Slaptoje VSD byloję - pinigai A.Paulauskui ir AMB
Aurimas Drižius
Didžiausią kazino tinklą Lietuvoje valdančios bendrovės "Olympic Casino Group" savininkas, Estijos pilietis
Armin Karu 2004 m. lapkričio 25 d. skambino šios bendrovės generaliniam direktoriui Giedriui Sakalauskui ir
reikalavo nedelsiant organizuoti susitikimą su Seimo pirmininku Artūru Paulausku, nes davęs jam "daug
pinigų". Ši pokalbį užfiksavo Valstybės Saugumo Departamento (VSD) pareigūnai, gavę teismo sankciją,
klausėsi "Olympic Casino Group" vadovų pokalbių telefonu. Šią bylą pavykus gauti LL, spausdiname jos
ištraukas, įrodančias, kad VSD seniai žinojo apie kyšius aukščiausiems valstybės pareigūnams, tačiau nieko
nepadarė, kad ištirtų šiuos nusikaltimus. VSD byloje yra toks įrašas: "09.23 val. Giedrius Sakalauskas tel. Nr. 8
682 54577, UAB "OLYMPIC CASINO GROUP" generalinis direktorius) skambino Oleg Mamedov ("OLYMPIC
CASINO GROUP" apsaugos tarnybos vadovas). Pokalbio metu G. Sakalauskas sakė, jog jis buvo susitaręs dėl
susitikimo su Pliusniu (tikėtina, kad Vaidu Pliusniu). Informavo, jog jam skambino Arminas (tikėtina, kad Armin
Karu, UAB "OLYMPIC CASINO GROUP" pagrindinis akcininkas) ir pasakė, kad jis nenori susitikti su Pliusniu. Jis
(tikėtina, kad Armin Karu) sakė, kad nori susitikti su Paulausku (tikėtina, kad Artūru Paulausku), kadangi yra
davęs daug pinigų, G. Sakalauskas pasakė, jog geriausia būtų, kad susitikimas įvyktu gruodžio mėnesio 1-ą
dieną. Pridūrė, jog gruodžio mėnesio 2-ą diena yra sutartas susitikimas su Kauno meru. O. Mamedov pasakė,
kad jis viską sutvarkys. O. Mamedov informavo, kad gruodžio mėnesio 1-ą dieną, vakare, įvyks susitikimas su
Viktoru (tikėtina, kad Viktoru Uspaskichu)".
A.Karu jau mėginta nužudyti
Vienas turtingiausių Estijos verslininku Armin Karu, "Olympic Casino Group" valdybos pirmininkas, kuris teigia
sumokėjęs A.Paulauskui "daug pinigu", yra jau ne kartą nukentėjęs mm visokių aferistų, todėl neabejojama,
kad jo investuoti pinigai į Naująją sąjungą atsipirko su kaupu. Mat dar pernai Estijoje trejus metus kalėti buvo
nuteistas Didžiosios Britanijos pilietis Martyn Symons, kuris buvo teisiamas už pasikėsinimą nužudyti Armin
Karu. Pats M.Symons teisme gilėsi, kad jis tik laidė juokelius, ir kai kas neteisingai suprato jo anglų kalbą. 36
metų amžiaus M. Symons teisme sakė, kad jo kolegos estai blogai kalba angliškai, todėl nesuprato jumoro, kai
jis faksu nusiuntė vienam kolegai laišką, kuriame parašė, kad jų bosas turėtų būti "užverstas" (anglišku slengu
"topped"). Tačiau prokurorai įrodė, kad M. Symons ne tik kad nevykusiai juokavo, bet ir derėjosi su samdomais
žudikais, kad šie už 4000 dolerių nužudytu jo bosą Armin Karu, padėdami bombą po jo automobiliu. Prokurorai
teigė, kad M.Symons, vienas iš A.Karu valdomo kazino vadybininkų, norėjo užmušti savo bosą todėl, kad
tikėjosi perimti jo pelningą verslą. M.Symons bendrininkas, estas Kaido Esna taip pat buvo pripažintas kaltu dėl
pasikėsinimo nužudyti ir nuteistas kalėti septynis mėnesius. Matyt, būtent todėl A.Karu, kai tik Vilniuje esančios
jo įmonės "Olympic Casino" darbuotojai įsteigė profsąjungą, paragino šios profsąjungos pirmininką Olegą
Mamedovą (taip pat minima VSD pažymose) kuo greičiau palikti darbą. Pasak profsąjungos pirmininko Olego
Mamedovo, darbdavys, Sužinojęs apie įsikūrusią profsąjungą, jam ir dar keliems profsąjungos nariams, pasiūlė
savo noru pasitraukti iš įmonėje užimamų pareigų. "Priešingu atveju, vadovas teigė ieškosiantis kitų būdų kaip
profsąjungai priklausančius darbuotojus atleisti iš darbo", - teigė profsąjungos pirmininkas. Primename, kad
darbuotojai turi teisę jungtis į profesines sąjungas ne tik pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bet šią teisę
garantuoja ir tarptautiniai teisės aktai. Neseniai A.Karu Rygoje, viešbučio "Reval Hotel Latvija" pirmajame
aukšte, įsteigė didžiausią kazino Baltijos šalyse. Į viešbučio rekonstrukciją investuota daugiau nei 88 mln. litų.
Naujajai sąjungai - pinigai ir legaliai, ir nelegaliai
Kaip žinia, tik dabar išaiškėjo, kad "OLYMPIC CASINO GROUP" savininkė - UAB "Meeom Group", 2004 melais
Naujajai sąjungai paaukojusi 70 tūkst. litų, tuo pačiu metu dar 30 tūkst. litų pervedė šios partijos kandidatei į
prezidento rinkimus, socialinės apsaugos ir darbo ministrei, šiuo metu - socialdemokratei Vilijai Blinkevičiūtei.
Dar 70 tūkst. 870 litų "Mecom Group" sumokėjo tiesiogiai firmai "JCDecaux UNICOM" už reklaminius
V.Blinkevičiūtės plakatus. Tačiau lik dabar, gavus slaptą VSD bylą, tapo aišku, kad "OLYMPIC CASINO GROUP"
savininkai mokėjo didžiausius pinigus ir tiesiogiai A.Paulauskui. Manoma, kad tie 788 tūkst. litų, kuriuos Naujoji
sąjunga deklaravo po 2004 m. Seimo rinkimų kaip "nuosavas politinės partijos lėšas, skirtas politinei
kampanijai", ir buvo kazino savininkų pervesti arba perduoti A.Paulauskui pinigai. Keista, kad Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK) į tai ilgai nekreipė dėmesio. Tik neseniai susidomėjo, spaudai pastebėjus, kad puti
Naujoji sąjunga pinigų neuždirba, o juos jai kai kas duoda. Todėl partija ir negali savo lėšų deklaracijoje
nurodyti, kad beveik milijonas litų yra "nuosavos partijos lėšos". LL jau rašė, kad Naujosios sąjungos lyderio
A.Paulausko į Valstybinę lošimų priežiūros komisiją paskirti du socialliberalai kelis kartus balsavo už „Olympic
Casino Group Baltija" palankius sprendimus. Pvz., pažeisdami įstatymus, minėti komisijos nariai leido lošimų
bendrovei "Olympic Casino Group Baltija" taikyti specialius vienkartinius bilietus lošimuose A kategorijos
automatais, nors įstatymas leidžia naudoti tik žetonus. A.Paulausko paskirtas komisijos narys V.Janušas 2002
m. rugpjūčio pabaigoje leido AB "Olympic Casino Group Baltija“ atidaryti A kategorijos lošimo automatų saloną
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Vilniuje, Gedimino prospekte, nors Priežiūros komisija buvo pritariusi šiam sprendimui. Iš posėdyje dalyvavusių
penkių narių lik du balsavo už tai, kad būtų išduotas leidimas. Pažymėtina, kad šis nutarimas priimtas likus
vienai dienai iki azartinių lošimų įstatymo pakeitimo galiojimo, kuriuo buvo uždrausta nuo rugsėjo l steigti A
kategorijos lošimo automatų salonus. Tačiau įstatymas leido įsteigtus iki rugsėjo l d. salonus eksploatuoti dar
metus. Kaip spaudai sakė specialiai VRK sudarytos tyrimo grupės pirmininkas VRK narys Jonas Udris, 2004
metų gegužės 27-ąją, likus vos trims dienos iki aukos partijai pervedimo, V. Blinkevičiūtės sąskaitą pasiekė 30
tūkst. litų. Tuo metu vyko prezidento rinkimų kampanija, o Naujoji sąjunga į rinkimus buvo delegavusi ministrę.
