tuomet dar naujutėliuose poilsio namuose
„Žuvėdra“. Tik pamanykite – ištisas dvylika
dienų tik mudu, kopos ir jūra. Ir visas dvylika
nė debesėlio danguje. Pasaka! Taip ir liko ši
pasaka širdyje – ligi šiol tebespindi balta vi-
durvasario saule.

Džiaugėmės Palangos grožybėmis ir vė-
liau, jau su vaikais. Rašytojų sąjungai pri-
klausęs vasarnamis Daukanto gatvėje buvo
puikus prieglobstis ne tik mūsų šeimai.
Pailsėti čia atvažiuodavo daug kas: ir
Juozas Grušas su žmona, ir Juozas Baltušis
su Monika Mironaite, dar Matuzevičiai,
Maldoniai, Baltakiai, Griciai, Marcinkevi-
čiai, Ambrasai, Paukšteliai, poeto Petro
Vaičiūno žmona, garsi aktorė Teofilija Dra-
gūnaitė – Vaičiūnienė ir netgi Ieva Simo-
naitytė. Į svečius ateidavo Antanas Venclova,
užsukdavo Eduardas Mieželaitis... Be mū-

siškių, lietuvių kūrėjų, čia mėgo svečiuotis
Sergejaus Jesenino kūrybos tvarkytojas ir lei-
dėjas Čaginas, rašytojai iš Ukrainos, Gruzijos,
Gudijos ir kitų kraštų.

Vytautui įsisukus tuoj užvirdavo pa-
žintys, kalbos, ginčai apie rašymą, knygas,
istoriją, gyvenimo džiaugsmus, bėdas ir
prasmę. Jam būnant netrūko ir žaismės:
jis tuoj suburdavo biliardo ar šachmatų
varžybas, į pagalbą prisikalbinęs poilsinės
prižiūrėtojas, surengdavo prašmatnų bul-
vinių blynų pobūvį, vaikams – apelsinų ar
kakavos su pienu balių ar dar ką sumany-
davo. O kiek klegesio, sąmojaus, šmaikšty-
bių, pokštų! Pagautas įkvėpimo Vytautas
pasakoja vieną juokingą nutikimą po kito,
išdaiga veja išdaigą – klausytojams bekva-
tojant nėra kada nė tų blynų kaip reikiant
paragauti!..

Bet štai iš užstalės rimtu, stačiai mūriniu
veidu pakyla Antanas Venclova ir nekeisdamas
veido išraiškos pradeda laidyti sąmojus. Visi
leipsta juokais, o jam nė raumenėlis veide ne-
krusteli – vis toks pat rimtas ir nepajudinamas
ramiai sėda savo vieton. Nuo jo neatsilieka ir
Juozas Baltušis... Žodžiu, tikros klasikų var-
žybos – kuris dantingesnis, kurio liežuvis aš-
tresnis, kuriam pavyks didesnę juoko bangą
sukelti.

Vytauto taip mėgtos biliardo pirmenybės
taipogi būdavo nuotaikingos, smagios. Žmonos
ir vaikai susiburdavo palaikyti savojo „čem-
piono“, taigi nuo klegesio ir plojimų aidėjo
visa apylinkė. Kadangi lošiama būdavo iš
vaišių ir gėrimų, varžyboms pasibaigus nuga-
lėtojai dažniausiai vėl skelbdavo pokylį, kaip
anuomet sakydavom, „sudėtinį balių“. Atsi-
nešdavom kas ką turėdamas ir užsikaitę arbatos
vaišindavomės, šnekučiuodavom iki išnaktų.
Tos juokingos, išdaigų ir pokštų kupinos žai-
dynės dar ilgai buvo minimos tų, kuriems
teko bent kartą jose dalyvauti.

Dabartinėje Daukanto poilsinėje to sma-
gumo, draugiškumo, tos dvasios nebeliko nė
kvapo. O ir iš rašytojų mažai kas gali atvažiuoti
– brangu...

(Bus daugiau)

Parengė Juozas Ivanauskas

Raisa Petkevičienė: „Vytautą su garsiu liaudies menininku
Vytautu Majoru ilgus metus siejo nuoširdi draugystė.“

Su Antanu Būdvyčiu Vytautui visada buvo smagu
pasitarti, pasikalbėti...

Raisa Petkevičienė: „Į keliones pas Lietuvos gamtininkus Vytautas visuomet imdavosi kiek paūgėjusį Petrą – juk
tasai nuo mažens garsėjo, kaip nepranokstamas augalų ir vabalų žinovas. 1976 metai.

Raisa Petkevičienė: „Vytautas mėgo šachmatus, biliardą,
o rašytojų poilsinėje Palangoje mielai rengdavo išdaigų
ir pokštų kupinas žaidynes, varžybas, kurių pažiopsoti
susirinkdavo ir didelis, ir mažas.“

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 in-
formuojame, kad 2015 m. kovo 17 d. 10:00
val., Lietuvos Respublikai nuosavybės teise
priklausančiame žemės sklype, esančiame
Vilniaus m.sav., Vilniaus m.,  Ozo g. 4A,
(Kad.Nr. 0101/0021:472),  bus ženklinamos
ribos. Sklypas ribojasi su – Gavin Philip
Johnson, Romualdai Gasparaitytei, Yaakov
Yakhod, Ira Yakhod nuosavybės teise
priklausančiu sklypu (Kad.Nr. 0101/0021:502).
Todėl kviečiame suinteresuotus asmenis da-
lyvauti nustatant bendras žemės sklypų ribas
arba susisiekti su UAB“Geo Vilnius“, adresu
Kareivių g.6-302, Vilnius, tel. 860994040

Informuojame, kad 2015 m. kovo 4 d.
NŽT prie ŽŪM Vilniaus miesto skyriaus
vedėjo įsakymu Nr.48FPĮ-153-(14.48.123.)
yra patvirtintas žemės sklypo, esančio Dirvonų
g. 14, Talkotiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus
r. sav. (sklypo projektinis Nr. NV3-14) for-
mavimo ir pertvarkymo projektas, kurio
sprendiniais, yra suformuotas žemės sklypas
reikalingas esantiems statiniams ekspluatuoti.

Projekto rengėjas matininkas Jaroslav
Bazevič veikiantis pagal individualios veik-
los pazymą. Buveinė: A. Juozapavičiaus g.
11 – 313 kab., Vilnius. Tel.: 866070305
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Giedrius  GRABAUSKAS

Jau daugiau nei ketvirtį amžiaus Li-
etuvos žiniasklaidoje minima Dak -
tarų tema. Tai savitas Lietuvos fe -
nomenas, vertas atskiro dėmėsio. 

Ši Vilijampolės gyventojų giminė
tikrai garsi. Bet šį kartą pravartu pa-
žvelgti į  Henriko Daktaro bylą. Ši
byla verta yra paini ir paslaptinga. Vi-
suomenei  stengiamasi pateikti Daktaro
kaip nuožmaus nusikaltėlio portretą. 

Tačiau nagrinėjant  bylos eigą,
aiškėja skandalingi dalykai. Nors
H.Daktaras apkaltintas ir nuteistas del
R.Ganusausko (Mongolo), V.Seneckio
(Turisto) ir R.Borcherto (Karabaso)
nužudymu (galų gale vis tik išteisintas
del šio nusikaltimo), tačiau nėra jokių
tikrų įrodymų, kad jis dalyvavo šių
nužudymų organizavime. 

Nesant konkrečių įrodymų, remia-
masi tik R.Žilinsko (Taisono), V.Sil-
vestravičiaus ir dar visos grupės įtei-
sintų liudininkų pateiktais žodiniais
parodymais. Ta pati situacija ir del
A.Mučinsko (Mačialkos) nužudymo,
čia irgi negzistuoja konkrečių H.Dak-
taro kaltės įrodymų. Ir kaltinimai 1996
metais aktyviu dalyvavimu verslininko
Sigito Čiapo ir jo vairuotojo  nužudymo
organizavime siūti ,,baltais siūlais“. 

Šis brutalus nusikaltimas įvykdytas
Kauno priemiestyje Sargėnuose. S.Čia-
pas bei jo vairuotojas V.Varnas buvo
suvarpyti automato kulkų  ir greit
mirė, o S.Čiapo žmona Jolanta tik
lengvai sužeista. Bet šis nusikaltimas
įvykdytas 1996 m. balandžio 5 dieną,
o H.Daktaras dar 1996 metų vasario 3
dieną buvo suimtas ir netrukus atsidūre
Lukiškių kalėjimo rūsyje. 

Jis faktiškai ilgą laikotarpį laikytas
itin griežtomis sąlygomis, net prie ka-
meros durų budėjo ginkluoti sargybi-
niai, tad skleidžiami mitai apie tai,
kad Daktaras gyveno laisvai ir galėjo
duoti nurodymus iš kalėjimo tėra pra-
manai. 

Beje,  įkalinimu iki gyvos galvos
nuteistas H.Daktaras ilgai buvo kali-
namas kalėjimo rūsyje esančioje šaltoje
ir drėgnoje kameroje, kurioje buvo tik
14-15 laipsnių temperatūra, tik prieš

kurį laiką perkeltas į kiek geresnę ka-
merą. Iš esmės tokios H.Daktaro kali-
nimo sąlygos priminė konclagerį. 

Tuo tarpu tokie veikėjai kaip Rač-
kauskas ir Margenis gyvena visai ki-
taip-pirmasis net nebuvo suimtas, ir į
savo bylos posėdžius atvykdavo iš
namų, o korupciniais ryšiais garsėjęs
ir į rezonansinio nužudymo organiza-
vimą įsipainojęs buvęs VRM darbuo-
tojas H.Margenis kalinamas geromis
salygomis.

,,Mongolo“, ,,Turisto“ ir
,,Karabaso“ nužudymai -
mitai ir tikrovė

Vienas iš labiausiai kai kurių laik-
raščių ir TV laidų H.Daktarui ,,priski-
riamų“ nusikaltimų, tai jo giminaičio
Rimanto Ganusausko (Mongolo) nu-
žudymas. Jis dingo 1993 metų pabai-
goje. Henriko žmona Ramutė Dakta-

rienė teigia: ,,Dėl Mongolo nužudymo
nėra jokių tikrų mano vyro kaltės įro-
dymų. Iš esmės remiamasi tik įteisinto
liudytojo R.Žilinsko (Taisono) paro-
dymais. O tokie parodymai, tai sukurti
prasimanymai. Jie gali bet ką paliudyti,
nes už tai juos išsuko nuo bausmių,
už tai jie gyvena laisvėje“. R. Ganu-
sausko kūnas nerastas, tad visos pa-
teikiamos versijos dėl jo nužudymo
tėra grindžiamos žodžiais. 

Tuos žodžius taria tie, kurie suin-
teresuoti pateikti prasimanymus dėl
savanaudiškų paskatų. Bet Klaipėdos
apygardos  teisme bei Apeliaciniame
teisme buvo apklausti ir liudytojai,
kurie po tariamo nužudymo matė
,,Mongolą“ gyvą, tik kiek pasikeitusia
išvaizda. 

Greičiausiai  dėl to, kad tuo metu
turėjo problemų su teisėsauga ir slaps-
tėsi. L. Ganusauskienės motina iki-

teisminio tyrimo pareigūnams sakė,
kad po tariamo nužudymo jos  kaimynė
Ana Upšicaitė, kuri tuo metu dirbo li-
goninėje, teigė jai, jog Rimas Ganu-
sauskas sužalotas ir guli ligoninėje.
Teismo procese Loreta Ganusauskienė
patvirtino šią informaciją, bet teigė,
kad savo vyro nėjo ieškoti, net nesi-
teiravo.  

Tuo laikotarpiu pora buvo susipy-
kusi. Loreta buvo išėjusi iš vyro namų,
gyveno kitame bute, kurį ,,Mongolas“
apšaudė. L.Ganusauskienė skundėsi,
kad vyras buvo į  narkotikus“.

H.Daktaras buvo apkaltintas ir
1993 metų vasarą be žinios dingusio
Vladimiro Seneckio (Turisto) nužu-
dymu. Vėlgi viskas grindžiama suin-
teresuotų asmenų žodžiais, jokių tikrų
įrodymų nėra, V.Seneckio kūnas ne-
rastas.  Panaši situacija ir dėl Roberto
Borcherto (Karabaso) nužudymo. Jis
dingo be žinios 1997 metais, po kurio
laiko rastas smarkiai sumaitotas jo la-
vonas. 

Šis nusikaltimas ilgą laiką nebuvo
ištirtas, tik 2009 metais ,,stebuklingai“
paaiškėjo, kad vėlgi R.Borchertą nu-
žudė H.Daktaras. Galų gale teismas
H.Daktarą išteisino. Įdomu pastebėti,
kad nors nebuvo jokių tikrų įrodymų,
bet prokurorai ilgai tvirtino, kad jis
kaltas dėl šio nužudymo ir prašė Hen-
rikui skirti įkalinimo iki gyvos galvos
bausmę. 

Tik tokia ,,maža“ detalė - H. Dak-
taras 1997 metais buvo kalėjime, jis
buvo įkalintas nuo 1996 m. vasario
mėnesio iki pat 2001 metų pabaigos.
Tad vėl matome ,,pasakėlių iš rūsio“
braižą, kaip ir S.Čiapo ir V.Varno nu-
žudymo byloje, kur Lukiškių kalėjimo
rūsyje būdamas Daktaras buvo toks
visagalis, kad neva sugebėjo organi-
zuoti nužudymus, kai jį saugojo bent
keli ginkluoti sargybiniai.  

Nuo kameros, kurioje kalėjo
H.Daktaras, raktą turėjo tik tuometinis
kalėjimo viršininkas. Šį faktą jis pa-
tvirtino, kai dalyvavo teismo posėdyje
Klaipėdoje.

,,Kapucino” reketo byla-
tipiškas bylų fabrikavimo
pavyzdys

Žvelgiant į ilgą H.Daktaro per-
sekiojimų istoriją, svarbu panagrinėti
G.Kučio (Kapucino) užpuolimo ir
reketo bylą. 2005 metų lapkričio mė-
nesį H.Daktaras suimtas Kaune, tie-
siog gatvėje surengus filmuojamą
parodomajį spektaklį, jis buvo par-
griautas ant žemės, jam uždėti ant-
rankiai. H.Daktaras išgabentas į Vil-
nių, jam pateikti įtarimai  G.Kučio
reketavimu. 

