Gerbiami skaitytojai!
Laikydamiesi jums duoto žodžio tęsiame leidinių, skirtų svarbiausiems Lietuvos
policijos naujausiosios istorijos aspektams, seriją.
Praėjo lygiai metai po to, kai šviesą išvydo pirmas Policijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos rengiamo metraščio „Angelo Sargo skrydis“ tomas,
sulaukęs tikrai didelio dėmesio. Natūralu, jog pasiūlę visuomenei savo „pirmąjį kūdikį“,
tikėjomės skaitytojų atsiliepimų, vertinimų, patarimų – juk niekas neturi ir negali turėti istorijos
monopolio. Iš tiesų, atsiliepimų sulaukėme nemažai, ir didžiosios jų dalies esme tapo vieningas
atsakymas į patį svarbiausią klausimą, ar viso to reikia? Taip, labai reikia. Nes turime, netgi
privalome perduoti istorinės atminties estafetę po mūsų ateisiančioms kartoms.
Be jokios abejonės, kiekvienas turi teisę savaip vertinti vieną ar kitą istorijos epizodą
(būtent vertinti, o ne interpretuoti!). Manau, tai natūralu. Be to, anaiptol neketiname atimti duoną
iš profesionalių istorikų, atvirkščiai, mūsų tikslas – palikti jiems apmąstymui kuo daugiau
medžiagos. Ir ne tik sausų dokumentų, bet ir gyvų, autentiškų, kartais galbūt emocingų praeities
įvykių liudytojų prisiminimų. Juk istorija nėra tik mokslas apie datas, nes datos tėra istorinės
chronologijos prerogatyva, o tai – du labai skirtingi dalykai. Gal tai skamba kiek paradoksaliai,
tačiau istorija – mokslas apie ateitį. Kaip medis negali augti be šaknų, taip ir žmonės,
neišmanydami ir negerbdami praeities, pasmerkti miglotai, sunkiai prognozuojamai, kupinai
skaudžių klaidų ateičiai…
Mieli bičiuliai, siūlydami Jūsų dėmesiui antrąjį „Angelo Sargo skrydžio“ tomą tikimės,
kad priimsite jį įvairiai – geranoriškai, draugiškai, skeptiškai, kritiškai. Bet svarbiausia –
neabejingai…
Pagarbiai
Lietuvos policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius
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1991
Vardan tos…
Kiekvienos tautos istorijoje turbūt nėra, negali būti „nesvarbių“, „neįdomių“ metų.
Sutinkamai su dialektikos dėsniais valstybė, visuomenė nuolat juda į priekį civilizacijos vystymosi
keliu. Todėl bet kokie aktai, reguliuojantys šalies gyvenimą, bet kokie įvykiai įvairiose valstybės
gyvavimo sferose – politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ir t.t. – savaime yra istoriniai,
nors jų reikšmė būna nepastebima arba išryškėja daug vėliau, vertinant juos iš ateities aukštumų.
Tačiau natūralu ir tai, jog tam tikros datos nenutrūkstamoje chronologijos juostoje dėl
tuomet užfiksuotų ryškesnių įvykių tampa istorinėmis plačiąja šio žodžio prasme, jos įtraukiamos į
vadovėlius, apdainuojamos, galų gale, genetiniame lygmenyje įauga į tautos sąmonę. Iš tikrųjų,
kuris bent kiek raštingas Lietuvos pilietis nežino skaičių 1236 arba 1410? Ar atsirastų nieko
nežinančių apie 1918 metų vasario 16-ąją arba 1990 metų kovo 11-ąją?
Toje pačioje eilėje – ir 1991-ieji.
Šie metai tikrai buvo lemtingi Lietuvai, kuri jau ne deklaracijomis, o realia, nuožmia kova,
visų geros valios žmonių ryžtu, geriausių sūnų ir dukterų krauju turėjo apginti ir apgynė savo laisvę,
nepriklausomybę, valstybingumą.
Kad ir koks būtų svarbus ryškių asmenybių vaidmuo tam tikrais momentais, valstybės
istorija kuriama visos tautos. Tik nuo visų šalies politinių, valstybinių, visuomeninių bei kitų
institucijų, kiekvieno piliečio tvirtos pozicijos, jai apginti nukreiptų veiksmų priklauso pergalė,
galutinė pradėtų darbų sėkmė. Bendra yra atsakomybė, bendros klaidos ir laimėjimai, nes bendras
yra pats likimas. Todėl, prisimenant tų palyginti nesenų, tačiau vis tolstančių laikų – prieštaringų,
lemtingų, didingų – įvykius, būtina prisiminti ir Lietuvos policijos kaip vieno iš teisėsaugos
„banginių“ vaidmenį kovoje už šalies nepriklausomybę. Šį vaidmenį iš tiesų būtų sunkoka
pervertinti…
Vos atgimusi 1990 metų gruodžio 11-ąją, dar nespėjusi žengti bent kelis žingsnius
reorganizuojant senas bei kuriant naujas struktūras, užtat tvirtai apsisprendusi tarnauti savo
valstybei ir jos žmonėms Lietuvos policija iš karto pateko į patį svarbiausių istorinių įvykių sūkurį.
Maža to,– kaip kol kas vienintelei palyginti gerai ginkluotai, pasižyminčiai sukarinta struktūra bei
griežta drausme šalies institucijai (Krašto apsaugos departamentas prie LR Vyriausybės įsteigtas
1991 m. sausio 8 d.), „naujagimei“ teko atsidurti priešakinėse kovos už nepriklausomybę linijose,
savo kailiu patirti puolimą iš visų pusių. Puolimą, kuris tęsėsi dar ilgai…
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Nauji 1991-ieji metai buvo sutikti be kokių nors ryškesnių incidentų. Tačiau tariama
ramybė nieko negalėjo apgauti: visi puikiai žinojo, jog tai – tyla prieš audrą, nes LKP (TSKP),
„Jedinstvo“ draugovininkų ir jiems aktyviai talkinusių dislokuotų Lietuvoje kariškių dar 1990
metais pradėti veiksmai dalijant komunistų partijos turtą (t.y. jėga užgrobiant pastatus) aiškiai
nebuvo pasiekę lemtingos fazės. Promaskvietiškos jėgos neslėpė savo apetitų, kalbant marksizmo
terminologija – „programos maksimum“ bei „programos minimum“, todėl naujametis atokvėpis
negalėjo užmigdyti nei aukščiausios Lietuvos valdžios, nei Vidaus reikalų ministerijos, kurios
padalinių pareigūnams jau ne kartą teko tiesiogiai įsivelti į konfliktus su grobikais.
Šios nuojautos pasitvirtino jau antrąją naujųjų metų dieną…
Kaip jau minėjome, užsitęsus dviejų partijų – savarankiškosios LDDP (A.Brazausko) ir LKP
(TSKP platformoje) (M.Burokevičiaus) – santykių aiškinimuisi ir bendrai užgyvento turto dalyboms,
į konfliktą buvo įtraukti ir teisėsaugos organai. Pirmiausia dėl to, kad iki šiol „strateginius“
respublikos valdžios pastatus saugojo specialus Vidaus reikalų ministerijos padalinys – Atskiras
svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinys. Būtent jo pareigūnams
tomis dienomis (kaip ir vėliau per sausio 13-osios įvykius) teko didžiausias krūvis palaikant viešąją
tvarką. Taigi, savarankiškajai LKP nesutariant su „platformininkais“ pastarieji nutarė visais leistinais
ir neleistinais būdais perimti numatytų paimti savo globon pastatų apsaugą. Dažniausiai šiam darbui
atlikti buvo pakviečiami kareiviai.
Jonas Dervinis, 1991 metais – Atskiro svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos
vadovybės apsaugos dalinio prie LR VRM vadas, milicijos kapitonas, pasakojo:
„Sausio 1 d. kaip visada turėjo pasikeisti mūsų pamainos. Archyve (buvusios LKP CK,- aut.)
pasikeitė tvarkingai, be jokių incidentų, o CK pastate mūsų žmogų apgaule išstūmė TSRS VRM
kareiviai, atgal nebeįleido. Atvažiavę supratome, kad tartis su jais beviltiška, o kadangi lauke saugoti
nėra ką, nusiuntėme darbuotoją prie archyvo sustiprinti postą: sprendžiant iš visko, kitas
susistumdymas turėjo įvykti ten. LDDP CK reikalų valdytojo jie taip pat neįleido. Vadovavo jiems
milicijos majoras V.Šejinas, LKP (TSKP) CK narys, nebeegzistuojančios LTSR VRM partijos
komiteto sekretorius. Su TSRS VRM kareiviais mes nekonfliktuojame, seniai dirbame greta, suradę
bendrą kalbą. Bet V.Šejinas buvo pasisamdęs kooperatyvo darbuotojus – Bartašiūno milicijos
mokyklos klausytojus. Taigi vienas viršila V.Šejino nurodymu pradėjo kelti triukšmą: nieko neįleisti,
mūsų žmogų išvaryti. V.Šejinas apšaukė mus sąjūdiečiais, pareiškė, kad Maskva jau žino apie mus ir
mes atleisti iš darbo. Mes nenusileidome, ir archyvas liko išsaugotas iki vakaro. Bet mūsų žmogaus
keisti jie taip ir neleido, todėl mes, savo ruožtu, neleidome pasikeisti kareiviams.
V.Šejinas bandė įsiveržti jėga, bet buvę su juo kareiviai jo nepalaikė. Nieko nepešęs, jis
pagrasino mums, kad tuoj ateis desantininkai ir išvarys mus. Pasiruošėme atremti užpuolimą, bet,
laimė, desantininkai nepasirodė.
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Kiek anksčiau TSKP CK reikalų valdytojas Gribanovas siūlė mums sudaryti su jais sutartį
dėl archyvo apsaugos, tačiau mes nė kalbėti apie tai negalime, kadangi šis archyvas AT nutarimu
perduotas Lietuvos Vyriausybės žinion ir nebepriklauso tai partijai. Jei sudaryčiau tokią sutartį, jie
mus finansuotų ir taptume jų pavaldiniais, t.y. archyvas vėl priklausytų tik jiems. Tai būtų
didžiausias politinis nusikaltimas.“
Vidimantas Vinevičius, minėto dalinio būrio vadas, milicijos leitenantas:
„Įtemptas dialogas su V.Šejinu truko apie pusantros valandos. Sargybinį vis dėlto pakeičiau,
bet mums grasino, reikalavo palikti postą. Mums nesutikus, pakvietė į pagalbą dar daugiau žmonių,
neleido niekur skambinti, bet šiaip taip pranešiau apie įvykį VRM budėtojui ir savo vadui… Po to
priėjome kompromisą: aš išeisiu, bet sargybinis pasiliks. Tuo tikėjausi laimėti laiko deryboms. Bet
su V.Šejinu kalbėtis buvo neįmanoma,- vadino mus fašistais, sakė, kad reikia mus visus šaudyti,
vynioti ant tankų vikšrų… Gana nejauku, kai visas būrys kareivių pasiruošęs vykdyti kiekvieną
nesveiko žmogaus įsakymą.“1
Nebeturėdami vilties susitarti su atvykėliais geruoju, saugoję archyvo pastatą milicininkai,
kuriems buvo pranešta, kad į pagalbą V.Šejinui turi atvykti desantininkai, automobilio žibintais
apšvietė įėjimą į archyvą ir iškvietė LR VRM Ypatingosios paskirties milicijos padalinio (OMON)
vyrus, kurie pradėjo budėti kartu su J.Dervinio vyrais.
Pats Vladimiras Šejinas, buvęs Vilniaus m. Tarybų rajono (dabar 3-as policijos
komisariatas,- aut.) vyresnysis apylinkės įgaliotinis, milicijos majoras, šio įvykio priežastis dėstė
kitaip:
„Savo poziciją aš jau aiškinau vidaus reikalų ministrui, mano žodžius transliavo radijas.
Korespondentui pasakiau, kad nefilmuotų manęs (tai radijas vis dėlto ar TV?- aut.) be mano leidimo,
nes paguldysiu ant asfalto. Ir šalia stovėjusį ministro pavaduotoją būčiau paguldęs…
Dar 1990 m. gruodžio pradžioje siūliau Derviniui sudaryti sutartį dėl objektų apsaugos jo
sąlygomis. Mes būtume finansavę Dervinio saugomus postus, mokėtume brangiau nei nežinybinei
apsaugai. Juk jo dalinį išvarė iš Aukščiausiosios Tarybos, kurią saugo kiti žmonės, gaudami už tai
beveik milijoną per metus. Devyni žmonės – milijoną! Mes siūlėme už kiekvieną postą po 22
tūkstančius. Už tuos pinigus būtų išlaikytas ir visas dalinio aparatas. Dervinis pasakė, kad turi
susitarti su savo ministerija… Praėjo trys savaitės, bet iš draugo Dervinio nieko nesulaukėme.
Aiškinome seržantams, kad nuo sausio 1 d. jie – ūkiskaitinė organizacija ir kuo daugiau sutarčių, tuo
geriau. Žodžiu, rūpinomės, kad žmonės neliktų be darbo, nes šiaip iš jų jokios naudos. Gerai, kad jie
visi moka lietuvių kalbą, gali išvengti konfliktų – skirtingai nei aš, bet tai mano problemos. Manau,
kad kartais ir Čapajevas – gerai.
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„Liaudies sargyboje“, 1991 m. sausio 7-13 d., Nr.2.
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Pasirodė, kad Dervinis už mūsų nugaros sudarė sutartį su LDDP. Visi nesusipratimai kyla dėl
to, kad Brazauskas iki šiol mano, jog CK pastatas – jų turtas, o mes vadovaujamės mums išduotais
TSKP CK dokumentais. Tai liečia visus pastatus, pastatytus už TSKP lėšas. Apie archyvo atidavimą
neegzistuojančiai Lietuvos valstybei negali būti jokios kalbos.
Kadangi Dervinio dalinio sutartis su LDDP galiojo tik iki naujųjų metų, po švenčių mes
buvome priversti patys saugoti minėtus pastatus… Taigi kartoju: nieko ypatingo čia nevyksta, tai
mūsų vidaus reikalas ir mes patys jį išspręsime…“2
Kaip parodė vėlesni įvykiai, kurių vienu iš aktyvių dalyvių buvo tas pats V.Šejinas, tas
komunistų „vidaus reikalas“ tapo didžiuliu išbandymu visai Lietuvai ir kainavo jos žmonėms daug
kraujo ir ašarų. Bet štai viena įdomi detalė: vykstant ginčams dėl archyvo, vienas jaunas TSRS VRM
kareivis tyliai, kad neišgirstų vadai, pasakė: „Būtų kvaila ir apmaudu, jei šiandien kartu gėrę arbatą,
rytoj sušaudysime vieni kitus…“
Eilinis buvo daug išmintingesnis už karininkus su didelėmis žvaigždėmis…
Ne ką ramesnės buvo ir kitos dienos: tiek vienos, tiek kitos pusės priimami kai kurie
politiniai sprendimai aitrino ir taip įtemptą padėtį, jie neišvengiamai turėjo tapti (ir tapo) protrūkio
katalizatoriumi. Konkrečiai, sausio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaujama
K.Prunskienės, priėmė nutarimą dėl maisto produktų kainų padidinimo. Nevertinsime šio sprendimo
politinį pagrįstumą,– užtenka paminėti, jog ekonomikos atžvilgiu jis, ko gero, buvo teisingas ir, kaip
parodė ateitis, neišvengiamas. Tačiau, turint galvoje pavojingai įelektrintą ir radikaliai suskaldytą
šalies visuomenę, momentas priimti šį nutarimą buvo parinktas ne pats tinkamiausias: nemažai
žmonių, pavyzdžiui, pamatę valgykloje, jog salotos kainoja ne 20 kapeikų, kaip anksčiau, o daugiau
nei 1 rublį, sureagavo kaip bulius į raudoną skudurą. Suprantama, priešinga Lietuvos
nepriklausomybei pusė negalėjo nepasinaudoti tokia dovana: preteksto sukelti neramumus ir pasiekti
pagrindinį tikslą, t.y. įvesti Lietuvoje tiesioginį TSRS prezidento valdymą, nebereikėjo ieškoti, puiki
proga pati plaukė į rankas.
Darius Kuolys, 1991 m. – kultūros ir švietimo ministras:
„Prieš pat lemtingus sausio įvykius mes (su statybos ir urbanistikos ministru A.Nasvyčiu,aut.) stengėmės susitikti su Vytautu Landsbergiu: norėjome įspėti, kad skubiai būtina ieškoti
konstruktyvesnių parlamento ir Vyriausybės sąveikos formų. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
sutiko mus priimti, bet laiką vis atidėliojo. Pagaliau atėję sutartą valandą radome Vytautą Landsbergį
tamsiame rūmų koridoriuje šnekantį su ministro Marijono Misiukonio pavaduotoju Petru Liubertu.
Jų ilgo pokalbio pabaigos taip ir nesulaukėme. Pajutome, kad mudviejų iniciatyva parlamento
pirmininkui jau gali atrodyti pavėluota“.3
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Ten pat.
„Pirmoji Vyriausybė. 1990-1991“, Vilnius, „Pradai“, 2000.

6
Ir antilietuviškosios jėgos šios progos nepraleido – sausio 8-ąją prie Lietuvos Respublikos
aukščiausiosios Tarybos buvo surengtas mitingas, kurio oficialiu pretekstu tapo kainų šuolis, o iš
tikrųjų, prisidengiant suprantamu žmonių nepasitenkinimu, buvo ketinta minios jėgomis užimti
Aukščiausiąją Tarybą. Ją apginti galėjo tik milicija. Jos veiklą tomis dienomis labai taikliai
apibūdina Liutauras Vasiliauskas, 1991 metais – VRM Profilaktikos valdybos viršininkas,
milicijos papulkininkis:
„Situacijoje, kuri susiklostė 1991-ųjų sausio pradžioje, milicijai teko savotiško
amortizatoriaus vaidmuo. Turėjome ne tik ginti visuomenę nuo nusikaltėlių ir pažeidėjų, kaip
anksčiau, bet ir „žmones nuo žmonių ir žmones nuo kariuomenės“,– būtent taip buvome įvardiję
savo uždavinius. Psichologiškai buvo labai sunku vykdyti šią misiją dar todėl, kad nuolat buvome
tarp kūjo ir priekalo, mus spaudė ir iš kairės, ir iš dešinės. Įvairiausios komisijos keitė viena kitą,
dėl kiekvienos smulkmenos rašydavome pasiaiškinimus tiek naujai valdžiai, tiek TSRS VRM, nuo
kurios finansavimo visiškai priklausėme. Viena rimčiausių kibirkščių toje maksimaliai suelektrintoje
aplinkoje tapo staigus kainų kėlimas. Tam tikroms jėgoms toks pretekstas tapo tikra dovana: sausio
8 d. tai pasireiškė bandymu įsiveržti į Aukščiausiąją Tarybą“.