"Mes tai nustatėme tirdami pirminę medžiagą. Pasižiūrėjome popieriuose, ką "Mecom Group" dar rėmė.
Pasirodė, kad be Naujosios sąjungos, aukos buvo sulaukusi tik V. Blinkevičiūtė", - sakė J.Udris. Anot jo, taip pat
pasitvirtino "Olympic Casino Group Baltija" ir "Mecom Group" sąsajos -jų akcijas valdo tas pats asmuo.
Artimiausiomis dienomis tikimasi iš Registrų centro gauti tikslesnės informacijos apie šias bendroves, jų
akcininkus ir vadovus. Vieno komisijos nario P. Naviko teigimu, Naujajai sąjungai priklausančių komisijos narių
Vytauto Janulio ir Ilonos Daivos Gajauskienės balsai nulėmė bendrovei "Olympic Casino Group Baltija"
naudingus sprendimus - jai buvo leista organizuoti lošėjų turnyrus. Pernai už Azartinių lošimų įstatymo
pažeidimus reklamuojant azartinius lošimus "Olympic Casino Group Baltija" grėsė dideli nemalonumai. P.
Naviko teigimu, nutarimo projektu bendrove norėta įspėti dėl galinio licencijos sustabdymo, tačiau socialliberalų
balsais šis projektas buvo atmestas. Komisijos nario manymu, VRK turėtų nustatyti, ar bendrovės "Mecom
Group" finansinė parama Naujajai sąjungai nėra užmokestis už V. Janulio ir I.D. Gajauskienės "Olympic Casino
Group Baltija" palankius sprendimus. Tačiau J. Udris pabrėžė, kad darbo grupė kol kas negali patvirtinti
akivaizdaus ryšio tarp paramos socialliberalams ir komisijos sprendimo. "Ar tai buvo savotiškas mokestis už
palankų sprendimą, aiškaus ryšio nėra. Tai kol kas tik prielaidos ir gandai. Tai tėra informacija, kurią mes
tikriname. Jei manysime, kad turimi duomenys patvirtina negatyvius reiškinius ir atskleidžia galimą korupciją,
perduosime medžiagą teisėsaugos institucijoms, kurios turės spręsti dėl partijos teisinės atsakomybės", - teigė
darbo grupės vadovas. Jei kiltų įtarimų, kad socialliberalų atstovai Lošimų priežiūros komisijoje protegavo
partijos rėmėjus, Naujoji sąjunga gali prarasti valstybės dotaciją. Rudenį šiai partijai iš biudžeto numatyta skirti
343 tūkst. litų.
Slaptoje VSD byloje - ir V.Uspaskich
Toliau cituojame VSD bylą:
"2004-11-23
18:05 val. Oleg Mamedov (UAB "OLYMIPIC CASINO GROUP" Apsaugos tarnybos vadovas) skambino Viktorui
Uspaskichui (tel. Nr. 8 698 77776). Pokalbio metu O. Mamedov pasakė, jog jie buvo susitikę anksčiau kiniečių
restorane ir paklausė ar V. Uspnskichas prisimena jį, pastarasis atsakė, kad taip. O. Mamedov pasakė, jog jis
norėtų su juo susitikti ir prisišnekėti. Klausė kada jie galėtų susitikti. V. Uspaskichas pasakė, kad jis dabar
nežino ir paprašė, kad jis paskambintų jam už pusvalandžio.
18:52 val. Oleg Mamedov dar kartą paskambino Viktorui Uspaskichui (tel. Nr. 8 698 77776). Pokalbio metu O.
Mamedbv pasakė, jog jie buvo susitarę pasiskambinti už pusvalandžio ir susitarti dėl tikslaus susitikimo laiko.
Paklausė, ar rytoj galima būtų susitikti. V. Uspakichas pasakė, kad rytoj apie 11 val. jis jam paskambintų.
Pridūrė, jog ir šiandien galima butų susitikti. O. Mamedov paklausė kurioje vietoje galima susitikti. V.
Uspaskichas pasakė, jog šiandien vakare jis bus klube "FORUM PALACE". O. Mamedov paklausė kelintą valandą
jis gali atvažiuoti. V. Uspaskichas pasakė, kad apie 20.00 val.
20:35 val. Oleg Mamedov (tel. NR. - ) kalbėjosi su Viktoru Uspaskichu (tel. Nr. - ). Pokalbio metu O. Mamedov
pasakė, jog jis jau atvažiavo (tikėtina, kad į klubą "FORUM PALACE"). V. Uspaschikas informavo, jog kai baigsis
renginys jis jam paskambins.
2004-11-25
09:23 val. Giedrius Sakalauskas (tel. Nr. 8 682 54577, UAB "OLYMIMC CASINO GROUP" generalinis direktorius)
skambino Oleg Mamedov. Pokalbio metu G. Sakalauskas sakė, jog jis buvo susitaręs dėl susitikimo su Pliusniu
(tikėtina, kad Vaidu Pliusniu). Informavo, jog jam skambino Arminas (tikėtina, kad Armin Karu, UAB "OLYMPIC
CASINO GROUP" pagrindinis akcininkas) ir pasakė, kad jis nenori susitikti su Pliusniu. Jis (tikėtina, kad Armin
Karu) sakė, kad nori susitikti su Paulausku (tikėtina, kad Artūru Paulausku), kadangi yra davės daug pinigų. G.
Sakalauskas pasakė, jog geriausia būtų, kad susitikimas įvyktų gruodžio mėnesio l-ą dieną. Pridūrė, jog
gruodžio mėnesio 2-ą dieną yra sutartas susitikimas su Kauno meru. O. Mamedov pasakė, kad jis viską
sutvarkys. O. Mamedov informavo, kad gruodžio mėnesio 1-ą dieną, vakare, įvyks susitikimas su Viktoru
(tikėtina, kad Viktoru Uspaskichu).
2004-11-26
09:11 val. Oleg Mamedov skambino Giedriui Sakalauskui (tel. Nr. 355). Pokalbio metu G. Sakalauskas paklausė
ar susitarta dėl susitikimo su Paulausku (tikėtina, kad Artūru Paulausku). O. Mamedov pasakė, kad šiandien
2

kalbėsis dėl susitikimo. G. Sakalauskas sakė, kad pirmadienį jis turi informuoti Arminą (tikėtina, kad Armin
Karu) apie visus susitikimus.
09:49 val. Oleg Mamedov skambino Giedriui Sakalauskui (tel. Nr. 355). Pokalbio metu G. Sakalauskas paprašė,
jog gruodžio l-ą dieną jis suorganizuotų pietus su Viktoru (tikėtina, kad Viktoru Uspaskichu), o vakarienę su
Paulausku (tikėtina, kad Artūru Paulausku). O. Mamedov informavo, jog Viktoras gruodžio mėnesio l-ą dieną
bus Kaune ir dalyvaus UAB "OLYMPIC CASINO GROUP" naujo kazino atidaryme. Paklausė, gal jis (tikėtina, kad
Armin Karu) gali su juo (tikėtina, kad su Viktoru Uspaskichu) pasišnekėti kazino atidarymo metu. G.
Sakalauskas pasakė, kad gerai. Pridūrė, jog jam yra labai svarbu susitikti su A.Paulausku, kadangi jis yra davęs
daug pinigų. O. Mamedov pasakė, kad 16.00 val. jis tarsis dėl susitikimo. Informacijos gavimo data: 2004-1129 iki 2004-12-01.