Bet išsamiai aiškinantis bylos ap-
linkybės, paaiškėja įdomios faktinės
aplinkybės - teko susipažinti su kelionės
dokumentais, iš kurių aišku, kad tomis
dienomis, kai Daktaras neva atėjo pas
V.Kučį ir jį reketavo, išties jis su
šeimos nariais buvo išvykęs į užsienį,
ir ne į kokią Bulgariją ar Prancūziją,
bet kur kas toliau. Henrikas Daktaras,
jo žmona Ramutė Daktarienė ir dukra
2005 metų kovo pabaigoje išvyko į
Lotynų Amerikos regione esančią Mar-
garitos salą (tai Venesuelai priklausanti
kurortinė sala). 

Pagal turimus kelionių agentūros
,,Alfaturas“ dokumentus matome-
H.Daktaras su žmona ir dukra 2005-
03-26 iš Olandijos išskrido į Margaritos
salą. Atgal jie sugrižo tik 2005-04-05.
Tad ,,Kapucino“ parodymai ėmė byrėti
kaip kortų namelis.

Apie tai LR Aukščiausiame teis-
me vykusių teismo posėdžių metu
pasisakė ir H.Daktaras. Jis pareiškė:
,,Norėčiau, kad teismas atkreiptų dė-
mesį į tai, kad viso tardymo metu
G.Kučys davė parodymus, jog aš pas
jį buvau atėjęs kovo gale-balandžio
pradžioje. O kai aš pateikiau savo
alibi, kad tuo metu buvau išvykęs
(esu pristatęs visas tai patvirtinančias
pažymas), tada gerbiamas prokuroras
paklausė G. Kučio, gal aš buvau ne
tuo metu atėjęs. 

Tada G.Kučys atsakė, kas taip ga-
lėjo būti. Faktiškai jis pakeitė parody-
mus. Aš tikrai pas jį nebuvau. Aš pra-
šyčiau  Aukščiausiojo teismo, kad pri-
imtų teisingą sprendimą. Prašau mano
kasacinį skundą tenkinti, o kitus kasa-
cinius skundus atmesti“.  

Grubius nesutapimus, kurie turi
esminį vaidmenį byloje, pažymėjo ir
Henriko Daktaro advokatas  R.Gird-
ziušas: ,,Aš norėčiau, kad teismas at-
kreiptų dėmesį tai, kad G.Kučys teigia,
jog H.Daktaras į jo butą buvo   atvykęs
2005 metų kovo pabaigoje. Tačiau
yra konkretūs dokumentai, kurie įrodo,
jog 2005-03-26 H.Daktaras kartu su
šeimos nariais  iš Amsterdamo išvyko
į  Margaritos salą, o grižo tik 2005-
04-05. Tai yra itin svarbios faktinės
aplinkybės, kurios įrodo, kad mano
ginamasis nei kovo pabaigoje, nei ba-
landžio pradžioje negalėjo būti Kučių
bute Šarkuvos g.32-80. 

Tada nukentėjusieji ėmė aiškinti,
kad mano klientas galėjo pas juos at-
vykti ir kitomis dienomis.  Tokia nu-
kentėjusių parodymų kaita leidžia jų
teiginius vertinti kritiškai. 

Analizuojant tokius parodymus
ryškėja, jog Kučių pasakojimai ku-
riuose dėstomos tariamai H.Daktaro
įvykdytų nusikalstamų veikų aplinky-
bės, tėra paprasčiausia apkalba“. 

Šioje byloje H.Daktaras buvo nu-
teistas dėl G.Kučio reketavimu ir nu-
teistas 2 metų ir 9 mėnesių įkalinimo
bausme dėl tariamo šio kauniečio re-

H.Daktaro bylos paslaptys

Henrikas Daktaras kalėjime
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Kuo toliau, tuo gražiau, jau nusikaltėliai yra ap-
dovanojami ordinais, jau žadama uždrausti rusiškus
kanalus, iš kurių dar gali sužinoti šiokią tokią tiesą
apie Ukrainą. Jeigu taip toliau, tai Lietuva virs
visišku beprotnamiu su NATO tankais. Todėl tauta
turi daug pretenzijų mūsų išrinktam seimui! 

Pagrindinis klausimas: kokioje valstybėje dabar
gyvename ir ar dar veikia Lietuvos konstitucija
valstybėje? Juk net ir Europa jau pradeda suprasti,
kas dedasi Lietuvoje ir jau visiškai nenori turėti
reikalų su raudonąją prezidente. Nebent Ukrainos
žudikas Porošenka mato sau lygią partnerę. Tiesiog
gėdą matyti Lietuvos prezidentę sėdinčia šalia tikro
žmonių žudiko, kuriam patarinėja Sausio 13 d. „did-
vyris“ iš Lietuvos!

Jeigu toliau seimas leis savivaliauti raudonajai
prezidentei, tai tauta prašo būti šiek tiek sąžiningiems
ir paskelbti laikinus rinkimus, jeigu jūs negalite pa-
statyti į vietą šią pusiau išprotėjusią prezidentę, juk
šitiek kartų yra pažeista konstitucija ir priesaika, o
dabar dar ir tiesioginis mirtinas pavojus valstybei ir
žmonėms dėl prezidentės ir jos patarėjo dėdulės
idiotiškos veiklos Ukrainos atžvilgiu, vykdant JAV
nurodymus.

O juk bus kaip su Molotovo - Ribentropo paktu,
JAV susitars su Rusija ir dėl Kaliningrado bazės iš-
plėtimo Lietuva atiteks Rusijai. Ir tai atsitiks tik dėl
bepročių raudonosios ir dėdulės elgesio. Juk neveltui
prieš keliolika  metų siūlėme konservatoriams atšaukti
Landsbergį iš Briuselio, nes jis gali sukelti trečią pa-
saulinį karą. Tai kiek dabar trūksta iki to karo, aišku,
koks likimas laukia Lietuvos dėl dėdulės ir raudono-
sios bukagalviškų veiksmų. Europa suskubo gelbėti
padėtį, bet ar nebus per vėlu? Keista labai, kaip
Merkel nematė kas yra komunistė Grybauskaitė
anksčiau, juk net tikros savo biografijos bijo paskelbti!
O bijo todėl, kad su tokia biografija galėtų tik
tualetus valyti!!!

Tik Grybauskaitės ir Landsbergio dėka dabar
visas pasaulis priklauso nuo Putino malonės. Viskas
prasidėjo Vilniuje per nelaimingą pirmininkavimą
Europos sąjungai. Juk turint tokią vadovę Lietuva
išleido pirmininkavimui 10 kartų daugiau nei kitos
valstybės, 440 milijonų! Vieną kartą Lietuva gali
pareikšti pretenzijas patenkinamais pažymiais baigusią
mokyklą ir neaišku kokiais keliais apsigynusia
tarybinę - kolūkinę disertacija, visiškai nemokšai su
išsigimusiu charakteriu, kad pati raudonoji kompen-
suotų pirmininkavimo išlaidas. O gal ji galvoja, kad
tie mokesčių mokėtojų pinigai yra jos ir ji jau ne
pirmą kartą gali daryti ką nori?

Taip išeina, kad verslas ir Lietuvos piliečiai
moka mokesčius ne į Lietuvos biudžetą, bet į raudo-
nosios slepiamą finansų ministeriją. Ir čia pinigai
yra švaistomi, kur tik papuola, tik ne žmonių
gyvenimo gerinimui, ne pensininkų reikmėms, ne
mokytojų, gydytojų, policininkų atlyginimams, bet
dabar atrastam naujam pinigų vogimo šaltiniui,
ginklų pirkimui, čia tai bus malonumas vogti, tai ne
atominė elektrinė ar dujų terminalas - čia tai bus
karinė paslaptis ir visokiausi Skardžiai neturės teisės
aiškintis visas vagystes!

Tiesiog apima visiška neviltis žiūrint į seimo vi-
sišką neįgalumą net pradedi galvoti, kad ir jie tuos
biudžeto pinigus dalinasi su raudonąją ir labai „gud-
riais“ konservatoriais. 

Dar kartą norisi prakeikti pagrindinį kaltininką
visų Lietuvos nelaimių, kuris savo išsigimusiu, kaž-
kokiu nežmogišku tiesiog debilišku elgesiu pavertė
Lietuvą raudonosios karalyste!! 

Juk pasaulyje yra žinoma daug tvirtos rankos
vadovų, kurie būdami išskirtinio proto, padėjo vals-
tybėms pasiekti aukštą gyvenimo lygį: Čerčilis, Mar-
garet Techer, Adenaueris, Havelas ir kiti. Tai visiškai
nesulyginami su tvirtos rankos puskvailiais, idiotais
Hitleriu, Stalinu, Mao Dzedunu, kurie apgavo mili-
jonus žmonių, kurie tikėjo jais ir jų pažadais.

Prezidentaudama šeštus metus raudonoji įrodė,
kad jos „tvirta“ ranka daugiau panaši į Stalino, negu
į Techer. 

Kada sužinai jos asmenines savybes, tai supranti,
kodėl ministras P. Gilys iškentėjo kelis mėnesius jos
„darbo“ ir išvijo lauk, kaip visiškai netinkamą.

Juokas ima dabar pro ašaras, kada matai ir girdi, ką
dabar išdarinėja ši nelaiminga moteris, būdama be
jokio supratimo moko dirbti ministrus, kovoja su
nusikaltimais, stato terminalus, gal dar statys atominę,
na, o dabar, svarbiausia, sukurstė pilietinį karą Uk-
rainoje, isteriškai šaukdama „rusai puola“, pradės
vogti iš žmonių pinigus „pirkdami“ ginklus, kurių
JAV nebeturi kur dėti.

Paskutinis klausimas Lietuvos valstybės seimui:
kokioje valstybėje mes gyvename?

Kodėl visi Lietuvos gyventojai turi laikytis kons-
titucijos, tačiau, kai kuriems tai nebūtina ir dengiami
„konstitucinio“ teismo, toliau naikina ir plėšia vals-
tybę? Gal seimas suras nors truputi sąžinės, jeigu
negali sutramdyti raudonosios ir atsistatydins surengę
naujus rinkimus. 

Seimas turi tik vieną galimybę toliau dirbti, pa-
skelbdamas apkaltą už priesaikos sulaužymus prezi-
dentei Grybauskaitei. Kito jokio kelio nėra ir viskas,
kas bus toliau daroma, bus valstybės nusikaltimai
prieš Lietuvos piliečius. Visa Europa jau mato, kas
yra Grybauskaitė, tik vieni mes dar miegame!!
Tikrai netikime, kad Lietuvoje vien tik mankurtai,
kurie balsavo už raudonąją!

Kaip išaiškinti ir įrodyti mūsų mylimiems ir
gerbtiniems gydytojams ir mokytojams kaip jie yra
apgaudinėjami, viską suverčiant Rusijai ir rusų tautai.
Juk ir raudonoji ir niekšelis dėdulė tarybiniais laikais
tyčiojosi iš žmonių ir nuoširdžiai tarnavo okupantams,
naudojosi įvairiausiomis tarybinėmis privilegijomis,
dar daugiau, nuodijo žmonių sąmonę dėstydami
marksizmą ir leninizmą. Grybauskaitė labai laukė
Maskvos pučo pergalės, kad galėtų atsiskaityti su
Brazausku ir Lansbergiu. Tikrai žinant jos išsigimusį
charakterį, reikėjo laukti didelės bausmės už tarybinės
tėvynės išdavimą.

Juk kabantys Grybauskaitės portretai mokyklose,
ligoninėse, poliklinikose yra ne kas kitas, kaip
uždrausti komunizmo simboliai. Juk tik įsivaizduoti
galima kokie būtų mokytojų ir gydytojų atlyginimai,
jeigu valdžioje nebūtų Landsbergio ir Grybauskaitės
įvairiausių „nepriklausomybės“ projektų, vagysčių
suverčiant visas savo bėdas Gazpromui ir Rusijai.

Pavyzdžiui Rusija parduoda elektrą už 17 centų,
o žmonės moka po 50 centų. Gal Grybauskaitė ir
Landsbergis paaiškins kur dingsta 33 centai? Jie
neturi jokios žmogiškos sąžinės vogdami iš žmonių
ir kaltinti Rusiją. Taip elgiasi neprotingi sukčiai ir
paskutiniai niekšai!!

Kad raudonoji gyvena pagal Brežnevo laikotarpį
rodo paskutiniai apdovanojimai ordinais. Tiesiog
bloga darėsi, kada raudonoji kabino ordinus lyg mes
būtume laimėję lemiamą mūšį prieš Rusiją. Ordinai
buvo kabinami velniai žino už ką pavyzdžiui Kubiliui
už sėdėjimą seime ir svajojant vėl prieiti prie lovio
pasipinigauti. 

Na, o už ką Sekmokui ordinas, tai tikrai nesu-
prantama į gal už tai, kad kodėl pasirinkote ASWR
reaktorių, jis atsakė, kad mums pasiūlė! Neaišku
liko tik kas pasiūlė?! 

Mums tik žinoma ir aišku, kad po Brežnevo
mirties Andropovas sušaudė jo žentą ir labai daug
ką susodino po 10 - 20 metų. Pagal gyvenimo
logiką tas pats turėtų būti ir po Grybauskaitės val-
dymo, nes jos „sugebėjimai“ niekuom nesiskiria
nuo Brežnevo!

Pastaba Grybauskaitei: kiek metų šventei Gegužės
9d. Pergalės dieną su visais savo draugais kolabo-
rantais? Tai buvo tikra jūsų šventė ir pasididžiavimas
tarybine armija. Kas dabar pasikeitė, kad nevažiuojate
švęsti pergalės dienos? Kad nevažiuojate, gal ten
nelabai jūsų ir laukia, bet kažkodėl važiuojate į
Kijevą į Maidano metines? 

Gal sąžinė griaužia už visas aukas Maidane ir
vėliau pilietiniame kare? Juk jūsų pirmininkavimas
parodė, kad jūs esate visiškai nevykusi politikė ir ne
tik dėl ištaškytų 440 milijonų, bet per daug gerai
apie save galvojanti nemokša.