Apie planuojamą mitingą buvo žinoma iš anksto. Kaip rašo savo monografijoje buvęs LR
VRM Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas ir profesorius Č.Mančinskas, „1991
m. sausio 7 d. vakare, apie 21 val., į Vidaus reikalų ministeriją atvykęs Aukščiausiosios Tarybos
Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas Z.Vaišvila informavo, kad rytoj, sausio 8 d.,
apie 8 val. žada mitinguoti „raudonosios brigados“ ir prašė imtis atitinkamų priemonių. Tačiau į šią
informaciją nebuvo įsiklausyta, o pats informuotojas iš ministro kabineto buvo palydėtas žodžiais:
„Jūs tiek daug blogo padarėte vidaus reikalų sistemai, kad nesinori su Jumis bendrauti“.4
Dėl milicijos pajėgų „nebuvimo“ prie Aukščiausiosios Tarybos sausio 8 d. nerimavo ir
tuometinis vicepremjeras Romualdas Ozolas:
„… Kai sausio 8-osios rytą atėjau į parlamentą, pamačiau, kad jį saugo tik keletas
policininkų. Su vidaus reikalų ministru buvo tartasi, kad tokiais atvejais policininkų būtų
pakankamai. Neaišku, kodėl pažadas nebuvo įvykdytas. Griebęs telefoną, prisiskambinau berods
pavaduotojui ir, pavartojęs keletą stipresnių žodžių, pareikalavau, kad parlamento apsauga būtų
garantuota. Tuo metu jedinstveninkai iš didžiųjų gamyklų jau tvindė kiemą. Geležinės užtvaros tada
dar nebuvo, jie galėjo prieiti prie pat paradinių durų…“5
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P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004, 77 p.
„Pirmoji Vyriausybė. 1990-1991“, Vilnius, „Pradai“, 2000
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Toliau R.Ozolas žodis žodin kartoja visiems tikrai žinantiems tuos įvykius iki gyvo kaulo
įgrįsusias AT Apsaugos skyriaus vado A.Skučo pasakėles apie milicijos (policijos) nebuvimą prie
AT ir didvyrišką šio skyriaus žaliukų dvikovą su įsisiautėjusia minia. Anot R.Ozolo, tai jis „supratęs,
kad reikės grumtis“ puolė į AT vestibiulį ir asmeniškai, padedamas A.Butkevičiaus, įjungė vandens
srovę… Belieka prisiminti O.Bismarko liūdną pastebėjimą, kad pergalės visada turi daug tėvų, tik
pralaimėjimai būna našlaičiai…

1991 m. sausis. Prieš prasidedant sesijai keli tūkstančiai žmonių, daugiausia sąjunginio
pavaldumo įmonių kolektyvų atstovai, užblokavo pagrindinį įėjimą į Aukščiausiosios Tarybos
rūmus.
Reikėtų pasakyti, kad ministrą M.Misiukonį ir apskritai VRM vadovybę tada daug kas
kaltino neveiklumu, dėl kurio neva minia vos ne paėmė šturmu AT rūmus. Faktai byloja kitką.
Sausio 7 d., gavus pranešimą apie „Jedinstvo“ rengiamą mitingą, VRM įvyko pasitarimas, kuriame,
be ministro ir pavaduotojų, dalyvavo Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus, informavęs
apie policijos pasirengimą užtikrinti tvarką mitingo metu (reikia pridurti, kad mitingai tuomet tapo
beveik kasdienybe ir tai, tiesą pasakius, vertė tikėtis, jog ir šįkart itin drastiškų veiksmų
mitinguotojai nesiims. Štai kaip tos dienos įvykius prisimena pats Marijonas Misiukonis:
„Kaip bebūtų, buvo parengtas detalus policijos veiksmų planas. Pagal jį mitinguotojų
koloną turėjo lydėti 14 policijos ekipažų, prie AT pastato budėti 60 policijos pareigūnų ir 50 AT
apsaugos skyriaus vyrų plius 250 KAD pareigūnų. VRM Ypatingosios paskirties policijos būrys,
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vadovaujamas E.Kaliačiaus, buvo paliktas rezerve patrulinės tarnybos bataliono patalpose Jogailos
gatvėje.
Man dar toptelėjo mintis, galbūt gimusi nagrinėjant Vakarų valstybių praktiką: reikia
kalbėtis su mitinguotojais apie priežastis, kodėl jie susirinko. Girdint visiems kolegoms paskambinau
V.Landsbergiui, pasiūliau šią idėją – paskirti grupę žmonių, kurie pasikalbėtų apie kainų pakėlimą,
dėl kurio ir buvo rengiamas mitingas. V.Landsbergis sutiko, padėkojo už tokį siūlymą.
Bet tai nebuvo padaryta. Klausiau vėliau V.Landsbergio, kodėl. Sako, pavedžiau šį reikalą
Z.Vaišvilai…O ir pats mitingas prasidėjo anksčiau nei buvo planuota, žmonės buvo atvežti
autobusais prie AT ne 9 val. ryto, kaip buvo nurodyta mitingo organizatorių paraiškoje, o gerokai
anksčiau, todėl policininkai iš pradžių liko vieni prieš minią. 250 KAD karių taip ir neatvyko,
A.Skučo apsaugininkai sulindo į pastato vidų. Taigi, jėgų mums iš pradžių tikrai pritrūko tam, kad
neprileisti mitinguotojų prie pat AT rūmų. E.Kaliačiaus padalinys atvyko taip pat kiek pavėluotai,
mat kariškiai iš anksto užblokavo ryšį ir su YPPB nepavyko tučtuojau susisiekti. Kalčiausi, žinoma,
likome mes ir tie vargšai omonininkai, kurių nemažai buvo sužeista grumtynių metu. Kai po to buvo
sudaryta komisija, aš tiesiai šviesiai paaiškinau, kodėl taip atsitiko, pasiūliau apklausti ne tik mus,
bet ir A.Butkevičių, A.Skučą, Z.Vaišvilą, V.Landsbergį…“

Tačiau vis tik ypatingasis būrys spėjo atvykti ir užstojo kelią miniai ir specialiai parengtiems
provokatoriams prie pat AT durų.
Kaip jau minėta, padėtis Lietuvoje buvo aštrinama iš abiejų pusių. Proimperinės jėgos
Maskvoje, bergždžiai tikėdamos pasukti laiką atgal, griebėsi „sunkiosios artilerijos“, kurios
vaidmenį turėjo suvaidinti TSRS prezidento M.Gorbačiovo kreipimasis į Lietuvos TSR
Aukščiausiąją Tarybą, pasirodęs tiek sąjunginėje, tiek Lietuvos spaudoje:
„… Susidariusią padėtį sąlygoja grubūs TSRS ir Lietuvos TSR konstitucijų pažeidimai bei
nukrypimai, … siekimas demokratiniais lozungais įgyvendinti politiką, nukreiptą į buržuazinės
santvarkos atkūrimą, kuri prieštarautų liaudies interesams. Atsakomybė už tai tenka Respublikos
Aukščiausiajai Tarybai…
Situacija iš esmės veda į aklavietę. Būtinumas išeiti iš susidariusios padėties verčia imtis
skubių priemonių. … Žmonės, nusivylę politika, kurią vykdo dabartinė vadovybė, reikalauja įvesti
prezidentinį valdymą…“6
Kaip matome, tai buvo ne tik perspėjimas, esą Maskva pereina į puolimą, bet ir signalas
vietinei „penktajai kolonai“, be to, bandymas avansu suversti atsakomybę už tokios politikos
pasekmes Lietuvos valdžiai.
6

„Respublika“, 1991, Nr.7, sausio 11d.
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Pati „penktoji kolona“, kurios kovingiausią branduolį sudarė Lietuvoje dislokuotų TSRS
Ginkluotųjų Pajėgų dalinių kariškiai, buvo seniai pasiruošę įvesti šalyje „konstitucinę tvarką“.
Labiausiai tai lėmė dar 1989-siais sukurta nepakantumo svetimai kariuomenei atmosfera, kuri
pasireiškė ne tik Sąjūdžio, o vėliau ir oficialios Lietuvos Respublikos valdžios politiniais
reikalavimais, bet ir konkrečiais išpuoliais prieš kariškius. Tai buvo gana pavojingas reiškinys, nes
kiekvienas panašus atvejis galėjo tapti neprognozuojamų įvykių detonatoriumi. Didžiausias krūvis
gesinant šias kibirkštis užgulė Vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų pečius.
Pavyzdžiui, dar 1991 m. sausio 7 d., kai įtampa pasiekė apogėjų, grupė jaunuolių Vilniuje,
Apkasų-Verkių gatvių sankryžoje sumušė karininką, šis pradėjo šaudyti į užpuolikus. Tik stebuklo
dėka VRM vadovybei pavyko užgesinti įsiplieskusį konfliktą.

„Laisvė brangiau už duonos kąsnį!“. 1991 metų sausis prie Parlamento.

Nereti buvo atvejai, kai kariškiai, ypač neblaivūs, taip pat išprovokuodavo konfliktus su
gyventojais. Taip buvo Kaune, Druskininkuose, Alytuje. Dėl susiklosčiusios padėties M.Misiukonis
bandė skambinti naujam TSRS vidaus reikalų ministrui B.Pugo, tačiau šis kalbėti atsisakė. Dar
daugiau, 1991-ųjų pradžioje su Lietuvos VRM praktiškai atsisakė bendrauti ir vietos kariškiai. Karo
mašina buvo paleista…
Tokių atvejų ypač padaugėjo po sausio 13-osios įvykių, bet apie tai – truputį vėliau. Galima
tik paminėti, kad milicijos pareigūnų nuotaikos, švelniai tariant, nekėlė ir pasitaikantys
žiniasklaidoje sąmoningos ar nesąmoningos dezinformacijos atvejai. Pavyzdžiui, žinomas žurnalistas
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V.Martišauskas laidoje „Labas rytas“ parodė milicininko kepurę, kuri neva buvo pamesta prie TV
bokšto sausio 8 d., kai ten pirmąkart (matyt, žvalgydamiesi) buvo privažiavę šeši kariškių šarvuočiai.
Žurnalistas nedviprasmiškai pareiškė, kad saugojusi bokštą milicija išsigando ir pabėgo. VRM
tiesiog fiziškai neturėjo laiko ir jėgų paneigti tokius kaltinimus, bet šį įvykį savo iniciatyva ištyrė
„Respublika“ ir paaiškėjo, kad milicija iš TV bokšto išėjo dėl kitų priežasčių: nuo 1991 m. sausio 1
d. buvo nutraukta sutartis tarp nežinybinės apsaugos ir Radijo-televizijos perdavimo Lietuvos
respublikinio centro, beje, pastarojo iniciatyva. O kepurė, pasirodė, buvo sena, aplamdyta ja žaidusių
vaikų…7
Kaip bebūtų, sausio 8-osios mūšį šiaip ar taip policijai pavyko laimėti (įvykių chronologija
išsamiai pateikta dokumentikoje8), bet jis kartu tapo gera pamoka: įsitikinę, kad vien šių pajėgų kitą
kartą gali neužtekti, VRM vadovai nusprendė komandiruoti į Vilnių pareigūnus iš kaimyninių, o
vėliau ir kitų Lietuvos rajonų, kad būtų užtikrinta viešoji tvarka, o svarbiausia, žmonės maksimaliai
apsaugoti nuo galimo jėgos panaudojimo. Buvo sudaryti laikinieji VRM gynybos štabai
„karščiausiuose taškuose“.
Kaip rašo savo prisiminimuose M.Misiukonis, „Sausio 9 d. buvo sužinota apie galimą VRM,
sostinės miesto valdybos ir kitų pastatų šturmą. Nutarėm sudaryti gynybos štabus. Viešąjai tvarkai
užtikrinti sostinės gatvėse buvo įsteigtas specialus štabas, kuriam vadovavo mano pavaduotojas
V.Zabarauskas ir Vilniaus m. vidaus reikalų valdybos viršininkas V.Leipus. Aukščiausiosios
Tarybos išorės apsaugai užtikrinti vadovavo VRM valdybos viršininkas L.Vasiliauskas, Lietuvos
policijos akademijos štabui – akademijos viršininkas A.Pumputis, VRM pastato apsaugai –
Ypatingojo būrio vadas E.Kaliačius, Tardymo valdybos viršininkas J.Vasiliauskas vadovavo
tardymo operatyvinei grupei, priešgaisrinės apsaugos – J.Kraujelis, įkalinimo vietų –
A.Svetulevičius. Kitiems VRM struktūrinių padalinių vadovams su savo pavaldiniais buvo pavestas
darbas prie objektų. Mano pirmasis ministro pavaduotojas P.Liubertas koordinavo visų štabų darbą.
Miestų ir rajonų pareigūnams buvo nurodyta dirbti sustiprintu režimu“.9
Taigi, šie štabai buvo sudaryti siekiant kelių tikslų: dėl operatyvesnio sprendimų priėmimo ir
milicijos pajėgų reagavimo į įvykius ir dėl to, kad būtų nors kiek sumažintas krūvis Vilniaus miesto
milicijos pareigūnams. Taip pat buvo iš dalies sprendžiamos problemos dėl ryšio. Įvykių epicentru
tapus Aukščiausiosios Tarybos prieigoms, svarbiausiu VRM „atramos tašku“ virto L.Vasiliausko
vadovaujamas štabas AT prieigose.
Liutauras Vasiliauskas:
„Štabo branduoliu tapo VRM Profilaktikos tarnybos valdybos, kuriai tuomet vadovavau,
pareigūnai – R.Senovaitis, A.Medelis, S.Kamarauskas, A.Medelis ir kiti. Mums aktyviai talkino ir
7

„Respublika“, 1991, Nr.7, sausio 11d.
„Vilniaus OMON-as: iki ir po viduržiemio“, Z.Džavachišvilis, Vilnius, „Gairės“, 2001
9
„Pirmoji Vyriausybė. 1990-1991“, Vilnius, „Pradai“, 2000
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kriminalinės paieškos darbuotojai, tačiau jie daugiau dėmesio skyrė savo specifikai. Pačią AT
saugojo įvairi publika: AT apsaugos skyriaus darbuotojai, besiformuojančios SKAT pareigūnai ir
šiaip savanoriai, tarp kurių, ypač atvykusių iš Kauno, atpažinau nemažai žinomų kriminalinio
pasaulio atstovų. Kai kurie iš jų budėjo net su vokiškais antrojo pasaulinio karo laikų automatais
rankose… Visoms šioms jėgoms koordinuoti buvo įsteigtas bendras štabas, kuriam vadovavo
Z.Vaišvila. Kartu su A.Butkevičiumi ir A.Skuču jo nariu buvau ir aš. Beje, dėl kai kurių dalykų
tiesiog pasibaisėjau: tie AT gynėjai, gamindami „Molotovo kokteilius“, užpylė žibalu visus
koridorius, būtų pakakę vienos žiežirbos, kad viskas užsiliepsnotų. Pasakiau apie tai Z.Vaišvilai ir
A.Butkevičiui, perspėjau dėl galimų pasekmių…“

Nepavykus užimti Aukščiausiosios Tarybos „Jedinstvo“ draugovininkų ir minios jėgomis,
pirmuoju smuiku Maskvos diriguojamame orkestre ėmė griežti kariškiai, pradėjo planingą Lietuvos
valdžios supimo operaciją.
Sausio 11 d. kariškiai perėjo prie aktyvesnių veiksmų: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje
buvo užimtos KAD priklausančios patalpos, Nemenčinės TV retransliacijos centras, Vilniaus TV
stotis, taip pat sostinės geležinkelio stotis, užblokuotas Vilniaus oro uostas. LKP (TSKP) ideologas
J.Jermalavičius paskelbė, kad Lietuvoje įsteigtas „Nacionalinio gelbėjimo komitetas“.
Kitą dieną, sausio 12-ąją, prasidėjo intensyvus karinės technikos judėjimas sostinėje.
Kariškiai užėmė dar kelis pastatus, tarp jų – Policijos akademijos korpusą Valakampiuose ir ten pat
esančią OMON-o bazę. Į promaskvietiškų jėgų pusę su ginklais ir technika perėjo apie 30 OMON-o
karių, vadovaujamų vado pavaduotojo B.Makutynovičiaus.10
Tą pačią dieną vidaus reikalų ministras M.Misiukonis pasirašė įsakymą Nr.5 a/s „Dėl
Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Ypatingosios paskirties milicijos dalinio
darbuotojų atleidimo iš tarnybos“.11 Skubus tokio radikalaus sprendimo priėmimas buvo padiktuotas
ne vien politinio ar moralinio įvertinimo būtinumu. Naudodamos OMON-o skilimo kortą, priešiškos
Lietuvai jėgos dar atkakliau nei anksčiau ėmė agituoti pereiti į jų pusę šalies milicijos pareigūnus,
todėl VRM privalėjo ryžtingai pademonstruoti dvejojantiems (tokių, nors ir nedaug, vis dėlto buvo),
kokia bus reakciją į bandymą pasekti grupės omonininkų pavyzdžiu.
Buvęs vidaus reikalų ministras generolas majoras Marijonas Misiukonis prisimena:
„Dar 1991-ųjų sausio pradžioje TSRS specialiosios tarnybos mėgino kalbinti kai kuriuos
vidaus reikalų sistemos pareigūnus pereiti į priešingą pusę. Tikslas buvo aiškus: paskelbus pasauliui
apie VRM skilimą, imtis atitinkamų žingsnių formuojant alternatyvinę ministeriją, atleidžiant
ištikimus Lietuvai VRM vadovus. Be to, šios idėjos autoriai tikėjosi „užkrečiančio“ pavyzdžio, ypač
10

11

„Vilniaus OMON-as: iki ir po viduržiemio“, Z.Džavachišvilis, Vilnius, „Gairės“, 2001.
Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas 99, apyrašas 2, byla 17.
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po to, kai sausio 12 d. į TSRS pusę perėjo dalis Ypatingosios paskirties būrio (OMON-o),
vadovaujama vado pavaduotojo kapitono B.Makutynovičiaus, bei grupelė patrulinės tarnybos
pareigūnų, vedamų V.Roščino (pastaroji grupė prisijungė prie OMON-o kiek vėliau,- aut.).
Sausio 13 d., prasidėjus aktyviems kariškių veiksmams užimant TVR komiteto pastatą ir
televizijos bokštą (po to turėjo sekti geležinkelio stotis, tarptautinė telefono stotis, Vyriausybės
pastatas ir t.t.), VRM štabus užgulė milžiniškas krūvis organizuojant žmonių gynimą nuo kariškių.
Visiems VRM vadovams, atsižvelgiant į sudėtingą situaciją ir, konkrečiai, į tai, jog kariškiai nuolat
užblokuodavo policijos ryšio dažnius, buvo suteikta teisė savarankiškai spręsti kylančius klausimus.
Naktį iš sausio 13-osios į 14-ąją desantininkai keliais sunkvežimiais buvo atvykę ir prie VRM
pastato dabartinėje Šventaragio gatvėje, tačiau pamatę, kad pastatą (su kone metro storumo
sienomis) pagal visas taktikos taisykles gina neblogai ginkluoti Ypatingosios paskirties policijos
būrio pareigūnai, likę ištikimi Lietuvos Respublikai, šturmuoti VRM nesiryžo.“

Iš tikrųjų, šturmo atveju VRM pastatas anksčiau ar vėliau būtų paimtas – jėgos vis dėlto
buvo, švelniai tariant, nelygios. Bet tikroji galimos pergalės kaina sustabdė kariškius: ministerijos
pastato koridoriuose jie suskaičiuotų šimtus lavonų, daugiausia desantininkų, nes besiginantieji
visuomet turi pranašumą. Be to, YPPB pareigūnai buvo pasiryžę gintis iki paskutinio šovinio, apie
tai turėjo žinoti jų buvę kolegos iš OMON-o ir perspėti puolančiuosius apie pasekmes. Tąnakt
M.Misiukonis, atėjęs pas YPPB vyrus, atvirai pasakė suprantąs, jog jie tapo policininkais ne tam,
kad kariautų su reguliaria kariuomene, todėl kiekvienas, kol ne vėlu, gali išeiti ir jokiu būdu nebus
už tai smerkiamas. Užtat likusieji privalo žinoti, kad gyvųjų po šturmo tikriausiai neliks. Iš rikiuotės
neišėjo nė vienas…
Jau 2001 m. savaitraštis „Sargyba“ išspausdino tuometinio YPMB vado Eriko Kaliačiaus
prisiminimus:
„Ypatingos paskirties milicijos padalinys turėjo ir kitų užduočių (pavyzdžiui, kova su
organizuotu nusikalstamumu), tačiau tuo metu visos pajėgos buvo nukreiptos užtikrinti viešąją
tvarką. Manau, padalinio pastangomis buvo išvengta didesnės konfrontacijos, kraujo praliejimo…
… Sausio 10 d. buvo duota komanda saugoti VRM pastatą… Po įvykių Rygoje, kai buvo
užgrobta Latvijos vidaus reikalų ministerija, Lietuvoje taip pat buvo tikimasi panašaus scenarijaus.
Apžiūrėjome VRM pastatą, nustatėme „silpniausias“ vietas, pro kurias lengviausia pakliūti į
vidų, ėmėmės saugumo priemonių. Ant kai kurių langų buvo uždėtos grotos, paaukštinta tvora,
uždaryti kai kurie įėjimai į pastatą, įvestas griežtas leidimų režimas. Kiekvienas į ministeriją atėjęs
asmuo, nepaisant, jog tai buvo suderinta su vienu ar kitu VRM darbuotoju, buvo tikrinamas, kad
neįsineštų ginklų ar kitų priemonių. Tarnyba buvo organizuojama karinės padėties sąlygomis,
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pareigūnai neišeidavo iš ministerijos. Buvo pastatytos lovos: vieni ilsėjosi, kiti tuo metu budėjo
postuose…
VRM pastate buvo apie 60 žmonių. Visos pozicijos buvo išdėstytos pagal planą. Šturmo
atveju man buvo suteikta teisė priimti bet kokį sprendimą. Pats vidaus reikalų ministras pasakė:„Tu
atsakingas už apsaugą – tu ir spręsk“… Nuo sausio 10 iki 15 dienos buvau tik ministerijos patalpose.
Žiūrėjome televizorių, klausėmės pranešimų, žinojome situaciją.