2004-11-29
11:33 val. Oleg Mamedov (tel. Nr. - ) kalbėjosi su Genadijumi Golovačiovu (tel. Nr. - a.k. 3680204023 UAB
"Gold Ceramic Group" vadovas, į.k. 225547520). Pokaibio metu O. Mamedov pasakė, jog reikalinga 3000 m.
žemės sklypas prestižiniame rajone. Paprašė, kad G. Golovačiovas surastų. G. Golovačiovas pažadėjo surasti.
Pokalbio metu G. Golovačiovas paklausė, ar nereikia judinti Raimio. O. Mamedov pasakė, jog jis ketina jam
skambinti ir pridūrė, jog yra didelių problemų su sąmata.
12:58 val. Oleg Mamedov skambino Raimiui (tel. Nr. 8 698 49992). Pokalbio metu O. Mamedov informavo, kad
Giedrius (Giedrius Sakalauskas) yra Kaune. Pasakytų jam (Giedriui Sakalauskui), jog jis norėtų kad šiandiena iki
pietų būtų padarytas pavedimas, kadangi spaudžia darbai. Pavedimas turėtų būti mažiausiai 15 tūkst. Raimis
pasakė, jog jis suprato.
18:24 val. Oleg Mamedov (tel. Nr. - ) skambino Viktorui Uspaskichui (tel. Nr. - ). O. Mamedov paklausė, kada
geriausia būtų .susitikti ar gruodžio l-ą, ar gruodžio 2-ą dieną. V. Uspaskichas pasakė, kad ketvirtadienį.
Mamedov klausė, ar per pietus, ar vakare. V. Uspaskichas pasakė, jog dėl susitikimo laiko jis paskambintų
trečiadienį vakare.
21:06 val. Raimis (tel. Nr. 8 698 49992) skambino Oleg Mamedov. O. Mamedov klausė, ar jis kalbėjo (tikėtina,
kad su Giedrium Sakalausku). Raimis pasakė, kad jis kalbėjosi visais sluoksniais. O. Mamedov pasakė, kad rytoj
jis gaus pavedimą.
21:44 val. Genadijus Golovačiovas (tel. Nr. 8 650 77888) skambino Oleg Mamedov, O. Mamedov sakė, jog jis
norėtų informuoti jį (Armin Karu) dėl žemės sklypų. Pridūrė, jog jis žadėjo su kažkuo susitikti. Golovačiovas
pasakė, kad susitinka.
2004-11-30
08:45 val. Armin Karu sekretorė (tel. Nr. +3726671244) skambino Oleg Mamedov. Armin Karu sekretorė
pasakė, jog su juo nori kalbėtis Armin Karu. O. Mamedov informavo Armin Karu, jog susitikimas su Viktoru
(Viktoru Uspaskichu) įvyks ketvirtadienį, tačiau dėl tikslaus susitikimo laiko bus dar tariamasi. Armin Karu
pasakė, kad su juo (Viktoru Uspaskichu) mes turėjome susitikti gruodžio 1-ą dieną, kadangi gruodžio 2 dieną
mes važiuosim į Kauną. O. Mamedov paaiškino, kad buvo tartasi, jog mes su juo susitinkam gruodžio l dieną
per pietus jei gruodžio 2-ą dieną jis (Viktoras Uspaskichas) neatvažiuos į naujo kazino atidarymą Kaune. Armin
Karu pasakė, kad jis gruodžio l-ą dieną planavo su juo pietauti. Pridūrė, jog jis dėl to tik ir atskrenda ryte. O.
Mamedov pasiteiravo Armin Karu, kas geriau ar pietauti, ar vakarieniauti. Armin Karu pasakė, kad jis (Viktoras
Uspaskichas) pats tegu nusprendžia. O. Mamedov paklausė, kad planuoti susitikimą su Milda (Milda
Petrauskiene) ir "finansais". Armin Karu pasakė, kad viskas priklausys nuo to, kada Viktoras (Viktoras
Uspaskichas) norės susitikti.
09:53 val. Giedrius Sakalauskas (tel. Nr. 8 682 54577) skambino Oleg Mamedov. G. Sakalauskas informavo,
kad jam skambino "dėdulė" (Armin Karu). Jis pasakęs jam, kad jis turi suorganizuoti susitikimą su Paulausku
(Artūru Paulausku), o Olegas su kitais. O. Mamedov pasakė, jog už 5 min. paskambins ir pasakys dėl susitikimo
su Paulausku (Artūru Paulausku).
09:56 val. Oleg Mamedov skambino Viktorui Uspaskichui (tel. Nr. 8 698 77776). O. Mamedov informuoja V
Uspaskichą, kad jis (Armin Karu) atskrenda rytoj ryte, taip pat pasakė, kad jis teiravosi, ar bus galimybė su juo
susitikti .rytoj per pietus ar vakare. V. Uspaskichas pasakė, kad paskambintų vakare. 10:17 val. Oleg Mamedov
skambino Mildai Petrauskienei (tel. Nr. 8 699 05182). Pokalbio metu Petrauskienė informavo, kad ketvirtadienį
(gruodžio 2-ą dieną) visi labai užimti. Pasakė, kad trečiadienis laisvesnis. O. Mamedov paklausė, ar galima būtų
susitikti per pietus. M. Petrauskienė pasakė, kad 12.00 val.
10:31 val. Oleg Mamedov skambino Vaidui Pliusniui (tel. Nr. 8 698 08054). O. Mamedov teiravosi, ar įmanoma
butų suorganizuoti susitikimą Seime. V. Pliusnys paklausė, kada, O. Mamedov informavo, kad (Armin Karu)
atskrenda ryloj ryte (gruodžio l-ą dieną) ir bus dvi dienas. V. Pliusnys pasakė, kad jis jam prieš savaitę pasakė,
jog jis nori su juo vakarieniauti, o Seimo Pirmininko darbo grafikas yra sudaromas prieš savaite. Pridūrė, jog
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reikėjo pasakyti prieš savaite. O. Mamedov pasakė, kad jis (Armin Karu), kaip investuotojas į Lietuvą, nori
pasveikinti jį (Artūrą Paulauską). V. Pliusnys pasakė, kad pasistengs.
10:38 val. Oleg Mamedov skambino Giedriui Sakalauskui (tel. Nr. 355). O. Mamedov informuoja Sakalauską,
jog gruodžio l-ą dieną, 12.00 val. įvyks susitikimas su socialdemokratais. G. Sakalauskas paklausė, kas
dalyvaus susitikime. O. Mamedov pasakė, kad "tas žmogus, su kuriuo jis buvo susitikęs, ir dar pora žmonių" G.
Sakalauskas paklausė, ar bus asmuo iš "B" raidės. (Matyt, Seimo Finansų komiteto pirmininkas
socialdemokratas Algirdas Butkevičius). Patikslindamas pasakė, kad Finansų komiteto pirmininkas. O. Mamedov
sakė, kad greičiausia dalyvaus žmogus, kuris bus paskirtas vadovauti. Informavo, jog dėl susitikimo su
Paulausku (Artūru Paulansku) yra derinama ir pridūrė, kad tai reikėjo padaryti anksčiau. Taip pat pasakė, kad
su Viktoru (Viktoru Uspaskichu) susitikimas įvyks gruodžio 1-os dienos vakare. G. Sakalauską; pasakė, jog jis
informuos jį (Armin Karu).
11:16 val. Oleg Mamedov skambino Mildai Petrauskienei (tel. Nr. 8 699 05182). O. Mamedov paklausė M.
Petrauskienės, kurioje vieloje galėtų vykti susitikimas. M. Petrauskienė pasakė, kad galima susitikti kavinėje
"Barbora". O. Mamedov paklausė, ar galim atvažiuoti į Seimą. M. Petrauskienė pasakė, kad galima atvažiuoti ir
Seimą. Pokalbio metu M. Petrauskienė ir O. Mamedov susitarė pasiskambinti vėliau ir susiderinti susitikimo
vietą.