Mes nesuprantame vieno dalyko, kaip Grybaus-
kaitė, dirbdama privačiai po savaitės būtų išmesta ir
niekas jos daugiau nebepriimtų dirbti. Tai ko laukia
seimas, kol žlugdama raudonoji sužlugdys visą vals-
tybę?!! 

Pensininkas ARVYDAS

ketavimo. Į policijos departamentą dėl
reketavimo Kučys kreipėsi praėjus 10
mėnesių, o juk įprastai nukentėjusieji
dėl reketo kreipiasi iš karto. Ir kreipiasi
į savo miesto policiją, tačiau G.Kučys
,,nuvairavo“ arba jį ,,nuvairavo“ tiesiai
į policijos departamentą Vilniuje. Į laisvę
jis buvo paleistas atbuvęs dalį įkalinimo
bausmės. Bausmės laikas jam šiek tiek
sutrumpintas. 

Kai kuriose kitose rezonansinėse
bylose irgi regimi konkretūs
fabrikavimo pėdsakai

Ar H.Daktaro byloje akivaizdūs fab-
rikavimo pėdsakai yra išimtis? Deja ne,
tokia yra korumpuotų teisėsaugos pa-
reigūnų praktika, kad jie dažnai imdavosi
neteisėtų veiksmų tam tikrų piliečių at-
žvilgiu arba pavojingų nusikaltėlių dangs-
tymo, kai buvo išsamiai netiriami kai
kurių gangsterių nusikaltimai. 

Tai labai ryškiai matyti analizuojant
kai kurias rezonansines Panevežio bylas
bei kituose Aukštaitijos miestuose bu-
vusias skandalingas istorijas. 1994 metais
Panevėžyje nušautas teisėsaugos parei-
gūnas  V.Krivickas, o 1995-1996 metais
įvyko daug stambių nusikaltimų - nušauti
verslininkai R. Kavaliauskas ir V.Tuzo-
vas, sužeidžiamas ir pasitraukia iš Lie-
tuvos  jiems artimas A.Lazauskas, su-
žeistas ir į kalėjimą uždarytas kitas
verslininkas K.Vaitiekūnas. 

Sukosi ištisas fabrikuojamų bylų ra-
tas-štai 1996 metų pradžioje suimtas ži-
nomas Panevėžio verslininkas Juozas
Jėčius. Jis  buvo apkaltintas tuo, kad
gindamas savo turtą, 1994 metais  suža-
lojo nusikaltėlį, kuris vėliau mirė. J.Jėčius
kalėjime praleido 16 mėnesių, kol buvo
išteisintas. 

Tačiau įkalinimas gerokai pakenkė
jo sveikatai, J.Jėčius susirgo onkologine
liga ir 1999 metų balandžio mėnesį
mirė.  Kita rezonansinė byla, tai pane-
vėžiečio teisėsaugos veterano, tuo laiku
jau Pasvalio rajono  ūkininko A.Gra-
bausko byla. 

Jis 1995 metų gegužės mėnesį pa-
naudojo šaunamąjį ginklą ir sutramdė į
jo sodybą besiveržiančius nusikaltėlius.
Po to A.Grabauskas juos pavijo ir sulaikė.
Jo atžvilgiu pradėta byla, kuri už dviejų
mėnesių nutraukta. Tačiau tada jau pra-
dėjo suktis korupcijos ratas - netikėtai
bylos tyrimas atnaujintas, jį pradėjo tirti
skandalingas, vėliau už įvairių nusikal-
timų vykdymą atleistas bei nuteistas
policijos pareigūnas. 

Ši byla dar ilgai tirta, ir tik profe-
sionalaus advokato bei sąžiningų pro-
kurorų dėka A.Grabauskas buvo ištei-
sintas. Gana įdomi ir gerokai vėlesnė
byla, kaip prokurorės Vilmos Grabaus-
kaitės byla. Rokiškio rajono prokurorė
V.Grabauskaitė suimta 2008 m.balandžio
mėnesį. Ji apkaltinta kyšininkavimu, ta-
čiau vėliau kaltinimai pakeisti, perkva-
lifikuoti į piktnaudžiavima tarnybine
padėtimi. V.Grabauskaitė buvo nubausta
solidžia pinigine bauda, nors faktinių
įrodymų labai truko. 

Tuo tarpu 1993-2000 metais kelias
dešimtis brutalių nužudymų įvykdžiusi
,,tulpinių“  gauja ilgai buvo dangstoma,
ji pradėta demaskuoti tik 2001 metų pa-
baigoje, dar ilgiau veikė su ,,tulpiniais“
susijusi Šidlausko grupuotė ir žymieji
Matuzai. 

Šios grupuotės pradėtos atskleisti
tik 2011 m. pabaigoje. Ir tai del aplaidžios
kai kurių prokurorų bei teisėjų veiklos
Matuzų bei Šidlauskų bylos ,,marinuo-
jamos“ ir jie turi galimybes tęsti nusi-
kalstamą veiklą.

Daktarų demonizavimo reikia
tam, kad būtų pridengiama
kleptokratijos priespauda?

Kodėl H.Daktaras taip puolamas, ir
kodėl puolami kiti jam artimi žmonės-
žmona, vaikai, jo mama Jadvyga Dak-
tarienė? Šis Daktarų demonizavimas
nėra atsitiktinumas, tai vienas iš Lietuvos
viešajame gyvenime paplitusių psicho-
loginio karo būdų. 

Juk Lietuvoje įsigalejusi kleptokra-
tija-apsivogusių ir labai įtakingų klanų
(faktiškai ,,parazitų“ klasės) valdoma
santvarka  siekia parodyti kad šios sant-
varkos veikėjai geri ir teisūs, bet Lietuvai
trukdo įvairūs priešai - tokiais priešais,
tokiais ,,blogiečiais” ir pristatomi Dak-
tarai. Pastaruoju metu tokiais blogiečiais
pristatomi ir už taiką, už draugiškus
santykius su kaimyniniais kraštais pasi-
sakantys visuomeninių organizacijų ly-
deriai bei žurnalistai, kurie vadinami
,,vatnikais“ ir ,,žaliais žmogeliukais“.

Tokie mitai lengvai paneigiami. Štai
1990-1996 metais kauniečio H.Daktaro
ir panevėžiečio  V.Tuzovo pavardės daž-
nai linksniuotos tarsi tai būtų kokie
blogio šaltiniai. Bet pažvelkime į dabartį
- jau seniai nebėra V.Tuzovo, H.Daktaras
nuo 2009 m. rudens uždarytas kalėjime,
o ar klesti Lietuva, ar joje įsigalėjo
taika, tiesa, teisingumas?... 

Anaiptol, dabarties Lietuva daug la-
biau nuskurdinta ir sužlugdyta, nei 1996
ar 2008 metais. Tad mitai apie ,,blogajį“
H.Daktarą bei jo artimuosius  tėra prie-
danga kleptokratijos architektų parazi-
tiškai veiklai.  Lietuvoje ir šiuo metu
egzistuoja nuožmūs ir godūs klanai -
tokie kaip Kupčinskų klanas, Čepanonio,
Račkausko klanai bei kitos šešėlinės
grupuotės

Minėti klanai - Kupčinskų klanas,
Račkausko,  Čepanonio, Šidlausko kri-
minalinės grupuotės egzistuoja jau dau-
gelį metų, faktiškai vieni iš jų pradėjo
veikti nuo pat 1990 metu, kiti truputį
vėliau. Savo veiklą  apie 1996 metus
pradėjo ir žymūs aferistai Matuzai bei
Trofimovai, dar nuo 1988 metų aktyviai
veikė korumpuotas teisėsaugos parei-
gūnas H.Margenis bei kai kurie kiti
,,vilkolokiai su antpečiais“. 

Štai žymaus klano galva Račkaus-
kas buvo pakliuvęs itin skandalingoje
istorijoje del žymių kontrabandos vei-
kėjų dangstymo bei profesionalių tei-
sęsaugos pareigūnų persekiojimo  or-
ganizavimo. 

Dar anksčiau Račkauskas dalyvavo
tokiuose ,,žygdarbiuose“- pasižymėjo
,,tulpinių“ gaujos apginklavime, egzistavo
ir svarūs duomenys dėl jo dalyvavimo
kai kurių sąžiningų bei profesionalių
teisėsaugos pareigūnų nužudymuose.

H.Daktaras, būdamas laisvėje,  buvo
gerbiamas kaimynų ir daugelio jį paži-
nojusių žmonių. Tad jo portretas - kaip
barbaro ir brutalaus nusikaltėlio for-
muojamas įvaizdis tėra manipulicija, jo-
kiais svariais įrodymais neparemtas kryp-
tingos propagandinės kampanijos pro-
duktas. 

Dėl tariamų teisėsaugos pareigūnų
įžeidimo kurį laiką persekiotos ir  nu-
teistos H.Daktaro žmona Ramutė Dak-
tarienė ir dukra  Živilė Daktaraitė. Kodėl
Lietuvoje formuojamsa toks kreivas tei-
singumas-globojami stambūs aferistai ir
korumpuoti politikai, o kai kurie piliečiai
tiesiog nuožmiai persekiojami? 

Ko verti mitai  apie ,,žiauriuosius“
daktarus? Šią aktualią temą tęsime. Iš-
samiai pristatysime H.Daktaro bylos pa-
slaptis, aiškinsimės ir jo draugo  E.Aba-
riaus bylos aplinkybes.

Kada susirūpinsime Lietuvos ir Jos žmonių likimu?!



2 0 n u o m o n ė LAISVAS LAIKRAŠTIS 2015 m.  kovo 7-13   Nr. 9

Ar regėjai naujo ryto rausvą varsą? 
Ar girdėjai iškilmingą varpo garsą? 
Ar tau klausės laisvėje „častuška“ 
Kai nuo šnapso stalai lūžta? 

Buvo Frankai ir germanai, 
Anglai, žydai ir ispanai. 
Vietoj ginklo ir liežuvis, 
Nardė čia, lyg upėj žuvys. 

O dabar laikai nauji? 
Papročiai? Jų dar seni. 
Graso, bus ir vėl karai. 
Dingo Lietuvos vaikai? 

Atsiprašau, čia BALTŲ žemės. Ne
Kijevo rusia, Iranas, Afganistanas ar
slenkanti užmarštin Inkų valstybė ir
įsigalinti po nauju „stogu“. Nenorėjome
pastovių svečių iš rytų, enorime ir iš
vakarų ar užatlantės.

Mes pamario, pajūrio, girių ir
gamtos vaikai. Buvome, esame ir lik-
sime. Skalvijai ir galindai, aisčiai ir
jotvingiai, kuršiai ir žemaičiai, aukš-
taičiai ir sudūviai, dzūkai ir suvaikai
ir jų palikuonys, visos Baltų gentys
čia gyveno, gyvena ir privalo gyventi.
Čia ir mes. Kitų tautų ir kiti gali būti
tik turistai, svečiai, pakeleiviai. Prie-
šingų nuomonių ir su priešingomis in-
tervencijomis: persona non grata, pa-
lydos sekančią dieną ir be gėlių. Pa-
tinka pasišaudyti ? Keliaukite į Uk-
rainą, Izraeli ar Šiaurės Amerikos
žemyną. Ten vyksta „gamybinė prak-
tika“, ten pilnai paruošti poligonai,
ten trūksta gyvų taikinių, o patran-
koms mėsos !!! Ten teikiamos finan-
sinės dotacijos.

Kai kitų tautų žemėse tik smėlius
vėjai nešiojo ir jų egzistencijai, net ir
užuomazgų nebuvo, prieš 6 tūkstančius
metų mūsų bočiai girioje stumbrus
varinėjo, Baltijoj žuvis gaudė, mūsų
moterys būsimus Lietuvos sūnus ir
dukras augino ir kates pienu lakino, o
šunis sargybinius prie olos maitino.
Per šimtą savų dievų prašė pagalbos
medžioklėje, Jūros motinėlės ramesnių
bangų, o genčių vadai brangino kiek-
vieną savo genties žmogų, statė trobas
ir palaipsniui tvirtoves, kad apsisaugoti
nuo vakarų ir pietų, analogiškų dabar-
tiniams okupantams. 

Per šimtmečius suburta galinga
vidurio Europos valstybė, neleido val-
kiotis po mūsų kraštą germanams,
frankams, žydams ar musulmonams,
brukantiems visokius mistinius kitų
tautų prikurptus dievus, kuriais patys
netikėjo, /laidyti liežuvi ir šmeižti lie-
tuvi/ , /ar kuoką kiloti/ ir / virš galvos
mojuoti./  Įsibrovėliams buvo visada
paruoštos kartuvės, o didesnei gaujai
- akmenys, derva, strėlės, pasalos ir
pelkės.

O kodėl dabar prisigyvenom, kad
žydų ir musulmonų konfliktas persi-
kelia iš Afrikos ir JAV į Europą, o tuo
pačiu ir į Lietuvą? Kodėl ši afera tole-
ruojama Lietuvoje ir pritariama kryp-
tingam niekinimui kitos tautos - mu-
sulmonų Dievo, kurio atsiradimas (kaip
ir Baltų) ne grindžiamas iš kažkokios
mistinės būtybės, nepagristos jokiomis
mokslo teorijomis kaip Marija, tarsi
mergužėlė iš Raudonų žibintų gatvės
su savo nesantuokiniu (lietuviai sako
benkartu) vaiku.

Europą apėmusi „stabligė“, dalinai
pritariant kai kurių valstybių vadovams,
tik ne visiems gyventojams, veda prie
naujo Reicho, Franko ar dar kokio
žvėries atsiradimo, vis dažniau girdysi
žodis „KARAS“. Šį procesą skatina

JAV kongreso veikėjai (Natanjaho vi-
zitas B.Obamai išvykus) ir jų atstovų
pareiškimai apie lietuvių tautą. Kažkoks
žydas muzikontas dėsto, kad mes „run-
keliai“, kad lietuvė moteris, dirbanti
ne fermoje, bet apie mėšlą rašo?!
Kitas žydelis Šoroš aiškina, kad mes
žydšaudžių tauta. O tai ko jis pas mus
lenda ir kodėl dar ne „persona non
grata“? 

