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DĖL SEIMO NARIŲ PATEIKTŲ KLAUSIMŲ
Perduodame Jums atsakymus j 2017 gegužės 4 d. pateiktus Lietuvos Respublikos Seimo
narių klausimus.
V. Gailius viešai pareiškė, kad neįvardintų Seimo narių „kontaktai plius parama" su tyrime
nurodomais asmenimis bei jų atstovaujamais juridiniais asmenimis kelia grėsmę
nacionaliniam saugumui. Ar galite patvirtinti, kad šiuo metu Seime yra asmenų, kurie yra
gavę minimą finansinę paramą ir gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui?
Mindaugo BASČIO apkaltos kontekste minima bendrovė „Dujotekana“ yra parėmusi
daugelį Lietuvos politinių partijų. 2013 m, prasidėjus bendrovės akcininkų Rimando STONIO,
Piotro VOJEIKOS ir Vladimiro ORECHOVO konfliktui1, politinių partijų rėmimas praktiškai
nutrūko. VSD neturi duomenų, kad dabartinių Seimo narių, kurių atstovaujamos partijos anksčiau
gavo „Dujotekanos“ finansinę paramą, veikla keltų grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui.
Viešojoje erdvėje buvo prisimintas buvusios „Dujotekanos“ valdytojo Raimundo Stonio
interviu (pastaba: tekstas netaisytas), kuriame {vardijama TS-LKD bei politikai (Andrius
Kubilius, Kęstutis Glaveckas, Eugenijus Gentvilas), gavę paramą iš šios įmonės. Ar VSD gali
patvirtinti, kad minėta partija ir politikai buvo gavę (tiesiogiai ar per kitas įstaigas) finansinę
paramą iš „Dujotekanos“?
VSD duomenimis, 2004 m. „Dujotekana“ ir / arba R. STONIO tuo metu valdyta AB
„Geonafta“ skyrė:
i
• Seimo rinkimuose: po 37 500 Lt LSDP, Tėvynės sąjungai, Naujajai sąjungai, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijai, 50 000 Lt - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungai.
• Prezidento rinkimuose: 100 000 Lt —Vilijai BLINKEVIČIŪTE1, 30 000 Lt - Kazimirai Danutei
PRUNSKIENEI,
• Europos Parlamento rinkimuose: 100 000 Lt - Naujajai sąjungai (socialliberalams), 50 000 Lt —
Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjungai.
I
Vien 2004 m. įvairioms politinėms kampanijoms finansuoti „Dujotekana” išleido 550 000
Lt, faktiškai remdama visas svarbiausias tradicines šalies politines jėgas. Didžiausią finansinę
paramą gavo Naujoji sąjunga (socialliberalai), po jos - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų
sąjunga.
i

1 Akcininkų konfliktas teismuose yra sprendžiam as iki Šiol, o R. STONIUI nepavyksta atgauti pozicijų gam tinių dujų
sektoriuje.
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Be to, „Dujotekana“ rėmė jvairius leidinius, viešąsias bei mokslo įstaigas (R. STONYS
buvo Vilniaus universiteto TSPMI globėjų tarybos narys). VSD duomenimis, „Dujotekana“
parėmė2:
• VŠJ „Demokratinės politikos institutas“ (tuometinis vadovas Nerius GASPARAVIČIUS),
• VŠĮ „Idėjų bankas“ (tuometinė vadovė N. GASPARAVIČIAUS sutuoktinė Anda Kristina
BERNOTAITĖ),
• interneto portalą bernardinai, lt;
• „Lietuvos rytą“ - nepatvirtintais duomenimis, jam buvo skiriama po 150 000 Lt kasmet
(nuo 2003 iki 2013 metų).
Ar VSD turi duomenų apie dabartinių Seimo narių ryšius su Rusijos specialiųjų struktūrų
darbuotojais (taip pat su Rusija siejamomis įmonėmis) ir galimą finansinę paramą atskiriems
Seimo nariams ir partijoms?

Ar VSD turi duomenų, kad šios kadencijos Seimo nariai palaiko ryšius su asmenimis,
minimais Mindaugo Basčio apkaltos procese?

Ar VSD anksčiau buvo suteikusi leidimą dirbti su slapta informacija Seimo nariams, kurie
bendravo su asmenimis, minimais Mindaugo Basčio apkaltos procese?
Leidimą dirbti su įslaptinta informacija turėjo ankstesnių kadencijų Seimo nariai, artimai
bendravę su Mindaugo BASČIO apkaltos procese minimu Piotru VOJEIKA: Viktoras
USPASKICH (2005-01-06 teigiama VSD išvada dėl „Visiškai slaptai“), Raimondas PALIUKAS
(2013-11-06 teigiama VSD išvada dėl „Visiškai slaptai“, leidimas baigė galioti kartu su Seimo nario
įgaliojimais 2016-11-15).
Ar Jums yra žinoma, kiek Seimo narių, prisidengdami įvairias fondais, yra gavę finansinę
paramą iš asmenų, kurie minimi Mindaugo Basčio apkaltos procese?
VSD nekontroliavo fondų ar viešųjų įstaigų finansinės veiklos. Informacija apie
M. BASČIO veiklą bei ryšius buvo gauta atliekant tyrimus pagal VSD kompetencijai priskirtas
veiklos kryptis.
Koks skaičius Seimo narių šios kadencijos metu prašė VSD suteikti leidimą dirbti su slapta
informacija ir kokiam Seimo narių skaičiui VSD rekomendavo leidimą suteikti?
Šiuo metu leidimus turi —buvo patikrinti šioje kadencijoje arba buvo leista išduoti leidimą,
nes anksčiau turėtas leidimas atitiko žymą ir laiko tarpas nuo senojo leidimo panaikinimo iki naujo
išdavimo buvo ne ilgesnis kaip 12 mėnesių - 55 Seimo nariai, šiuo metu tikrinami - 14 Seimo
narių, klausimynų neužpildė - 13 Seimo narių.
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2 VSD turimi duomenys iki 2007 metų.
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