11:43 val. Giedrius Sakalauskas (tel. Nr. 8 682 54577) skambino Oleg Mamedov. O. Mamedov sakė, kad yra
derinama dėl susitikimo gruodžio 1-os vakare (tikėtina su Artūru Paulausku). Informavo, jog jis paprašė
Gedimino, kad jis asmeniškai pasišnekėtų. Gediminas pažadėjo jam paskambinti 15.00 val. ir pasakyti, ar jis
sutinka susitikti, ar ne.
13:41 val. Oleg Mamedov skambino Giedriui Sakalauskui (tel. Nr. 355). O. Mamedov informavo G. Sakalauską,
kad "mokesčiai užpuolė". G. Sakalauskas paklausė, ko jie nori. O. Mamedov paaiškino, kad žetonai, kuriuos
paduoda klientai, turi būti iš karto įmušami į kasą, o barmenės pasiliko juos pas save ir įmuš "per barą".
Įmušus "per barą" gaunasi, kad "Mecom Grupp", o tai yra visai kita įmonė ir mes neturime teisės taip daryti. G.
Sakalauskas pasakė, kad greičiausiai Kacas (Samoilas Kacas) užsiundė. O. Mamedov sakė, kad surado
pažeidimų bare. Paaiškino, jog bare yra vieni gėrimai, o pagal faktūras yra atvežti visai kili gėrimai. G.
Sakalauskas paklausė, kam bus bauda. O. Mamedov pasakė, jog "Mecom Grupp" direktoriui. Pridūrė, jog
bandysim paderinti.
2004-12-01
10:52 val. Oleg Mamedov skambino Vaidui Pliusniui (tel. Nr. 8 698 08054). Pokalbio metu O. Mamedov susitarė
su V. Pliusniu susitikti prie Vyriausybės pastato.
11:10 val. Oleg Mamedov skambino Mildai Petrauskienei (tel. Nr. 8 699 05182). Pokalbio metu O. Mamedov ir
M. Petrauskienė suderino susitikimo laiką ir vietą, t.y. 12.30 val. kavinėje "Barbora". M. Petrauskienė pasakė,
jog dabar yra tarpuvaldis ir dar nėra apie ką šnekėti.
11:14 val. Oleg Mamedov skambino Viktorui Uspaskichui (tel. Nr. 8 698 77776). O. Mamedov informavo, jog jis
(Armin Karu)jau atskrido ir paklausė, kada galima būtų susitikti. V. Uspaskichas pasakė, kad jis bus 14.00 val.
Seime.
11:27 val. Oleg Mamedov skambino Armin Karu (tel. Nr. +3715047987). O. Mamedov informavo Armin Karu,
kad 12.30 val. jie susitinka su Milda (Milda Petrauskiene), o 14.00 val. su Viktoru (Viktoru Uspaskichu).
13:20 val. Oleg Mamedov skambino Giedriui Sakalauskui (tel. Nr. 355). G. Sakalauskas pasakė, kad kalbėjosi
su Vaidu (Vaidu Pliusniu) ir Vaidas jam sakė, jog šiandieną jokių šansų (tikėtina dėl susitikimo Artūru
Paulausku). O. Mamedov pasakė, kad greičiausia jis negali to padaryti. G. Sakalauskas paklausė, ar kalbėjosi su
Gediminu. O. Mamedov sakė, kad Gediminas jam pasakė - "arba tu kalbėk su Vaidu, arba su manim". G.
Sakalauskas pasakė, kad greičiausiai jie kalba ne su tuo ,žmogumi ir paprašė, kad jis išsiaiškintų.
13:57 val. Oleg Mamedov skambino Viktorui Uspaskichui (tel. Nr. 8 698 77776), O. Mamedov informavo, jog jie
jau atvyko. V. Uspaskichas pasakė, kad juos pasitiks jo padėjėja.
14:59 val. Oleg Mamedov (tel. Nr. - ) kalbėjosi su Genadijumi Golovačiovu (tel. Nr. - ). G. Golovačiovas
informavo, jog jis turi preliminarią informaciją apie parduodamus žemės sklypus. Pridūrė, jog vakar vakare
buvo susitikęs su Zuoko (Artūro Zuoko) dešiniąja ranka. O. Mamedov ir G. Golovačiovas susitarė pasiskambinti.
15:48 val. Oleg Mamedov skambino Genadijui Golovačiovui (tel. Nr. 8 650 77888). Pokalbio metu O. Mamedov
paklausė patarimo, ar jam pradėti kalbą su juo (Armin Karu) dėl algos ar ne. Ar "pilti žibalą" dėl Giedriaus
(Giedriaus Sakalausko). G. Golovačiovas patarė O. Mamedovui, kad jis "atviru tekstu" pasakytų Arminui, jog
nori užimti Giedriaus vietą. Pasakytų, jog lik jo dėka buvo laiku atidarytas naujas kazino Kaune. O. Mamedov
pasakė, jog tai turi pasakyti kažkas iš šalies. G. Golovačiovas pasakė, jog jis rytoj jam pasakys. Mamedov
pasakojo, kad Armin Karu teiravosi, kaip Genadijus gyvena ir pridūrė, kad jie buvo Seime ir susitiko su Viktoru
(Viktoru Uspaskichu). G. Golovačiovas pasakė, jog dėl to ir prisiminė apie jį. Pokalbio metu Mamedov paklausė
ar G. Golovačiovas gali parodyti jam (Armin Karu) vietas, kuriose parduodami žemės sklypai. G. Golovačiovas
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pasakė, jog jis negali. Sakė, jog jam (Armin Karu) iškils klausimu, iš kur toks "aladinas" atsirado ir su Viktoru
(tikėtina, kad su Viktoru Uspaskichu) derina ir dėl žemės klausimus sprendžia. Informuoja, kad buvo susitikęs
su Zuoku (Artūru Zuoku) ir, kad Zuokas asmeniškai skambino žmogui, kuris dirba nekilnojamojo turto
agentūroje "Ober-Haus". Jam ten pasakė, jog už 23 arų žemės sklypą Žvėryne, ant Neries kranto su vaizdu į
Seimą, norima 13,5 mln. Mes galim tą žemės sklypą nupirkti už 8,9 mln. Antras žemės sklypas randasi
Švitrigailos g. ir Naugarduko g. sankryžoje. O. Mamedov pertraukė G. Golovačiovą ir pasakė, jog susitikę
pasišnekės.
18:03 val. Oleg Mamedov (tel. Nr. - ) kalbėjosi su Armin Karu (tel. Nr. - ). Pokalbio metu Armin Karu pasakė,
jog 19.00 val. jis vakarieniauja su Vaidu (Vaidu Pliusniu) ir paprašė, kad jis paklausių Gedimino apie Vaido
padėtį partijoje. O. Mamedov pažadėjo, kad sužinos.
18:11 val. Oleg Mamedov (tel. Nr. - ) kalbėjosi su Armin Karu (tel. Nr. - ). O. Mamedov pranešė, jog prieš
rinkimus dėl didelio alkoholio kiekio vartojimo jis (Vaidas Pliusnys) buvo nušalintas nuo pagrindinių sprendimų
priėmimo. Nesusitvarkė su darbu, savaitėmis nesirodydavo darbe. Artūras (Artūras Paulauskas) priėmė
sprendimą, jog jis negali dalyvauti tam tikrų sprendimų priėmime. Santykiai tarp jų yra labai įtempti,
informuoja, kad dėl jo kaltės jie gavo mažai vietų Seime. Pridūrė, jog taip sakė ne tik Gediminas, bet taip pat
sakė ir Milda. Armin Karu pasakė, jog jis susitiks su juo (Vaidu Pliusniu) ir turės tai omenyje. Paprašė, kad jis
pasistengtų per Gediminą organizuoti susitikimą. Mes juk palaikėme ne Vaidą, bet partiją. O. Mamedov
pažadėjo pasistengti.