O kodėl kažkoks Donskis, įlindęs
pirma LIETUVIO į Europarlamentą,
lemena, kad aš ir mano tauta, men-
kystos, nors valgo mūsų duoną, srebia
mūsų kopūstienę, trypia mano žemę
ir dar š... ant jos. Kodėl periferijose
šaudo prokurorą,gyvsidabriu „trūčina“
teisėjus, o valkata Dlugauskas ir rasistas
Abramavičius sėdi Genprokuratūroje
ir Aukščiausiame teisme, prieš tai nu-
rodinėdamas V. Adamkui, o ne Jonaitis
ar Petraitis? Kodėl ir kodėl???

Natūralūs ir aktualus klausimas:
jeigu mes esame, anot Donskio, ne-
pilnnaverčiai menkystos lietuvninkai,
tai Baltų palikuonys privalo padaryti
pokario išvadas - spyris tokiam (-
iems) kitataučiams į atitinkamą vietą
ir VON iš mūsų krašto, kad nei
kvapo neliktu. Ar šitokio pobūdžio
vykstančios peripetijos dabartinėje
Europoje nėra pasiruošimas, kursto-
mas žydų, trečiam pasauliniam...?

O gal tai vykdoma siekiant nu-
kreipti musulmonams aktualią proble-
mą, kai žydai pastoviai okupuoja Pa-
lestinos žemes? Praktika yra jau ne-
maža, išnaikintos indėnų gentys. Lie-
tuvai atsikračius po II-o pasaulinio
karo žydų globos, kai mūsų motinos,
sesės, žmonos jiems plovė grindis, į
Lietuvą vėl masiškai braunasi Dich-
manai, Egelmanai, Hermanai ir pana-
šūs. O gal žydai prarado pusiausvyrą,
kai Pirmą kartą JAV prezidentu tapo
juodaodis, kurio tauta buvo vergai,
dirbo plantacijose ir valė batus, bet
skriaudos nepamiršo? O ar japonai
pamiršo, kai radiacijos padariniai ir
dabar gyvi? TSRS visų tautų dalyva-
vimas Afganistano konflikte vadinosi
okupacija. 

Dabar JAV kongreso veikla,įtrau-
kiant ir mano tautiečius, vadinasi...
pagalba. Musulmonų pasaulis ginasi
nuo tokios pagalbos, žino kieno tai ir
kokios tautos iniciatyva vyksta „ši pa-
galba“, todėl ginasi visomis įmano-
momis priemonėmis - dangoraižių nai-
kinimu, vadinamų džichadistų pagalba,
terorizmu ir pan. tarpusavio aiškini-
maisias su žydais. Bet kodėl įtraukia-
mos Europos tautos??? Ar tai reiškia,

kad po Palestinos žemių okupacijos,
Lietuvos vadovų nušalinimo, Lietuvos
pavadinimas dings iš Europos žemė-
lapio, o tik tada jau Prancūzija ir Bel-
gija vadinsis žydšaudžių tauta?

XX amž. pirmoje pusėje rudmarš-
kiniai Europoje, Azijoje, Afrikoje vykdė
II-ajį, tautų pripažintą pasauliniu, karą.
Ar daug trūko, kad 1939/1944 m.m.
virš Kapitolijaus kabotu svastika, jei
ne Slavų tautos - rusai, ukrainiečiai,
baltarusiai, bulgarai. Ar ne jų milijonai
padėjo galvas nuo Uralo iki Berlyno
po valstybių laukais ir grindiniu? 

Kad šių tautų atstovai pamiršo
išeiti išvadavę įv. šalis, negalime jų
niekinti, kai Kremliuje sėdėjo ne slavų
vadovai? O slavams socializmo ir ko-
munizmo idėjas jėga, ginklu ir liežuviu
bruko ne kas kitas, bet žydai - Marksas,
Engelsas, Leninas ir į Kremlių sulindę
1919 m. 37 žydai ar su antra žydiška
puse iš 41 TSRS vadovų. 

Jie aiškino visoje planetoje, kad
jų tautiečių žydų Marijos, Juozapo,
Jėzaus ir apaštalų garbinimas drau-
džiamas, nes tai yra opiumas liaudžiai!
Lietuviai, kurie garbino žydišką trejybę,
iki 1990 m. dirbti valstybinėse Įstai-
gose... negalėjo. Būtų graudu jei nebūtų
juokinga. Kiek dar laiko vaikščiosime
vis išsinerdami iš vieno kailio ir lys-
dami į kitą? Ar ne jiems turi būti „dė-
kinga“ Ukraina už „golodomorą“, o
Lietuva - už kolūkius ir „atostogas“
Sibire. Ukrainiečiai pamiršo, o Lietuviai
žemės ūkio produkciją geležinkelio
sąstatais išveždavo!!! 

Lietuviai mąstanti, protinga, darbš-
ti, sugebanti, kai reikia ištverti negandas
ir prisitaikyti prie esamų sąlygų, tauta.
Tai nekartą įrodė. Bet... vakar buvę
TSKP ir VLKJS sekretoriais, šiandieną
jau kunigui ranką bučiuoja, vakar pri-
siekė „družboj navieki“, šiandieną ne
tik rublių atsisakė, bet ir litų ir jau tar-
nauja kt. dievams.

Nemažai buvo sunaikinta ir žydų
genties žmonių, tautos negalime va-
dinti, nes pastarieji, kaip ir romai, tik
be arklių, neturėjo nei Tėvynės, nei
gimtinės. Tačiau... Neteko girdėti, kad
žydai germanų rasę vadintu žydšau-
džiais, nors jų genčiai buvo statomi
krematoriumai. O kodėl taip aršiai,
kaip nei vieną kitą gentį, vokiečiai
taip įnirtingai naikino?

Kodėl užvakar statėme paminklą

Smetonos bendražygiams, vakar Le-
ninui nugriovėme. Ant Žaliojo tilto
pastatytiems paminklams nei ant kak-
tos, nei ant krūtinės ar kitoje vietoje
nėra užrašo apie jų tautybę, nes tai
yra lietuviui, rusui, uzbekui, žydui,
gruzinui ir N tautų atstovams. Tik
kažkodėl juos būtina nugriauti, nes
girdi tai sovietiniai Balvonai. Tačiau
aš LIETUVIS, sūnus lietuvio ir daug
tokių Lietuvoje. 

Aš kaip ir kiti Baltų tikėjimo pali-
kuonys, nenoriu, kad gražiuose Lietu-
vos statiniuose iš mano krašto laukų
molio, kažkodėl pavadintuose bažny-
čiomis, būtų primaliavota žydiškų be-
veidžių balvonų. O kodėl tuose stati-
niuose neįamžinti svarbiausius mūsų
Tautos žmonių nuo Kęstučio, Gedi-
mino, Vytauto laikų portretus, jų kovas
prieš siustus ne germaniška atributika
ant kupros kryžiuočius, kuriems lietu-
viai galvas kapojo ir naikino, kaip pa-
siutusius šunis, kurių likę gyvi pali-
kuonis XX amž. apsisukę, dujų kame-
ras statė ir žydus naikino? 

Kodėl tuose pastatuose nepiešiami
Donelaičio, Baranausko, Maironio ar
Marcinkevičiaus atvaizdai, Saulei, Mė-
nuliui, Ąžuolui  ir dar per šimtą seno-
vėje garbintų dievų? Kodėl Laisvės
aikštėje nestovi lietuvių tautai nusi-
pelniusiems didžiavyriams paminklai,
o būtinai kitataučiui giedoriaus? Kodėl
ant pastatų sienų kabinėjamos įvairiais
heroglifais išterliotos lentos marmuri-
nės, neklausiant ar tai patinka lietu-
viams, tikriems šio krašto šeiminin-
kams???

O gal nugriauname Gedimino pilį
ir vietoje jos pastatome sinagogą. Nu-
metame nuo Žaliojo tilto skulptūras į
Nerį  (neatiduodame Grūto parkui),
kad upėje matytųsi mūsų išmintis ir
XXI amž. lietuvių tautos „pasiekimai“,
žengiant į ES. O į jų vietą užlipdome
Juozapą, Mariją ir jų nesantuokinį
Jėzų, o ant ketvirto kampo Mozę. Ne-
patinka, nesutinkate? 

Šios operacijos įvykdymą pavesti
V. Landsbergiui kartu su Guoga. Gali
rengti referendumą ar kreiptis į JTO,
SNO ar JAV kon gresą? Tautiniai
klausimai Lietuvoje privalo būti
sprendžiami Tautos referendumu!
Ne Seimo, Vyriausybės, ministerijos
ar banko nuotaikomis IR KIŠENE. Ir
tuo labiau ne ES nuorodomis, potvar-

kiais ar įstatymais. ES-je tik 19 narių
ir tie patys su tokiu chaosu nebesutinka.
Sujungus bankus ir įvedus centrinę
pinigų kontrolę, perkėlus NATO pa-
dalinius į vakarinę Europos dalį, ar
neištiks Japonijos likimas ir netapsime
„pan s tarbečkoj“. 

Anglai, vengrai, graikai ir kt. Eu-
ropoje, daug didesni ir galingesni, ne-
pasipūtę, gyvena neužsimerkę.  Įleidus
kiaulę į bažnyčią ar palikus katę ant
stalo, pasekmės senai žinomos.

Žemaičiai ir be JAV kongreso pa-
laiminimo nuo kalno nukėlė Birutę ir
pastatė už krūmo, o ant kalno „pagar-
bino“ žydų Mariją. Lietuvoje jau vyksta
masinė psichozė dėl buvusių stabų
griovimo ir naujų, neklausiant tautos,
labai „garbingų“ nusipelniusiųjų įtei-
sinimo. Jiems statomi paminklai, ka-
lamos ant sienų lentos, statomos mo-
kyklos, vyksta jų konferencijos, par-
duodami ir atiduodami gamyklos, pa-
statai, teritorijos ir leidžiama, priveisus
bankų, išvežti mūsų lėšas. O pirkti jų
gaminius, o tu gaminių ir jų objektų
apsaugai, kasmet skirti vis daugiau
lėšų ginklams ir armijai, kurią kepu-
rėmis užmėtytu ir ar pastaroji puls ka-
riauti, dar klausimas. 

Jeigu Landsbergis toks geras žmo-
gus, tai kam geram žmogui reikalinga
apsauga? Gerų žmonių Lietuvoje ne-
šaudo. Tik neaišku kodėl Lietuvoje
pradėjo šaudyti teisėjus ir jų gimines,
kaip ir neaišku kodėl 1990 m. į vadus
prasibrovė ne R.Ozolas, R.Bičkauskas
ar A.Endriukaitis?

Bet saugos mus ne Izraelis, o
tokie pat europiečiai, atimdami iš savo
tautos žmonių duoną ir lėšas. Kodėl
Pasaulio Galaktikose, tokioje nedide-
lėje, mažiau už aguonos grūdą Žemės
planetoje, viena tauta šimtmečiais or-
ganizuoja tik priešpriešą. Ar gerai?
Tūlas pasakys teisingai, kur du pešasi
- trečias laimi. Dar pokario vaikai pri-
simena tariamai anglų lozungą: skaldyk
ir valdyk. Bet anglų Indijoje nebėra, o
jų palydovas skrieja apie Marsą. Kai
kurios tautos pamiršta, kad nereikia
kąsti kitam duobės...

Lenkai blogi, rusai blogi, musul-
monai blogiausi. Mat anie, dar prieš
šimtmečius išvijo iš savo žemių kita-
taučius. O kodėl iki šio laiko nėra at-
sakymo, kaip ir kodėl kilusi vokiečių
tautinė neapykanta žydams. Lietuviai
- žydšaudžių tauta! Bet tarybinių tautų
sąjungoje, tegul ir okupuotų, kažkoks
įsibrovėlis ĮŽEIDINĖTI AR TYČIOTIS
IŠ MANO TAUTOS N E D R Į S O,
o priešingai. Lietuva buvo labiausiai
iš visų sąjunginių respublikų išsivys-
čiusi. 

Tegul nebuvo visų gėrybių, bet
mes skynėmis pro „erškėtrožes“ kelią
ir nematerialėjome, o mūsų vaikai,
baigė tik pradžios mokyklą, sugebėdavo
be klaidų rašyti ir kieme nerūkė, ir
apie konteinerius ne „balansavo“. Ne-
buvo ant kiekvieno kampo skelbimo -
Pirk, Laimėk, šiandien „Senukuose“,
rytoj „Maximoje“ akcija, betrūksta žo-
džių „veltui ir „dar primokės“ už bet
kokį š...

Iš radijo ir televizijos sklinda -
geriausias alus „V.Engelman“, „Ma-
kabi“, žydų namai ir jų kapinės, teisme
ir seime būtinai žydų atstovai- rasistai
arba išvyti iš teisėsaugos, tarsi be jų
nėra lietuviams ką veikti. Neturėk kitų
dievų, tik mane vieną. O kodėl vieną,
kai nuo amžių lietuviai garbino savus
dievus, naikino iš Europos siunčiamus
su kryžiaus atributika kitataučius, sam-

NATO ar baltai?
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Kreipiuosi į kiekvieną, dar sugebantį laisvai
mąstyti, be jokių senų, nuvalkiotų lozungų,
kiekvieną, kuris dar geba blaiviai, be paranojos,
įvertinti visus rizikos veiksnius. 

Žinau, kad netikėta žinia, dėl šauktinių grą-
žinimo, tave privertė mažų mažiausiai pasijausti
nejaukiai. Aišku, nebent esi tas žmogus, kuriam
šiuo metu tai neaktualu. 

Aš pats nuo antradienio stebiu, analizuoju,
girdžiu, ką šneka politikos atstovai, apžvalgi-
ninkai, kitų sričių specialistai, mano draugai ir
paprasti, tačiau neprasti darbuotojai. 

Prieš pradėdamas dalintis argumentuotomis
mintimis, pastebėjimais ir vienu ypatingu pra-
šymu, iš anksto noriu pasakyti: Aš nepalaikau
didžiosios kaimynės politikos ir visų tų slaptų
politinių žaidimų su agresijos išraiškomis. Aš
nesu bailys, savo jau atitarnavau. 