1991-ųjų sausio 13-osios naktis prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato Vilniuje. Policija
nuolat buvo tarp žmonių ir desantininkų.
Sausio 13-ąją, iškart po vidurnakčio, prie VRM pastato atvažiavo ginkluotų desantininkų
sunkvežimis… Mes sunkvežimiu ZIL užtvėrėme įėjimą į VRM. Už ZIL-o buvo pasislėpę ginkluoti
mūsų pareigūnai. Viduje tarp pirmo ir antro aukšto buvo įrengtas kulkosvaidžių postas. Snaiperiai
stovėjo antrame ir trečiame pastato aukštuose. Pagrindinės pajėgos buvo sutelktos prie įėjimo.
Kieme postas buvo prie tvoros…
Sunkvežimis su desantininkais išstovėjo iki 4 val. 30 min. Tai buvo kulminacija. Matyt, buvo
sprendžiama: šturmuoti ar ne.
Mes tuomet klausėmės informacijos, išgirdome apie aukas, norėjosi padėti žmonėms, eiti į
karščiausius taškus, bet turėjome vykdyti ministro įsakymą – privalėjome saugoti VRM pastatą. Ne
visi ištvėrė. Buvo tokių, kurie metė pažymėjimus pasakę, jog jiems svarbiau šeima, gyvybė.
Juokingai atrodė tie, kurie, besikeičiant situacijai, vos ne kas valandą persisegdavo antpečius. Yra
tokių žmonių, kurie tada pabėgo, o dabar dirba vidaus reikalų sistemoje, tik nenoriu vardyti jų
pavardžių.
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Noriu prisiminti ir geru žodžiu paminėti buvusį YPMP būrio vadą R.Krasauską, dabar (2000
m.– aut.) vidaus reikalų sistemoje dirbančius A.Jankauską, S.Butko, T.Sasnauską, R.Guščią,
H.Šliažą – visų nė nesuminėsiu“…12

1991-ųjų sausio-vasario mėnesiais VRM pastatą nuolat saugojo Ypatingosios paskirties
policijos būrio pareigūnai.
… Tokiomis ekstremaliomis sąlygomis, ypač kai prie AT susibūrė apie 20 tūkstančių
žmonių, vien sostinės milicijos pajėgų aiškiai buvo per maža viešajai tvarkai užtikrinti, todėl AT
prieigos buvo paskelbtos „VRM įtakos zona“, buvo nuspręsta komandiruoti į Vilnių milicijos
pajėgas iš visų Lietuvos rajonų.
Liutauras Vasiliauskas:
„Mūsų štabui teko organizuoti pareigūnų budėjimą, apgyvendinimą, maitinimą, nustatyti
patruliavimo maršrutus, ryšį ir t.t. Komandiruotųjų būstinė buvo dabartiniame Aukščiausiojo teismo
pastate. Tą naktį, kai skilo OMON-as, man teko palydėti didelę grupę baigusių sunkią pamainą
12

„Sargyba“ Nr.2, 2001.01.13 „Dėkingas tiems, kurie nepabūgo“.
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milicininkų iš Kauno nakvynei, kuri buvo numatyta kaip tik OMON-o bazėje Valakampiuose. Palikęs
juos poilsiui išvykau ir netrukus sužinojai, kad bazė užgrobta omonininkų ir desantininkų, kauniečiai
sumušti, iš jų atėmė ginklus ir t.t. Man tai buvo tam tikras šokas. Pailsėjo, vadinasi…“

Sausio 12 d. įvyko VRM vadovybės, valdybų, skyrių, savarankiškų padalinių viršininkų
pasitarimas. Ministro pirmasis pavaduotojas P.Liubertas tuomet pasakė: „Ačiū visiems mūsų
sistemos darbuotojams, kurie liko ištikimi savo pareigai šiomis sunkiomis Lietuvai dienomis. Šios
dienos parodė, kas ko vertas, kas ką sugeba. Ne dėl konjunktūrinių dalykų mes turime dirbti. Ne
agituoti vienas kitą, aiškintis, kur ir su kuo privalome šiandien būti. Mūsų pareiga – ginti žmogų,
užtikrinti sąlygas, kad jis galėtų laisvai reikšti savo pažiūras, saugoti jo sveikatą ir gyvybę“.
Jeigu tomis dienomis Lietuvos milicijos (policijos) pareigūnams ko nors ir trūko, tai tik ne
sąmoningumo, pilietiškumo, patriotizmo… Tai jautėsi ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje.
Vytautas Grigaravičius, 1991 m. – Alytaus miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus
viršininkas, milicijos papulkininkis:
„Per sausio įvykius, siųsdamas mūsų darbuotojus į Vilnių, nusižengiau griežtam VRM
nurodymui neišduoti vykstantiems pareigūnams ginklų. Kadangi jų misija buvo tikrai pavojinga,
pagalvojęs leidau pasiimti tarnybinius pistoletus savigynai.
Gavę nurodymą imtis priemonių turimų ginklų apsaugai komisariato užėmimo atveju,
išnešėme iš komisariato patalpų ir gerai paslėpėme visus tarnybinius žurnalus, ginkluotę, šaudmenis
ir techniką išdalijome darbuotojams be jokių parašų, kad nebūtų įkalčių sulaikymo atveju. Pavojui
išnykus, visa ginkluotė buvo atnešta į komisariatą iki paskutinio šovinio. Nepasitaikė nė vieno
nesąžiningo policininko, kuris tikrai galėjo niekieno nekontroliuojamas pasilikti pistoletą, automatą
arba šovinių. Toks žmonių sąmoningumas tada labai maloniai nuteikė…
Prisimenu ir tokį atvejį: kai sausio 13 d. visi buvome pakelti ant kojų dėl paskelbto aliarmo,
pas mane atėjo vienas alytiškis, mūsų buvęs darbuotojas, tuomet dirbęs Birštone. Atsimenu jo
pavardę – Eidukaitis… Sako, komisare, kokia bus mano užduotis? Mat, Birštonas toli, o delsti
negalima. Kokių vis dėlto puikių žmonių yra…“
Prie Aukščiausiosios Tarybos tomis dienomis nuolat budėjo ir Lietuvos policijos akademijos
klausytojai. Beveik dvi savaites, nuo pat pirmųjų mitingų prie Aukščiausiosios Tarybos, būsimieji
policininkai po dvyliką valandų, nuo 8 ryto iki 8 vakaro, vykdė savo pareigas. Vakare juos
pakeisdavo vyresnieji kolegos, atvykę į Vilnių iš visų Lietuvos miestų ir rajonų. LPA štabas buvo
įsikūręs pačiame AT pastate, kur savo eilės budėti gatvėse laukdavo dešimtys jaunuolių, kuriems
vadovavo jų dėstytojai, tarp jų majoras R.Petruškevičius, kapitonai A.Balzaris, V.Račkus.
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Vienas jaunas „akademikas“ tuomet pasakojo žurnalistams: „…Vienus mitinguojančius
reikėjo atskirti nuo kitų. Mes išsirikiavome. Į mus spjaudė, visaip šaipėsi, net antpečius bandė
nuplėšti. Iškentėme. Visi. Policijos akademijoje mokosi ir rusai, ir lietuviai, ir ukrainiečiai, ir jie visi,
prisiekę Tėvynei, liko savo postuose, nepasitraukė.
Jei anksčiau kildavo ginčų tarp karininkų ir klausytojų – kodėl būtent aš turiu budėti, o ne kas
kitas – tai dabar jokių nesutarimų, atsikalbinėjimų. Viena grupė klausytojų dvi dienas buvo rezerve,
tai pasipylė priekaištai: kodėl vieni jau antrą dieną saugo žmones, o mums neleidžia.“
LPA klausytojai ginklų, žinoma, neturėjo. „Bananų“ irgi truko,- praktiškai viena lazda
penkiems. Kraujas prie AT, laimė, nebuvo pralietas, nors sudėtingų situacijų ir čia būta per akis.
Sausio 13-ąją, tankams riedant po tiltu, budėję „akademikai“ pastebėjo ant tilto grupę paauglių su
benzino buteliais rankose. Puolę ten, LPA klausytojai sustabdė jaunuolius nuo neapgalvotų veiksmų,
apie kurių galimas pasekmes net ir dabar baisu pagalvoti.
Nepaisant įtampos, nuolatinio pavojaus, atmosfera minioje aplink AT buvo rami, policininkų
atžvilgiu žmonės buvo nusiteikę labai draugiškai, daugelis kreipdavosi į uniformuotus vyrus su
„vyčiais“ kepurėse: „Jūs – mūsų vienintelė viltis“. Deja, kiek kitaip į miliciją žvelgė šalies valdžia,
kurios ankstesnį nepasitikėjimą „raudonu ministru“ dar labiau paaitrino OMON-o skilimas.
Liutauras Vasiliauskas:
„Tomis dienomis, kai vadovavau laikinajam VRM štabui, buvau nuolat tardomas AT vadovų
dėl numatomų VRM veiksmų: o ką mes veiksime vienu ar kitu atveju, o kur šiuo metu yra ministras,
o kur jo pavaduotojai? Tapau tiesiog VRM įkaitu Aukščiausiojoje Taryboje…
Nervinė įtampa buvo didžiulė, ypač sausio 12-13 dienomis, kai nuolat laukėme šturmo. Pro
AT rūmus judėjo tankų kolonos, iš TV bokšto pusės girdėjosi pabūklų šūviai, jau žinojome apie
įvykius prie TV pastato Konarskio gatvėje, apie aukas. Kiek žinau, kai ministro pavaduotojas
V.Zabarauskas savo akimis pamatė, kas vyksta prie TV pastato, jam pasidarė bloga. Niekas
neabejojo, kad kitas taikinys – Aukščiausioji Taryba. Prisipažinsiu, tada net norėjosi, kad jau
greičiau viskas prasidėtų, nes laukimas dažnai yra baisesnis už patį įvykį. Slogų įspūdį paliko
kunigo R.Grigo surengtos mišios AT posėdžių salėje: tai atrodė tarsi paskutinė malda prieš mirtį…
Suprantama, AT apsaugos vyrai vykdė savo priemones – žvalgybą, snaiperių paiešką ir t.t. Bet darė
tai kartais labai nemokšiškai, rizikuodami sukelti provokacijas. Ne kartą sakydavau A.Skučui, kad
šitaip veikti negalima, neapdairūs veiksmai gali iššaukti velniai žino ką…Visa tai atspindi ir mūsų
štabo dienoraštyje“…

Apie žymųjį VRM pareigūnų dienoraštį, kurį patys budėję prie Aukščiausiosios Tarybos
milicininkai neoficialiai pavadino „Kruvinoji puota“, verta papasakoti atskirai. Šiuose sąsiuviniuose
trumpai užfiksuota visa informacija, visa policijos pareigūnų veikla 1991-ųjų sausio dienomis. Be
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jokios abejonės, ateis laikas, ir šis dokumentas turės istorinę vertę. Pateikiame (su nedidelėmis
kupūromis, neredaguojant) kelias ištraukas iš daugelio žmonių kruopščiai pildytų sąsiuvinių:
Sausio 11 d.
1.0 val. Gautas signalas apie karinės technikos judėjimą Pabradės rajone.
2.15 VRM budintis pranešė, kad Antakalnio gatvės pradžioje girdisi, kaip važiuoja sunkioji
karinė technika, yra duomenų, jog šiandien šturmuos televiziją, telegrafą, Spaudos rūmus…
2.47 Gautas pranešimas, kad Spaudos rūmų link važiuoja ginkluoti kariškiai…
3.00 Prie Šiaurės miestelio – 7 tankai ir šarvuočiai. Mieste pasirodė TSRS VRM „džipai“,
bandė užblokuoti operatyvinę mašiną…
5.00 Iš Trakų VRS atvyko 25 darbuotojai.
6.40 Į VRM atvyko Kauno raj. VRS darbuotojai.
7.10 Atvyko 80 Policijos akademijos klausytojų.
7.45 Iš Varėnos ir Jonavos VRS atvyko po 25 žmones.
8.15 VAI pranešė, kad darbininkų kolonos – „Vilmos“ gamyklos – 1000 žmonių, Suvirinimo
gamyklos – 300 žmonių, „Neries“ gamyklos – 500 žmonių – patraukė centro link.
8.25 Rūmus (AT,- aut.) apsupo minia žmonių, tarp jų ir policijos darbuotojai.
8.45 Gautas pranešimas, kad Gedimino prospektu juda didžiulė kolona…
9.00 Demonstrantai apsupo rūmų gynėjus, policininkus.
9.05 VAI praneša, kad Vivulskio gatve centro link juda apie 1000 žmonių…
9.15 Atvyko Akademijos papildomas žmonių rezervas.
9.30 Prie Aukščiausiojo teismo atvyko kariškių mašina.
10.05 VAI pranešimas: iš karinio miestelio išvažiavo 2 šarvuočiai; vienas blokuoja Verkių
gatvę, kitas pasuko į buvusią autobusų stotį, pastatė sargybą prie savo bendrabučio. Verkių gatvė
blokuota.
10.25 Kilo konfliktas dėl raudonos vėliavos iškėlimo…
10.50 Atvyko rezervas iš Kauno VRV.
11.00 Kariškiai su šarvuočiais prie telefono stoties Viršuliškėse, Ozo gatvėje. Buvęs
SDAALR užimtas kariškių ir jų kontroliuojamas.
12.25 Praneša VAI: prie Spaudos rūmų šarvuočiai, 3 mašinos kareivių. Šaudyta iš
automatinio ginklo, tikriausiai tuščiais šoviniais (deja, šių „tuščių“ šovinių pėdsakai ir šiandien
matyti ant Spaudos rūmų frontono,- aut.)…
12.35 Piketuotojai pajudėjo Katedros link. Konflikto paliekant aikštę metu nukentėjo keletas
policininkų. VRM budintis pranešė: peršautas Krašto apsaugos departamento darbuotojas Vytautas
Lukšys.
16.38 Z.Vaišvila pranešė, kad kariškiai gavo nurodymą „išvalyti“ aikštę.
17.10 Atvyko papildymas iš kitų rajonų.
17.45 Pranešė per radiją, kad Antokolskio gatvėje užimtas medžiotojų ginklų sandėlis…
20.10 Susitarta su Z.vaišvila, kad per informacijos biurą pakvies prie svarbiausių objektų po
500 žmonių.
20.20 Nepriklausomybės aikštėje žmonės pradėjo kūrenti laužus, šildytis…
22.30 Atvyko pamaina budėti: iš Alytaus VRS – 25 žmonės, iš Marijampolės VRS – 25
žmonės…
Sausio 12 d.
0.40 Ypatingosios paskirties milicijos būrio budintysis pranešė, jog kariškiai užėmė Krašto
apsaugos departamento pastatą Kosciuškos gatvėje…
1.40 Praneša VAI: šarvuočiai prie Pedagoginio instituto.
2.10 Nepriklausomybės aikštėje koncertas, žmonių judėjimas sumažėjo…
2.45 Prie YPMB pastato Valakampiuose 2 šarvuočiai. Su būriu nėra ryšio,- praneša VRM
budintis…
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4.19 Atvyko milicijos majoras Viktoras Kondrackas, pabėgęs iš YPMB dislokacijos vietos.
4.50 Pranešta, jog 7 šarvuočiai su ginkluotais kareiviais juda Policijos akademijos link.
5.00 Minėti šarvuočiai supa Policijos akademiją (filialą Valakampiuose,- aut.).
6.20 Atvyko klausytojai iš Policijos akademijos.
7.50 VAI pranešimas iš Valakampių: Antakalnio gatve centro link važiuoja šarvuočiai ir
YPMB mašina. Radijo ryšys trukdomas…
8.10 Iš įvairių Respublikos rajonų atvyksta milicijos darbuotojai.
10.20 VRM budintis praneša telefonu: prie Policijos akademijos vėl pasirodė šarvuočiai.
10.45 Pro AT pastatą pravažiavo 3 kariškos mašinos…
14.10 Atvežė pietus.
14.30 Virtuvė išvažiavo. 10 žmonių liko nevalgę…
16.40 Pranešimas per radiją: kariškių akcijos prie radijo relinių linijų bokšto Mindaugo
gatvėje…
21.55 Gauta informacija, jog „atskilusi“ YPMB dalis (32 žmonės) ruošia kreipimąsi į
žmones, organizacijas, raginantį kurti grupes, kviesti buvusių Tarybų ir Spalio rajonų VRS pereiti į
jų pusę…
Sausio 13 d.
0.05 Žmonių judėjimas iš Nepriklausomybės aikštės Vyriausybės rūmų link. Apie 50 žmonių
bandė užimti Vyriausybės rūmus. Du iš jų sulaikyti. Užėmimo iniciatorius Janovič iš Skaičiavimo
mašinų gamyklos.
0.35 Žmonių judėjimas prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Į AT iš minios atėjo išrinkti
atstovai. Pora iš jų – girti. Tie patys asmenys buvo ir prie Vyriausybės rūmų.
01.30 Tuneliu J.Žiugždos gatvės link juda 13 tankų ir 4 šarvuočiai.
01.40 Didelė tankų ir šarvuočių kolona važiuoja Kosmonautų prospektu. Panerių tankų
kolona juda Vingio parko link.
(Čia įvykių chronologija trumpam nutrūksta. Nepažymint laiko užregistruota, jog
Konarskio gatvėje, prie TVR pastato, vaikšto juodus kaklaraiščius pasirišę žmonės ir iš begarsių
pistoletų šaudo į žmones. Trumpas įrašas padarytas tik 4.30 val.).
4.30 11 užmuštų, apie 100 sužeistų.
5.00 Po Liubarto tiltu slapstosi 10 juodai vilkinčių žmonių…
5.20 Prie statybų pastebėta 11 civilių, ginkluotų automatais. Miniai pajudėjus link jų, pabėgo.
8.00 Prie AT rūmų statomos barikados.
8.41 Žmonės prie AT rūmų ruošiasi sutikti ateinančių „jedinstvininkų“ minią…
9.05 Sulaikytas ginkluotas žmogus: kaukė, karabinas, rastas užsienio pasas…
9.19 Nepriklausomybės aikštėje apie 50 tūkstančių žmonių. Nešami blokai barikadoms.
9.56 Neaišku, kur A.Šimėnas, manoma, kad pagrobtas. G.Vagnorius paskirtas
Premjerministru, Z.Vaišvila – vicepremjeru.
10.00 Mieste jau paskelbta komendanto valanda (LKP klaidina liaudį).
10.12 Kolona šarvuočių ir sunkvežimių – iš viso apie 13 – artėja prie AT rūmų…
10.19 Ta pati kolona išvažiuoja iš tunelio ir suka Kauno link (psichologinis spaudimas).
10.23 Atokiau nuo minios, susirinkusios prie AT, driokstelėjo šūvis.
10.40 Aplink AT rūmus – apie 100 tūkstančių žmonių. Lyja…
12.09 Kariškių kolona važiuoja Konarskio gatvės link.
12.15 Žmonių susibūrimas prie Žvėryno tilto. Sužinomos ir viešai paskelbiamos pirmosios
žuvusiųjų pavardės.
12.25 Į AT atvyksta Oleinikas, Dementjevas ir Ter-Petrosianas. Juos lydi K.Uoka, o
persekiojo šarvuočiai.
14.30 VRM budintis informuoja: prie televizijos bokšto žmonės prieina prie kareivių
pavojingai arti.
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15.27 Iš nepilnamečių kolonijos Sniego gatvėje pabėgo apie 100 nuteistųjų ir bėga
Nepriklausomybės aikštės link…
17.01 Gauta informacija apie cheminių medžiagų panaudojimą. Rūmuose paskelbta kovinė
parengtis…
22.45 Atvyksta pastiprinimas iš Kauno rajono VRS.
23.20 Z.Vaišvila telefonu pranešė, jog gautas signalas, kad TV bokšte šauliai ruošiasi užpulti
desantininkus.
…
Savaime suprantama, dalis pranešimų, kuriuos uoliai fiksuodavo milicijos pareigūnai,
ilgainiui nepasitvirtindavo arba buvo ne visai teisingai interpretuojamos gausių pranešėjų, todėl
laikyti juos istoriniais faktais, nepatikrinus iš kelių šaltinių, tikrai būtų buvę nerimta. Tačiau VRM
savaitraštis „Liaudies sargyboje“, „karštomis pėdomis“ publikavęs ištraukas iš dienoraščio, siekė
kito tikslo,– parodyti skaitytojams tų dienų dvasią, nuotaikas, aplinką. Ir iš karto užsitraukė ministro
M.Misiukonio rūstybę: perskaitęs laikraštyje apie aukščiau paminėtus paslaptingus „žmones juodais
drabužiais“, ministras stvėrėsi už galvos ir netrukus (1991.01.31) pasirašė įsakymą Nr.30 „Dėl
publikacijos laikraštyje „Liaudies sargyboje“ „Kruvinųjų dienų kronika“:
„Š.m. sausio mėn. laikraštyje „Liaudies sargyboje“ Nr.4 (849) ir Nr.5 (850) buvo
išspausdintas operatyvinės grupės dienoraštis apie 1991 m. sausio mėn. 11-13 dienos įvykius
Vilniuje su rubrika „Kruvinųjų dienų kronika“.
Šioje publikacijoje chronologine tvarka pateikiami įrašai padaryti operatyvinės grupės
dienoraštyje apie gautą informaciją sausio 11-13 dienomis.
Medžiagos pateikimas iš šio dienoraščio kaip įvykių kronika neatitinka įvykių raidos,
klaidina skaitytoją ir iškreipia faktus.
Įsakau:
1.

