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Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 71, 72, 73 straipsniais,

su dideliu susirūpinimu vertindamas tai, kad Valstybės saugumo departamentas (VSD) 

nesuteikdamas Seimo nariui, buvusiam Seimo vicepirmininkui Mindaugui Basčiui leidimo dirbti su 

įslaptinta informacija, žymima žyma „Visiškai slaptai“ (pridedama VSD pažyma Seimo Pirmininkui  

Viktorui Pranckiečiui 2017-03-08 Nr. 18-2180), viešai įvardijo, kad šis Seimo narys gali būti 

paveikiamas, nesavarankiškas bei galintis atskleisti valstybės paslaptį sudarančią informaciją trečiųjų 

šalių atstovams, turintiems priešiškų Lietuvos strateginiams interesams tikslų;

siekdamas išsiaiškinti visas faktines aplinkybes, susijusias su Seimo nario Mindaugo Basčio 

turimais ryšiais su Rusijos Federacijos valstybės institucijų darbuotojais ir valstybinių įmonių 

atstovais, žvalgybos ir saugumo struktūrų pareigūnais bei neskaidraus verslo atstovais, kurie gali 

daryti įtaką jo sprendimams ir veiklai Seime;

siekdamas visapusiškai ištirti visą su Seimo nario Mindaugo Basčio veikla susijusią informaciją, 

kuria disponuoja VSD, tačiau negali viešai atskleisti;

siekdamas įvertinti galimus Mindaugo Basčio veiksmus tarpininkaujant Rusijos Federacijos 

valstybinėms įmonėms, buvusiems ir esamiems šios šalies žvalgybos ir saugumo struktūrų 
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pareigūnams, Kremliui artimiems žurnalistams ir buvusiems ar esamiems nusikalstamo pasaulio 

atstovams, siekiant paveikti 2012-2016 m. bei po 2016 m. Seimo rinkimų sudarytos valdančiosios 

koalicijos partijas, atskirus jų atstovus, Vyriausybę, ministrus, Seimo narius, kitas valstybės 

institucijas bei jų sprendimus,

pabrėždamas, kad Seimo nariai prisiekia ištikimybę Lietuvos Respublikai bei pasižada visomis 

išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos 

žmonių gerovei;

vadovaudamasis 2004 m. balandžio 6 d. įvykusiu Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando 

Pakso apkaltos procesu kaip konstituciniu precedentu tiriant analogiškus Seimo nario Mindaugo 

Basčio ryšius, galinčius kelti grėsmę šalies nacionaliniam saugumui;

pabrėždamas, kad šis parlamentinis grėsmių nacionaliniam saugumui tyrimas Seime padės 

apsispręsti dėl galimos apkaltos Seimo nariui Mindaugui Basčiui proceso;

n u t a r i a:

1 straipsnis.

Sudaryti Seimo laikinąją tyrimo komisiją (toliau – Komisija) dėl galimų grėsmių Lietuvos 

nacionaliniam saugumui.

2 straipsnis.

Komisiją sudaryti iš 12 Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) narių, kurie pagal Lietuvos 

Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą turi teisę dirbti su įslaptinta informacija su 

slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, pagal Seimo frakcijų proporcinio atstovavimo principą:

1)

2)

3)

4)

5)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

3 straipsnis.

Komisijos pirmininku paskirti Seimo narį ……………………….

4 straipsnis.

Įpareigoti Komisiją:

1) nustatyti, ar Seimo narys Mindaugas Bastys, palaikydamas artimus ir nuolatinius ryšius su 

Rusijos Federacijos valstybinės atominės energetikos korporacijos „Rosatom“, Kaliningrado 

srityje pradėjusios statyti Baltijos atominę elektrinę, o Baltarusijoje statančios Astravo 

atominę elektrinę, atstovais, neveikė prieš Lietuvos valstybės interesus;

2) išsiaiškinti, ar artimi Seimo nario Mindaugo Basčio ryšiai su buvusiais ar esamais Rusijos 

Federacijos žvalgybos ir saugumo struktūrų pareigūnais, Kremliui artimais žurnalistais ir 

buvusiais ar esamais nusikalstamo pasaulio atstovais, nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam 

saugumui;

3) nustatyti, kokią įtaką ir žalą Lietuvos valstybei padarė Mindaugas Bastys, tarpininkaudamas 

Rusijos Federacijos valstybinių įmonių, žvalgybos ir saugumo struktūrų pareigūnams, 

Kremliui artimiems žurnalistams ir buvusiems ar esamiems nusikalstamo pasaulio atstovams, 

siekusiems paveikti 2012-2016 m. bei po 2016 m. Seimo rinkimų sudarytos valdančiosios 

koalicijos partijas, atskirus politinių partijų atstovus, Vyriausybę, ministrus, Seimo narius, 
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kitas valstybės institucijas bei jų sprendimus ir įvertinti, ar nebuvo daroma įtaka politiniams 

procesams;

4) nustatyti, ar atitinkamų valstybės institucijų sukauptos ar tyrimo metu papildomai atskleistos 

informacijos apie Mindaugą Bastį, jo ryšius ir veiklą pakanka pradėti Seimo nario apkaltos 

procesą.

5 straipsnis.

Komisija iki 2017 m. balandžio 14 d. pateikia Seimui išvadas ir pasiūlymus.

SEIMO PIRMININKAS