Tačiau aš nesu siūlomos šauktinių kariuo-
menės įstatymo formos grąžinimo šalininkas.
O dabar paaiškinsiu kodėl.

Pirma, Tarnyba turi būti pliusas, o ne minu-
sas. Žmonės turi norėti į ją eiti, o ne būti
verčiami išsisukti. 

Dabar gi, visu gražumu, „tarnavimas Tėvynei,
pareiga, garbė“ nusėta neigiamais aspektais. Be
to, šiuolaikinio žmogaus mąstymas (ypač jau-
nuolių) skiriasi kaip diena ir naktis nuo tų,
kurie dabar priima tokius įstatymų projektus.
Jūs rimtai, manote, kad XXI amžiuje PRI-
VESRTINIU BŪDU, galima pasiekti EFEK-
TYVIŲ sprendimų??? 

Manote, kad surinkti demotyvuoti jauni
žmonės į mišrią krūvą, po 9mėn. gebės efektyviai
ginti Tėvynę? Ką rūkote, gerbiamieji? Nusivilt
dar labiau jumis, tikriausiai, jau nebeįmanoma.
Šauktiniai, imami paskubomis, komplektuojami,
kad tik kuo greičiau užpildytų rezervą, kelią
mažų mažiausią nerimą. Ir žinote kodėl? 

Skaičiukai svarbiau, negu pati kokybė. Ji
tiesiog bus užmiršta. Kaip ir daug kas mūsų
šalyje užmirštama pastaruosius kelis dešimtme-
čius paprasto žmogaus atžvilgiu. 

Tie 9 mėn. nepridės tokios disciplinos, ko-
kybės kokia galėtų būti, jeigu LT pilietis eitų
savu noru tarnauti. Pripažinti viešai, jog klydai
– sunku, tačiau būtina. Ir dar. Kodėl tie, kurie
agituoja už šauktinių grąžinimą 9 mėn. patys
neina savanoriais?

Jeigu į visą dabartinę situaciją žiūrėtume be
emocijų, pripažintume tą faktą, jog su tokiu
siūlomu „projektu“ prašauta. 

Paskubėta negailestingai. Norėta parodyti
stiprią žinią, tačiau ėmus ją analizuoti, pasirodo,
jog kepurė tiesiog skylėta. Ar toks skydas buvo
numatytas? Abejoju. 

Tai gal nereikia priimti bet ko, o susėdus
dar kartą geriau pagalvoti, kaip gi pritraukti
labiau jaunimą į kariuomenę? Gal daugiau ska-
tinimo priemonių, politikai, a? Štai Jums keletą
įdėjų:

A. Suteikti/dalinai finansuoti atitarnavusiems
naują būstą. Juk tai opiausia šiuolaikinio jauno
žmogaus problema. 

B. Baigus karo tarnybą, apmokama/grąži-
nama 70% studijų kainos.

C. Siūlau BAZINIUS MOKYMUS rengti
savaitgaliais, o ne uždarant 9mėn. Be to, vertėtų
pagalvoti ir apie apmokymus mokyklose, tarkim
nuo 11 klasės. 

Tačiau patraukliau, negu Tarybiniais laikais.
Sukurkime naujus standartus, naujus mokymus,
kurių Lietuva dar nėra turėjusi. 

Tokiu būdu būtų daugiau savanorių, kurių
taip pasigendate.

D. Nustokite nuolat drausti, versti pilietį
daryti tą, aną. Pvz. „Vėliavos neiškelsi per
šventes -bauda, neateisi kariuomenėn - kalėji-
mas. Kol patys savo noru nekelsim vėliavos,
be prievartos, o su pasididžiavimu, kad esi
Lietuvos pilietis, tol, deja, nebus pilietiškai
stiprios šalies. 

Šalies, kurioje gera būti, kurioje jauti, jog
esi žmogus, o ne statistinis vienetas. Ir tada, ne-
bereikės šaukti, kad tas, anas nenori ginti savo
žemės. 

E. Dar porą dienų pagalvokite, kaip be iste-
rijos ir visuomenės skaldymo įstatymą pakore-
guoti.

Ištikrųjų, toks šauktinių grąžinimas 9mėn.
loterijos principu – tai totali lietuviška juoda
komedija. Kiek Lietuva jau yra įsiskolinusi?
Gal nereikia..skaičiai tikrai nedžiugina. 

Pasakysiu dar: toliau mėtyti pagalius verslui
ir uždirbančiam žmogui – strateginė trumpare-
gystė. 

Kitas įdomus pastebėjimas: Ir kodėl šauktiniai
net iki 38metų??? 

Čia greičiau, ne karo prievolė, o mobilizacija.
Labai labai liūdna. Tai tik paskatins dar didesnę
jaunų, inteligentiškų žmonių emigraciją iš Lie-
tuvos. 

Labai liūdna dar ir dėl to, jog toks įstatymas
stumiamas neatsiklausus Tautos. (9 straipsnis:
“Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo
klausimai sprendžiami referendumu”.) Ir dar.
Tėvynę ginti reikia, bet ne per prievartą. Prievarta
nieko nepasieksime. Žodžiu, vežimą prieš arklį
statome.

Vienas draugas iš Vokietijos gerai pasakė:
„Nesuprantu, būčiau aš dabar Lietuvoje, tikrai
stovėčiau prie Seimo/Prezidentūros protestuo-
damas“. Mes dažnai laukiame lyderio, kuris
mus nuves prie geresnio gyvenimo, kaip pasa-
kose, už rankutės. 

Bus toks geras ir parodys, kur eiti, kaip gy-
venti ir pan. Bet taip būna tik pasakose. Pakaks.
Metas kiekvienam žmogui suvokti, kad tik jo
rankose, jo veiksmuose (pilietiškai išreikštuose)
slypi demokratijos jėga. 

Kaip gali kažkas pasikeisti, jei viskas turi
būti daroma už žmogų? Kaip galima tikėtis iš
jo veiksmų, kai jis dreba dėl savo darbo, už
kurį jam moka grašius? 

Kai susidaro kritinė masė, kuri sako „Ne“
vienam ar kitam projektui, įstatymui, įvykiui,
manote bus visiškai ignoruota? 

Taip, jeigu tylėsime, jeigu neišreikšime
pilietiškai savo aiškios pozicijos. Tik komen-
taruose visi mandri. Todėl ir jums, mieli tau-
tiečiai, keletą idėjų bei prašymas - „Tylos“
protestas:

A. Nuo Kovo 14 dienos (šeštadienio) ne-
šiokime simbolines juosteles: Žalios, geltonos
spalvos. 

Žalia – mes už kariuomenę tik savu noru.
Jokios prievolės ir gąsdinimų, tik taikus, aiškus
kiekvieno piliečio apsisprendimas. 

Geltona – keisti šaukimą į kariuomenę
9mėn. į kompleksišką politinį projektą: moky-
mai savaitgaliais (iki 35m.) ir nuo 11 klasės
(baziniai). 

B. Kiekvienas gali padaryti „tylos pauzę“
bet kurioje miesto vietoje, netrukdant eismui:
atsistoti 5-10min. su kauke, kuri vaizduotų
tylintį žmogaus veidą. Arba tiesiog su užrašu:
„Ne Šauktiniams, Taip savanoriams!“. 

Tokiu būdu gali būti keletą žmonių „išmė-
tytų“ šalia vienas kito, už kelių metrų, kad ne-
susidarytų didesnė nei 3 asmenų grupelė. 

Be to, jokių politinių plakatų ir partijų vė-
liavų. Tai būtų nebloga protesto akcija, kuri aiš-
kiai parodytų CIVILIZUOTĄ piliečių išreikštą
poziciją šiuo klausimu. 

C. Mitingas. Tačiau šį variantą pasilikčiau
pačiam juodžiausiam scenarijui, jei nesuveiktų
ankstesni du punktai.

Reikia pradėti galvoti. Susigrąžinti pra-
rastą iniciatyvą ir siekti to, ko širdis išties
trokšta. Taigi, Lietuvos Pilieti, ar tu ir toliau
lauksi, kol kaimynas eis išreikšti pilietinę
poziciją, ar būsi pirmas, kuris parodys pa-
vyzdį? 

Patikėk, jei taip bent trečdalis veiks, nebe-
reikės laukti kitų, žiūrėti aplinkinių. 

Tiesa, jeigu tave tenkina visa ši situacija
Lietuvoje, tu tiesiog gali ignoruoti šį mano pra-
šymą ir neprisijungti prie „Tylos“ protesto. 

Tai irgi pilietiška pozicija. Ir pabaigai seniai
žinoma tiesa: „Norint pokyčiams įvykti žmoguje,
jis turi ne tik jų panorėti, bet ir pats imtis juos
įgyvendinti“. 

Taikos visiems ir drąsos apsisprendžiant!

Pagarbiai, Aidas

domus prekiautojų silkėmis. 
O kodėl nėra NATO jungtinių pul-

kų: lietuvių, latvių, estų, lenkų, anglų,
prancūzų ir JAV - Palestinoje? Ten
atvirai okupuoja Palestiniečių žemes ir
įžūliai naikina žmones, o JAV kongresas
TYLI?

Jeigu kaimynas stovi prie vartų su
škakėmis, tai ir kvailiui aišku, kad anas
svečių nelaukia. Rusija nenori matyti
šalia NATO, todėl kol kas į Pabaltijį
vyksta tik žodinė intervencija. Tačiau
Pabaltijo respublikos jau virto fronto
linija, mūsų žemę vėl mindo ir teršia
SVETIMO kareivio - NATO batai? Per
Pabaltijo respublikas nubrėžta „Raudona
linija“ ir tas tarpas dar nevirto apkasais.
Norėdami gauti energetikai ir pramonei
materialinius resursus pusvelčiui, nieki-
nome slavus. O KAS TAIP ELGIASI
SU KAIMYNAIS? Baltarusija, Vidurinė
Azija, Kazachstanas rado ir randa komp-
romisą. Lietuva, seniausia Europoje vals-
tybė, Baltų palikuonys, dėl kelių dešimčių
pripuolusių prie lovio veikėjų, nesugebėjo
įsisąmoninti Diplomatijos pradžiamoks-
lio, kad taika - geriau nei karas. 1917
m. lozungas, kad norint taikos, reikia
ginkluotis ir dabartinės tezes, kad oku-
pacijai visos priemonės, net ir šliaužianti
intervencija į Lietuvą, geros - TIKRAI
nebetinka. Kodėl iš TSRS glėbio tautos,
o ne NATO pagalba tapė laisvi, puolėme
kviestis NATO, likome basi ir baigiame
išsivaikščioti. 

Pernai išvyko 38 tūkstančiai žmonių
iš Lietuvos, mirė 22 tūkst. daugiau nei
gimė, kasmet iš gyvenimo pasitraukia
(nusižudo) 1 gimnazijos abiturientų lai-
da mūsų sūnų ir dukrų! Ar NATO
kariai papildys mūsų tautos skaičių ir
pagerins tautinį mentalitetą, nebent su
kuria savitarpio pagalbos susitarimu? Ar
privalome vis dar po 3-4 stovėti prie sei-
mo, vyriausybės ar kt. mūsų TARNŲ
langų su plakatais, kaip „runkeliai“ ar
„mėšlas“ prašyti išmaldos?

JAV teritorijoje afroamerikiečiai kelia
galvas. Įvairių tautų plėšikų ugniniu van-
deniu išnaikinti tikrieji Amerikos šeimi-
ninkai - inkai. Ar Lietuvos krivės I.Trin-
kūnienės pagalba iškratysime prikergtus
amoralaus tikėjimo brukamus vaisius,
naujų tautos veikėjų garbinimą, pamažu,
bet atkakliai Baltų palikuonių žeminimą,
Tautos pamatų griovimą ir, žemai nusi-
lenke, užsimerke, nematysime, kad Di-
džios Inkų valstybės naikinimo metodi-
ka-skaldyk ir valdyk, MŪSŲ TAUTOS
BRANDUOLĮ ŽEMINA IR NAIKINA
KITATAUČIAI !!!

Šaukėme, kad Ivanas vedė prie dau-
giaaukščių, o Abhamas atvedė prie dau-
giaaukščių... konteinerių.

Alacho, Budos, Krišnos išpažintojai
nei karto nepareiškė neapykantos mano
tautai, o skleidė pasigėrėjimo, nuostabos
žodžius, pamatė tiek žalumos, tarsi patekę
į tikrą rojų. O kodėl mums, per kažkokius
išvytus iš genties įtartinos moralės žmo-
gelius, įkyriai, pastoviai jau 7 šimtmečiai
brukama, kad neturėčiau kitų dievų, o
tik kitatautį ? O kodėl aš negaliu turėti
savo?

Šis straipsnis nėra tautinės neapykan-
tos išraiška, tačiau...aš esu LIETUVIS.
Čia šimtmečiais egzistuoja baltų papročiai,
neišnyko mūsų bočių dvasios, net kartas
nuo karto iškyla mintys, o gal egzistuoja
paralelinis pasaulis. Todėl ir negalima
leisti, kad viena tauta, težinanti tik 3 rei-
kalavimus, bandytu vadovauti ar sunaikinti
tūkstančiais metų gyvuojančią Baltų Tautą
ir jų genčių VI E N Y B Ę.

Lietuvis ir sūnus lietuvio Alfredas Jankūnas

Dėl netinkamo šauktinių kariuomenės
projekto – „Tylos“ protestas?
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A. Korumpuota niekam neatskai-
tinga valdžia, kurią dar ir renkame.