„Liaudies sargyboje“ laikraščio redaktorių vidaus tarnybos papulkininką Joną

Dambrauską už neatidumą spausdinant laikraštyje medžiagą, kuri pateikiama kaip oficialus VRM
dokumentas įspėti.
2.

Įpareigoti „Liaudies sargyboje“ laikraščio redaktorių pateikti artimiausiame

laikraščio numeryje patikslinimą dėl išdėstytų publikacijoje „Kruvinųjų dienų kronika“ faktų“.
Nesunku suprasti, dėl ko nerimavo ministras: šios tikrai anksčiau laiko išspausdintos eilutės
(kaip, beje, niekam neužkliuvęs LPA klausytojo pasakojimas apie jaunuolius su „Molotovo
kokteiliais“) iš esmės galėjo tapti propagandiniu ginklu svetimose rankose, esą, kariškių veiksmai
tebuvo atsakas į smogikų provokacijas ir pan. Šiandien, nesigilinant į detales, galima konstatuoti,
kad tuomet tikrai ne visi Lietuvos gynėjai buvo „taiki minia“ – kai kurių šalies tarnybų (AT
Apsaugos skyriaus, VSD, VRM) pareigūnai vykdė operatyvinę bei kitokią veiklą, skirtą
maksimaliai sumažinti priešo galimybes perlaužti situaciją savo naudai.
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Apie tai byloja ir Vidaus reikalų ministerijos archyvuose saugomi tikrai įdomūs dokumentai,
tokie, kaip du žemiau pateikiami įsakymai:
„1991.02.08 Nr.35 „Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo“.
1990 m. gruodžio 27 d. Vidaus reikalų ministerijos budėtojų dalies viršininko padėjėjui –
Orginspekcinio skyriaus budėtojų poskyrio operatyviniam budėtojui milicijos papulkininkiui
Sadauskui A.J. už tiesioginių pareigų nevykdymą, gavus pranešimą apie karinės automašinos su
kovinėmis raketomis nuvarymą, dėl ko nebuvo organizuota savalaikė nuvarytos automašinos
paieška, buvo pareikštas papeikimas.
Po šios drausminės nuobaudos paskelbimo milicijos papulkininkis Sadauskas A.J. padarė
reikiamas išvadas ir stropiai atlieka savo tarnybines pareigas. Be to, atsižvelgiant į jo pareikštą norą
išeiti į pensiją dėl amžiaus ir ištarnautą VRM organuose nustatytą laiką,–
Įsakau:
Drausminę nuobaudą, pareikštą 1990 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos VRM
įsakymu Nr.343 milicijos papulkininkiui Sadauskui Albinui, Jono – panaikinti.
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“.
Kitas įsakymas – ta pačia tema:
„1991.03.21 Nr.90 „Dėl milicijos kapitono A.Dailydos drausminės nuobaudos nuėmimo“.
1990 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos VRM įsakymu Nr.343 dėl nesavalaikės
nuvarytos automašinos KAMAZ su 16 kovinių raketų „žemė-oras“ paieškos organizavimo LR
VRM Orginspekcinio skyriaus budėtojų dalies inspektoriui-budėtojui milicijos kapitonui
A.Dailydai buvo pareikštas papeikimas.
A.Dailyda teisingai ir savikritiškai įvertino savo poelgį ir sąžiningai dirbdamas nusipelnė,
kad jam pareikšta nuobauda būtų nuimta…
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“13.
Žinoma, norint ir dabar galima išsiaiškinti, kur dingo nei daug nei mažai – 16 kovinių rusų
raketų, neskaitant KamAZ-o: ar girti praporščikai kam pardavė, ar besikuriančios Lietuvos
specialiosios tarnybos atliko puikią operaciją, aprūpindamos šiuo bei tuo būsimąją Lietuvos
kariuomenę. Kaip ir daugelis panašių arba dar įdomesnių. Tad suprantama, kodėl milicija
„neskubėjo“ tirti tokios neeilinės vagystės. Bet tai – atskiro, specialaus tyrimo objektas. Be
abejonės, toks tyrimas turi būti ir bus kada nors atliktas ir Lietuva nemažai sužinos apie tuos, kurie
kovojo už jos laisvę nuolat rizikuodami ne tik antpečiais ar net laisve, bet ir gyvybe.
Teisybės dėlei galima paminėti ir kitą ministro M.Misiukonio įsakymą, liudijantį, kaip
nederėjo vykdyti savo pareigas:
„1991 m. sausio 22 d. Nr.14 „Dėl milicijos majoro J.Prokopovič drausminio nubaudimo“.
13

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 2 tomas.
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1991 m. sausio 11 d., apie 17 val. TSRS ginkluotųjų pajėgų kariškiai įsiveržė į Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos patalpas ir iš ten esančio sandėlio pagrobė
medžioklinius šautuvus, šaudmenis ir kitus medžioklės reikmenis.
Šie veiksmai buvo atlikti dalyvaujant Lietuvos Respublikos VRM Viešosios tvarkos
apsaugos valdybos tarnybos skyriaus vyresniajam inspektoriui milicijos majorui J.Prokopovičiui,
kuris nesiėmė visų galimų priemonių užkirsti kelią šiam nusikaltimui,–
Įsakau:
Už netinkamus veiksmus vykdant tarnybines pareigas Lietuvos Respublikos VRM Viešosios
tvarkos apsaugos valdybos tarnybos skyriaus vyresnįjį inspektorių milicijos majorą Prokopovič
Jaroslavą Matvejevičių pažeminti pareigose, paskiriant tolesnei tarnybai ne centriniame vidaus
reikalų ministerijos aparate“.14
Beje, 1991 m. sausį būta ir kuriozinių atvejų, nors jų pasekmės kai kuriems pareigūnams
buvo anaiptol ne linksmos. Pavyzdžiui, pasinaudodami tam tikra suirute ir sumažėjusia kontrole,
sausio dienomis „ginti Lietuvos“ bėgo net nuteistieji. Šitie „žygdarbiai“ sulaukė nevienodos šalies
valdžios ir VRM vadovybės reakcijos.
Liutauras Vasiliauskas:
„Kai pabėgo grupė nuteistųjų „kovoti už Lietuvą“, buvo paskelbta jų paieška, pakeltos ant
kojų visos milicijos pajėgos – mažai kas iš mūsų abejojo, kad politiniai įvykiai bėgliams, bent jau jų
daugumai, tėra tik pretekstas. Bet kažkokiam paieškos etape, mums pastebėjus, kad tai vis dėlto
nusikaltėliai, nuskambėjo tokia AT pirmininko V.Landsbergio frazė: „Taip, bet jie savi“. Tai buvo
tarsi „žalia šviesa“ panašiems veiksmams, bent jau milicija atsidūrė dar keblesnėje padėtyje: maža
buvo ankstesnio politinio spaudimo iš visų pusių, dabar ir nusikalstamos struktūros, spekuliavusios
patriotiniais jausmais, tarsi tapo „savos“ Lietuvos valdžiai. Žinoma, niekas nesakė, kad jų liesti
negalima, tačiau dviprasmybė kuriam laikui tiesiog pakibo ore…“

O štai „patriotų“ įvertinimas VRM akimis:
„1991.01.24. Įsakymas Nr.19 „Dėl Vilniaus ADK darbuotojų drausminės atsakomybės“.
1991 m. sausio 13 d. Vilniaus auklėjimo darbų kolonijoje įvyko grupinis (60) nuteistųjų
pabėgimas. Šiuo metu vykdoma 11 bėglių paieška. Grupiniam pabėgimui sąlygojo: aiškinamojo ir
individualaus auklėjamojo darbo stoka auklėtinių tarpe sudėtingomis visuomeninėmis politinėmis
sąlygomis Respublikoje; Pataisos reikalų departamento vadovybės nurodymo dėl organizavimo
auklėtinių klausymosi deputato A.Sakalo kreipimosi į nuteistuosius per radiją nevykdymas;
operatyvinės informacijos stoka apie ruošiamą nuteistųjų grupinį pabėgimą. 1990 metais įstaigoje
padaryti trys pabėgimai, du iš jų grupiniai. Auklėtinių tarpe stebima psichologinė įtampa. Vilniaus
14

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 1 tomas.
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ADK vadovų veikla … apsvarstyta operatyviniame pasitarime pas vidaus reikalų ministro
pavaduotoją…
Įsakau:
1.

Už neefektyviai organizuotą pavaldžių tarnybų darbą sustiprintos tarnybos

metu ir PRD direktoriaus nurodymo nevykdymą, Vilniaus ADK viršininkui vidaus tarnybos majorui
M.Koganui pareikšti papeikimą.
2.

Už abejingumą

įstaigos

likimui

sudėtingoje

visuomeninėje

politinėje

situacijoje, nusišalinimą atlikti tarnybines pareigas sustiprintos tarnybos metu ir aplaidumą
parenkant nuteistuosius į kolonijos aktyvą … Vilniaus ADK viršininko pavaduotoją auklėjamajam
darbui vidaus tarnybos majorą V.Vadoklį pažeminti užimamose pareigose.
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“.
Griežtus ir „paprastus“ papeikimus gavo dar keli ADK darbuotojai.
Iš viso sausio 13 d. pabėgo 61 nuteistasis (pabėgimo iniciatoriai – grupė kauniečių). Bėgliai
sumušė ir surišo tris auklėtojus ir prižiūrėtoją, minia per tvorą pasiekė laisvę. Pirmoji grupė, 20
žmonių, buvo sulaikyta tą pačią dieną, policijai užtvėrus Pylimo gatvę, kitus teko ieškoti kelias
paras. Iki sausio 21 d. buvo sulaikyti 49 bėgliai, iš jų du – net Baltarusijoje15. Per tą laiką kai kas iš jų
spėjo pavogti du automobilius ir pasikėsinti nužudyti žmogų. Jau 1991 m. rugsėjį tyręs šią bylą
Generalinės prokuratūros tardytojas S.Valaitis nutraukė ją, atseit, „bylos perdavimas teismui galėjo
sukelti didelį triukšmą. Pagaliau, toks pat sprendimas būtų priimtas ir teisme“. 16 Ką gi, šis
sprendimas stebuklingai sutapo su AT Pirmininko požiūriu…

… Savo kulminaciją 1991-ųjų žiemos įvykiai pasiekė sausio 13-osios naktį…
Skaitytojai tikrai sutiks, jog nėra prasmės dar kartą pateikti išsamios tų įvykių chronologijos
– tam skirta daug dėmesio, išleista nemažai knygų, sukurta dokumentinių juostų ir t.t. Tačiau mūsų
atkuriamos kronikos rėmuose tikrai verta prisiminti, kad didžiausius smūgius kartu su daugeliu
Lietuvos žmonių pirmieji patyrė būtent vidaus reikalų sistemos pareigūnai, kurie praktiškai
beginkliai atsidūrė akis į akį su ginkluotais iki dantų desantininkais prie TV bokšto ir TVR pastato,
buvo pasirengę ginti žmones prie Aukščiausiosios Tarybos, kitose vietose.
VRM štabui prie Aukščiausiosios Tarybos vadovavęs VRM Profilaktikos valdybos
viršininkas papulkininkis Liutauras Vasiliauskas tada pasakojo:
„Dažnai buvo blokuojamos mūsų ryšių priemonės, todėl kartais buvo sunku gauti ar perduoti
informaciją, teko nuolat keisti ryšio kanalus. Nekilo abejonių, kad policijos ryšį blokavo karinės
15

„Lietuvos rytas“, 1991.01.24 Nr.12 D.Rinkevičiūtė, „Bėgliai iš Sniego gatvės“.

16

„Respublika“ Nr.45, 1992.03.05, A.Kutrevičius, „Parlamento gynėjai ar tik bėgliai?“
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pajėgos. Vienu metu buvo užblokuoti iš karto visi kanalai. Tiesa, mūsų veiklą buvo bandoma
politizuoti: turiu galvoje kariškių bei juos palaikančių jėgų spaudos konferencijas, kur buvo
aiškinama, jog įvykiai klostosi būtent taip todėl, kad situacija nevaldoma, galėjo kilti masinės
riaušės. Kategoriškai pareiškiu: viskas buvo ne taip. Mes visiškai valdėme situaciją, laiku reagavome
į viską, kas mūsų kompetencijoje. Man asmeniškai dar nebuvo tekę taip lengvai, darniai dirbti su
žmonėmis. Tai buvo toks pareigos supratimas, tarpusavio ryšys, kurio niekaip neužblokuosi. O juk
žmonės suvažiavo iš visos šalies, visų miestų ir rajonų. Kai reikėjo atlikti kokį taktinį manevrą,
garsiakalbiu nesinaudojome: žmonės suprasdavo iš pusės žodžio, tuoj pat atsiliepdavo į visus
prašymus. Buvome gerokai sušalę, tad žmonės nuolat siūlė ir maisto, ir karštos arbatos, kavos…
Lietuvą užgriuvo didžiulė bėda, būtent todėl gimė tas tarpusavio ryšys, nes žmonės suprato,
kodėl mes ten, matė, kokie mūsų tikslai. Antra vertus, galvojama, kad masinės informacijos
priemonės turi kelti policijos autoritetą… Nieko panašaus – tik reali, konkreti veikla. Per šias dienas,
manau, su kaupu atgavome tai, ką buvome praradę anksčiau, ir būtinai reikia išsaugoti tą
pasitikėjimą… Jis turi likti ir tada, kai grįšime prie savo pagrindinės funkcijos – kovos su
nusikalstamumu…
Beje, sužinoję telefono numerį, mums skambino šimtai žmonių, siūlė pagalbą, norėjo priimti
nakvynei esančius aikštėje, pavalgydinti. Įdomu, kad dažniausiai skambino rusų tautybės žmonės.
Tokie skambučiai turbūt daug prasmingesni už bet kokią agitaciją ir propagandą. Bėda vienija, ir
įvairaus plauko politikai turėtų pagaliau suvokti, jog Lietuva yra viena, mes visi čia gyvensime. O
mūsų policininkai padarė labai daug, kad saugant viešąją tvarką nebūtų panaudotos „pažymėtos
kortos“…17
VRM budėtojų dalies duomenimis, sausio 13 d. 8.30 val. Vilniuje dirbo tokios milicijos
pajėgos: prie Aukščiausiosios Tarybos – 807 pareigūnai, prie užimto TV bokšto – 41, prie RTV
komiteto – 12. Tai – be rezervo ir besiilsinčių pamainų.
Per tragiškus sausio 13-osios nakties įvykius labiausiai nukentėjo Lietuvos policininkai,
saugoję Lietuvos radijo ir televizijos pastatą sostinės Konarskio gatvėje ir TV bokštą. Nemažai jų
buvo sužeisti desantininkų, šturmavusių minėtus pastatus. Keliolika pareigūnų buvo gydomi VRM
ligoninėje.
Tai Atskiro svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos vadovybės apsaugos dalinio prie
LR VRM inspektorius-budėtojas, vyresnysis leitenantas Ivanas Grincevičius, būrio vadas
leitenantas Vidimantas Vinevičius, jaunesnysis seržantas Aidas Dapkus, vyresnysis seržantas
Piotras Gnezdovas, jaunesnysis seržantas Eduardas Romašinas, vyresnysis seržantas Michailas
Zubenka, viršila Pranas Jazgevičius, vyresnysis seržantas Vladislavas Kozlovskis, eilinis Aidis
17

„Liaudies sargyboje“, 1991, Nr.3, sausio 14-20. „Ryšys, kurio neužblokuosi“.
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Skamarakas, taip pat Klaipėdos m. vidaus reikalų valdybos viršila Sigitas Pilkauskas, Šilalės r.
vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojas majoras A.Stonkus.
Sunkiausiai buvo sužeisti S.Pilkauskas (peršauta koja), I.Grincevičius ir P.Gnezdovas
(stipriai sumušti, sulaužyti šonkauliai).
Prisimena tuometinis VRM Apsaugos valdybos skyriaus viršininkas Bronius Sabalionis:
„… Atvykome prie televizijos bokšto, kai ten jau griaudėjo pabūklai, tratėjo automatai.
Bandėme, ir mums tai pagaliau pavyko, gyva grandine atskirti minią nuo desantininkų. Kitaip aukų
būtų šimtai – iki dantų ginkluoti kareivos buvo įdūkę lyg kraują užuodę žvėrys. Kai viskas kiek
aprimo, kreipiausi į šturmavusius bokštą, kad išleistų iš jo bent sužeistuosius. Man atšovė, jog tokių
ten nėra. O netrukus vilkte išvilko moteriškę, kuri tik pratarė:„Ten mano sūnus…“
Kai pro ausis švilpė kulkos, nebuvo kada galvoti apie save, savo šeimas, bijoti. Bet kai
atvykus prie AT rūmų išgirdome riedant sunkiąją techniką, mačiau, kaip bąla mano vaikinų veidai.
Kas tąnakt buvo prie bokšto – tas supras. Niekas nenori mirti, bet nė vienas nepabūgo, nespruko, visi
iki galo, dorai atliko savo pareigą“.18
1991 m. sausio 20 d. vidaus reikalų ministras M.Misiukonis raštu kreipėsi į LR AT
Prezidiumą, tarpininkaudamas dėl policijos pareigūnų S.Pilkausko, A.A.Guželio, I.Grincevičiaus,
P.Jazgevičiaus, E.Romašino, V.Vinevičiaus, pasižymėjusių ginant LTVR komitetą ir TV bokštą,
apdovanojimo Vyčio Kryžiaus ordinais.19
Vyčio Kryžiaus ordiną, įsteigtą dar 1919 metais, Aukščiausioji Taryba nutarė atkurti iškart
po sausio tragedijos. Pirmieji juo (1-ojo laipsnio) buvo po mirties apdovanoti žuvusieji sausio 13-ąją
Vilniuje. Bet pasižymėję policininkai ordinų negavo: aiškus tuometinės valdžios nenoras pripažinti
VRM sistemos pareigūnų nuopelnus gyvavo dar ilgai, ir tik pastaraisiais metais pelnyti
apdovanojimai vis dažniau randa savo „šeimininkus“. Tai liudija ne tik 1991-ųjų sausio, bet ir kiti
pavyzdžiai, apie kuriuos dar kalbėsime…
Užtat policininkų pasiaukojimą vertino kiti,– ypač pasižymėjusiems pareigūnams buvo
įteiktos Lietuvos Žurnalistų sąjungos premijos. LŽS sprendimas buvo toks:
Už ištikimybę Lietuvos nepriklausomybės idealams, narsą ir pavyzdingai atliktą profesinę
pareigą 1991 m. sausio 11-13 dienomis, kai tarybinė armija, praliedama taikių žmonių kraują, grobė
Vilniuje Spaudos rūmus, Lietuvos radijo ir televizijos komitetą, televizijos bokštą, Lietuvos
žurnalistų sąjungos premijomis apdovanojami:
Aidas Dapkus, Piotras Gnezdovas, Janas Grincevičius (apsaugos būrio policininkai), Laimis
Guzikas, Andrius Kaminskas, Vitas Lukšys (mokomosios kuopos kariūnai), Sigitas Pilkauskas
(Klaipėdos apsaugos būrio policininkas), Antanas Stonkus (Šilalės rajono policijos komisariato
viršininko pavaduotojas).
18
19

