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Vaiivila
Lietuvos Nepriklausomybris Akto signatarai Audrius Butkevidius ir Zigmas

pareiikimas ddl ikiteisminio tyrimo pradejimo del tqstines teroristines ir antivalstybines veiklos
2018 m. kovo 21d. Vilnius

llgus metus po Nepriklausomybes atkOrimo buvo dangstoma ne

tik istorine tiesa, bet ir vykdomos

nusikalstamos veikos, piktnaudiiaujant tarnybinemis padetimis ir neteisetomis itakomis siekiant
iisaugoti ar susigrqZinti prarastq valdiiq. Deja, tai dare ir buvqs Lietuvos Aukidiausiosios Tarybos
pi rmi ni n kas Vyta u.tas La ndsbergis, padedamas jo bendrin i n kq'
201g-01-03 d. signataro Zigmo VaiSvilos spaudos konferencijoje Seime buvo pavieiinta informacija
(Zilvino Razmino ir Vytauto 5ustausko prisipaZinimai) apie teroristines veiklos aktus (

://www.

list=PLA2P52oG

BXxuaXGik9D

0l&t=5204s&index=20 ), kuriuos, prisipaZinusiqjq vykdytojq ir tarpininkq tvirtinimu, uZsake buvqs
Lietuvos Aukidiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, o uZsakymus ir atlygi ui 5iq
teroristiniq aktq lvykdymq jiems perdav6 Vytauto Landsbergio paddjejas ir talkininkas Andrius
Tuikus, kiti nurodyti asmenYs:
1. Skulptoriaus Broniaus VViniausko paminklo ,,KryZkalnio motina" susprogdinimas 1990-10-05 d.
uZ 1000 USD atlygi.

2. Vytautas Sustauskas 2018-01-03 d. signataro Zigmo VaiSvilos spaudos konferencijoje Seime ir
Vytauto Sustausko knygoje ,,Laisv6 ir kraujas" (Kaunas, Smaltija, 2006) pavieiino informacijq, kad
1991 m. sausio 13 d. Lietuvos Aukiiiausioje Taryboje savanoriai ii Panevdiio jam si0le imtis
sunaikinti 10 pagrindiniq Vytauto Landsbergio politiniq oponentq - A. M. Brazauskq, K. D.
prunskienq, V. Beriozovq ir kitus. Ranka suraiytame sqraie buvo nurodytos ne tik pavardes, bet ir
vietos, adresai, kur 5ie asmenys gali sleptis.
3. 1gg3-07-31 d. prasidejqs ginkluotq SavanoriSkosios kraSto apsaugos tarnVbos savanoriq maiStas

pakaunes AltoniSkiq mi5ke, kuriems vadovavo Jonas Maskvytis, faktinis bandymas ,[vykdyti
valstybes perversmE. 2000-10-02 d. Kauno apvgardos teismas Jonq Maskvyti nuteise ketveriq
metq laisvds atdmimo bausme ui neteisetq Saunamqjq ginklq, Saudmenq ir sprogstamqjq
medZiagq isigijimq, laikymq ir realizavimq. 1993-10-30 d. netoli mai5tininkq stovyklos sodyboje
nuiauta Zaneta Sadauskaite. Kaltu pripaZintas vienas buvusiq maiStininkq Haroldas Valaitis'
..-g-a, --r-
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pasibaigus savanoriq maistui, buvo suimtas
netrukus rastas iSkritqs i3 tretio aukito.

jo dalyvis Remigijus Kur5as. Jis pabego i5 areStines ir

4. Lgg4-!L-06 d sprogdintas BraZuolds geleilnkelio tiltas. Laimingas atsitiktinumas padejo iSvengti
dviejq traukiniq avarijq. Geleiinkelio apsaugos b0deleje nusiSove buvqs maiSto dalyvis lrmantas
Ruplys.

5. 1g9G m. Kauno SKAT rinktines Stabo pusr0syje rastas nusiSovqs 5tabo vyr.

sandelininkas

Edmundas Simanavidius.
Juras Abromaviiius, tyrqs pakaunds savanoriq maiitq. Sio nuiudymo
bylq tyrqs prokuroras A. Marcinkeviiius buvo nuSalintas nuo tyrimo. 2OO7 m. gruodiSeimas balsq

6. IggT-O\-31 d. nuiudytas

dauguma pritare Seimo komisijos J. Abromaviiiaus Z0ties aplinkybems tirti iSvadoms. Jose
teigiama, kad ,,J. Abromaviiious nuludymq galimo vertinti kaip imogiudystq, ivykdytq teroristines
organizacijos polymiq turiniios grupds osmenq, kurie turdio ir tebeturi ryiiq su kai kuriais politiniq
Tevvnds soiunaos (Lietuvos konservatoriq), Krikiiioniq demokratq ir buvusios Demokrotq partiiq
tuometines ir dabartinds vadovybds bei kitois iiq portijq noriais". Komisijos iSvadose taip pat
teigiama, kad J. Abromavidius buvo surinkqs duomenq apie savanoriu maiSta, BraZuoles tilto
sprogdinima. Prokuratfira tyrimq del J, Abromavidiaus nutrauke 2006 m. rugsej,[, konstatavus, kad
J. Abromavidiaus ZmogZudystq jvykdqs asmuo pats yra nebegyvas, o su konservatoriais susijusiq
jtariamqjq ZmogZudystes uZsakymu kaltei irodyti nesurinkta pakankamai lkaldiq, todel bylos
tyrimas sustabdytas.