Renkamoji valdžia – Seimas, sa-
vivaldybių tarybos-toli gražu neatitinka
minimalaus standarto-jokiais klausimais
su tauta nesitaria: nei šiukšlių, nei ši-
lumos(šildymo), nei kelių tvarkymo,
kur yra jos investuojami (sakykime-
per prievartą ir netikslingai daug) pi-
nigai, nieks už juos niekada neatsiskaito
ir neįmanoma praktiškai to pareikalauti,
o gauti išsamų atsakymą, kur pinigai-
tas pats, kas nuskristi į mėnulį). KAS
tokią valdžią pagimdė  - iš pat pradžių
tautos mandatą gavę nesąžiningi vadai,
vadukai, karaliukai - nušlavę nuo savo
kelio moralines, dvasines vertybes (jų
tikriausiai ir nebuvo pas daugelį pate-
kusių) – ir šalies tikruosius gynėjus-
partizanus, didžią dalį disidentų, re-
zistentų, bei padorių tremtinių ir sąži-
ningų žmonių.

a) restitucijos nebuvimas –daugelį
eilinių piliečių pavertė prisitaikėliais-
kiti turėjo iškęsti-antrą okupaciją, kol
prarado sveikatą ir tikėjimą geresne
teisingesne ateitimi-jų vaikai  ir anūkai
spjovė į tokią šalį ir išvyko bernaut.

b) desovietizacija netiko „nauja-

jai-senajai“ valdžiai dėl jų kolabora-
vimo su okupacinėmis valdžiomis-
todėl teisingo apsivalymo nebuvo siekta
.o tik epizodų ko-nepaklususių ap-
onentų naikinimo (tam reikėjo į teisė-
saugos organų elektoratą pastatyti aklus
ir paklusnius pataikūnus.) Tauta nusi-
vylė ir teismais ir policija ir prokuratūra
ir visomis kitomis jėgos struktūromis,
kurias susikūrė kišenines valdžia.

c) laukinė privatizacija ir džiunglių
kapitalizmas, žemės nusavinimas-atėmė
paskutinius indėlius pragyvenimui

B. Esminių vertybių atsisakymas
demoralizavo ir padarė tautą silpna ir
paklūstančia neteisybei (tiesos, sąžinės
sąvokos jau neegzistuoja arba kelia
juoką)

Prisitaikymas leidžia turėti tarnybą
ir menką uždarbį arba bedarbio pašal-
pą-kiti suluošinti permainų, pensininkai,
ligoniai - tai korumpuotai valdžiai yra
geriau, nei sveika ir pasitūrinti tauta.
Jau nekyla klausimų-valdžiai uzur-
puojant monopolį dėl šalies strateginių
dalykų, kaip nepriklausomybė, jauno-
sios tautos dvasinio ugdymo neliko,
nes „išrinktieji“ priėmėme visai kitas
vertybes, KURIOS VALSTYBĖS iš-

likimui yra pavojingos ir baisesnės už
„Estrelos“ rezoliucijas ar gėjų paradus.
Jau nesvarbūs yra ekologiniai, kultūros,
paveldo ir kiti klausimai - dominuoja
skurdi karo tema.

Tokiomis mintimis tautiečiai pasi-
tinka vienos okupacijos palydas ir
ėjimą į nežinią, nuo valdžios įtakojimo
nusišalinus didžiai daliai tautos ir in-
teligentų - valstybė varoma naujos

priklausomybes linkme, kuri negaran-
tuoja imuniteto atgavimo ateityje. Tie
dalykai yra svarbūs visiems mylintiems
istoriją ir savo šalį, užteks apatijos -
sveikime ir būkime verti Lietuvos.

„Žinia“ 

Antrame Vilniaus miesto savivaldybės mero
rinkimų ture rungsis Remigijus Šimašius ir
esamas meras Artūras Zuokas.

Artūro Zuoko pristatinėti neverta.
Tiktai verta pažymėti, kad dėl savo veiklumo

jis yra nepriimtinas  Prezidentūrai .............. 
Nepriimtinas, kaip vienas iš tinkamiausių

kandidatų į Prezidentus ir Premjerus .....
Dėl šios priežasties  iš esmės Vilnius  ir yra

aukščiausios valdžios ir diskriminuojamas, ir
diskredituojamas.

O Liberalų sąjūdžio atstovą Remigijų Šimašių
pristatyti ne tikrai verta, o BŪTINA.

Ir štai kodėl.
R. Šimašius teigia -  „Visur, kur dirbau,

įstengiau užtikrinti pokyčius, kurie reikalingi ir
Vilniaus mieste. Pavyzdžiui, vadovaudamas Tei-
singumo ministerijai, manau, sugebėjau pasiekti,
kad šios institucijos valdymas taptų aiškesnis ir
skaidresnis.“

1995–2004 m. Remigijus Šimašius buvo
Lietuvos laisvosios rinkos instituto teisės ekspertu
bei projektų vadovu,   2006–2008 m. – Lietuvos
laisvosios rinkos instituto prezidentas. 

Pažymėtina, kad Laisvosios ( iš esmės lau-
kinės) rinkos institutas buvo įsteigtas buvusios
sovietinės partokratijos iniciatyva, kaip šeštoji -
ekonominė kolona.

O nuo 2008 m. gruodžio 10 d. R. Šimašius
buvo  penkioliktosios Vyriausybės teisingumo
ministras.

R. Šimašius teigia, kad  vadovaudamas Tei-
singumo ministerijai jis  sugebėjo pasiekti, kad
šios institucijos valdymas taptų aiškesnis ir
skaidresnis.

Vargu ar kas pastebėjo kad Teisingumo  mi-
nisterijos valdymas tapo „aiškesnis ir skaidresnis“,
tačiau   pono Remigijaus –  Teisingumo ministro
liberastinės pažiūros į eilinius žmones – vartotojus
(pirkėjus, paslaugų naudotojus)  atsiskleidė, kaip
sakoma, visu savo gražumu.

Aiškinti, kad vartotojai, santykiuose su prekių
pardavėjais, paslaugų teikėjais yra silpnesnioji
pusė, yra savaime suprantama.

Todėl LR Konstitucijoje ir yra nustatyta:
Valstybė gina vartotojų interesus.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.
Tuo ir turėjo vadovautis valdžios institucijos

Teisingumo ministerijos vadovas.
O ką jis padarė ??

Ogi nedelsdamas, pasitelkęs,kaip kad buvo
daroma sovietmečiu,  Valstybės ( liaudies)
kontrolę panaikino Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos atstovus apskrityse.

(Pasinaudojant euro įvedimu Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkūrė Re-
gioninės veiklos koordinavimo skyrių, kurio
uždaviniai ir funkcijos rodo, kokia žala var-
totojų teisių apsaugai buvo tuo metu  pada-
ryta).

Plius prie to R. Šimašius, nesąžiningo verslo
atstovų iniciatyva,   paleido į apyvartą sąvoką
„vartotojų piktnaudžiavimas savo teisėmis“.

O tas „piktnaudžiavimas“, R. Šimašiaus su-
pratimu,  yra vartotojų, nusipirkusių netinkamą
vartojimui prekę, pasinaudojimas teise atgauti
pinigus, arba pasikeisti netinkamą prekę į koky-
bišką.

R. Šimašiaus nuomone tokiu atveju pirkėjai
turi kreiptis į garantinį remontą- lygiai taip, kaip
kad būdavo sovietmečiu.

Todėl jeigu  pardavėjai  supažindintų  pirkėjus
su  jų teisėmis, nustatytomis „Mažmeninės pre-
kybos taisyklėse“ , kaip sakoma, būtų kone pa-
saulio pabaiga .... būtų Europa .....

Todėl, ypatingai periferijoje, neinformuoti
pirkėjai yra pardavėjų mulkinamai ir vargsta su
netinkamų prekių garantiniu remontu, užuot at-
gavę pinigus, ar pasikeitę į tinkamą naudojimui
prekę.

Tokiu būdu, sumoje, tuometinis Teisingumo
ministras Remigijus Šimašius, kaip sakoma, ne-
sąžiningo verslo naudai pamynė LR Konstituciją
- "gražino sovietinių laikų dvasią".

Kad viso to Remigijus Šimašius neviešina,
yra savaime suprantama.

O koks iš tikro  yra šio kandidato į Vilniaus
merus požiūris į vilniečius – vartotojus – jo rin-
kėjai  tikrai nežino.

Kadangi nežino, o tiktai tiki jo „balalaikomis“
- "Viskas bus gerai", tikėtina kad jie , kaip

sakoma,   „ant savo biednų durnų galvų užsitrauks
Dievo koronę ...“

Iš kitos pusės kodėl gi Vilnius turėtų atsilikti
nuo Kauno, kur   prieš kurį laiką  miesto meru
buvo tapęs „UBAGŲ KARALIUS“ .....

************************************
VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ AP-

SAUGOS TARNYBA 
Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus

uždaviniai ir funkcijos
Skyriaus uždaviniai:
1. pagal kompetenciją organizuoti valstybinės

vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimą
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Mari-
jampolės, Alytaus, Utenos, Telšių, Tauragės ap-
skrityse (toliau – apskritys, regionai);

2. pagal kompetenciją užtikrinti vartotojų
teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyven-
dinimą regionuose.

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavi-
nius, atlieka šias funkcijas:

1. pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir
kitų asmenų skundus bei prašymus dėl Vartotojų
teisių apsaugos, Produktų saugos, Maisto, Nesą-
žiningos komercinės veiklos vartotojams drau-
dimo, Reklamos įstatymų ir kitų teisės aktų pa-
žeidimų, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų
teisių apsaugos politiką.

2. konsultuoja ir teikia informaciją vartoto-
jams, regionuose esančių valstybės, savivaldybės
institucijų specialistams, verslo subjektams var-
totojų teisių apsaugos klausimais;

3. pagal kompetenciją atstovauja Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai regionų teis-
muose bei regionuose esančiose valstybės val-
dymo ir savivaldybių institucijose;

4. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su
regionuose esančiomis rinkos priežiūros institu-
cijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis,
įstaigomis, įmonėmis, organizacijomis ir vartotojų
asociacijomis, siekiant tinkamai įgyvendinti var-
totojų teisių apsaugos politiką;

5. informuoja regionų gyventojus apie Vals-
tybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklą,
vartotojų teisių pažeidimus ir jų gynimo būdus
visuomenės informavimo priemonėse, rengia ir
įgyvendina švietimo priemones, skirtas vartoto-
jams, verslo subjektams, valstybės ir savivaldybių
institucijoms vartotojų teisių apsaugos klausimais,
siekiant užtikrinti tinkamą visuomenės informa-
vimą vartotojų teisių apsaugos klausimais regio-
nuose.

6. analizuoja vartotojų teisių pažeidimus, jų
pobūdį, priežastis, teikia ataskaitas ir planus,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
direktoriui, prireikus dalyvauja sudarytose darbo
grupėse, seminaruose, stažuotėse Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijos
klausimais, siekiant tinkamai įgyvendinti vartotojų
teisių apsaugos politiką.

7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Valsty-
binės vartotojų teisių apsaugos tarnybos strateginį
veiklos planą bei vartotojų švietimo programą,
teikia dėl jų pasiūlymus ir pastabas tam, kad
būtų tinkamai parengti ir įgyvendinti šio veiklos
plano bei švietimo programos uždaviniai ir prie-
monės.

Pranešimą parašė Antanas Miškinis ties 10:47 

Kodėl gi Vilnius turėtų atsilikti nuo Kauno,
kur prieš kurį laiką miesto meru buvo
tapęs „UBAGŲ KARALIUS“ 

Kuo tauta gali „didžiuotis“ dvidešimtpenkmečio proga
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Romualdas TYRYLIS,
Daugai

Tęsinys. Pradžia Nr. 7
Ši LR Seimo kontrolieriaus išvada

– savivaldybių ir UAB tarnautojų ap-
skritai ignoruojama. Deja, valdininkai
ir patys teisėjai, matyt, apimti amne-
zijos, vengia cituoti ir vykdyti mūsų
minėtą Kauno apygardos administra-
cinio teismo 2011 m. spalio 18 d.
sprendimą, kitus jiems nenaudingus
LVAT sprendimus, juolab LVAT  2013
m. sausio 22 d. sprendimą byloje  Nr.
A143-689/2013  ir 2013 m. balandžio
12 d. Nr. A-575-1199-13, nes būtent
šitie sprendimai inter alia konkrečiai
susiję su Alytaus regiono savivaldybių
ir RATC neteisėta veikla. 

UAB ARATC nėra jokio pagrindo
de jure et de facto teigti, kad Romual-
das Tyrylis pažeidė „Lietuvos Res-
publikos rinkliavų įstatymo 11 straips-
nio 1 dalies 8  punkto reikalavimus
bei Atliekų tvarkymo įstatymo 25
straipsnį. UAB ARATC nepagrįstai ir
neteisėtai buvo konstatuota, kad mano
veiksmai kvalifikuoti  dėl nuosavybės
teise priklausančio turto, esančio Dau-
guose, todėl pagal Alytaus rajono sa-
vivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio
27 d. sprendimu Nr. K-294 patvirtintų
Nuostatų 5 punktą “jis yra vietinės
rinkliavos mokėtojas”.  

Manyčiau, kad  teismo sprendimas
naikintinas, nes UAB ARATC netin-
kamai interpretavo teisės normas, todėl
šis motyvas negali būti pagrindu skun-
dui tenkinti. (Kaip minėjau, Lietuvoje
jau nėra teismo instancijos, kuri galėtų
tai padaryti). 

Tokiu atveju,  įžvelgiu neteisėtą
valstybės pagalbą privačiai įmonei,
pažeidžiančią  Europos Bendrijos Su-
tarties 87 straipsnį. Ar dėl to man teks
kreiptis į Europos socialinių teisių ko-
mitetą dėl Europos socialinės chartijos
23 straipsnio pažeidimo? Šios Chartijos
23 straipsnis garantuoja pagyvenu-
siems asmenims teisę į socialinę ap-
saugą. Pastarąją teisę galima aiškinti
kaip apsaugančią mane (žmones) nuo
nepagrįstų mokesčių už neteikiamą
paslaugą.

Mano rašytuose raštuose UAB
ARATC ir kitiems adresatams, susi-
pažinus su  UAB „Alytaus regiono at-
liekų tvarkymo centro“ 2009 - 2013
metų vietinės rinkliavos mokėjimo
pranešimais informavau juos, kad jo-
kios nurodytos pranešimuose atliekų
tvarkymo paslaugos UAB „Edlis“ nėra
suteiktos, o jų reikalavimai nepropor-
cingi ir peržengia sveiko proto ribas.
Siuntinėti tokio pobūdžio įspėjimus
nėra teisinio pagrindo, nes tarp minimų
subjektų nefiksuotos jokios sutartys
ar geros valios susitarimai. UAB „Ed-
lis“ nėra pastatyta net individuali
šiukšliadėžė. Todėl skaičiuoti „orinius
sekso mokesčius“ už tariamas šiukš-
lių teikimo paslaugas, kai pastaro-
siomis jų sistemingai reketuojamas
pilietis nesinaudojo, UAB ARATC
ir teismai, vadovaudamasis sveiko
proto ir teisingumo kriterijais neturi
jokios teisės.