„Liaudies sargyboje“, 1991, Nr.6, vasario 4-10. „Neužgesinsit laisvės vilties“.
Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 27.
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Savo ruožtu, Vidaus reikalų ministerijos vadovai, nepaisydami milžiniškos įtampos ir
nežmoniškų krūvių, nepamiršdavo savo kompetencijos ir galimybių ribose paskatinti nusipelnusius
policininkus. Taip, 1991 m. vasario 26
Respublikos

VRM

Ypatingos

d. buvo pasirašytas įsakymas Nr.58 „Dėl Lietuvos

paskirties

padalinio

labiausiai

pasižymėjusių

darbuotojų

paskatinimo“:
„Š.m. sausio-vasario mėnesiais Lietuvos Respublikos VRM Ypatingos paskirties milicijos
padalinio darbuotojai aktyviai dalyvavo saugant viešąją tvarką bei svarbius valstybinius objektus.
Šią užduotį įvykdė pavyzdingai, nežiūrint didelių fizinių bei psichologinių krūvių.
Remiantis aukščiau išdėstytų,–
įsakau:
1. Apdovanoti pinigine premija 120 rublių sumoje sekančius padalinio darbuotojus:
-

milicijos jaun. leitenantą Šliažą Henriką, inspektorių; milicijos jaun. leitenantą Guščią

Robertą, inspektorių; milicijos vyr. leitenantą Šaikų Vytautą, vado pavaduotoją; milicijos leitenantą
Malecką Alvydą, inspektorių; milicijos seržantą Balčiūnaitį Ričardą, milicininką; milicijos jaun.
seržantą Zimarev Igorį, milicininką; milicijos seržantą Mironov Sergejų, milicininką; milicijos
seržantą Naviką Svajūną, milicininką; milicijos seržantą Sasnauską Tadą, milicininką; milicijos vyr.
seržantą Skurdauską Arvydą, milicininką; milicijos viršilą Tamulevičių Darių, milicininką;
milicijos vyr. seržantą Rulį Artį, milicininką; milicijos viršilą Bralkauską Joną, milicininką;
milicijos seržantą Gudelį Juozą, milicininką; Užmiškytę Danguolę, felčerę.
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“.
Beje, daug vėliau, 1991.05.03 ministras M.Misiukonis dar kartą pagerbė pasižymėjusius
pareigūnus, pasirašęs įsakymą Nr.152 „Dėl VRM darbuotojų paskatinimo“:
„Už drąsą ir pasiaukojimą ginant šių metų sausio mėnesyje Lietuvos radijo ir televizijos
objektus apdovanoti piniginėmis premijomis po 300 rublių kiekvieną – Lietuvos VRM Policijos
departamento Viešosios policijos valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų apsaugos rinktinės
pareigūnus: Ivaną Grincevičių, inspektorių budėtoją; Vidmantą Vinevičių, būrio vadą, milicijos
leitenantą; Aidą Dapkų, milicijos jaun. seržantą; Piotrą Gnezdovą, milicijos vyr. seržantą; Edmundą
Romašiną, milicijos jaun. seržantą; Michailą Zubenką, milicijos vyr. seržantą; Praną Jazgevičių,
milicijos viršilą; Vladislovą Kozlovskį, milicijos vyr. seržantą; Aidį Skamaraką, milicijos eilinį;
Sigitą Pilkauską, Klaipėdos m. VPK atskiros kuopos apsaugos skyriaus milicijos viršilą; Antaną
Stonkų, Šilalės r. policijos komisariato viršininko pavaduotoją milicijos majorą“.

Tomis sausio dienomis didžiulis krūvis teko ir VRM ekspertams kriminalistams. Daugelis jų
kelias paras nesiskirstė į namus, nakvojo darbo kabinetuose. Ekspertai Vytautas Radžiūnas, Zigmas
Marcinkevičius, Audrius Strazdas, Romas Kulieša, Algirdas Keršys spėdavo į visus „karštuosius
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taškus“, filmavo ir fotografavo kariškių ir jiems talkinusių „draugovininkų“ veiksmus, žmonių
pasipriešinimą. A.Strazdas baisiausią – sausio 13-osios naktį buvo pačiame įvykių sukūryje prie TV
bokšto.
Ištisas paras ekspertai kriminalistai budėjo sostinės gatvėse, prie AT, Vyriausybės, VRM bei
kitų svarbių pastatų, taip pat morge, ligoninėse. Jų surinkta vaizdo bei foto medžiaga – ne tik
istorinės reikšmės. Pirmiausia tai – vienas svariausių tų kruvinų įvykių iniciatorių bei vykdytojų
kaltės įrodymų, vėliau suvaidinęs svarbų vaidmenį „Sausio 13-osios“ byloje. Juostos, nufilmuotos
VRM ekspertų kriminalistų 1991-ųjų sausį, tapo istorija, unikaliomis relikvijomis. Jų pagrindu buvo
sukurtas daugiaserijinis TV dokumentinis filmas „Laisvės prospektas“, parodytas ne tik Lietuvoje,
bet ir Vokietijoje, Danijoje, kitose Europos šalyse.
Visai kitaip į Lietuvos policijos pareigūnų apsisprendimą bei ryžtą tarnauti nepriklausomai
Lietuvos Respublikai žiūrėjo kariškiai.
Paskelbtas karo komendantu generolas-majoras V.Uschopčikas jau sausio 13 d. apsilankė
Vidaus reikalų ministerijoje, norėdamas sužinoti VRM vadovybės ir darbuotojų nuotaikas. Tuomet
jis pranešė, kad šalyje įvedama komendanto valanda nuo 22 iki 6 valandos ir tuo metu keliuose ir
gatvėse patruliuos kariškiai, o milicijos darbuotojai galės pasirodyti gatvėse tik su karinės
komendantūros išduotais specialiais leidimais. Suprantama, paisyti kariškių nurodymų niekas
neketino, šalies vidaus reikalų sistemos pareigūnai vykdė savo pareigas vadovaudamiesi tik Lietuvos
Respublikos teisės aktais ir Lietuvos valdžios nurodymais.
Algimantas Nasvytis, 1991 m. – statybos ir urbanistikos ministras:
„Sausio 15 dienos pavakary mes važiavome į Latvių gatvę, į Svečių namus susitikti su
kariškiais ir N.Dementejaus komisija (speciali TSRS Liaudies deputatų suvažiavimo komisija
įvykiams Vilniuje tirti,- aut.)…
… Posėdžio pradžioje … Uschopčikui P.Kūris pasakė: „Man atrodo, kad pats būsi atpirkimo
ožiu ir tave parduos“. Uschopčiko veidas buvo pilkas. Kai Belousas pasakė, kad įvedama
komendanto valanda, delegacijos narys armėnas L.Ter-Petrosianas pasakė, kad komendanto valanda
negali būti įvesta be AT sutikimo, nes juridiškai ji bus neteisėta. Kariuomenė negali skelbti
komendanto valandos… Paskui M.Misiukonis pasakojo, kad su juo kariškiai tarėsi, jog būtų
patruliuojama kartu – kariškių ir mūsų policijos. M.Misiukonis kategoriškai atsisakė“.20
Interviu spaudai Lietuvos VRM Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas pulkininkas
Ignatijus Surininas apie bendrą su kariškiais patruliavimą pasakė taip:
„Jokio bendradarbiavimo su armija! Nors kariškiai ir kreipėsi į VRM, siūlydami kartu dirbti.
Atseit, sergėsime tik viešąją tvarką, nesikišime į jokias politines akcijas, jokius mitingus,
demonstracijas. Pasak jų, patruliavimo metu eiliniai kariai nebus ginkluoti, tik karininkai turės
20

„Pirmoji Vyriausybė. 1990-1991“, Vilnius, „Pradai“, 2000.
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pistoletus… Bet mes jokiose bendrose akcijose su kariškiais nedalyvausime. Manau, kariniai
patruliai gatvėse tik dar labiau kaitins ir taip įkaitusią atmosferą, galimi net konfliktai, kurių mums
tiesiog būtina vengti, nes, kaip žinoma, kariškių veiksmai bei planai nenuspėjami“.21
Dviejų ginkluotų struktūrų santykiai, ypač po tragiškų sausio 13-osios įvykių, vis blogėjo,
konfliktai, kuriuose vienaip ar kitaip dalyvavo kariškiai, tapo dažnesni.
Dar labiau padėtis paaštrėjo po to, kai sausio 20 d. vakare Rygoje OMON-as šturmavo
Latvijos Vidaus reikalų ministerijos pastatą. Šturmo metu žuvo 2 pareigūnai iš penkiolikos,
budėjusių tąnakt Latvijos VRM.
Konfliktas tarp Latvijos VRM ir „juodųjų berečių“ išryškėjo dar 1990 m. vasarą, kai buvo
sprendžiamas klausimas: arba OMON-as bus pavaldus Respublikai, arba jis bus išformuotas. TSRS
vidaus reikalų ministras V.Bakatinas jokio sprendimo taip ir nepriėmė, net nepanaikino dokumento,
priimto jam nesant ir skelbiančio, kad OMON-as pavaldus vidaus kariuomenės vadovybei. Tai yra –
Afganistano didvyriui, VR ministro pirmajam pavaduotojui generolui Borisui Gromovui,
dabartiniam aukštam Rusijos politikui, Maskvos srities gubernatoriui. O tiesiogiai – TSRS VRM
vidaus kariuomenės 42-osios divizijos vadui.
1990-ųjų spalį OMON-o darbuotojai pareiškė, kad jie nepavaldūs Latvijos vidaus reikalų
ministrui Aloizui Vazniui, kad lieka ištikimi TSRS Konstitucijai, priesaikai ir partinei disciplinai.
V.Bakatinas tuomet pasakė, kad šį padalinį, vadovaujamą majoro Česlavo Mlyniko arba, tiksliau,
Latvijos KP CK, reikia išformuoti, jo anarchizmas tampa grėsmingas. 1991 m. pradžioje tokiais
„anarchistais“ tapo ir grupė Vilniaus omonininkų. Tuomet iškilo reali grėsmė, kad Rygos įvykiai gali
pasikartoti ir Vilniuje pagal panašų scenarijų, todėl Vidaus reikalų ministerijos vadovybė bandė
įvairiais būdais raminti aistras, siekė išvengti galimų konfliktų. Juoba tiek Rygos, tiek Vilniaus
OMON-ai politinių intrigų ir žiniasklaidos dėmesio dėka bemat „išpopuliarėjo“ kone visame
pasaulyje.
1991 m. sausio 17 d. Lietuvos VRM Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus
viršininko

pulkininko

A.Sadecko

kabinete

įvyko

ekspres-brifingas,

kuriame

dalyvavo

„Komsomolskaja pravda“, Leningrado TV, „Respublikos“ bei „Liaudies sargyboje“ žurnalistai.
Pokalbis buvo skirtas liūdnai pagarsėjusiai A.Nevzorovo „600 sekundžių“ laidai, filmuotai sausio
dienomis OMON-o užgrobtoje Policijos akademijos bazėje Vilniuje. Visi stebėjosi, kad tokią laidą
galėjo sukurti būtent A.Nevzorovas, iki tol laikomas žurnalisto objektyvumo bei padorumo
pavyzdžiu. Tiek YPMB vadas kapitonas E.Kaliačius, tiek kiti VRM pareigūnai ir specialistai
nesunkiai įrodė, kad dalis šios laidos (kai buvo filmuojama OMON-o patalpose) – viso labo
primityvi inscenizacija.
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„Liaudies sargyboje“ Nr.6, 1991, vasario 4-10. J.Loiba, „Kriminalistams nedarbas negresia“.
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Suprantama, VRM vadovybei galvos skausmo pakako ne tik OMON-o dėka, problemų ir
klausimų būta daug daugiau.
Sausio 18 d. 16 val. įvyko VRM darbuotojų susirinkimas. Padėkojęs visiems už pasiaukojantį
darbą, ministras M.Misiukonis pareiškė, kad Lietuvos policija išlaikė rimtą egzaminą, sustiprėjo,
susitelkė.

Pirmieji Lietuvos Respublikai prisiekė Vidaus reikalų ministerijos vadovai. Iš kairės:
A.Sadeckas, L.Vasiliauskas, J.Matonis, V.Zabarauskas, P.Liubertas, V.Bagužis, M.Misiukonis,
A.Svetulevičius, V.Navickas, J.Juodis.
Deja, tomis dienomis netruko ir dezinformacijos. Kažkieno buvo paskleistas gandas, esą
tūkstantis policininkų jau prisiekė Krašto apsaugos departamentui, o štai VRM pasų tarnybos
darbuojasi, ieškodamos buvusių ir tebetarnaujančių kariškių bei jų šeimų adresų. Anot ministro, toks
atviras melas nė nereikalauja jokių komentarų. Jis pranešė susirinkusiems, kad buvo aplankyti
B.Makutynovičiaus vadovaujami omonininkai, su jais kalbėta apie jų poelgio priežastis, aiškintasi,
kodėl jie pasirinko tokį kelią sunkiausiu Lietuvai metu.
Ministras paminėjo, jog būtina pateikti sąjunginei spaudai objektyvią informaciją apie padėtį,
nes ir užsienio žurnalistai esą suklaidinti. Pavyzdžiui, vienas švedų korespondentas, susitikęs su
ministru, pareiškė, kad, jo žiniomis, jau pusė visų VRM pareigūnų perėjo į TSRS gretas. Todėl reikia
visais kanalais paneigti tokius gandus. Be to, ministras paragino visus pareigūnus elgtis taip, kad
būtų išvengta naujų aukų. Buvo parengta VRM ir išsiųsta visiems šalies miestų ir rajonų vidaus
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reikalų sistemos padaliniams telegrama, kurią pasirašė Respublikos miškų ūkio ministras
V.Antanaitis, KAD generalinis direktorius A.Butkevičius ir vidaus reikalų ministras M.Misiukonis.
Telegramoje buvo siūloma paimti iš organizacijų, įstaigų ir medžiotojų ūkių graižtvinius šautuvus.
Taip pat buvo kreiptasi į visus medžiotojus, kurie savo valia nori atiduoti vidaus reikalų skyriams
saugoti medžioklinius ginklus.
Ministras informavo ir apie tai, kad jam su kitais Lietuvos valdžios atstovais pagaliau pavyko
aplankyti televizijos bokštą (jau kelias dienas buvo kalbama apie daugybę aukų, kurių lavonus neva
slepia kariškiai). Anot ministro, aparatūra nebuvo sudaužyta, užtat patys kabinetai nusiaubti, langai
išdaužti. Kraujo dėmių ar šovinių tūtelių bokšte nerasta. Reziumavęs susirinkimo metu išsakytas
mintis, M.Misiukonis paragino nepradėti ieškoti priešų tarp savų: „Antraip mes suskilsime, kaip
suskilo visuomenė“.