7.

LggT m. vasarq maudydamasis nuskendo maiSto dalyvis RumiiSkiq kuopos vadas Kornelijus

Rudauskas; mire karininkas Gediminas Pulokas'

B. LggT-t2-10 d. nusi5ove Juro Abromavidiaus nuiudymo bylos jtariamasis Vladas Grybauskas.
1998 m. Varenoje nusi5ove dar vienas AltoniSkiq miSko maiSto dalyvis Remigijus Kazokaitis.

9, M0sq Ziniomis, iSsamia informacija apie nurodytas tqstines nusikaltamas veikas ir tyrimo
rezultatais disponuoja LR VSD ir teisesauga, tadiau del mums nesuprantamq prieiasdiq Sioms
baudZiamosioms byloms iki iiol neduodama eiga - bylos nepasieke teismo net po to, kai 2OO7 m.
gruodj Seimas pritare Seimo komisijos J. Abromavidiaus Z0ties aplinkybems tirti iSvadoms.

10. Toddl yra pagrindas manyti, kad 5ios nusikalstamos veikos, m0sq nuomone, ivykdytos, visq
pirma, Vytautui Landsbergiui ir jo bendrininkams siekiant susigrqZinti ir iSsaugoti valdZiq Lietuvoje,
o jq tyrimui trukdyta ir tebetrukdoma naudojantis neteiseta itaka teisesaugai. Sias nusikalstamas
veikas ir neteisetq itakojimq jq tyrimui bei bylq patekimui ,[ teismq trukdantys asmenys tuo vykdo
tqstines nusikalstamas veikas, siekdami iSvengti savo baudZiamosios ir politines atsakomybes d6l
antivalstybines ir teroristines veiklos.

iiq prieiasiiq,

minimos nusikalstamos veikos laikytinos tqstinemis
teisesaugai laikytinas sudetine iki Siol tqsiama nusikalstama veika'
Del

Lt. 5ia informacijq patvirtina ir

ir

neteisetas itakojimas

Siandien vieiai paskelbta

informacija
(http://www. respu blika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/atvira_ispazintis_kryzka ln io_mot
inos_sprogdinimas_vla ndsbergio_uzsakymas-spausdina mas-visas-teksta s/).
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12. Yra pagrindas manyti, kad po 5iq teroristiniq veikq uisakovq pavieiinimo 2018-01-03 d.
signataro Zigmo Vaiivilos spaudos konferencijoje Seime, siekiant visuomenes demes,[ nukreipti
nuo 5iq faktq, Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos tyrimo centras 2018-01-05 d.
paskubomis ir be teisinio pagrindo nustatymo, be jrodymq ir be tarpiinybines komisijos, kuriai
vadovauja Algimantas Urmonas ir kuriai vienintelei istatymq leidejas suteike teisq nustatyti faktq,
ar asmuo slapta bendradarbiavo su buvusiomis TSRS slaptosiomis tarnybomis, sprendimq
paskelbe slapta su TSRS KGB bendradarbiavusiq asmenq sqraius, j kuriuos be jokiq jrodymq
jtrauke ir labai iinomus jau mirusius Lietuvos asmenis: Donatq Banioni, Sauliq Sondeckj ir
kardinolq Vincentq Sladkevifiq, LGGRTC vadove T. B. Burauskaite raitu mums patvirtino, kad tai ji
padare nejvardintq politikq spaudimu.5i informacija identiikais tekstais su nurodymu, kad 5ie
asmenys slapta bendradarbiavo su buvusios TSRS KGB, vienu metu buvo paskelbta visose
pagrindinese Lietuvos Ziniasklaidos priemonese.
13. Sias nusikalstamas veikas atlikq asmenys netiesiogiai jas patvirtino

d.

ir

Tigmo Vai5vilos SmeiZtu.

radijo
"Studija
laidoje
50"
(http://www.lrt.ltlmediateka/irasas/101368713Vstudiia-50-2018-03-15-21-05, laikas: apie 14-16
min.) Andrius Tudkus tris Lietuvos Persitvarkymo Sqjudiio (LPS) iniciatyvines grupes narius,
2018-03-15

LRT

iskaitant ir Zigmq VaiSvilq, apSmeiie, nurodqs, kad KGB Lietuvos padalinio pulkininkas eesnaviiius
Sq1[dZio pirmuosius veidus Vitq Tomkq,Zigmq VaiSvilq ir Arvydq Juozaitj surinko ikomandq LPS
iniciatyvineje grupeje. Tai taip pat patvirtina Siame pareiSkime nurodytq nusikalstamq veikq
tqstinumq, siekjjas nuslepti ir apimeiiti Zigmq VaiSvilq del 5iq nusikalstamq veikq atskleidimo. Tai
daroma jvykdant vis naujas, t.y. tqstines nusikalstamas veikas.

Del nurodytq prieiasdiq pra5ome Jus i5 VSD, Seimo ir teisesaugos institucijq iireikalauti m0sq
nurodytq medZiagE ir pradeti ikiteisminjtyrimq del nurodytq tqstiniq nusikalstamq veikq, t,t. ir del
trukdymo teisesaugai jas tirti, tam naudojant politinq ir kitq neteisetq jtakq, imeiZimo.
Tyrimq del ypatingos svarbos m0sq valstybei praSome organizuoti Generalineje prokurat0roje.
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Audrius Butkevidius

Zigmas VaiSvila