Dar kartą pabrėžiu, jog UAB
ARATC minėtos „paslaugos“ net negali
būti suteiktos, kadangi nėra skirtos
tokiam ad hoc tikslui  personalinės
šiukšlių dėžės. Tokiu būdu, su atliekų
tvarkymu ir mokėjimu už suteiktas
paslaugas daugelį metų susitvarkome
patys, nes dėka Pasaulinės ir Lietuvos
ekonominės krizės itin maži šiukšlių

kiekiai. Susimokame tiems, kas teikia
realias paslaugas. Todėl, niekuo nepa-
teisintini UAB ARATC ir teismų ne-
proporcingi ir neteisėti reikalavimai
mokėti už nesuteiktas paslaugas.

Tokia agresyvi UAB „ARATC“
elgsena pažeidžia mano teises, įtvir-
tintas Lietuvos Respublikos Konstitu-
cijoje, LR viešojo administravimo įsta-
tyme, kituose galiojančiuose įstaty-
muose, o taip pat Europos Žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
Konvencijoje. Esant tokiai padėčiai,ne
kartą prašiau UAB ARATC gera valia
nutraukti neteisėtus ir neproporcingus
reikalavimus mokėti vietinę rinkliavą
už neteikiamas ir pažeidžiančias pro-
porcingumo principą atliekų tvarkymo
paslaugas.

UAB ARATC iki šiol apskritai
nusikalstamai ignoruoja Lietuvos Vy-
riausiojo administracinio teismo 2013
m. sausio 22 d. neskundžiamą nutartį
administracinėje byloje Nr. A143-
689/2013 „Dėl norminio administra-
cinio akto teisėtumo ištyrimo“, pa-
skelbtą „Valstybės žiniose“ bei leidinyje
„Savivaldybės žinios“. Minėta aplin-
kybė suponuoja išvadą, kad UAB
ARATC turi sistemingą polinkį nevyk-
dyti jam nustatytos pareigos savo pro-
cesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai.
Šios Teismo nutarties, Apelianto nuo-
mone, nevykdo ir visa Lietuvos admi-
nistracinių teismų sistema.

Nors, Teisėjų kolegija pažymėjo,
jog šis reikalavimas, nesant atitinkamų
įstatymų nuostatų, aiškiai atspindi,
kad pirmenybė turi būti teikiama atliekų
turėtojo pareigai atlyginti atliekų su-
rinkimo ir tvarkymo išlaidas pagal
faktinį  iš jo surenkamų ir  tvarkomų,
o ne galinčių susidaryti komunalinių
atliekų kiekį.

Kritiškai žemiau vertindamas UAB
Alytaus RATC reikalavimus man dėl
mokėjimo už nesuteiktas paslaugas,
savo ruožtu reikalauju, kad skubos
tvarka UAB Alytaus RATC atstovas
su manimi suderintu laiku atvyktų į
UAB „Edlis“ ir mano nurodytoje, su-
derintoje su Alytaus RATC,  įmonės
teritorijoje pastatytų individualų kon-
teinerį (šiukšliadėžę) bei sudarytų ad
hoc sutartį su UAB “Edlis”, vadinamąją
„vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį
komunalinių atliekų kiekį“. Bus šiukš-
lių – mokėsime, nebus šiukšlių – ne-
mokėsime. Apie tai, inter alia savo
nutartyse yra pasisakiusi jau ne viena
LVAT  išplėstinė teisėjų kolegija (pvz.,
žr. LVAT 2013 m. sausio 22 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A 143-
689/2013;  LVAT 2014 m. sausio 28
d. nutartį administracinėje byloje Nr.
556-334/2014; o taip pat Kauno apy-
gardos administracinio teismo 2011
m. spalio 18 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. I-1267-480/2011;
LVAT 2012 m. gegužės 18 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. 662-
1480/2012, etc.). Teisingumas neturi
būti selektyvus: teismo sprendimai
visi privalo būti vykdomi, o ne pasi-
rinktinai. Gal aukštesnės instancijos
Teismas (LVAT) pateiktų man atsakymą
į klausimą: kodėl Lietuvoje iki šiol
apie 17 000 neįvykdytų teismo spren-
dimų ir nutarčių? Kam, kodėl ir už
kiek suteikta teisė nevykdyti įsiteisė-

jusių teismo sprendimų ir nutarčių?
Apeliantas iš dalies gali atsakyti į
klausimą „kam?“: tai visi Lietuvos
regionų atliekų tvarkymo centrai ir
kelios dešimtys rajonų savivaldybių
tarybų, tame tarpe Alytaus, Varėnos,
Prienų, etc. Klausimas „kodėl ir už
kiek?“ peržengia Apelianto kompe-
tencijos ribas. Esant tokiai padėčiai,
norėtume išgirsti sveiko proto, sąži-
ningumo ir teisingumo  kriterijais pa-
grįstą LVAT atsakymą, „kodėl ir už
kiek ?“ demonstratyviai nevykdoma
Lietuvos Vyriausiojo administracinio
teismo 2013 m. sausio 22 d. neskun-
džiama nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-689/2013 „Dėl norminio ad-
ministracinio akto teisėtumo ištyrimo“
? Deja, atsakymo, kodėl Lietuvoje gi-
nami tik įteisinto vagies interesai, man
nepateikė jokios instancijos teiamas.

Mano nuomonė šiuo klausimu to-
kia: Lietuvoje teismai privalo kuo
greičiau baigti į beprasmiškas kovas
įveltų žmonių ir įmonių (bendrovių)
tąsymus teismuose su iš tikrųjų ir
realiai paslaugų neteikiančiais regionų
atliekų tvarkytojais, įteisintais vagimis,
pridengiančiais savo verslą “teise pa-
sinaudoti” arba kokia nors tariama
“legislatyvine omisija”. Esu pateikęs
pakankamai įrodymų apie agresyvią
ir neteisėtą UAB ARATC veiklą Lie-
tuvoje.  Nederėtų to ignoruoti, nes ar-
tėja ta valanda, kai dėl neteisėtos ir
nebaudžiamos “šiukšlynų mafijos”
veiklos gali kilti konkretus nepasiten-
kinimas Lietuvoje. Visi mano ir kitų
asmenų prašymai inicijuoti ikiteisminį
tyrimą buvo ignoruoti. Nors, Lietuvos
Respublikos Baudžiamojo proceso ko-
dekso 3 straipsnio 1 dalyje 1 punkte
nustatyta, jog baudžiamasis procesas
negali būti pradedamas, o pradėtas
turi būti nutrauktas, jeigu nepadaryta
veika, turinti nusikaltimo ar baudžia-
mojo nusižengimo požymių, tačiau
nutraukti ikiteisminį tyrimą tokiu pa-
grindu galima tik tada, kai ikiteisminio
tyrimo pareigūnas reaguodamas į kiek-
vieną informaciją apie galimai padarytą
nusikalstamą veiką atliko visus reika-
lingus procesinius veiksmus, kad nu-
sikalstama veika būtų atskleista. pra-
nešimus apie, neva, esamus įsiskoli-
nimus. Ikiteisminio tyrimo institucijos
net nesiaiškino kokiu pagrindu yra ro-
domas įsiskolinimas žmogui, jei su
UAB „Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centru“ yra visiškai atsiskaityta.
Pažymėtina, kad UAB „Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centras“ rašo
nuolatos neatitinkančius bei įstatymams

prieštaraujančius raštus. Pagal BK 182
straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai
svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas
savo ar kitų naudai, turtinės  prievolės
panaikinimas ar jos išvengimas ap-
gaule. Sukčiavimo, kaip nusikaltimo,
esmė yra apgaulės panaudojimas, dėl
to svetimas turtas ar turtinė teisė įgy-
jama, turtinė prievolė panaikinama ar
išvengiama neteisėtai. 

Apgaulė sukčiavimo atveju nau-
dojama kaip asmens (turto valdytojo)
suklaidinimo ir turto užvaldymo ar
teisės į jį įgijimo būdas. Šiuo atveju,
UAB „Alytaus atliekų tvarkymo cent-
ras“ tyčia klaidino ir iki šiol klaidina
Alytaus ir aplinkinių rajonų gyventojus
dėl mokesčio dydžio už atliekų tvar-
kymą.  Tomis pačiomis sumomis tyčia
apmokestinama dvigubai ar net trigu-
bai. Konkrečiu atveju, nepagrįstai per
didelis mokestis, kuomet jį sumokėjęs
Tretysis suinteresuotas asmuo, pritai-
kytas ir jo sutuoktinei, ignoruotas prin-
cipas non bis in idem. Šiukšlių kiekiai
paskaičiuoti per dideli, taip galimai
neabejotinai, siekiant sau finansinės
naudos. Tokia „pinigų plovimo“ sche-
ma yra puikai žinoma, tad  teismų
įstaigoms taip atmestinai vykdant ty-
rimą, tiksliau jo apskritai nevykdant,
kyla pagrįstų abejonių dėl jų suintere-
suotumo ar šališkumo minėtų asmenų
atžvilgiu. 

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Aly-
taus atliekų tvarkymo centras“  fiktyviai
didina mokesčių dydžius ir pateikia
juos gyventojams, pateikti mokesčių
pranešimai laikytini klastotėmis, nes
jose pateikiama tikrovės neatitinkanti
informacija, kurią tyčia galimai nurodo
UAB „Alytaus atliekų tvarkymo cent-
ras“. Pažymėtina ir tai, kad sukčiavimas
yra tyčinis nusikaltimas. Todėl svarbu
nustatyti ne tik apgaulės faktą, bet ir
apgaulės subjektyvų suvokimą bei ne-
teisėto turto įgijimo ir turtinės žalos
padarymo nukentėjusiajam suvokimą.
Sukčiavimas padaromas tiesiogine
tyčia, kaltininkui suvokiant, kad jis
apgaudinėja turto savininką pranešda-
mas neteisingus duomenis, meluoda-
mas, nutylėdamas ar iškraipydamas
esmines aplinkybes, faktus ir pan.,
numatant, kad taip veikiant asmuo
bus suklaidintas, ir norint tokiu būdu
įgyti svetimą turtą ar turtinę teisę (ka-
sacinės nutartys baudžiamosiose bylose
Nr. 2K-589/2013, 2K-161/2013, 2K-
346/2012, 2K-133/2010, 2K-78/2009,
2K-7–198/2008, 2K-7–388/2007). Ty-
čia paprastai susiformuoja iki apgaulės
panaudojimo momento. Vadinasi, kal-

tininkas, apgaule gaudamas svetimą
turtą ar įgydamas turtinę teisę, jau
žino, kad neįvykdys savininkui duotų
įsipareigojimų. Kaltininko susiforma-
vusią tyčią apgaule užvaldyti svetimą
turtą, jo ketinimus patvirtina UAB
ARATC ir UAB „Gelvora“ sistemingai
ir tyčia vykdomi nusikalstami veiksmai.
LR BK 300 straipsnio 1 dalyje nusta-
tyta baudžiamoji atsakomybė už netikro
dokumento pagaminimą, tikro doku-
mento suklastojimą arba žinomai ne-
tikro ar žinomai suklastoto dokumento
laikymą, gabenimą, siuntimą, panau-
dojimą ar realizavimą. Kadangi šios
veikos objektyvieji požymiai baudžia-
majame įstatyme išvardyti kaip alter-
natyvūs, todėl baudžiamajai atsako-
mybei pakanka, kad asmuo atliktų
bent vieną iš BK 300 straipsnio dis-
pozicijoje įvardytų alternatyvių veiks-
mų.  Tikro dokumento suklastojimas –
tai dokumento tikrumo arba jo turinio
teisingumo pakeitimas. 

Pastebėtina, kad UAB „Alytaus
atliekų tvarkymo centras“- jo atitinkami
valdymo organai, galimai tyčia pakeičia
mokesčio pranešime tam tikrą infor-
maciją, t.y. šiukšlių kiekį, kainą, tarifus
ir kita, ko pagrindu suklastoto turinio
pranešimus pateikia gyventojams ir
įgyja turtinę naudą. Lietuvos Respub-
likos Baudžiamojo proceso kodekso
168 str. 1 d. bei 2 d. numato, jog pro-
kuroras ar ikiteisminio tyrimo parei-
gūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar
pranešimą, o reikiamais atvejais – ir
jų patikslinimą, gali atsisakyti pradėti
ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai
skunde, pareiškime ar pranešime nu-
rodyti faktai apie padarytą nusikalstamą
veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar
yra aiškios LR BPK 3 str. 1 d. nuro-
dytos aplinkybės. Pabrėžtina, kad ana-
logiškoms aplinkybėms esant, ikiteis-
minis tyrimas baigtas ir kaltinamasis
aktas perduotas teismui Auštrakių sa-
vartyno byloje, kurioje įmonės vadovai
įtariami sukčiavimu ir dokumentų klas-
tojimu. 

Todėl, pavyzdžiui, teisėjos p. Na-
taljos Zelionkienės arba Kauno apy-
gardos teismo teisėjo Giedriaus End-
riukaičio, Prienų rajono apylinkės te-
ismo teisėjo Tomo Ridiko, prokurorės
Gitanos Kaupės teiginiai dėl bylos
nepriskirtinumo baudžiamosios teisės
reguliavimui yra nepagrįsti. Autorius
nesutinka su prokurorės Gitanos Kau-
pės nutarimu, teisėjo Tomo Ridiko,
teisėjo Giedriaus Endriukaičio bei tei-
sėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos
Ruskan ir Arūno Sutkevičiaus spren-
dimais, nes pagrįstai mano, jog priimtas
nutarimas (nutartis, sprendimas) atsi-
sakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra
nemotyvuotas, nepagrįstas, ikiteisminio
tyrimo pareigūnai ir teisėjai nesiėmė
jokių veiksmų nurodytai informacijai
patikrinti, tam, kad būtų galima ob-
jektyviai ir pagrįstai ją paneigti ar pa-
tvirtinti, todėl darytina išvada, kad
nebuvo visapusiškai aiškintasi dėl nu-
sikalstamos veikos, numatytos LR BK
300 str., nebuvo išnaudotos visos pro-
cesinės priemonės surinkti pakankamai
medžiagos patvirtinančios UAB
ARATC galimus nusikalstamus veiks-
mus. Pažymėtina, kad pareigūnas pri-
imdamas sprendimą atsisakyti pradėti
ikiteisminį tyrimą rėmėsi tik subjek-
tyvia savo nuomone, kuri vienareikš-
miškai rodo pareigūno siekimą neveikti
ir nesiaiškinti galimos nusikalstamos
veikos. 