Policijos departamento Transporto policijos vadovai po priesaikos Lietuvos Respublikai
(penktas iš kairės – TPV vyresnysis komisaras V.Bagužis).
Kas dėl eskaluojamo OMON-o klausimo, tomis pačiomis dienomis grupė Lietuvos VRM
Kriminalinės paieškos, Profilaktikos valdybos, Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus,
Ypatingosios paskirties milicijos būrio atstovų, gerai pažinojusių perėjusius į kitą barikadų pusę
OMON-o narius, priėmė bendrą kreipimąsi, skambiu pavadinimu „Kaukės nepadės!“ išspausdintą
kai kuriuose šalies laikraščiuose:
„Mes kreipiamės į jus, buvę kolegos!
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Taip, priesaika – šventas dalykas padoriems žmonėms. Bet ja negalima dangstyti savo tikrojo
veido, savo piktų kėslų. Jai galima tik ištikimai tarnauti.
Jūs galėjote palikti savo kolegas ramiai, sąžiningai, atvirai apie tai pareiškę. Tačiau jums,
matyt, labai reikėjo pigaus efekto, grėsmingų kovotojų, supermenų įvaizdžio, kurį jūs patys sau
susikūrėte ir juo patikėjote. Išplėšę pastatą ir pagrobę turtą, kur taip neseniai dirbote, budėjote kartu
su kitais, jūs pasielgėte kaip paprasčiausi vagys. Jums nebuvo gėda išnešti net savo kolegų
asmeninius daiktus. Ir politika čia niekuo dėta. Ir niekuo čia dėta priesaika.
Politiniai žaidimai policijos neturi dominti. Mes giname žmogų – kokios tautybės, rasės,
įsitikinimų jis bebūtų. Tokia demokratijos aksioma.
A.Nevzorovu, bandžiusių pavaizduoti jus didvyriais, jūsų vaidyba ir melu daugiau niekas
netikės – nei jo gimtajame mieste, nei kur kitur. Leningrado žurnalistai jau atskleidė A.Nevzorovo
klastą, papasakoję tikrąją tiesą. Ir čia nepadės kaukės, kuriomis jūs dangstote veidus, esą bijodami
keršto savo šeimoms. Bet kaukė – tai irgi nusikaltėlių pasaulio atributas. O kerštas jums ir jūsų
šeimoms – tai taip pat jūsų sugalvotas baubas, liguistos fantazijos vaisius. Mes tokių metodų
nenaudojame.
Nepamirškite, kad žmonės visada atsimena tuos, kurie į juos nukreipė savo ginklus. Ir kol jūs
dar visai nesutepėte rankų krauju, nepadarėte daugiau sunkių nusikaltimų, apleiskite okupuotą
pastatą, grįžkite namo, susiraskite sau dorą darbą ir gal tuo jūs bent kiek atpirksite savo kaltę. Tegu
praskaidrina jūsų protus sausio 13-osios aukų nekaltas kraujas“.
Tarp kitko, 22-me „Respublikos“ numeryje (1991 m. sausio 31 d.) pasirodė Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo milicijos pulkininko P.Liuberto
informacija apie tai, kad dar 1990 m. buvo planuojama OMON-o pagrindu sukurti Greito reagavimo
policijos būrį „Aras“ ir OMON-o skilimas tik paspartino šio padalinio reorganizavimą. Anot
P.Liuberto, jau buvo parengti naujo būrio nuostatai, tačiau darbą sustabdė ginčai dėl Policijos
įstatymo.
Jausdama savo atsakomybę prieš patikėjusią ja visuomene bei siekdama skleisti teisingą
informaciją, Vidaus reikalų ministerija tapo maksimaliai atvira kone iš viso pasaulio sugūžėjusiems
žiniasklaidos atstovams. Sausio 21 d. Vilniaus mokytojų namų salėje įvyko pirmoji 1991 metais
spaudos konferenciją, į kurią Lietuvos bei užsienio žurnalistus pakvietė Vidaus reikalų ministerijos
vadovybė.
Ministras M.Misiukonis, kalbėdamas pirmiausia apie pagrindinės VRM, policijos funkcijos –
kovos su nusikalstamumu bei viešosios tvarkos užtikrinimo – vykdymą, supažindino susirinkusius
su bendra kriminogenine situacija, pateikė konkrečius skaičius. Anot statistikos, Pabaltijo
respublikose padėtis kiek geresnė nei Rusijoje, Ukrainoje, Užkaukazėje: 1990 metais Lietuvoje
padaryta 37 000 nusikaltimų, Latvijoje – 34 600, Estijoje – 23 800. Iki 1991 m. sausio 20 d.
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Lietuvoje buvo užregistruoti 9 tyčiniai nužudymai, kiti sunkus nusikaltimai. VRM tarnybos dirba
gerai, visi nužudymai išaiškinti. Taip pat išaiškintos nusikaltėlių grupės Vilniuje, Kaune, Kauno
rajone, kurios padarė apie 40 nusikaltimų. Ministras pabrėžė, jog policija sąžiningai vykdo savo
funkcijas, užtikrina viešąją tvarką, nors tomis dienomis prieš ją kai kurios politinės jėgos naudojo
dezinformaciją, bandė sukiršinti įvairių tautybių darbuotojus.
M.Misiukonis informavo apie sužeistus prie TVR komiteto ir bokšto pareigūnus, pabrėžęs,
kad jie nebuvo ginkluoti, nes pagrindinė jų užduotis buvo apsaugoti žmones. Ministras taip pat
pasakė, kad užmegzti tam tikri kontaktai su karine vadovybe, palaikomi ryšiai su TSRS vidaus
reikalų ministro pavaduotoju N.Demidovu, vidaus kariuomenės vadovybe. Žurnalistai klausė, ar
Lietuvos vadovybė nelaiko tokių kontaktų su kariškiais išdavyste. M.Misiukonis pareiškė, kad tai
nėra bendradarbiavimas, o tik dalykiški susitikimai, kurie Lietuvai tik į naudą, juolab tokių pastangų
nematyti iš aukštesnių instancijų. Ministro žiniomis, kariškių užgrobtus TVR komitetą ir bokštą
buvo siūloma saugoti Bartašiūno milicijos mokyklos klausytojams. Ši mokykla iki 1991 m. rugsėjo 1
d. turėjo būti pavaldi TSRS VRM.
Į klausimą, ar įvesta vis dėlto komendanto valanda, ministras atsakė, jog kariškiai
savavališkai kontroliuoja aštuonis punktus prie Vilniaus ir tik formaliai patruliuoja sostinės gatvėse.
Laikraščio „Financial times“ korespondentė teiravosi ministro prognozės, ar gali būti užpulta
Vidaus reikalų ministerija (po panašių įvykių Rygoje tokia tikimybė buvo gana didelė,- aut.).
M.Misiukonis atsisakė prognozuoti šiaip sunkiai prognozuojamą ateitį, tik pasakė:„Mes esame tam
pasiruošę“.
Dalyvavę spaudos konferencijoje ministro pavaduotojai P.Liubertas, A.Svetulevičius,
V.Zabarauskas ir Vilniaus m. VRV viršininkas V.Leipus taip pat atsakė į daugelį žurnalistų
klausimų, pateikė nemažai svarbios informacijos.
Kaip jau buvo paminėta, viena iš rimtesnių problemų tuomet tapo padažnėję tiek gyventojų,
tiek pačių pareigūnų konfliktai su kariškiais. Štai keli gana tipiški pavyzdžiai.
Sausio 20 d. iš Vilniaus į Ukmergę važiavo šio rajono vidaus reikalų skyriaus (VRS) VAI
patrulių ekipažas. Širvintų rajono teritorijoje autoinspektoriai Virginijus Jutka ir Stepas Gadliauskas
pastebėjo kariškių koloną: šarvuotį ir du lengvuosius automobilius. Pranešę apie tai Ukmergės r.
VRS budėtojui, jie gavo nurodymą lydėti koloną. Kariškiai, pasukę iš autostrados Ukmergės link
senu keliu ir nusileidę nuo Vaitkuškio kalno, staiga sustojo. Išlipę ginkluoti desantininkai prievarta
išlaipino patrulius, atėmė iš jų ginklus ir tarnybinius pažymėjimus, po to apgadino VAI automobilį,–
nulaužė anteną, sudaužė radijo stotį, nupjaustė laidus.
1991 m. sausio 21 d. 23 val. 10 min. karinio dalinio 02050 vadovybė pranešė Kauno m.
Panemunės policijos komisariatui, kad būtinos tarnybos kareivis Kudriavcevas V. „savavališkai
pasišalino iš posto su koviniu automatu bei 30 šovinių, girtavo su nepažįstamais asmenimis, kurie
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paėmė iš jo ginklą. Tiriant šį įvykį nustatyta, kad kareivis V.Kudriavcevas susipažino su
pasivadinusiu Artūru, anksčiau du kartus teistu už turto prievartavimą ir chuliganizmą, ir niekur
nedirbančiu Kauno m. gyventoju S.E. … su kuriais nuėjo girtuokliauti. Išgertuvių metu
Kudriavcevas davė ginklą S.E. pasižiūrėti, tas vėliau su automatu pasišalino iš buto. Kriminalinės
policijos pareigūnų pastangomis S.E. buvo … sulaikytas, automatas surastas…“
1991 m. vasario 3 d. Vilniuje, bendrabutyje neblaivus karinio dalinio 73890 (Šiaurės
miestelis) praporščikas Malecas V., susiginčijęs su nepažįstamais vaikinais du kartus iššovė iš
„Makarovo“ pistoleto. To paties bendrabučio gyventojas M.I. atėmė iš praporščiko pistoletą ir įmetė
į šiukšlių konteinerį. Pradėjus įvykio tyrimą pistoletas buvo surastas…
1991 m. vasario 16 d. apie 19 val. Vilniaus rajone, Nemenčinėje, šašlykinėje „Vėtrungė“
keturi vyriškiai apstumdė karinio dalinio 6509 praporščiką Laško A. ir atėmė iš jo „Makarovo“
pistoletą su 7 šoviniais. Kriminalinės policijos pareigūnų aktyvių veiksmų dėka buvo sulaikyti
įtariamieji… Pistoletas su šoviniais buvo rastas pas Š.T., kuris už ginklo grobimą nuteistas…
Sausio 25 d. Vilniuje, Savanorių prospekte judant karinės technikos kolonai, kariškių patrulis
buvo sustabdęs Varėnos r. VRS automobilį M-2141. Patikrinus dokumentus milicininkai buvo
paleisti, bet jiems nuvažiavus vos 100 metrų į automobilį buvo paleista serija šūvių. Beveik tuo
pačiu metu, toje pačioje vietoje buvo apšaudytas AT Apsaugos skyriaus „moskvičius“, kurį vijosi
šarvuotis. Mašina atsidūrė griovyje, juo važiavusiam darbuotojui pavyko pasprukti.
1991 m. vasario 7-osios vakare Vilniuje prie karinio Šiaurės miestelio pasirodė apie 50
neblaivių jaunuolių, apsiginklavusių lazdomis, kastetais, grandinėmis, kurie grasino užmušti Verkių
g. 25 „a“ ir „b“ korpusuose gyvenusias karininkų šeimas. Jie stabdė praeivius, nemokančius lietuvių
kalbos mušė. Išbėgo grupė karininkų, prasidėjo muštynės. Chuliganai išsilakstė tik karininkams
pradėjus šaudyti į orą. Bet vienas karininkas, kapitonas A.Stokolas, atsidūrė ligoninėje. Atvažiavusi
policija jau nieko neberado, bet paaiškėjo, kad prieš tai patrulis jau buvo išvaikęs panašią grupę
jaunuolių prie „Tėvynės“ kino teatro. Vėliau incidentas buvo paaiškintas dviejų jaunimo grupuočių
santykių aiškinimusi, o karininkas neva nukentėjo atsitiktinai.
Panašias nuotaikas nemaža dalimi kurstė patys kariškiai, vis dar neatsisakydami vilties
pašaukti į TSRS kariuomenę jaunuolius iš Lietuvos, nors tai nekaip sekėsi jiems dar 1990 metais, o
po sausio 13-osios įvykių tik labai lakios vaizduotės žmogus galėjo patikėti, kad Lietuvos piliečiai
užsivilks į juos šaudžiusios kariuomenės uniformas. Bet kai kam tokios vaizduotės netruko: interviu
VRM savaitraščiui „Liaudies sargyboje“ LTSR karinio komisariato politinio skyriaus viršininkas
K.Golubevas informavo, kad po sausio 11-13 įvykių pasigendama jaunuolių ir jų tėvų aktyvumo,
nevykdomas TSRS prezidento įsakas dėl šaukimo į TSRS ginkluotąsias pajėgas, nors 1990 metų
rudens šaukimas buvo pratęstas iki 1991 m. vasario 1 d. Bet, karininko žodžiais, buvo ir tų, kurie
savo noru ėjo tarnauti. Apie priverstinį jaunuolių gaudymą K.Golubevas pasakė, esą tai – „tamsiųjų

33
jėgų“ iš LR pusės prasimanymai ir provokacijos, pateikė pavyzdžių, kaip Jonavoje, Šiauliuose,
Rokiškyje, Kelmėje persirengę kariškiais nenustatyti asmenys tyčia gąsdino jaunuolius, kurstydavo
žmonių neapykantą TSRS armijai. O tikri kariškiai esą visai nesikiša į karinių komisariatų veiklą.22
Reikia pripažinti ir tai, jog kai kurie piliečiai patys žaidė su ugnimi. Štai sausio 19 d. apie 23
val. Vilniuje, prie Baltupių parduotuvės, kur karinis patrulis tikrino automobilį, prie kariškių priėjo
du girti vyriškiai ir ėmė juos įžeidinėti. Kariškiai įspėjo sėbrus ir išvarė. Tačiau vienas iš „patriotų“,
A.C., pakeliui į namus sutiko grupę paauglių ir pakvietė juos eiti kartu „kovoti“ su kariškiais. Išvydę
besiartinančią grupę, kariškiai paleido kelis šūvius į orą, A.C. buvo sulaikytas ir atgabentas į karinę
komendatūrą. Bet, turbūt, niekas per daug nenustebtų sužinojęs, jog netrukus A.C. už šį „žygdarbį“
buvo apdovanotas medaliu…
Deja, įtempti VRM sistemos santykiai su TSRS kariškiais buvo tik viena medalio pusė.
Santykiai su Lietuvos Respublikos vadovybe, kai kurių tarnybų vadovais buvo ne ką geresni.
Pirmiausia – dėl nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios eskaluojamo nepasitikėjimo
M.Misiukoniu bei jo vadovaujama „raudonąja milicija“.
Liutauras Vasiliauskas:
„Ko gero, M.Misiukoniui buvo sunkiausia. Jis buvo pagrindinė figūra, sistemos vienybės,
konsolidavimo simbolis. Mes patys neretai bandėme jį „spausti“, prašydami pademonstruoti tvirtą
poziciją vienu ar kitu klausimu, bet ką jis galėjo demonstruoti nė nebūdamas ministru, o tik eidamas
jo pareigas? Kartais jis tiesiog atsisakydavo eiti „ten“, nes paprasčiausiai nebeturėjo jėgų arba jam
buvo šlykštu tuščiai ginčytis, kažką įrodinėti. Tuomet jis siusdavo „ten“, t.y. į valdžios struktūras,
vieną ar kitą savo pavaduotoją“.

Sunkiausiai vidaus reikalų ministro santykiai klostėsi su vicepremjeru Z.Vaišvila ir
Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus vadu A.Skuču.
Marijonas Misiukonis:
„A.Skučas nuolat reikalaudavo perduoti jam dalį transporto, pervesti į jo vadovaujamą AT
apsaugos skyrių dešimt geriausių kriminalistų ir t.t. Mane tiesiog pykino nuo tokio akiplėšiškumo,
sakiau, galiu atiduoti tik tuos, kurie patys to nori. Be to, A.Skučas pradėjo prieš mus grynai
agentūrinį darbą, nuolat verbavo VRM darbuotojus, žadėjo mokėti neblogus pinigus už kai kurių
dokumentų kopijas. Buvo pas mane atėję du karininkai, pranešė apie tai. Klausiu, o kiek A.Skučas
jums žada? Sako, po 300 rublių. Tada pajuokavau: anokia čia paslaptis, nuneškit jam tuos
dokumentus, prisidurkite prie atlyginimo… Apskritai A.Skučas elgėsi kaip nekompetentingas,
neišmanantis jam pavesto reikalo žmogus, nežinantis, kaip elgtis su gauta valdžia…“
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Štai ką rašo Leonas Ašmantas (1991 m. – energetikos ministras) apie vieną iš tuomet gausių
bendrų Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės posėdžių, įvykusį sausio 13-osios naktį:
„G.Vagnorių į posėdį atlydėjo AT pirmininko pavaduotojas K.Motieka ir deputatas
K.Uoka… Pasiteiravome, ar AT nepatenkinta ministerijų darbu: ministrai jautėsi nuo pareigų
nušalinti, kai kurie prieš posėdį buvo girdėję per radiją G.Vagnoriaus pareiškimą ir laidas, parinktas
ministrams apšmeižti. K.Motieka atsakė:„Mes patenkinti“…
Vakare vėl susirinkome į posėdį blokados salėje. Jau visiems susėdus, pro duris griūte
įgriuvo vidaus reikalų ministras M.Misiukonis. Buvo matyti, kad jis labai susinervinęs. Atsisėdo prie
stalo priešingoje nuo durų pusėje į laisvą vietą netoli Vagnoriaus ir jį griežtai paklausė: „Ką tik
girdėjau jus kalbant per radiją. Jūs pasakėte, kad už tai, kas dabar dedasi Lietuvoje, atsakingi
vyriausybės nariai – buvę komunistai. Kaip tai suprasti?“ M.Misiukonis pradėjo vardyti prie stalo
sėdinčių ministrų pavardes, klausdamas Vagnorių, kuris iš jų ir kuo konkrečiai yra nusikaltęs.
Kalbant M.Misiukoniui, Vagnorius sėdėjo išbalęs kaip drobė. Gyvenime dar nebuvau matęs
taip mirštamai persigandusio žmogaus. Taip išsigąsti galėjo tik žmogus, žinantis, kad yra kaltas. Jis
svaidė žvilgsnius į duris, kur buvo jo apsauga, bet suprato, kad nieko nesuspėtų padaryti. Kitiems
ministrams panaši situacija, ko gero, būtų baigusis nekaip.
Vagnorius pradėjo kažką neaiškiai lementi, bet paskui aprimo. Vėliau pakvietė M.Misiukonį
į kitą kambarį ir jo atsiprašė, pažadėjo atsiprašyti viešai, kaip ir įžeidė. Tiesa, vakare per radiją jis
atsiprašė… „Vidaus reikalų ministerijos vadovybę“. Kad būtų atsiprašęs kitų Vyriausybės narių,
neteko girdėti“…23
Nėra abejonės, kad ir tada, ir vėliau M.Misiukonio „nepatikimumas“ buvo tik pretekstas
pastatyti į jo vietą kitą žmogų, pasižymintį „minkštesniu stuburu“, be to, visiškai kontroliuoti ir
valdyti tokią svarbią instituciją kaip Vidaus reikalų ministerija. Taigi, stipri M.Misiukonio figūra
daugeliu atžvilgiu buvo nepatogi valdančiajai daugumai. Tai liudija kad ir toks vidaus reikalų
ministro M.Misiukonio 1991.02.14 raštas, adresuotas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiumui:
„Pažeidžiant politinių partijų Įstatymo ir Nutarimo dėl šio įstatymo įsigaliojimo reikalavimus
Lietuvos Respublikoje tebeveikia neregistruotos politinės partijos.
Jos turi, nustatyta tvarka, iki politinių partijų Įstatymo įsigaliojimo, įregistruotas masinės
informacijos priemones. Spaudos įstatyme nėra teisinės normos, įgalinančios sustabdyti arba
nutraukti neregistruotų partijų leidinius.
Prašome išaiškinti, kokias teisinio poveikio priemones galima taikyti leidėjams,
reglamentuojant minėtų masinės informacijos priemonių veiklą“.24
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Išaiškinimo, aiškios pozicijos, situacijos matymo vidaus reikalų sistemos vadovams,
pareigūnams tuomet truko ne tik šiuo klausimu. Tam, kad gauti daugmaž konkrečius atsakymus
rūpimais klausimais, keli VRM pareigūnai (A.Sadeckas, K.Bileišis, A.Padolskis ir kiti) sumanė
atlikti „žvalgybinę operaciją“ VRM savaitraščio žurnalistų rankomis – padaryti interviu su LR
Ministro Pirmininko pavaduotoju Zigmu Vaišvila. Sausio 30 d. korespondentui pavyko prakalbinti
vicepremjerą, kurio mintys tuomet sulaukė didžiulio vidaus reikalų sistemos pareigūnų (o gal ne tik
jų) dėmesio. Kai kurias ištraukas verta pateikti išsamiau.
Paklaustas, ar sausio įvykiai nesutrukdys naujai priimto LR Policijos įstatymo realizavimą,
Z.Vaišvila atsakė: „Suprantama, pastarųjų dienų įvykiai kiek sutrukdė Policijos įstatymo
realizavimą, tačiau naujoji vyriausybė drauge su VRM vadovybe ne kartą svarstė šiuos klausimus.
Aišku, negalima beatodairiškai skubėti, bet, iš kitos pusės, nieko nedaryti – reiškia pasiduoti,
susitaikyti su likimu. Dar viena svarbi problemos pusė – galimos išdavystės. Įvykiai Rygoje,
Vilniuje parodė (turiu galvoje dalį Ypatingojo būrio), kad yra pareigūnų, kurie gali išduoti tiek
profesiniu požiūriu, tiek antivalstybinės veiklos prasme. Aš bendrauju su daugeliu pareigūnų,- nuo
eilinių iki VRM vadovybės, matau daugumos jų nuoširdų požiūrį į visas problemas. Tačiau yra ir
tokių, kurie nusiteikę prieš Lietuvos nepriklausomybę. Todėl mes su VRM vadovybe koordinuojame
savo veiksmus, aiškiname žmonėms kiekvieną žingsnį. Vykdome reformą.
Prieš pusantros savaitės Vyriausybė patvirtino priėmimo bei atleidimo iš policijos, priesaikos
priėmimo ir perėjimo iš vidaus reikalų sistemos į policiją taisykles. Dar vienas konkretus žingsnis –
paspartintas ypatingos paskirties policijos dalinio (greito reagavimo rinktinės „Aras“,- aut.)
įsteigimas.“
Z.Vaišvila buvo paklaustas ir apie tokią problemą, kaip dalies pietryčių Lietuvos milicijos
pareigūnų kritinės pastabos dėl naujos priesaikos teksto, konkrečiai, jų nuomone, į pirmą vietą turėjo
būti iškelti žodžiai „ginti Įstatymą ir Žmogų“, o ne „… ginti Lietuvos valstybę ir jos
nepriklausomybę“. Jis pasakė: „Jei pareigūnai, visi žmonės taip mąstys, negins Lietuvos
nepriklausomybės, tai jos ir nebus… Šiame Lietuvos pakrašty problemų tikrai yra, todėl nuolat
tariamės su VRM vadovybe, ką daryti… Jokios politinės konjunktūros čia nėra.
Žinau, kad Vidaus reikalų ministerijoje vyrauja tokia pseudoteorija,– atseit, policija
depolitizavosi… Na, taip, ir niekas nereikalauja, kad ji tarnautų vienai ar kitai partijai. Bet kai
užsiimama antivalstybine veikla, kaip parodė ir šių dienų įvykiai, ką reiškia likti nuošaly? Ir pirmojo
konfliktėlio prie Aukščiausiosios Tarybos metu tie, kurie buvo prispausti prie durų, pamatė: kažkas
muša kolegą, o kiti stovi šalia… Kas tai, jeigu ne išdavystė? Taigi, apsisprendimas reikalingas, ir
jeigu tiems 10 procentų darbuotojų kažkas nepriimtina,- ką gi, nors kurį laiką bus sunku, teks
atsisakyti jų paslaugų. Tai geriau nei laukti nesusipratimų, kaip, pavyzdžiui, žvejų ir medžiotojų

