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Sondeckis Saulius Laurynas Jackovič

Duomenys iš registracijos žurnalo
LYA, f. K-10, ap. 3, b. 44, l. 186 ap.- 187

Vardas, pavardė, tėvavardis: Sondeckis Saulius Laurynas Jackovič
Gimimo metai: 1928 m.
Registracijos data: 1982 m.
Registracinis bylos nr.: 19413
Tomų kiekis: 1
Tomo numeris: 1
Lapų skaičius tome: 243
Kategorija ir pseudonimas: agentas „Saliutas“
Bylos sudarymo metai: 1962 m.
Padalinys atidavęs bylą į archyvą: KGB 2 valdyba

Duomenys iš agento asmens bylos kortelės
LYA agento asmens bylos kortelės nėra

Papildoma informacija:
Saulius Sondeckis 1946 – 1948 m. studijavo Kauno konservatorijoje, 1952 m. baigė LSSR
valstybinę konservatoriją, Aleksandro Livonto smuiko klasę. 1948 – 1950 m. griežė Lietuvos
Operos ir Baleto teatro orkestre. 1950 – 1959 m. dirbo Vilniaus muzikos mokyklose. 1957 –
1960 m. Maskvos konservatorijos aspirantas (neakivaizdžiai). 1957 – 2000 m. dėstė LSSR
konservatorijoje (vėliau pervadintai Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1959 – 1987 m.
vadovavo LSSR konservatorijos styginių instrumentų katedrai. 1960 m. S. Sondeckis subūrė
Lietuvos kamerinį orkestrą. Su juo koncertavo daugelyje šalių ir vadovavo jam iki 2004 metų.
1966 m. S. Sondeckis įstojo į Sovietų Sąjungos komunistų partiją. Nuo 1989 m. Leningrado
(dab. Sankt Peterburgas) buvo valstybinio Ermitažo orkestro „Camerata Sankt Peterburg“
vadovas. Nuo 2004 m. kamerinio orkestro „Maskvos virtuozai“ kviestinis dirigentas. 2005 m.
Lietuvos Baltijos kamerinio orkestro vadovas. Yra apdovanotas LSSR, SSRS, Lietuvos respublikos
(DLK Gedimino 1-ojo laipsnio ordinas), Rusijos federacijos (Garbės ordinas) ir kitų šalių ordinais
bei apdovanojimais. Jo vardu pavadinta Šiaulių menų gimnazija. S. Sondeckis mirė 2016 metais.
KGB dokumentuose esama informacijos, kad S. Sondeckis užverbuotas 1962 m. ir
agentūriniame tinkle buvo iki 1982 m. liepos. KGB domino S. Sondeckio tėvas Jackus Sondeckis,
kuris buvo emigravęs į JAV ir priklausė VLIK valdybai ir redagavo laikraštį „Keleivis“ (KGB J.
Sondeckį įvardijo objektu „Ded“). 1967 m. KGB gavo informacijos, kad J. Sondeckis nori
užmegzti ryšius su sūnumi ir nusprendė tuo pasinaudoti. Siekta paveikti J. Sondeckį, kad jis
atsisakytų antisovietinės veiklos ir atvyktų į Lietuvą, kur galima jį būtų sekti ir išnaudoti
aktyviau. 1968 m. abiejų susitikimas buvo suorganizuotas Kanadoje, kur S. Sondeckis keliavo
koncertuoti.

Šaltiniai:
Sondeckis Saulius, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, XXII, Sko – Šala, Vilnius, 2012, p. 291,
S. Sondeckio Spec. patikrinimo byla (DSP), LYA, nr. 3159/41, l. 127, 134.
LYA, f. K-41, ap. 1, b. 660, l. 62, 82

2018-05-21 Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis,
veiklos vertinimo tarpžinybinė komisija pareiškė, kad pagal "turimus duomenis nėra pagrindo
teigti, kad Saulius Sondeckis bendradarbiavo su KGB."
Šaltinis: BNS, 2018-05-21
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