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Karas žegnotis vertė ir politikus, ir advokatus
Kaltinimai vieni kitiems vos ne Lietuvos išdavimu. Taip vyko valdančiųjų ir opozicijos mūšis Seime vėl
nesėkmingai bandant sudaryti komisiją, kuri tirtų „Snoro” bankroto aplinkybes.
Ar sumanymas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją dėl banko „Snoras” neturi galimų sąsajų su nacionalinio saugumo grėsmėmis?Ar sumanymas sudaryti laikinąją
tyrimo komisiją dėl banko „Snoras” neturi galimų sąsajų su nacionalinio saugumo grėsmėmis?Ar tie banko kreditoriai, kurie susibūrė į organizaciją, atstovaujamą
patyrusių advokatų, irgi neturi tokių grėsmių?Tokių baisių įtarimų pažėrusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė pranešė, jog kreipsis į Seimo Nacionalinį saugumo ir
gynybos komitetą, kad jis visa tai išsiaiškintų.Šiuos ketinimus politikė išdėstė po to, kai valdančioji koalicija vakar vėl užblokavo laikinosios parlamentinės komisijos
kūrimą, o protestuojantys prieš tokius veiksmus opozicijos atstovai išėjo iš Seimo posėdžių salės.Negana to, atsižegnoję nuo I.Degutienės įtarimų kenkimu valstybei,
grupė Seimo narių iškart pareiškė, kad kreipiasi į Valstybės saugumo departamentą bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą,siekdami išsiaiškinti, ar
konservatorių veikla ribojant parlamentinę kontrolę nekelia grėsmės Lietuvos valstybės konstitucinei santvarkai.Nesirengia versti valdžiosPo grėsmingų I.Degutienės
pareiškimų „Lietuvos rytas” pakalbino advokatę Dovilę Burgienę, atstovaujančią „Snoro” indėlininkų ir kreditorių asociacijai, kuri užkliuvo parlamento vadovei.–
Kaip vertinate Seimo pirmininkės įtarimus, kad jūsų klientai ir jūs, advokatai, galite kelti grėsmę šalies nacionaliniam saugumui?– Net nežinau, ką pasakyti, nes tikrai
nenorėčiau veltis į bet kokį politikavimą.Padėtis labai paprasta ir aiški – mes turime teisinių paslaugų sutartį su kreditoriais, pagal kurią ir veikiame.Mūsų tikslas –
teisėtais būdais ir pagal Lietuvos įstatymus pasiekti, kad tie kreditoriai iš „Snoro” atgautų kuo daugiau pinigų. Štai ir viskas.– Vadinasi, jūs ir jūsų kolegos nesate
kokių nors tamsiųjų jėgų agentai?– Tikrai neturiu nei emocinių, nei kokių nors kitų ryšių su kokiais nors politiniais dalykais – tarp jų ir su tais, kurie šiuo metu
rutuliojasi Seime.Net nežinau, kas siūlo įkurti tą galimą Seimo komisiją ir ką ji ketina veikti. Apskritai negalėčiau nieko komentuoti politiniu aspektu.Žinoma,
Seimas turi ta tema domėtis – juk tai iš tiesų svarbus valstybės klausimas. Kokiu būdu ar kokia forma parlamentas tai darys – tai jo reikalas ir kompetencija.Mano
interesas – veikti ne Seime, o teisinėje plotmėje.Tai ir stengiuosi daryti. Tikrai nesame suinteresuoti nei kaip nors intriguoti, nei versti Lietuvos valdžią.– Tarkime,
mes jumis patikėjome. Bet ar patikės Seimo pirmininkė?– Seimo pirmininkė, atrodo, tiesiog diskutuoja su savo politiniais oponentais ir, be kitų, palietė ir tokius
klausimus.– Ne visai taip. Ji labai aiškiai kalbėjo apie tai, kad Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas turėtų aiškintis būtent dėl grėsmių, kurias gali kelti jūsų
atstovaujami klientai.– Manau, Seimo pirmininkė žino, kur kreiptis ir ką aiškintis, taip pat tai, ką gali ir turi daryti Seimas.– Esate tuo įsitikinusi?– Bet kokiu atveju
galiu pakartoti tik tai, ką sakiau anksčiau – mes siekiame, kad kreditoriai atgautų kuo daugiau pinigų. O tam reikia ne kokio nors politikavimo, o kruopštaus ir
nuoseklaus darbo.Bandė pergudrauti vieni kitusVakar valdantiesiems nusprendus iš Seimo neeilinės sesijos darbotvarkės išbraukti siūlymą sudaryti komisiją dėl
„Snoro” (63 – už, 58 – prieš, 3 – susilaikė), opozicija paliko salę ir į ją daugiau negrįžo.Kurį laiką parlamentarai negalėjo posėdžiauti, nes salėje nebuvo reikiamo 71
balso.Opozicijos lyderis „tvarkietis” Valentinas Mazuronis tikino, kad valdančiųjų akibrokštas apkarpyti darbotvarkę buvo visiškai netikėtas.Politiko teigimu, apie
tokius planus prieš posėdį vykusiame frakcijų seniūnų pasitarime nebuvo užsiminta nė žodžiu: „I.Degutienė nieko nesakė, kad jie yra parengę tokį pokiliminį dalyką.
Jie įjungė „buldozerį” norėdami nuslėpti galimas aferas, į kurias yra įklimpę.”Anot „tvarkiečių” atstovo, net valdančiosios koalicijos partneriai apie tokį siūlymą esą
išgirdo tik prieš pat posėdį.V.Mazuronis abejojo ir tokio sprendimo teisėtumu. Mat neeilinė Seimo sesija buvo sušaukta tiek valdančiųjų, tiek opozicijos siūlymu,
todėl jos darbotvarkės keisti esą nevalia.Tačiau Seimo pirmininkė aiškino, kad išbraukti iniciatorių siūlymo iš darbotvarkės negalima, jei neįvykęs jo pateikimas: „Bet
pateikimas yra įvykęs. Tai jau yra visiškai kita stadija. Jeigu tai būtų buvę antradienį, toks siūlymas būtų negaliojantis.”Antradienį opozicijai vieno balso persvara
buvo pavykę pasiekti, kad siūlymui sudaryti Seimo tyrimo komisiją po pateikimo būtų pritarta.Prakalbo apie grėsmę valstybeiTuo tarpu vakar dešinieji vardijo ir
anksčiau girdėtas, ir naujas tokio tyrimo grėsmes.„Komisijos sudarymas būtų žalingas Lietuvai, nes galėtų padėti banko „Snoras” savininkams išvengti atsakomybės
už galimai padarytas nusikalstamas veikas”, – perspėjo konservatorių frakcijos seniūnas Jurgis Razma.Bendražygiui antrino ir į opoziciją kreipęsis premjeras Andrius
Kubilius: „Ar jūs suprantate, jog šitokiais veiksmais iš tikrųjų kenkiate teisingumo vykdymui, kenkiate teisėtiems Lietuvos žmonių interesams, kad teisingumas būtų
realizuotas?”Skaityti daugiau
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