36
draugijos ginklų užgrobimas, dalies ypatingojo būrio atvejis… Mes atsižvelgiame ir į kitus
reikalavimus, pavyzdžiui, pratęsime valstybinės kalbos išmokimo terminą…
… „Šiandien (sausio 30 d.), matyt, ministras pirmininkas pasirašys potvarkį dėl vidaus
reikalų skyrių ir valdybų pervadinimo policijos komisariatais. Tai irgi žingsnis reformos keliu, bent
jau psichologiškai. Kitas žingsnis dabar turėtų būti generalinio komisaro skyrimas… Puikiai
suprantame, kad šias pareigas turi eiti tik profesionalas. Kitokio požiūrio nėra. Tačiau per tą įvykių
gausą ne viską spėjome suderinti šiuo klausimu, kai kurie pretendentai svyruoja, nesiryžta, mano,
kad galbūt reikėtų drauge spręsti ir ministro klausimą. Tai labai sveikas požiūris, nes tie du žmonės –
ministras ir generalinis komisaras – turi vienas kitą suprasti, tai – viena grandinėlė ir, galų gale,
nieko baisaus neatsitiks, jeigu savaitę kitą pavėluosime…“
Dėl perėjimo iš milicijos į policiją procedūros Z.Vaišvila kalbėjo:
„Tereikia atidžiai paskaityti Policijos įstatymą ir nutarimo dėl jo įgyvendinimo projektą,visos tos garantijos yra ir žmonės nenukentės… Tarp kitko, VRM vadovai skundėsi – ir aš pats tai
žinau – kad buvusi vyriausybė vieną iš paskutinių priėmė nutarimą dėl atlyginimų, kuris skiriasi nuo
to, ko pageidavo ministerija; net ne visai atspindi įstatymą. Artimiausiu metu šitą potvarkį
peržiūrėsime. Buvo juk visokių nesusipratimų: pavyzdžiui, apylinkės inspektorius buvo atleistas nuo
mokesčių, o skyriaus viršininkas – ne. O atsakomybė jų nevienoda… Noriu pabrėžti – Policijos
įstatyme numatyti pareiginiai laipsniai… Bus stimulas kelti kvalifikaciją, tobulėti… Kita vertus, kad
nebūtų vadovybės tendencingumo, bandymų nustumti žmogų, kaip tai būdavo anksčiau, susidoroti,
atleisti iš darbo, yra įvesta tokia naujovė: galima apskųsti teisme. Juo labiau, kad įteisinta policijos
profsąjunga ir dabar nuo pačių VRM darbuotojų priklauso, kada ji realiai susikurs.“
Dėl vieno incidento tarp policijos ir AT apsaugos skyriaus darbuotojų, apeliavusių į patį
Z.Vaišvilą, vicepremjeras paaiškino: „Kitas klausimas, kokie santykiai tarp Lietuvos policijos ir kitų
žinybų. Incidentas buvo, AT apsaugos vyrai dirbo operatyvinį darbą, ir labai gaila, kad vidaus
reikalų sistemos vyrai nebuvo informuoti apie šitų pareigūnų teises. Kartais jiems, kaip teisėtai
žinybai, būna nemalonu, kai vidaus reikalų darbuotojai pareiškia nieko apie juos nežiną… Nors šis
klausimas buvo oficialiai derintas su VRM, tai lieka abiejų žinybų problema. Gal yra ir pavydo…
Vidaus reikalų ministerija buvo vienintelė reali fizinė jėga, dabar kuriasi kitos, ir kai kas galbūt žiūri
į tai su panieka…“
„Pirmiausia dėkoju visiems pareigūnams už tai, kad šiuo sunkiu laikotarpiu įrodė, jog tikrai
verti šio garbingo vardo, išreiškė savo poziciją, nuostatą. Labai norėtųsi, kad šitie žmonės už savo
pažiūras nebūtų vienaip ar kitaip persekiojami… Deja, yra tokių signalų.
Svarbiausia tai, kad milicija atsilaikė… Noriu palinkėti tiktai stiprybės ir paraginti tuos, kurie
dar svyruoja, šnekėtis, aiškintis… Besikurianti policija – pagrindinė jėga, sergstinti viešąją tvarką,
jos atsakomybė yra didžiulė. Noriu pasakyti, kad daug šalių jau siūlo realią pagalbą mūsų policijai.
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Pažadu, kad reforma bus derinama su pačia policija, jos pareigūnai bus visapusiškai remiami, jeigu
jie dorai vykdys savo pareigas. Policijos tikrai neužmiršime“.25
Kaip matyti iš vicepremjero žodžių, atspindinčių praktiškai visos valstybės valdžios
nuomonę, nepasitikėjimą vidaus reikalų sistema dar labiau sustiprino dalies OMON-o bei V.Roščino
grupės perėjimas (gegužės 23 d.) į priešingą pusę (V.Roščino grupė paėmė 40 automatų, 5 pistoletus,
apie 10 tūkstančių šovinių, raciją, 4 automobilius “žiguli“).
Nors Vidaus reikalų ministerija ne kartą vienareikšmiai pareiškė savo poziciją šiuo klausimu.
1991 m. kovo viduryje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kolegija priėmė oficialų
kreipimąsi į TSRS VRM Ypatingosios paskirties milicijos dalinio darbuotojus:
„Lietuva – mūsų visų Tėvynė. Joje šimtmečiais taikiai ir darniai gyveno ir dirbo įvairių
tautybių ir įsitikinimų žmonės. Prakaitu ir krauju persunkta prosenelių žemė buvo ir lieka visų mūsų.
Milicija pašaukta ginti žmones nuo nusikaltėlių ir saugoti įstatymus, bet, ilgus metus
globojama valdančiosios partijos, tarnavo jos interesams. Šiandien ji depolitizuota ir kartu su visais
dorais žmonėmis siekia bendrų tikslų: demokratijos, laisvės, vienybės, visų žmonių teisėtų interesų
apsaugos. Priešaky – ilgas ir nelengvas kelias. Šiame kelyje daug nelygumų, vingių, klaidų. Žmogui
būdinga klysti. Tai viena iš jo būties savybių, dėl kurių nereikia vienas kito galutinai pasmerkti.
Tačiau teisėtvarkos pareigūnai geriausia žino ir nepataisomų klaidų kainą. Nedarykime jų patys!
Mes, kurie pašaukti saugoti įstatymus, privalome ne skaidytis į priešingas stovyklas, ne
didinti įtampą, o savo vienybės pavyzdžiu konsoliduoti visuomenę.
Buvę bendradarbiai! Dar nevėlu ištaisyti klaidą. Sugrįžkite pas savo tarnybos draugus, kol
dar nesutepėte rankų nekaltų žmonių krauju. Nesudeginkite tiltų į žmonių širdis, jie jums bus
atlaidūs.“
OMON-o klausimas rūpėjo ne tik Lietuvos valdžiai, VRM, visiems žmonėms. Tai domino ir
užsienio žurnalistus, it naršyklė laksčiusius tarp B.Makutynovičiaus OMON-o ir E.Kaliačiaus YPPB
būstinių, ir aukšto rango politikus. Pavyzdžiui, 1991 m. kovo 24 d. Lietuvos VRM apsilankė JAV
eksprezidento R.Niksono padėjėjas dr. Dimitris Saimsas (D.K.Simes, išeivis iš TSRS, šiuo metu –
R.Niksono tyrimų centro prezidentas). Jį priėmė vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas,
Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas, ministro pavaduotojai V.Zabarauskas ir
J.Matonis. Beveik dvi valandas trukusiame pokalbyje dalyvavo Lietuvos Respublikos vicepremjeras
Z.Vaišvila.
D.Saimsas domėjosi kriminogenine padėtimi Lietuvoje, lygindamas ją su situacija TSRS bei
kai kuriuose Vakarų šalyse pabrėžė, jog ši padėtis tikrai kontroliuojama. Jis taip pat domėjosi VRM
santykiais su panašiomis TSRS struktūromis, KGB, kariuomene. D.Saimsas pripažino, kad jaunoje
Lietuvos valstybėje labai nedaug padaryta klaidų atkuriant valstybingumą, tačiau nedviprasmiškai
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perspėjo, kad tikėtis konkrečios JAV pagalbos neverta, Lietuva pati turi viską spręsti. Lietuvos VRM
vadovai, savo ruožtu, patikino svečią, kad nė nelaukia trečiųjų šalių tarpininkavimo sprendžiant
santykius su TSRS, be to, kurį laiką palaikysią profesinius (ir tik) ryšius su analogiškomis TSRS
tarnybomis, kad nedidėtų konfrontacija. Atskirai buvo aptartas OMON-o klausimas, jo veiksmai
Lietuvoje. Vėliau D.Saimsas asmeniškai susitiko su OMON-o vadu B.Makutynovičiumi. Politikas
taip pat žadėjo grįžęs į JAV iškelti konkrečios pagalbos Lietuvos VRM klausimą.
Nors Vilniaus OMON-as tiesiogiai nedalyvavo sausio įvykiuose, kai kurios vėlesnės jo
akcijos negalėjo nekelti Lietuvos valdžiai ir žmonėms rimto susirūpinimo. Viena iš tokių akcijų su
tikraisiais klasikinio vesterno elementais buvo įvykdyta kovo mėnesį, kai omonininkai sostinės
gatvėmis persekiojo savo „oponentus“ iš Krašto apsaugos departamento. 1992 m. kovo 21-osios
vakarą į VRM Budėtojų dalį paskambino pats B.Makutynovičius ir pasiteiravo, ar nėra sužeistųjų
per incidentą sostinės Pylimo gatvėje. Anot B.Makutynovičiaus, autobusas su KAD pareigūnais
buvo persekiojamas todėl, kad Šalčininkų rajono karinis komisaras prieš tai pranešė apie Vilniaus
link važiuojantį autobusą, kuriame yra įtartinų ginkluotų asmenų. Esą pirmi pradėjo šaudyti
persekiojami Lietuvos kariūnai, tik po to omonininkai atsakė ugnimi. Autobusui sustojus
peršautomis padangomis, OMON-as sulaikė du nesunkiai sužeistus kariūnus – G.Dapkų ir
A.Murašką, tačiau ginklų autobuse nerado, gal todėl, kad kiti penki keleiviai jau buvo spėję pabėgti.
Vicepremjeras Z.Vaišvila po to pareiškė (turėdamas galvoje ir ankstesnį incidentą, kai
omonininkai nuginklavo iš operacijos Baltarusijoje grįžtančius savo kolegas iš būsimojo „Aro“):
„Ginklas turi būti panaudojamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka“.
Vidaus reikalų ministro pavaduotojas V.Zabarauskas taip komentavo šiuos žodžius:
„Policininko sprendimas visada priklauso nuo konkrečios situacijos. Aišku, iš ginkluoto ir kruvino
susirėmimo politikai susikrautų politinį kapitalą, o iš tikrųjų pablogėtų santykiai su TSRS vidaus
kariuomenės daliniais Lietuvoje. Pasekmes sunku numatyti, tačiau aišku viena – jėga
B.Makutynovičiaus nesutramdysi“.26
Savo ruožtu, progos įžnybti VRM vadovams nepraleisdavo ir šalies žiniasklaida. 1991 m.
kovo 26 d. numeryje „Respublika“ išspausdino rašinį „Komisaras pataikauja OMON-ui“, kuriame
užsipuolė PD generalinį komisarą P.Liubertą, atsisakiusį „Respublikos“ prašymu pateikti
omonininkų pavardžių sąrašą. Esą, šitaip pažeidinėjamas Spaudos įstatymas. Argumentai, kad
nereikėtų aitrinti ir taip sudėtingų santykių su perėjusia į TSRS pusę ypatingojo milicijos būrio
dalimi, liko neišgirsti – „Respublika“ nebuvo pratusi negauti to, ko norėjo. Juolab
B.Makutynovičiaus nuotrauką (iš asmens bylos) „respublikonai“ gavo jau kitą rytą po dalinio
skilimo ir išspausdino ją su antrašte „Judas“. Taip buvo ir šįkart: atšokę nuo P.Liuberto, jie po poros
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dienų vis tik gavo ir paviešino omonininkų pavardes (nėra abejonių, kad žurnalistams abiem atvejais
talkino aukštas VRM pareigūnas).
Tuo pat metu vis aštrėjo Lietuvos VRM santykiai su kariškiais, TSRS Vidaus reikalų
ministerija.
Liutauras Vasiliauskas:
„VRM vadovybės padėtis buvo nepavydėtina. Tiek valdžios pavedimu, tiek savo iniciatyva ji
bandė įtikinti TSRS VRM, kad kontroliuoja situaciją tam, kad būtų nors kiek pažaboti kariškių
veiksmai. Maskva, savo ruožtu, priekaištavo: esą, jūs skelbiatės vienintele struktūra,
kontroliuojančia padėtį, tačiau jokios kontrolės nesijaučia, prieš kariškius nuolat vykdomos
provokacijos, bet jų niekas neapgina, todėl reikia spręsti klausimą dėl bendro patruliavimo ir pan.
T.y., vėlgi buvo siekiama politinių tikslų, ko mes jokiu būdu negalėjome leisti. O didžiausias
nonsensas buvo tas, kad nepriklausomos Lietuvos vidaus reikalų struktūros vis dar buvo
finansuojamos ir materialiai aprūpinamos iš TSRS“.
1991 m. kovo 13 d. įvyko Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis, kuriame buvo
svarstomas kariškių veiksmų klausimas. Pateikiame išrašą iš posėdžio protokolo (Nr.27):
„I. Dėl tarybinės armijos ir TSRS vidaus reikalų kariuomenės karių neteisėtų veiksmų prieš
Respublikos gyventojus.
1.

Atsižvelgti į Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro A.Paulausko informaciją

apie tarybinės armijos bei TSRS vidaus reikalų kariuomenės karių neteisėtus veiksmus prieš
Respublikos gyventojus ir pasiūlyti jam pateikti apibendrintą medžiagą šiuo klausimu ministrui be
portfelio A.Abišalai.
2.

Ryšium su tuo, jog pastaruoju metu būta atvejų, kai iš vykdančių savo pareigas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų darbuotojų buvo atimti tarnybiniai ginklai, įpareigoti Vidaus
reikalų ministerijos vadovybę imtis visų priemonių, kad tarnybiniai ginklai nebūtų prarandami.
3.

Laikyti, jog yra tikslinga paskelbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kreipimąsi į

atsisakiusius paklusti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai Ypatingosios paskirties
milicijos būrio karius, raginant juos grįžti į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemą.
Pavesti Vidaus reikalų ministerijai nedelsiant parengti tokio kreipimosi projektą ir pateikti jį
Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius“.
Iš tikrųjų, patruliuojantys Lietuvos keliuose ir gatvėse kariškiai ne kartą buvo atėmę
tarnybinius ginklus iš vykdžiusių savo pareigas policijos pareigūnų.
Mečislovas Poplavskis, Vilniaus rajono policijos komisariato vyresnysis komisaras:
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„Vieni iš pirmųjų kariškių savivalę patyrė Vilniaus rajono policijos pareigūnai. Po sausio
įvykių, kai kariškiai užblokavo išvažiavimus iš sostinės, vieną mūsų apylinkės inspektorių,
Franckievičių, kariškių patrulis nuginklavo Molėtų plente. Jiems nepatiko, kad pareigūno
milicininko kepurėje buvo pritvirtinta jau nauja, lietuviškoji kokarda su „Vyčiu“. Iš jo atėmė
tarnybinį pistoletą ir liepė važiuoti namo persirengti. Tuomet mes su VRM Profilaktikos valdybos
viršininko pavaduotoju Č.Blažiu susiekėme su kariškiais ir nuvykome iš pradžių pas patrulius, o šie
patarė vykti į jų štabą Šiaurės miestelyje. Nuvykome į štabą. Pistoletą grąžino iš karto po to, kai
iškoneveikiau juos už neteisėtus veiksmus“.
O štai dar vienas svarbus dokumentas, liudijantis tvirtą Lietuvos VRM poziciją TSRS
kariuomenės atžvilgiu:
„1991.03. Nr.1/104
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojui gerb. K.Motiekai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija patikrino Jūsų rašte pateiktą informaciją.
Nustatyta, kad š.m. vasario-kovo mėnesiais Vilniaus miesto TSRS VRM karinių dalinių 3404
ir 7574 vadovai be Vidaus reikalų ministerijos žinios kreipėsi į Vilniaus miesto bei rajono policijos
komisariatus dėl piliečių, pareiškusių norą dirbti šiuose kariniuose daliniuose, patikrinimo VRO
(vidaus reikalų organų,– aut.) atitinkamose įskaitose bei pagal piliečių gyvenamąsias vietas.
Šie patikrinimai anksčiau buvo vykdomi pagal tuo metu galiojančią instrukciją.
Šiuo konkrečiu atveju tikslu turėti žinių apie tokius piliečius, policijos komisariatai atliko jų
patikrinimą, tačiau informacija TSRS VRM karinių dalinių vadovams pateikta nebuvo.
1991 m. kovo 19 d. Vidaus reikalų ministerija uždraudė respublikos policijos komisariatams
teikti bet kokią informaciją ne Lietuvos Respublikos institucijoms. Policijos komisariatai taip pat
įpareigoti informuoti Vidaus reikalų ministeriją apie tokio pobūdžio gautus dokumentus.
Ministro pavaduotojas J.Matonis“.
Maskva į lietuvių užsispyrimą reaguodavo labai liguistai. 1991 m. kovo 29 d. Lietuvos VRM
gavo TSRS vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo B.Gromovo telegramą, jog kariškiai
konfiskuoja policijos ginklų atsargas. Tą pačią dieną iš policijos sandėlio buvo paimti 457 automatai,
305 pistoletai bei šiems ginklams skirti šoviniai. Reikia paminėti, kad prieš tai Maskva nutraukė
ginklų tiekimą Lietuvos VRM. Jeigu atimti dar OMON-o bei V.Roščino grupės nusineštus ginklus,
nesunku įsivaizduoti, jog padėtis tapo sunki.
Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė tomis dienomis svarstė Ginklų fondo įsteigimo
klausimą. Šiame fonde buvo iš pradžių numatyta kaupti gyventojų ir organizacijų dovanotus ginklus
ir šaudmenis, taip pat ginklus, atimtus iš brakonierių ir pan. Vyriausybė kreipėsi į gyventojus
prašydama dovanoti ginklus Ginklų fondui, pristatyti juos į vietos policijos komisariatus arba KAD
teritorines komendantūras. Savo ruožtu, KAD buvo įpareigotas pasirengti apginkluoti Pasienio
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apsaugos darbuotojus, buvo pakeista tarnybinių ginklų nešiojimo tvarka, ši teisė suteikta 11-os šalies
žinybų tam tikriems pareigūnams.

Kaip ten bebūtų, ir tomis be galo politizuotomis, ekstremaliomis sąlygomis pagrindinis
Lietuvos vidaus reikalų sistemos uždavinys, tiksliau, jos istorinė misija buvo per nustatytą terminą,
t.y. iki 1991 m. liepos 1 d. atlikti milicijos reorganizavimą į policiją, atitinkamos teisinės bazės ir
naujų struktūrų sukūrimas ir, kas svarbiausia, nepertraukiamas savo pagrindinių funkcijų – kovos su
nusikalstamumu bei viešosios tvarkos užtikrinimo – vykdymas.
Ši veikla nenutrūko net ir sunkiausiomis sausio įvykių dienomis. Jau 1991 m. sausio 23 d.
ministras M.Misiukonis pasirašė įsakymą Nr.15 „Dėl operatyvaus reagavimo grupių sudarymo“:
„Padaugėjus Respublikoje ginkluotiems užpuolimams valstybinio ir visuomeninio bei
piliečių asmeninio turto plėšimo tikslu, ypač svarbus vidaus reikalų organų budėtojų dalių
operatyvus ir kvalifikuotas reagavimas į šiuos pavojingus nusikaltimus.
Be to, kaip parodė bankų įstaigų apsaugos patikrinimai, budėtojų dalyse dienos metu, kai
vyksta bankinės operacijos, nėra reikiamų pajėgų, gebančių normatyvuose nurodytu laiku atvykti į
minėtus objektus, kuriems gali iškilti ginkluoto užpuolimo grėsmė. Sudėtingiausia padėtis
didžiausiuose Lietuvos miestuose, kur į budėtojų dalių pultus išvesta per 130 bankų įstaigų pavojaus
signalizacija.
Įsakau:
1.

Visuose Respublikos vidaus reikalų organuose prie budėtojų dalių sudaryti

laikinas operatyvaus reagavimo grupes, kurios normatyvuose nustatytu laiku privalo išvykti į
ginkluotų užpuolimų vietas, o taip pat kitus ypatingai svarbius objektus, saugomus milicijos, gavus
pavojaus signalą.
2.

Aprūpinti minėtas grupes transportu, ginklais bei specialiosiomis priemonėmis,

o taip pat bankų įstaigų dislokacijų planais ir kita reikalinga dokumentacija.
3.

Sudarant naujas policijos komisariatų struktūras, numatyti įsteigti pastovias

operatyvaus reagavimo grupes prie vidaus reikalų organų budėtojų dalių“.