Naujoji sąjunga pralobo iš azartinių lošimų bendrovių, tik dar neaišku, kokia suma
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V.Pociūną nužudė VSD nusikaltėliai
Jurgis Tilingis
Valstybės Saugumo Departamento vadovai ir šiai struktūrai vadovaujantys politikai buvo labiausiai
suinteresuoti, kad vienas iš VSD vadovų Vytautas Pociūnas niekada nepapasakotų to, ką žino apie šią struktūrą
ir jos nešvarius darbus. Mat išgrūstas dirbti į Baltarusija neva saugoti Lietuvos konsulato informacines sistemos.
V.Pociūnas jam artimam konservatorių lyderiui Andriui Kubiliui visai neseniai iki nužudymo buvo pasiguodęs,
kad jis nenorėjo ten važiuoti. Kai VSD šefas A. Pocius aiškina, kokios atsakingos konsulato Gardine informacijos
apsaugos viršininko pareigos, į kurias buvo paskirtas V.Pociūnas, iš karto kyla klausimas, kodėl VSD šefas taip
akivaizdžiai meluoja. Beje, kad A.Pocius yra melagis, ir ne kartą pagautas meluojant, žino visi Lietuvos
gyventojai. Prieš skiriant jį VSD šefu, jis ne kartą Seime buvo paklaustas, ar neturėjęs ryšiu su KGB. "Jokiu
ryšiu su KGB neturėjau", - dievagojosi vyriausias Lietuvos saugumietis. Vėliau, pagautas meluojant, prisipažino,
kad apie priklausymą KGB jis informavęs ką reikia - t.y. tuometinį Seimo pirmininką A.Paulauską ir prezidentą
V.Adamkų. Visiems kitiems nereikėjo žinoti, kad didžiausi sąmokslo prieš Prezidentą R.Paksą organizatoriai yra
buvę kėgėbistai, kurie, matyt, seniai buvo įsisavinę principą - "kuo pats kvepia, tuo ir kitus tepa". Tačiau
grįžkime prie V.Pociūno. Juk V.Pociūnas iki paskyrimo dirbti Baltarusijoje ėjo VSD trečiosios valdybos viršininko
pareigas. Ši valdyba buvo atsakinga už strategines energetikos ir transporto sritis. Teigiama, kad šioje srityje.
Pociūnas visomis išgalėmis gynė valstybės interesus, parengė ne vieną pažyma. Kaip rašė žurnalas "Ekstra", tik
turintis fiziko išsilavinimą V.Pociūnas ir jo vadovaujamas skyrius galėjo įsigilinti į šias sritis - dabar, VSD
dominuojant policininkams, tokių kvalifikuotu pažymų nebūtų kam rengti. Todėl VSD šefo A.Pociaus aiškinimai,
kad V.Pociūno paskyrimas į Baltarusiją nebuvo jo pareigų pažeminimas, atrodo kaip bandymas nuslėpti tiesą.
Jeigu butų sudaryta Seimo komisija, kuri išnagrinėtų V.Pociūno parengtų pažymų turinį ir chronologiją, taip pat
ar los pažymos pateko ten, kur reikia, būtų galima išsiaiškinti, ir kam trukdė V.Pociūnas pačioje VSD. Beje,
laidojant V.Pociūną, daugelio žmonių pasipiktinimą sukėlė A.Pociaus apgailestavimas Lietuvai netekus vieno
labiausiai patyrusių ir geriausių specialistų. Galbūt ir nereikėtų abejoti A.Pociaus nuoširdumu, tačiau daug
žmonių puikiai žinojo, kad būtent VSD vadovybės pastangomis V.Pociūnas buvo priverstas išvykti į Baltarusiją.
Kodėl iš VSD pasitraukė L.Petronis?
Nors "Lietuvos rytas" teigia, kad būtent V.Pociūno dėka buvo paviešintos VSD pažymos apie Rolando Pakso
ryšius su Jurijumi Borisovu, iš tikrųjų buvo kiek kitaip. Mat Seimo komisijoje šalia M.Laurinkaus su portfeliu
rankose visada vaikščiojo jo pavaduotojas Linas Petronis, kuris kuravo VSD, veiklos ekonomines sritis. Todėl
buvo labai keista, kad vos pasibaigus R.Pakso apkaltai, L.Petronis baigė karjera VSD. LL šaltiniai teigia, kad jau
tada L.Petronis suprato, kad visa ši VSD užvirta košė dėl R.Pakso pašalinimo galiausiai atsisuks prieš pačia VSD,
ir todėl spėjo laiku išlipti iš skęstančio laivo. Vietoj L.Petronio į šias pareigas buvo paskirtas V.Pociūnas, kuris po
kiek laiko buvo išsiųstas dirbti į Baltarusiją. VSD vadovų sąžinę turėtų slėgti dar vienas dalykas. R.Pakso
nušalinimas prasidėjo į VSD vadovo pareigas jam pasiūlius tuometinį KAM Kontržvalgybos skyriaus vadovą
Gintarą Bagdoną. Tuomet buvo sukeltas triukšmelis, kad šis žmogus esąs netinkamas arba net susijęs su
rusais. Tačiau, kai Gintaras Bagdonas užėmė Europos Sąjungos karinio štabo viršininko pavaduotojo pareigas,
tapo aišku, kad R.Pakso pasirinkimas buvo teisingas. Mat eidamas naująsias pareigas, Lietuvos atstovas
vadovaus ES karinio štabo žvalgybos padaliniui. Tai yra aukščiausios kada nors lietuvio užimtos pareigos ES
karinėse struktūrose. Po šio paskyrimo tapo aišku, kad R.Pakso pasirinkimas buvo teisingas, o VSD vadovai
M.Laurinkus ir A.Pocius suprato, kad atėjus V.Bagdonui, paaiškės ir nešvarūs VSD darbeliai, o jiems teks už
juos atsakyti. Matyt, būtent todėl ir VSD šefas M.Laurinkus, šiaip bailus žmogus, ilgai dvejojęs, ar prisidėti prie
sąmokslo, galiausiai ir paskelbė savo garsiąją pažyma "Dėl grėsmių nacionaliniam saugumui". Beje, partija
Tvarka ir Teisingumas (liberalai demokratai) atkreipė dėmesį į tai, kad žiniasklaidoje pasirodančiuose
pasisakymuose, susijusiuose su VSD karininko Vytauto Pociūno žūtimi, neretai eskaluojamas partijos pirmininko
Prezidento Rolando Pakso vardas. Neatmestina prielaida, kad šitokiu būdu sąmoningai bandoma suformuoti
visuomenės nuomonę, kad V. Pociūnas neva tapo keršto už pagalbą perversmo prieš Prezidentą R.Paksą
organizatoriams auka. "Matydamas akivaizdžius bandymus apkaltinti mane vienaip ar kitaip prisidėjus prie
V.Pociūno žūties, neatmetu galimybės kreiptis į teismą", teigė R.Paksas. Jis jau kreipėsi į Lietuvos Respublikos
generalinį prokurorą A. Valantiną dėl V. Pociūno žūties Baltarusijoje ištyrimo. R. Paksas prašė generalinį
prokurorą atkreipti ypatingą dėmesį į šią bylą ir pateikti visuomenei aiškų atsakymą dėl V. Pociūno žūties
aplinkybių. Partija neatmeta galimybės, kad viena iš šmeižikiškos kampanijos prieš R.Paksą priežasčių yra ta,
jog V.Pociūnas, įgyvendindamas perversmo prieš prezidentą dalyvių užduotis, turėjo informacijos, galinčios
juos demaskuoti.
