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Į Jūsų  gautų dokumentų iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos  tyrimo centro – 

ištraukas  iš KGB bylų, kuriose minimas agentas „Bronius“ taip pat  Donato Banionio interviu „ 

Moskovskij komsomolec“ ir kopiją iš Sauliaus Sondeckio  patikrinimo bylos Nr. 3159//41, kopiją iš 

agentūros  ir darbo bylų registracijos žurnalo , kopiją iš 2 valdybos 4 skyriaus bylos ir kopiją iš 

agentūrinės bylos, visus minimus dokumentus   gavome.  

Pagal Jūsų prašymą , sutinkamai su Asmenų, slapta  bendradarbiavusių su buvusios SSRS 

specialiosiomis tarnybomis, Registracijos, prisipažinimo , įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos 

įstatymo 4 str. 2 d. įvertinti  Sauliaus Sondeckio  ir  Donato Banionio  veiklą ir pateikti išvadą, ar 

Lietuvos Respublikos piliečių   Sauliaus Sondeckio ir Donato Banionio  veikla pagal pateiktus 

dokumentus vertintina kaip  asmenų , slapta bendradarbiavusių  su SSSR slaptosiomis tarnybomis 

veikla, teikiame savo išvadą. 

1. Pateiktų dokumentų kopijos yra  buvusios  KGB vidaus informaciniai dokumentai  skirti 

šios institucijos  turimai  informacijai ar duomenims,  fiksuojamiems su KGB veikla susijusiems 

faktams, įvykiams pažymėti.  Šių vidinių informacinių dokumentų turinys susijęs su  operatyvinės 

veiklos organizaciniais dalykais , planuojamomis ir vykdomomis veiklomis. Planuojamų ir 

vykdomų veikų tikslai ir metodai  KGB įstaigose yra  užslaptinti ir  agentams - vykdytojams  nėra 

žinomi.  Apie agentų atliktas užduotis  galima spręsti  iš konkrečių įvykdymo ataskaitų ir kitų 

juridinių faktų įvairiose laikmenose, taip pat iš duomenų apie tokių asmenų teisiniu būdu nustatytą 

verbavimą, pasiraišytus pasižadėjimus bendradarbiauti. 

2. Lietuvos Respublikos  teismų praktika Asmenų, slapta  bendradarbiavusių su buvusios 

SSRS specialiosiomis tarnybomis bylose,   slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS 

specialiosiomis tarnybomis į tokios veiklos pripažinimą , kai yra dokumentiniai  įrodymai 

atitinkantis objektyviosios ir subjektyviosios  slaptosios veiklos KGB įstaigose  požymius. Tokiais 

dokumentais laikytini  asmens pasirašytinas sutikimas  bendradarbiauti su KGB struktūromis,  

ataskaitos apie atliktas užduotis, informacijos rinkimo faktai. 

3. Iš patektų dokumentų analizės  galima spręsti apie KGB struktūrų domėjimąsi Sauliaus 

Sondeckio  ir  Donato Banionio  galimybėmis atlikti agentūrinį darbą, tačiau nėra patvirtinančių 

duomenų apie jų sutikimą  slaptai bendradarbiauti su KGB, o taip pat duomenų  apie jų atliktas 

užduotis.  

Išvada. Asmenų, slapta  bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis  

veiklos vertinimo tarpžinybinės komisija negali  pripažinti , kad  Lietuvos Respublikos piliečiai 

Saulius Sondeckis  ir  Donatas Banionis slaptai bendradarbiavo  su  KGB. 

Komisijos pirmininkas                          Algimantas Urmonas 