Pabaiga kitame numeryje

LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ SPRENDIMAI:
BE SVEIKO PROTO, SĄŽINĖS IR TEISINGUMO
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straipsnį arba jo dalį galima tik gavus 
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Vilniaus savivaldybės viešųjų ryšių skyrius
pranešė, kad Vilniaus miesto savivaldybė pradėjo
sutarties su prancūzų kapitalo kompanija „Dalkia“
užbaigimo procedūras ir šilumos ūkio turto per-
ėmimo procesą – Savivaldybės sudaryta speciali
darbo grupė susitiko su bendrovės „Vilniaus
energija“ atstovais ir aptarė būsimus darbus.

Vilniaus miesto savivaldybė sutartį su Pran-
cūzijos kompanija „Dalkia“ dėl šilumos ūkio
nuomos sudarė 2002 metų pavasarį.

Vilniaus šilumos ūkis buvo išnuomotas 15-
os metų laikotarpiui.

Nuo šilumos ūkio nuomos sutarties pradžios
„Vilniaus energija“  vietoj 192 neekonomiškų
grupinių boilerinių Vilniaus daugiabučiuose na-
muose įrengė per 3,6 tūkst. modernių automati-
zuotų šilumos punktų,  atnaujino 70 km nusidė-
vėjusių trasų, dar 67,5 km trasų įrengta naujiems
klientams. 

2006 m. spalio mėn. Vilniuje pradėjo veikti
didžiausias Rytų ir Centrinėje Europoje kogene-
racinis katilas, kūrenamas biokuru. Šis 60 MW
galios katilas pajėgus pagaminti 10 proc. sostinei
tiekiamos šilumos energijos ir 50 proc. karšto
vandens ne šildymo sezono metu.

„Vilniaus energija“ į šios katilinės statybas
iš viso investavo apie 40 mln. litų.

2011-aisiais „Vilniaus energija“ baigė 15,3
mln. litų kainavusį (7,3 mln. litų gauta iš ES
fondų) Naujosios Vilnios rajoninės katilinės mo-
dernizavimą – pritaikė ją kūrenti biokuru.

Nuo pat savo veiklos pradžios Prancūzijos
kompanija, nesutikusi „dovanoti kalakutų“, kurio
vieno vertė 1 milijonas litų, patyrė ištisą šmeižto
ir persekiojimų  kompaniją.

„Otkatų“ neteikianti užsienio kapitalo firma
visą laiką buvo „balta varna“ korupcijos liūne
paskendusios valdžios akyse.

Dargi Prancūzijos ministras pirmininkas buvo
atvykęs į Lietuvą vietoje įsitikinti kuo gi mūsų
šalies valdžiai nusikalto visame pasaulyje gerai
vertinama jo šalies kompanija.

Tenka pažymėti, kad   „Dalkia“    būtų
žymiai sumažinusi Vilniaus šilumos kainas, jeigu
ne konservatoriai, kurie su kgbistišku  uolumu,
demonstruodami savo „krikščioniškas vertybes“
blokavo investicijas į šilumos ūkį.

Kaip galima spręsti, sutartis su „Dalkia‘‘
nebus pratęsta, korumpuota valdžia galės švęsti
pergalę, kartu su apmulkinta liaudimi, kuri toliau
bus mulkinama, kad NATO Rusijos agresijos at-
veju mus apgins.

Gal kas nors, prasilenkdamas su sveiko proto
logika,  ir gali patikėti, kad NATO ryšis sukelti
trečią pasaulinį atominį karą dėl Lietuvos.

Tačiau, kas liečia Prancūziją, vietoje pagalbos
tikrai sulauksime, kaip sakoma, „špygos taukuo-
tos“ ...

Ir dėl turėsime dėkoti ir valdžiai, ir jos ap-
mulkintai tamsiai liaudžiai.

Vienkart siūlome atkreipti dėmesį į Šiaurės
Atlanto sutarties 1 –ą straipsnį:  Šalys įsipareigoja
bet kokį tarptautinį ginčą kuriame jos gali daly-
vauti, spręsti taikiu būdu taip, kad tarptautinei
taikai, saugumui bei teisingumui neiškiltų pavo-
jus.

Štai taip „taikiu būdu“, kad „tarptautinei
taikai ir  saugumui“ neiškiltų pavojus  ir yra
sprendžiama Rusijos agresija prieš Ukrainą ....

O kur jau ten Rusijos agresija  prieš
Lietuvą .....

Jeigu jau Italija  nesiryžo gadinti santykių
su Rusija dėl vieno sausio 13 nusikaltėlio,
tai kur jau ten jos kariniai veiksmai prieš
Rusiją .....

-------------------------------------
P.S. Pagal Užkalnį
Žmonės per  amžius  protingėjo, o liaudies

protas nepakito: jis  liko turgaus žioplių lygyje,
kai vieni iš tos pačios šaikos rodo  jai primityvius
triukus, o kiti   krausto jos kišenes. 

***********************
ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIS

Šios Sutarties Šalys patvirtina savo tikėjimą
Jungtinių Tautų Chartijos tikslais ir principais
bei troškimą taikiai sugyventi su visomis tautomis
ir visomis vyriausybėmis. Jos yra įsipareigojusios
saugoti savo tautų laisvę, bendrą paveldą ir civi-
lizaciją, grindžiamą demokratijos, asmens laisvės
bei teisės viešpatavimo principais. Jos siekia di-
dinti stabilumą ir gerovę Šiaurės Atlanto regione.
Jos yra pasiryžusios suvienyti savo pastangas
kolektyvinės gynybos bei taikos ir saugumo iš-
saugojimo labui.

Todėl šioje Šiaurės Atlanto Sutartyje jos s u
s i t a r ė:

1 straipsnis
Šalys įsipareigoja, kaip nustatyta Jungtinių

Tautų Chartijoje, bet kokį tarptautinį ginčą, ku-
riame jos gali dalyvauti, spręsti taikiu būdu taip,
kad tarptautinei taikai, saugumui bei teisingumui
neiškiltų pavojus, ir savo tarptautiniuose santy-
kiuose susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jėgos
panaudojimo bet kuriuo būdu, nesuderinamu su
Jungtinių Tautų tikslais.

2 straipsnis
Šalys prisidės prie tolesnio taikių ir draugiškų

tarptautinių santykių plėtojimo stiprindamos savo
laisvas institucijas, siekdamos geresnio principų,
kuriais grindžiamos tos institucijos, supratimo
bei plėtodamos stabilumo ir gerovės sąlygas.
Jos stengsis pašalinti prieštaravimus savo tarp-
tautinėje ekonominėje politikoje bei skatins bet
kurių iš jų arba jų visų ekonominį bendradarbia-
vimą.

3 straipsnis
Kuo efektyviau siekdamos šios Sutarties

tikslų, Šalys, kiekviena atskirai ir kartu, nuolati-
nėmis ir veiksmingomis savo pačių bei tarpusavio
paramos priemonėmis palaikys ir plėtos indivi-
dualų ir kolektyvinį pajėgumą ginkluotam už-
puolimui atremti.

4 straipsnis
Šalys tarpusavyje konsultuosis, jeigu bet ku-

rios iš jų nuomone, kiltų grėsmė bet kurios
Šalies teritoriniam vientisumui, politinei nepri-
klausomybei ar saugumui.

5 straipsnis
Šalys susitaria, kad vienos ar kelių iš jų

ginkluotas užpuolimas Europoje ar Šiaurės Ame-
rikoje bus laikomas jų visų užpuolimu, ir todėl
susitarė, kad tokio ginkluoto užpuolimo atveju
kiekviena iš jų, įgyvendindama individualios ar
kolektyvinės savigynos teisę, pripažintą Jungtinių
Tautų Chartijos 51 straipsnyje, nedelsdama
suteiks pagalbą užpultai ar užpultoms Šalims,
individualiai ir kartu su kitomis Šalimis, imdamasi
tokių veiksmų, kokie atrodys būtini, įskaitant
ginkluotos jėgos panaudojimą, Šiaurės Atlanto
regiono saugumui atkurti ir palaikyti.

Apie kiekvieną tokį ginkluotą užpuolimą
bei visas priemones, kurių buvo imtasi užpuolimo
atveju, nedelsiant pranešama Saugumo Tarybai.
Tos priemonės nutraukiamos po to, kai Saugumo
Taryba imasi priemonių, būtinų atkurti ir palaikyti
tarptautinę taiką ir saugumą.

6 straipsnis
5 straipsnyje vartojama sąvoka „vienos ar

kelių Šalių ginkluotas užpuolimas“ reiškia gink-
luotą užpuolimą:

bet kurios Šalies teritorijos Europoje ar
Šiaurės Amerikoje, Prancūzijos Alžyro Departa-
mentų, Turkijos teritorijos arba salų, esančių bet
kurios iš Šalių jurisdikcijoje Šiaurės Atlanto re-
gione į šiaurę nuo Vėžio atogrąžos;

bet kurios iš Šalių pajėgų, laivų ar orlaivių,
kai šie yra tose teritorijose ar virš jų, ar bet ku-
riame kitame Europos regione, kur Sutarties įsi-
galiojimo dieną yra dislokuotos bet kurios iš
Šalių okupacinės pajėgos, arba Viduržemio jūroje
ar Šiaurės Atlanto regione į šiaurę nuo Vėžio
atogrąžos.

7 straipsnis
Ši Sutartis nekeičia ir neturi būti aiškinama

kaip kuriuo nors būdu keičianti Šalių, kurios yra
Jungtinių Tautų narės, teises ir įsipareigojimus
pagal Chartiją arba pagrindinę Saugumo Tarybos
atsakomybę už tarptautinės taikos ir saugumo
palaikymą.

8 straipsnis
Kiekviena Šalis pareiškia, kad jokie galio-

jantys tarptautiniai įsipareigojimai tarp jos ir
bet kurios kitos Šalies ar su bet kuria trečiąja
valstybe neprieštarauja šios Sutarties nuosta-
toms, ir įsipareigoja neprisiimti jokių tarptau-
tinių įsipareigojimų, prieštaraujančių šiai Su-
tarčiai.

9 straipsnis
Šalys įsteigia Tarybą, kurioje kiekvienai iš

jų yra atstovaujama, svarstyti klausimams, su-
sijusiems su šios Sutarties įgyvendinimu. Ta-
rybos veikla organizuojama taip, kad ji galėtų
bet kuriuo metu nedelsiant susirinkti. Taryba
įsteigia tokias pagalbines institucijas, kokios
yra būtinos. Pirmiausia ji įsteigia gynybos ko-
mitetą, kuris rekomenduoja 3 ir 5 straipsnių
įgyvendinimo priemones.

10 straipsnis
Šalys vieningu susitarimu gali pakviesti

bet kurią kitą Europos valstybę, galinčią remti
šios Sutarties principus ir prisidėti prie Šiaurės
Atlanto regiono saugumo, prisijungti prie šios
Sutarties. Kiekviena taip pakviesta valstybė
gali tapti Sutarties Šalimi deponuodama prisi-
jungimo dokumentą Jungtinių Amerikos Valstijų
Vyriausybei. Jungtinių Amerikos Valstijų Vy-
riausybė praneša kiekvienai Šaliai apie kiek-
vieno tokio prisijungimo dokumento depona-
vimą.

11 straipsnis
Ši Sutartis ratifikuojama, o jos nuostatas

Šalys įgyvendina pagal atitinkamas savo kons-
titucines procedūras. Ratifikavimo dokumentai
kuo skubiau deponuojami Jungtinių Amerikos
Valstijų Vyriausybei, kuri apie kiekvieną de-
ponavimą praneša kitoms Sutartį pasirašiusioms
valstybėms. Sutartis ją ratifikavusioms valsty-
bėms įsigalioja tą dieną, kai dauguma ją pasi-
rašiusių valstybių, įskaitant Belgiją, Kanadą,
Prancūziją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Jung-
tinę Karalystę bei Jungtines Valstijas, deponuoja
ratifikavimo dokumentus, o kitoms valstybėms
įsigalioja jų ratifikavimo dokumentų depona-
vimo dieną.

12 straipsnis
Po dešimties Sutarties galiojimo metų ar

bet kada vėliau Šalys, vienos iš jų prašymu,
konsultuosis siekdamos peržiūrėti Sutartį atsi-
žvelgiant į aplinkybes, darančias įtaką taikai
ir saugumui Šiaurės Atlanto regione, įskaitant
universalių ir regioninių susitarimų pagal Jung-
tinių Tautų Chartiją plėtrą tarptautinės taikos
ir saugumo palaikymo labui.

13 straipsnis
Po dvidešimties Sutarties galiojimo metų

bet kuri iš Šalių gali iš jos išstoti praėjus vie-
neriems metams po pranešimo apie Sutarties
denonsavimą Jungtinių Amerikos Valstijų Vy-
riausybei, kuri praneša kitų Šalių vyriausybėms
apie kiekvieną denonsavimo pranešimo depo-
navimą.

14 straipsnis
Ši Sutartis, kurios tekstai anglų ir prancūzų

kalbomis yra autentiški, deponuojama Jungtinių
Amerikos Valstijų Vyriausybės archyvuose.

Tinkamai patvirtintas Sutarties kopijas ši
Vyriausybė perduoda kitoms ją pasirašiusių
valstybių vyriausybėms.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti įgaliotieji
atstovai pasirašė šią Sutartį.

Pasirašyta 1949 m. balandžio ketvirtą dieną
Vašingtone.

Pranešimą parašė Antanas Miškinis ties 23:06 
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