V.Pociūnas buvo nužudytas ir išmestas pro langą
"Esu tikras, kad V.Pociūnas buvo nužudytas ir išmestas pro langą, ir tai padarė VSD arba savo darbuotojų, arba
baltarusių rankomis, - LL sakė buvęs Prezidento Rolando Pakso patarėjas nacionalinio saugumo klausimais
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Remigijus Ačas. Jis pabrėžė ne kartą gavęs informacijos iš NATO, kad ši struktūra itin nepasitiki Seimo
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Alvydu Sadecku, ir būtent dėl šios priežasties šiam
komitetui teikiama itin nedaug NATO paslaptį sudarančios informacijos. Neseniai paaiškėjo, kad buvęs
Prezidento V.Adamkaus patarėjas nacionalinio saugumo klausimais ir dabartinis URM sekretorius Albinas
Januška vadinamas sąmokslo prieš R.Paksą "smegenimis", yra Rusijos žvalgybų rezidentas. Tai neseniai
paskelbė žurnalas "Ekstra". LL nori papildyti šio garsaus veikėjo biografiją - būtent A.Januškos pastangomis
Latvijos garbės konsulu Klaipėdoje buvo paskirtas garsusis saugumiečių draugas Praciškus Jurgutis, įkūręs
fondą. Kitas su Rusijos oligarchais susijęs verslo gigantas - Rimantas Stonys - buvo paskirtas Ukrainos garbės
konsulu Lietuvoje - taip pat daugiausia A.Januškos pastangomis. A.Janušką, ilgametį VSD šefą Mečį Laurinkų ir
kitus aukštus saugumiečius ne kartą yra priėmęs ir P. Jurgutis savo garsiajame "fazanyne" Klaipėdoje. LL jau
rašė apie slaptą VSD operaciją "Apaštalai". Jos metu buvo tiriami VSD Klaipėdos apygardos viršininko
pavaduotojo A.Izotovo ir pareigūno Balandino ryšiai su Rusijos ir Baltarusijos specialiųjų tarnybų darbuotojais,
operatyvinių lėšų iššvaistymas ne operatyviniais tikslais, operatyvinės informacijos perdavimas Klaipėdos
bendrovių „Baltlanta" ir „Laivitė" vadovams, VSD agentūros panaudojimas, nusikalstamiems tikslams. Vos
prasidėjo tyrimui. VSD šefas M.Laurinkus asmeniškai į jį įsikišo, sustabdydamas jį ir uždrausdamas kištis į VSD
Klaipėdos apygardos veiklą. Teigiama, kad taip įvyko todėl, kad šis skyrius organizuodavo M.Laurinkaus
pobūvius su AB "Klaipėdos Hidrotechnika" bosu Pranciškumi Jurgučiu jo "fazanyne", kurie baigdavosi orgijomis
su prostitutėmis iš Kaliningrado srities arba su berniukais. Teigiama, kad vos prasidėjus VSD vidaus tyrimui,
Klaipėdos saugumiečiai pagrasino M.Laurinkui paviešinti šių orgijų vaizdus, ir operacija "Apaštalai" iš karto
baigėsi - M.Laurinkus lėkė į Klaipėdą, įsijungęs švyturėlius. LL šaltiniai teigia, kuomet į Klaipėdą iš Vilniaus
atvyko VSD karininkai tirti savo kolegų nusikaltimu, jie buvo paprasčiausiai išmesti iš VSD Klaipėdos skyriaus
kabinetų, iškart buvo skambinama M.Laurinkui. Pastarasis, viską metęs ir į Klaipėdą atlėkęs įsijungęs mėlyną
žiburėlį, šluodamas kitus automobilius iš kelio. LL šaltinių teigimu, susikompromitavę VSD Klaipėdos skyriaus
vadovai M.Laurinkui pasakė, kad jeigu šis bandysiąs tirti jų nusikaltimus, bus paskleista ir paviešinta
informacija (garso ir vaizdo) apie saugumiečių orgijas, kurios vyko minėtame "fazanyne" pas P.Jurgutį.
Kalbama, kad ten įsisiautėjusiems saugumiečiams,, alkoholis liejosi iki- kelių,, buvo vežamos prostitutės. Ir ne
tik moterys, bet ir jauni berniukai, nes tarpe saugumiečių neva buvo ir netradicinės seksualinės orientacijos
vyrų. Kalbama, kad tose orgijose dalyvavo ir senas M.Laurinkaus draugas, Prezidento V.Adamkaus patarėjas ir
dabartinis URM viceministras Albinas Januška. Vos sužinojęs, kokią "operatyvinę veiklą" prieš jį vykdė jo
pavaldiniai, M.Laurinkus liepė nutraukti Klaipėdos VSD skyriaus vadovų nusikaltimų tyrimą ir grįžti savo
karininkams į Vilnių. M.Laurinkus skyrė dabartinį VSD vadovą Arvydą Pocių pavaduotoju neatsižvelgdamas į tai,
kad jam buvo pateikti dokumentai, patvirtinantys A.Pociaus sąsajas su KGB (buvo įtrauktas į KGB rezervą).
P.Jurgutis buvo įsteigęs prieštaringai vertinamą, susijusį su Rusija fondą "Euroregionas Livonija- Baltija". Kilus
įtarimams dėl fondo veiklos, Seimo pirmininkas kreipėsi į Valstybės Saugumo Departamentą (VSD),
prašydamas patvirtinti arba paneigti žiniasklaidos paskelbtus įtarimus dėl PJurgučio vadovaujamo fondo
"Euroregionas Livonija-Baltija" galimai vykdomos priešiškos Lietuvos valstybei veiklos. Seimo pirmininkas
praėjusią savaitę gauto VSD atsakymo plačiau nekomentavo, mat jis pažymėtas grifu "riboto naudojimo",
tačiau patvirtino, jog iš gautos informacijos akivaizdu, jog fondas prieštarauja Lietuvos programiniams tikslams.
Seimo pirmininkas P.Jurgučiui tuomet pasiūlė trauktis iš prieštaringai vertinamo fondo. Liepą Lietuvos
nacionalinės televizijos laidoje "Savaitė" pranešta apie galimai Kremliaus finansuojamą fondą "Euroregionas
Livonija" ir jo padalinį Lietuvoje "Euroregionas Livonija-Baltija". Kai kuriuos fondo renginius, kaip teigta
reportaže, finansuoja "Klaipėdos hidrotechnikos" vadovas P.Jurgutis. Anot žiniasklaidos, prieš kelerius metus
Pskove įkurto fondo ir jo padalinių Baltijos valstybėse veikla yra nukreipta prieš Ignalinos atominės elektrinės
kuro atlieku saugyklos statybą ir dedamos pastangos kaišioti pagalius į ratus Lietuvos atominės energetikos
plėtrai. Taip pat teigta, kad P. Jurgučio vadovaujama "Klaipėdos hidrotechnika" dalyvauja Ignalinos AE
demontavimo ir statybos darbuose.
Ar A.Januška Rusijos žvalgybos rezidentas?
"Jeigu buvęs Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Albinas Januška iš tikrųjų,
kaip rašo spauda, yra Rusijos žvalgybos rezidentas, tai mane siaubas ima, suprantant, kad Lietuva iš tikrųjų
neturi jokio valstybės nacionalinio saugumo, - mano R.Ačas. Svarbiausia yra tai, kad pati VSD buvo nevienalytė
- ji buvo pradėta kurti iš Vytautui Landsbergiui ištikimų žmonių, patriotų, dažniausiai mokslininkų. Tačiau nuo
2000 m., kai į valdžią atėjo buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas ir buvęs milicininkas, kuravęs KGB
prižiūrimų antitarybiškai nusiteikusių paauglių sferą Alvydas Sadeckas, VSD radikaliai pasikeitė. Ji tapo
savotiška pelno siekiančia UAB, kuri rašydavo nepalankias pažymas apie neįtikusius ir laiku kyšių
saugumiečiams nesumokėjusius privatizavimo konkurso dalyvius. Vienas tokių aukų - UAB "Softvila" direktorius
Vytautas Prušinskas LL papasakojo, kad jis su partneriais iš JAV dalyvavo didžiausios Lietuvoje sanatorijos
"Eglė" privatizacijoje, Jis pasiūlė didžiausią kainą ir buvo tikras dėl pergalės, tačiau kili konkurso dalyviai,
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norėdami tapti nugalėtojais, pasiūlė sumokėti milijoną litų kyšių. V. Prušinskas atsisakė ir netrukus VSD
parengė pažymą, kad jis nepatikimas. Remdamasis šia pažyma, Valstybės turto fondas pašalino "Softvila" iš
privatizavimo, o Prušinskas iki šiol teismuose bylinėjasi su VSD dėl tos melagingos ir šmeižikiškos pažymos. Kai
Artūras Paulauskas, laikinai ėjęs Prezidento pareigas, į VSD šefo pareigas paskyrė savo ištikimą tarną. KGB
rezervistą Arvydą Pocių, VSD dar greičiau ėmė demoralizuotas. VSD iš patriotu organizacijos tapo visais
įmanomais budais slaptą informaciją kaupiančia įstaiga, kuri renkama ne valstybės saugumui stiprinti, ne
nusikaltimu prevencijai, bet šantažui bei politiniams ar verslo konkurentams kompromituoti. Kita valstybei
reikšminga, tačiau visuomenei menkai žinoma V.Pociūno pažyma - apie projektą "2K". 2000 m. Rusijos ir
Lietuvos Vyriausybės, siekdamos sulyginti Klaipėdos ir Kaliningrado uostų konkurencines galimybes, geriau
aprūpinti juos geležinkelio kroviniais, pasirašė sutartį, kuri populiariai vadinama "2K". Tačiau 2003 m.
V.Pociūno valdyba parengė pažymą, kuri atskleidė skandalingus faktus: "2K" projektas tapo Rusijos senųjų ir
naujųjų specialiųjų tarnybų priedanga, taip pat ir Lietuva! šiame projekte atstovauja KGB karininkai. Todėl "2K"
faktiškai tapo Rusijos tranzito politikos įrankiu, kuris visus geležinkelio krovinius nuo Klaipėdos uosto nukreipė
Kaliningrado kryptimi. Lietuvai, praradusiai faktiškai visus Rusijos geležinkelio krovinius (Klaipėdą pasiekia tik
Baltarusijos kroviniai), buvo padaryta šimtai milijonų litu nuostoliu. Pažymoje konstatuota, kad per projektą
"2K" į jautrią Lietuvos tranzito reguliavimo sferą pateko Rusijos specialiųjų tarnybų žmonės, kurie realizuoja
Rusijos transporto politikos strateginį tikslą - kontroliuoti krovinių tranzito į Europos Sąjungą srautus per
Baltijos šalis ir ypač jų uostus. Tam tikslui Maskvoje buvo įkurta "Meždunarodnaja transportnaja kompanija"
(MTK), kontroliuojama KGB karininkų. Tačiau MTK, faktiškai projekto "2K" padarinys, savo tikslo nepasiekė, nes
Lietuvos žiniasklaida sukėlė triukšmą. Tai ir buvo bene vienintelis V.Pociūno pažymos teigiamas rezultatas politikų ji nepasiekė. Mat tuometis Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Darius Jurgelevičius, vykdydamas
Albino Januškos užduotį, apsilankė Prezidentūroje ir įtikino prezidentą R.Paksą, kad ši pažyma yra klaidinga.
Taigi jau anuomet V.Pociūnas pelnė A.Januškos ir D.Jurgelevičiaus nemalonę, nors pats to nežinojo. Todėl
2005 m. viename pasitarime, dalyvaujant Užsienio reikalų ministerijos sekretoriui A.Januškai, kuruojančiam(?)
geležinkelio krovinių tranzitą ir tarifus, V.Pociūnas neatsargiai priminė projektą "2K" - kalbama, kad tai buvo
paskutinis lašas, užbaigęs jo karjerą departamente. Mat V.Pociūno sukompromituotą MTK pakeitė "Medial
Trans" - taip pat projekto "2K" produktas, Rusijos kapitalo įmonė, valdoma UAB "Dujotekana" savininko
Rimando Stonio. V.Pociūnas savo draugų rate buvo prasitaręs, kad naujoji VSD vadovybė, ypač jo valdybą
kuruojantis generalinio direktoriaus pavaduotojas Darius Jurgelevičius, visaip trukdo jo vadovaujamos valdybos
veiklai, nesprendžiami aktualūs klausimai, trukdoma konkretiems tyrimams, bandoma sudaryti įspūdį, kad jis
nesusitvarko su einamom iš pareigomis. Kartu jam duota suprasti, kad jis turi trauktis iš šio posto. V.Pociūnas,
turėdamas daug patirties, puikiai suprato, kas ir kodėl jam trukdė dirbti. Sutapimas ar ne, tačiau galutinai
V.Pociūnui liepta pasitraukti iš VSD prasidėjus procesams dėl "Mažeikių naftos" akcijų pardavimo naujiems
investuotojams bei Lietuvos geležinkelių rinkos liberalizavimo, lai procesai, kuriuose Rusija atvirai deklaruoja
savo interesus ir siekius. Tolesnis V.Pociūno buvimas VSD III valdybos viršininko poste neabejotinai būtų
apsunkinęs tam tikrų Rusijos valdžios struktūrų ir Lietuvos verslo magnatų, tiesiogiai atstovaujančių tos pačios
Rusijos interesams, planus.
Grėsmė "stogui"
Gal lik Seimo komisija pajėgtų atskleisti, kas Rusijos ir Lietuvos verslo interesams atstovauja VSD ir Lietuvos
užsienio reikalų ministerijoje. A.Pociui tapus VSD vadovu, į jo ankstesnes pareigas Užsienio reikalų ministerija
delegavo Darių Jurgelevičių. Jis garsėjo plačiomis pažintimis politikų, žiniasklaidos ir net nevyriausybinių
organizacijų vandenyse. Nors jo turima diplomato patirtis ir kompetencija labiau tiko VSD tarptautiniams
ryšiams su Europos Sąjungos ir NATO šalių specialiosiomis tarnybomis, jam buvo paskirtas ir V.Pociūno
valdybos kuravimas. VSD karininkai kalbėjo, kad tokia buvo Užsienio reikalų ministerijos sekretoriaus Albino
Januškos, turinčio didžiule įtaką Prezidentūroje (skiriančioje VSD vadovus), užduotis. Kodėl? Niekam nėra
paslaptis A.Januškos artimi ryšiai su verslininku, dujų magnatu R.Stoniu. Šio veikla, artimai susijusi su Rusijos
koncernu "Gazprom", negalėjo nedominti V.Pociūno valdybos, kuri užčiuopė ir gijas, vedančias į Rusijos
specialiąsias tarnybas. Savo ruožtu VSD noromis nenoromis buvo priverstas domėtis ir R.Stonį remiančiais
žmonėmis Lietuvoje, vadinamuoju jo "stogu". V.Pociūno profesionalumas, sukaupta informacija pradėjo kelti
grėsmę "stogui", kuris ir pasirūpino, kad to pavojaus nebeliktų. Be abejo, jau išstumtas iš VSD, V Pociūnas
žinojo, kad R.Stonys įkūrė įmonę "Medial Trans", kuri, padavusi prašymą gauti licencija gabenti krovinius
geležinkeliais, per protekcija, nors ir pavėluotai, ją jau gavo. Kai kuriems Seimo nariams jis aiškino, kad ši
R.Stonio įmonė ne tik sudarys konkurenciją "Lietuvos geležinkeliams", bet ir perims visus tranzitinius
gabenimus Lietuvos geležinkeliais į Kaliningradą. Keliems bendražygiams V.Pociūnas aiškino, kad, neutralizavus
jo buvusią III valdyba, vis dėlto "Medial Trans" "stogą" Užsienio reikalų ministerijoje ir pačiame VSD fiksuoja II
valdyba, surinktą medžiagą apie intensyvius R.Stonio kontaktus su D.Jurgelevičiumi ir A.Januška jis žadėjo
pateikti rudenį, svarstė galimybes paskelbti ją žiniasklaidoje. Tačiau nesuspėjo. Keistas sutapimas.
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Ketino prabilti
Pasak artimųjų, V.Pociūnas, išsiųstas į Gardiną, jautėsi perkeltas į žemesnes pareigas ar net - po tiek tarnavimo
Lietuvai metų - tiesiog atstumtas. Po nepaprastai intensyvaus darbo Lietuvoje konsulate jis nuobodžiavo, todėl
tikėjosi praėjus tam tikram laikui grįžti į departamentą. V.Pociūnas skaudžiai išgyveno dėl pseudoreformų VSD
III valdyboje, po kurių naujieji vadovai tiesiog susidorojo su jiems nepalankiais darbuotojais. Vėl keistas
sutapimas, tačiau prieš mėnesį iki savo mirties jis buvo prasitaręs, kad pasinaudos visomis galiomis viešai
atskleisti tiesą apie susiklosčiusią situaciją pačiame departamente. Kol kas šioje istorijoje daugiau klausimų nei
atsakymų. Sunku patikėti, kad bus sužinota visa tiesa, nes jai paaiškėjus "kristų daug galvų". Valstybės
Saugumo Departamento vadovai per visus politinius skandalus puikiai įsisąmonino, kad kuo daugiau sukaups
kompromituojančios informacijos, tuo ilgiau išsilaikys savo postuose. Visais įmanomais būdais - teisėtais ir
neteisėtais - slapta informacija kaupiama ne valstybės saugumui stiprinti, ne nusikaltimų prevencijai, o šantažui
ir politiniams bei verslo konkurentams kompromituoti. Toks KGB metodų ir viešųjų ryšių technologijų įvaldymas
padeda kovojant ne tik su jiems nepatikusiais pareigūnais, bet ir aukštus postus užimančiais politikais. Politikai,
nenorėdami būti sukompromituoti visuomenės akyse, ar buvę pareigūnai, priversti išeiti iš departamento ir,
norėdami gauti darbą valstybės ar privačiose struktūrose, bijos atvirai sakyti tiesą apie tai, kas vyksta
departamente.
2006 09 07
Laisvas laikraštis

Priešaušrio dienoraštis
Dr. Algimantas Liekis
Visada malonu, įdomu prisiliesti prie plačiai žinomo, nusipelniusio žmogaus biografijos, geriau pažinti jį. Su
dideliu įdomumu perskaičiau Lietuvos Laisves Lygos lyderio Antano Terlecko dienoraštį - žmogaus, kurio
gyvenimas ir darbai neatskiriami nuo mūsų Tautos veržimosi Laisvėn ir Nepriklausomybėn. Tačiau nors jame ir
nėra šiurpinančių epizodų iš kovų prieš okupantus, bet, manau, ir kiti jį perskaitys kaip sakoma "vienu
atsikvėpimu", nes dienoraštyje pamatome ne tribūninį, žygiuojantį antisovietinių demonstracijų priešaky
Terlecką, kokį daugelis jį ir pažįsta, bet ir abejonių kankinamą, klystantį ir pergyvenantį dėl savo tikrų ar
tariamų klaidų Terlecką, labai rūpestingą sūnų ir gerą tėvą, žmogų, kuris ir kaip daugelis kitų norėjo būti
laimingas ir, kad tokiais būtų jo artimieji, visa Lietuva. Tiesa, dienoraštyje atspindimas tik devynetos 1964 m.
mėnesių laikotarpis, kuris nemažai kam atrodo, kaip buvęs vienas ramiausių iš okupacinių metų. Tačiau, kaip
matome ir iš dienoraščio los ramumos nejautė nei jo autorius, nei daugelis kitų dorųjų lietuvių. Dienoraščio
autoriui Antanui Terleckui tuomet ėjo 36 - ieji metai, bet jis jau du kartus buvo teistas, dirbo "Puntuko"
gamykloje. Dirbo gerai, buvo pelnės net įmonės vadovybės padėkos raštą, tačiau nepaisant to, visą laiką jautė
esamas kagėbistų sekamas ir kiekvienos naujos dienos rylą nebuvo tikras ar sugrįš po darbo į namus pas
žmoną ir vaikus, ar nebus areštuotas dėl netyčia pasakyto kokio kritiškesnio žodžio, dėl parašytų laiškų
kalinamiems draugams ir pažįstamiems - antisovietinio pogrindžio dalyviams. KGB, okupacinė valdžia iš esmės
tebebuvo ta pati, kaip ir Stalino laikais, lik kiek pakeitusi susidorojimo su kitaminčiais, su Nepriklausomos
Lietuvos atkūrimo šalininkais formas ir metodus - ėmė vengti tiesioginio smurto akcijų, kad parodžius pasauliui,
jog SSRS yra demokratinė valstybė. Buvo kiek padidintos ir pačių "sąjunginių" respublikų teisės. Tačiau po to,
kai 1961 m. SSKP suvažiavime Maskvoje buvo paskelbta, kad SSRS perėjo į "išplėstinį komunistinės
visuomenės sukūrimą", vėl pradėta grįžti prie griežto centralizuoto valdymo visos imperijos iš Kremliaus ir bet
kokios kritiškesnės minties užgniaužimo, jų autorių "perauklėjimo" - pašalinimo iš darbo, prikergimo jiems kad
ir nebūtų kriminalinių nusikaltimų ar pan. Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, mokslo ar mokymo įstaigoje buvo po
keletą KGB agentų, pranešinėjusių net apie žmonių nuotaikų kaitą. Tačiau nepaisant viso to sekimo, vis
daugiau lietuvių, įsitikinę, kad okupacinė valdžia nesuteiks tautai laisvės, kad ir toliau, tik švelnesnėmis
formomis, bet dar intensyviau bus vykdoma rusifikacija, Lietuvos pavertimas "neatskiriama" SSRS dalimi, ėmė
jungtis į įvairias pogrindines disidentines organizacijas, kurti planus, kaip galima būtų įveikti okupantą, kad
Lietuva atgautų Nepriklausomybę. Buvo aišku, kad mažytei Lietuvai ginklu bus neįmanoma išsivaduoti iš
imperialistinės komunistinės Rusijos gniaužtų, turėjusios dvigubai daugiau kariuomenės negu visa Lietuva
žmonių. Naujų pasipriešinimo okupantui formų galimumą iš dalies parodė Leningrado, Maskvos daugiausia
žydų tautybės inteligentai, kurie nuo 1956 m. pogrindyje leido komunistinę valdžią kritikuojantį žurnalą
"Erezija", o nuo 1961 m. - "Sintaksę". Tarp pastarojo žurnalo bendradarbių buvo ir vilniečiai, A.Štromas,
T.Venclova ir kai kurie kiti. Tai, kad tik pertvarkius SSRS, pavertus ją demokratine šalimi bus įmanoma atkurti ir
Nepriklausomą Lietuvą, tokiomis mintimis persunktas ir visas A.Terlecko dienoraštis. Bet, kaip jau ir tada jis
manė, tam reikėjo, kad būtų demaskuojamas viso pasaulio akyse sovietinės sistemos nežmoniškumas,
melagingumas, įrodytas okupacijos pražūtingumas Lietuvių Tautai. Tačiau kaip tai įrodyti, priversti susimąstyti
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ir tuos, kurie tarnauja okupantui? Dienoraštyje gausu ir abejonių, pergyvenimų dėl didelio daugelio lietuvių
inteligentų bailumo, susitaikėliškumo ir prisitaikėliškumo, savų egoistinių siekių iškėlimo aukščiau tautos ir
Nepriklausomos Lietuvos. Apskritai, nors A. Terlecko dienoraštyje ir nerandame didelių žygių vardan Laisvės,
Nepriklausomybės ar negirdėtų pogrindžio organizacijų aprašymų, bet jis bus vertingu dokumentu ne tik
A.Terlecko gyvenimo ir kovos tyrėjams, bet ir atskleidžiant tų metų gyvenimo ypatumus - metų, kuomet
okupacinė valdžia vėl ėmė grįžti prie ankstesniųjų valdymo, nors ir ne smurtinių, metodų, o doroji Lietuva vėl
ėmė kilti tik jau į naujų pasipriešinimo formų kova dėl Laisvės - disidentinės kovos.
2006 09 07
Laisvas laikraštis
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