Beje, kalbant apie tuos metus reikėtų prisiminti, kad nusikalstamas pasaulis paprastai
nepaiso jokių politinių, socialinių ar kitokių valstybės kataklizmų, atvirkščiai, stengiasi pagauti
drumstame sunkaus laikmečio vandenyje kuo daugiau žuvies.
Apie tai pasakojo tuometinis Lietuvos VRM Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas
pulkininkas Ignatijus Surininas:
„Kriminogeninė situacija iš tikrųjų labai įtempta, todėl tik į Vilniaus gatves kas vakarą
papildomai išeis pusantro šimto policininkų. Nelengva buvo rasti tiek žmonių, bet ką darysi…
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Nusikalstamumas, nepaisant nieko, auga didžiuliais tempais. 1990 m. sausį padaryta per 1700
kriminalinių nusikaltimų, 1991 m. sausio mėnesį jų užregistruota beveik 2400. Ir tai turint galvoje,
kad sausio 10-20 dienomis nusikaltimų žymiai sumažėjo. Pasirodo, šaudant patrankoms, tyli ne tik
mūzos. Užtat vėliau nusikaltėliai, matyt, nutarė atsigriebti. Bet ir mūsų vyrai nesnaudžia: Kaune
sausio 25 d. išaiškinta 22 žmonių organizuota grupė, 7 iš jų suimti. Visi jie įtariami padarę sunkių
nusikaltimų daugiau nei 10 Lietuvos rajonų, Baltarusijoje. Šilutėje sulaikyta 5 narių grupė, kuriai
vadovavo toks Juočeris. Plėšė, vogė Šilutės bei aplinkiniuose rajonuose. Vadinamoji Miškinio
plėšikų ir vagių grupė sulaikyta net Leningrade…
Nusikaltėliai „internacionalėja“, mes, kriminalinės paieškos darbuotojai, taip pat apsieiname
be jokių tarpnacionalinių, politinių konfliktų, kurie pasitarnautų tik nusikaltėliams. Tokio
bendradarbiavimo pagalba, talkinant TSRS VRM bei Interpolui, pavyko išaiškinti grupę lietuvių,
padariusių sunkius nusikaltimus Čekoslovakijoje, Bulgarijoje.
Atoslūgio nelaukiame, greičiau, bus atvirkščiai. Manome, padaugės plėšimų, vagysčių pinigų
keitimo antrojo etapo metu, kai bus grąžinami iškeisti banknotai (vadinamoji TSRS premjero
Pavlovo reforma,– aut.). Padaugės vagysčių iš statybų, kooperatyvų – parduotuvių lentynos juk
tuščios, jose nerasi net vinies“.27
Tokios prognozės turėjo rimtą pagrindą: 1991 m. parduodančiųjų buvo daug mažiau nei
potencialių pirkėjų, kurie bemat apsupdavo kiekvieną pardavėją (daugiausia – iš Lenkijos),
griebdavo kone iš rankų praktiškai viską. Už pinigus pardavinėjo … pinigus: lietuviai mielai
atsikratydavo keičiamų 50 ir 100 rublių nominalo kupiūrų, dėl žiaurios devalvacijos bemat tapusių
beveik bevertėmis.
Pereinamuoju laikotarpiu suvešėjo vadinamasis „Gariūnų fenomenas“ – dviguba visų prekių
kaina. Pavyzdžiui, už paprastą vaizdo grotuvą reikėjo mokėti 30-50 tūkstančių rublių „galiojančiais“
pinigais, o jeigu „pasmerktomis“ kupiūromis – keleriopai daugiau…

Didžiuliu žingsniu į priekį reorganizuojant miliciją į Lietuvos Respublikos policiją tapo ilgai
lauktas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko G.Vagnoriaus 1991 m. sausio 30 d. pasirašytas
potvarkis Nr.22p.:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos policijos įstatymu, pervardyti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų organus (miliciją) į Lietuvos Respublikos policijos įstaigas ir nustatyti, kad jų
iškabose, antspauduose, spauduose bei dokumentuose vartojami tokie pavadinimai:
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestuose
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Vilniaus miesto vyriausiasis policijos
komisariatas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Vilniaus miesto 1-asis policijos komisariatas
(analogiškai ir kiti policijos komisariatai)..
27

„Liaudies sargyboje“ Nr.6, 1991, vasario 4-10, J.Loiba, „Kriminalistams nedarbas negresia“.
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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Kauno miesto vyriausiasis policijos
komisariatas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Kauno miesto Centro, Santakos ir
Panemunės policijos komisariatai.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Klaipėdos miesto vyriausiasis policijos
komisariatas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Klaipėdos miesto 1-asis policijos
komisariatas (analogiškai ir kiti policijos komisariatai).
Alytaus ir Marijampolės miestuose ir rajonuose
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija……miesto ir rajono policijos komisariatas.
Kituose miestuose ir rajonuose
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija……………rajono policijos komisariatas“.
Tuo pačiu premjero potvarkiu buvo patvirtintos „Laikinosios priėmimo į tarnybą Lietuvos
Respublikos policijoje ir atleidimo iš jos taisyklės“:
„Bendrieji nuostatai
Laikotarpiu, iki įsigalios Tarnybos policijoje statutas, šios laikinosios taisyklės nustato
darbuotojų priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje, taip pat atleidimo iš jos tvarką.
Priėmimas į tarnybą policijoje
1.
Lietuvos Respublikos policijos įstatymas nustato, kad į tarnybą policijoje
savanoriškumo ir atrankos pagrindu priimami ne jaunesni kaip 18 metų mokantys valstybinę kalbą
Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie pagal išsilavinimą, asmenines savybes, dalykinį ir fizinį
pasirengimą bei sveikatos būklę tinka policijos pareigūno pareigoms.
2.
Taikant pilietybės ir valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus, turi būti atsižvelgta
į Pilietybės įstatymo įsigaliojimo terminus ir į tai, kad tuose Lietuvos miestuose, gyvenvietėse ir
apylinkėse, kur daugumą sudaro kitakalbiai gyventojai, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
nustatė iki 1995 m. sausio 1 d. taikyti gyventojus aptarnaujantiems darbuotojams (iš jų ir policijos
pareigūnams) tik minimalius valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus.
3.
Į tarnybą policijoje priimami asmenys, turintys ne mažesnį kaip vidurinis
išsilavinimą, o į komisaro ir aukštesnes pareigas gali būti paskirti tik turintys aukštojo mokslo cenzą.
4.
Asmenys, išreiškę norą tarnauti policijoje, privalo pasitikrinti Vidaus reikalų
ministerijos medicininėje komisijoje, kuri, atsižvelgdama į priimamų asmenų sveikatos būklę,
sprendžia, ar jie tinka šiai tarnybai.
Medicinos reikalavimus priimamiesiems nustato Vidaus reikalų ministerija ir Sveikatos
apsaugos ministerija.
5.
Priimami į tarnybą policijoje asmenys tikrinami pagal Vidaus reikalų ministerijos ir
policijos įskaitą (atliekamas specialus tikrinimas).
6.
Priimti į tarnybą policijoje asmenys negali būti politinių partijų ar kokių nors kitų
politinių organizacijų nariais.
Specialieji reikalavimai
7.
Specialieji reikalavimai taikomi asmenims, išreiškusiems norą dirbti tam tikrose
policijos tarnybose.
8.
Į operatyvinę tarnybą priimami asmenys, turintys tam tikrų polinkių operatyvinei
veiklai, ne žemesni kaip 165 cm ūgio. Nerekomenduojama imti į operatyvinę tarnybą asmenų,
turinčių ryškiai pastebimų savitumų atvirose kūno vietose.
9.
Į tarnybą viešojoje policijoje priimami ne žemesni kaip 172 cm, o į rikiuotės
padalinius – ne žemesni kaip 175 cm ūgio asmenys.
10.
Asmenys, priimami į tarnybą kelių policijoje, privalo turėti automobilio vairuotojo
kvalifikaciją.
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Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento generalinis komisaras gali nustatyti tam
tikroms tarnyboms ir papildomus reikalavimus.
11.
Priimti į policiją ar į atskiras jos tarnybas draudžiama:
11.1. esant neigiamai Vidaus reikalų ministerijos medicininės komisijos išvadai dėl asmens
tinkamumo dirbti policijoje arba kurioje nors iš policijos tarnybų;
11.2. jeigu priimamas asmuo:
11.2.1. yra baustas teismo už nusikaltimą;
11.2.2. yra vyresnis kaip 30 metų. Asmenų, perkeliamų iš kitų statutiniais pagrindais
veikiančių organizacijų, tarnyba kuriose gali būti įskaitoma į tarnybos policijoje stažą, amžius
neribojamas;
11.2.3. anksčiau tarnavo Vidaus reikalų ministerijos sistemoje ir buvo atleistas už darbuotojo
vardą diskredituojančius veiksmus;
11.2.4. atsisako paklusti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo reikalavimams;
11.3. jeigu artimiausieji priimamo asmens giminaičiai (tėvas, motina, broliai, seserys,
žmona arba vyras), o pirmą kartą priimamo arba perkeliamo iš kitos tarnybos į kriminalinę policiją
asmens – ir žmonos arba vyro artimiausieji giminaičiai nuteisti už sunkų tyčinį nusikaltimą.
Jeigu priimamo asmens giminaičiai gyvena ne Lietuvoje, tikrinama atskira tvarka.
Nurodytieji 11.2 ir šiame punkte draudimai nėra išsamūs. Specialaus tikrinimo metu gali būti
nustatyta ir kitokių priimamą asmenį kompromituojančių duomenų. Tais atvejais policijos padalinių
vadovai, turintys priėmimo teisę, savarankiškai sprendžia apie jo tinkamumą tarnybai.
Ginčus, kilusius dėl priėmimo į tarnybą policijoje, sprendžia Policijos departamento
generalinis komisaras.
Paskyrimas į pareigas
12.
Skiriama į konkrečias pareigas tada, kai priimamas asmuo atitinka policijos
pareigūnui keliamus reikalavimus ir kai visiškai įforminama jo asmens byla
Asmens bylų vedimo ir kadrų apskaitos tvarką nustato vidaus reikalų ministras.
13.
Su asmenimis, priimamais į tarnybą policijoje, sudaroma sutartis.
14.
Priimami į tarnybą policijoje asmenys skiriami tik į esamas etatų sąraše pareigas,
patvirtintas nustatytąja tvarka.
15.
Skirti į atitinkamas policijos pareigūno pareigas turi teisę vadovai, nurodyti
Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, taip pat aukštesnieji pareigūnai, kuriems ši teisė suteikta
vidaus reikalų ministro arba Policijos departamento generalinio komisaro įsakymu.
16.
Paskirtas asmuo tampa policijos pareigūnu, jam suteikiamas atitinkamas pareiginis
laipsnis, išduodamas nustatyto pavyzdžio tarnybinis pažymėjimas.
17.
Policijos pareigūnai, pradedami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos valstybei.
18.
Profesionalumo laipsniui nustatyti įvedamos policijos pareigūnų kvalifikacinės
kategorijos. Jų suteikimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras.
19.
Pirmą kartą priimtiems į tarnybą policijoje ir neturintiems specialiojo ar aukštojo
išsimokslinimo asmenims suteikiamas pirmasis policininko stažuotojo pareiginis laipsnis ir
nustatomas vienerių metų stažuotės laikas.
20.
Karių – atsargos prievolininkų, taip pat naujokų priėmimas į policiją turi būti
suderintas su Krašto apsaugos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Suderinimo
tvarką nustato Vidaus reikalų ministerija ir Krašto apsaugos departamentas.
Atleidimas iš tarnybos policijoje
21.
Policijos pareigūnai atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos policijos įstatymo
29 straipsnio nustatytais atvejais:
21.1. policijos pareigūnui pačiam prašant.
Šiais atvejais pareigūnas rašo raportą savo padalinio vadovui, jog nori nutraukti tarnybą
policijoje.
Pareigūno prašymas turi būti patenkintas per du mėnesius nuo raporto padavimo dienos.
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Šalims susitarus, sutartis gali būti nutraukta ir nepraėjus dviejų mėnesių laikotarpiui.
Policijos pareigūnas dviejų mėnesių laikotarpiu turi teisę atšaukti savo raportą ir tęsti
tarnybą, jeigu nepasirašytas įsakymas dėl jo atleidimo;
21.2. suėjus nustatytam amžiui.
Visi policijos pareigūnai tarnauja:
21.2.1. nuo policininko iki vyriausiojo komisaro pareigų – iki 45 metų amžiaus;
21.2.2. vyriausiasis komisaras – iki 50 metų amžiaus;
21.2.3. generalinis komisaras – iki 55 metų amžiaus;
21.2.4. moterys – iki 40 metų amžiaus.
Pareigūnui sutikus, vidaus reikalų ministras gali pratęsti tarnybą dar 5 metams;
21.3. dėl sveikatos būklės, esant atitinkamai Vidaus reikalų ministerijos medicininės
komisijos išvadai;
21.4. atestavimo tvarka, įsigaliojus nustatytąja tvarka surašytai atestacijai;
21.5. už drausmės pažeidimus;
21.6. už policijos darbuotojo vardo diskreditavimą;
21.7. pažeidus Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalį;
21.8. vadovaujantis teismo sprendimu arba nuosprendžiu;
21.9. netekus Lietuvos Respublikos pilietybės.
Ginčai dėl atleidimo iš darbo sprendžiami teismine tvarka.
Taikyti kitus atleidimo motyvus, nenurodytus Lietuvos Respublikos policijos įstatyme,
draudžiama.
Atleistiems iš tarnybos asmenims išduodamos darbo knygelės, kur įrašomi atleidimo
motyvai.
Taip pat G.Vagnoriaus potvarkiu buvo patvirtintos „Laikinosios priėmimo į tarnybą Lietuvos
Respublikos policijoje iš tarnybos vidaus reikalų organuose (milicijoje) taisyklės“:
„Bendrieji nuostatai
Šios taisyklės nustato priėmimo į tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje iš tarnybos vidaus
reikalų organuose (milicijoje) tvarką iki 1991 m. liepos 1 d.
Priėmimo tvarka
1.
Pareigūnas rašo raportą dėl priėmimo į tarnybą policijoje.
2.
Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamente sudaroma atestacinė komisija,
nagrinėjanti darbuotojų, kuriuos komisarai atsisakė priimti į tarnybą policijoje, pareiškimus ir kitus
kadrų kaitos klausimus.
3.
Vidaus reikalų organų (milicijos) darbuotojas, nesutikęs su atestacinės komisijos
išvada, turi teisę kreiptis į vidaus reikalų ministrą. Ministro sprendimas yra galutinis.
4.
Perkeltiems į tarnybą policijoje iš vidaus reikalų organų (milicijos) suteikiama
kvalifikacinė kategorija vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka.
5.
Perkeltiems į tarnybą policijoje iš vidaus reikalų organų (milicijos) tarnybos stažas
nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“ 5 straipsnį.
6.
Nepriimtiems po milicijos reorganizavimo tarnauti policijoje ir neperėjusiems į kitas
vidaus reikalų sistemos tarnybas iki 1991 m. liepos 1 d. galioja esami Tarnybos vidaus reikalų
organuose nuostatai, socialinio ir pensinio aprūpinimo garantijos. Nuo 1991 m. liepos 1 d. jie bus
atleidžiami iš darbo nustatyta tvarka.
7.
Vidaus reikalų organų (milicijos) pareigūnams, kurie po milicijos reorganizavimo
tarnaus ne policijos struktūrose ir kurių atliekamos funkcijos yra būdingos policijos pareigūnams, iki
bus priimti atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai, suteikiamos policijos pareigūnų funkcijos,
teisės ir pareigos, atsakomybė bei socialinės garantijos Lietuvos Respublikos policijos įstatymo
nustatyta tvarka.
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Kitiems vidaus reikalų organų (milicijos) pareigūnams suteikiamos atitinkamos socialinės
garantijos.
Pareigūnų skyrimo tvarka
8.
Į pareigas Policijos departamente skiria:
8.1. Policijos departamento vyriausiuosius komisarus, vyresniuosius komisarus – vidaus
reikalų ministras Policijos departamento generalinio komisaro teikimu;
8.2. Policijos departamento komisarus – Policijos departamento generalinis komisaras;
8.3. kitus Policijos departamento darbuotojus – Policijos departamento generalinis
komisaras, o padalinių, turinčių juridinio asmens teises, darbuotojus – šių padalinių vadovai.
9.
Į pareigas miestų (rajonų) policijos komisariatuose:
9.1. miesto (rajono) policijos komisarą – bendru Policijos departamento generalinio
komisaro ir aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos teikimu tvirtina savivaldybės Taryba,
skiria vidaus reikalų ministras;
9.2. miestų (rajonų) policijos vyresniuosius komisarus, komisarus, komisarus inspektorius,
išskyrus komisariatų padalinių vadovus, Policijos departamento generalinio komisaro teikimu skiria
vidaus reikalų ministras;
9.3. savivaldybės policijos komisarą, kuris yra miesto (rajono) policijos komisaro
pavaduotojas, policijos komisaro teikimu skiria aukštesniosios pakopos savivaldybės valdyba,
tvirtina Taryba. Policijos departamento generalinis komisaras įsakymu paskelbia jo paskyrimą,
suteikdamas pareiginį laipsnį;
9.4. savivaldybių policijos nuovados komisarą savivaldybės policijos komisaro teikimu
skiria miesto (rajono) policijos komisaras ir tvirtina žemesniosios pakopos savivaldybės Taryba arba
Tarybos, kurių teritorijoje veikia nuovada.
Kuriai nors šių Tarybų nepatvirtinus, nuovados komisarą tvirtina aukštesniosios pakopos
savivaldybės Taryba;
9.5. komisariatų policijos padalinių vadovus skiria Policijos departamento generalinis
komisaras;
9.6. kitus komisariatų darbuotojus skiria miesto (rajono) policijos komisaras;
9.7. kitus savivaldybių policijos pareigūnus skiria miesto (rajono) policijos komisaras
savivaldybių policijos komisaro teikimu“.
Vykdant Lietuvos Respublikos Policijos įstatymą, 1991 m. vasario 12 d. ministro įsakymu
Nr.45 buvo sudaryta VRM komisija struktūriniams bei etatiniams klausimams spręsti, kurios
pirmininku paskirtas ministro pavaduotojas milicijos papulkininkis V.Zabarauskas, nariais – VRM
Profilaktikos tarnybos valdybos viršininkas milicijos papulkininkis L.Vasiliauskas, VRM
Organizacinio inspekcinio skyriaus viršininko pavaduotojas vidaus tarnybos papulkininkis
R.Venckevičius, VRM Kadrų skyriaus viršininko pavaduotojas

vidaus tarnybos papulkininkis

R.Linkevičius, VRM Finansų-planavimo skyriaus viršininkas

vidaus tarnybos papulkininkis

B.Degutis, VRM Kadrų skyriaus viršininko padėjėja organizaciniam etatiniam darbui milicijos
papulkininkė O.Saulevičienė.28
Tačiau po dviejų mėnesių, t.y. 1991 m. balandžio 19 d., ministras generolas majoras
M.Misiukonis pasirašo įsakymą Nr.123 „Dėl etatinės komisijos“:

28

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 1 tomas.
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„Dalinai pakeičiant vidaus reikalų ministro 1991 m. vasario 12 d. įsakymą nr.45 VRM
struktūriniams bei etatiniams klausimams spręsti komisijos pirmininku skirti ministro pavaduotoją
vidaus tarnybos papulkininkį Juozą Matonį“.

„Triumvirato“ džiaugsmo akimirka – Lietuvos policija atgimė amžiams! Iš kairės:
ministro pavaduotojas V.Zabarauskas, ministras M.Misiukonis, Policijos departamento
generalinis komisaras P.Liubertas.
1991 m. kovo 4 d. „gimė“ pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės policininkas: vidaus reikalų
ministro įsakymu Nr.38a/s (vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. vasario mėn. 28 d.
potvarkį Nr.92P) vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas milicijos pulkininkas Petras
Liubertas paskirtas pirmuoju nepriklausomos Lietuvos policijos generaliniu komisaru, „jis ir vidaus
reikalų ministro pavaduotojas, suteikiant pirmąją kategoriją“.
Beje, interviu „Respublikai“ 1991 m. vasario pabaigoje į klausimą, „ar P.Liubertas jau yra
Policijos departamento generalinis komisaras?“, vidaus reikalų ministras M.Misiukonis atsakė: “Kol
kas ne. Nereikia atmesti galimybės, jog jis gali tapti ir ministru“. O paklaustas, ar pats nebevadovaus
ministerijai, M.Misiukonis paaiškino: „Ilgai – tikrai ne. Aš tik einu ministro pareigas. Dabar
didžiausias rūpestis – kad mane pakeistų kompetentingas ir profesionalus žmogus“. 29 Taip pat
žiniasklaidai buvo pranešta apie naujas policininkų uniformas, konkrečiai, tai, jog susivienijimas
„Lelija“ gavo užsakymą vien 1991 metais pasiūti 26 000 naujų uniformų komplektų Lietuvos
policijai.

29

„Respublika“ Nr.37, 1991 m. vasario .21 d., F.Telksnys, „Paslaptingas žodis – komisaras“.
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Kalbant apie tai, kodėl po tam tikrų paieškų ir svarstymų gimė būtent „komisarai“ ir
„inspektoriai“, o ne, tarkime, detektyvai ar konstebliai, galima priminti skaitytojams, kad iš visų
buvusių tinkamų pavyzdžių buvo pasirinktas lenkų modelis, tik komisarai ir inspektoriai „pakeisti
vietomis“. P.Liubertas pasakojo, kaip tarnybinės kelionės automobiliu į Lenkiją metu pateko į
juokingą situaciją: sustabdytas lenkų kelių policininko P.Liubertas prisistatė jam esąs generalinis
komisaras, o tas iš pradžių pažiūrėjo į jį kone paniekinamai, kaip į kokį eilinį inspektoriuką. Ir tik po
tam tikrų debatų pavyko paaiškinti, kad Lietuvoje, skirtingai nei Lenkijoje, generalinis komisaras –
šiek tiek daugiau nei inspektorius…
Jau kitą dieną po P.Liuberto paskyrimo, 1991 m. kovo 5-ąją, vidaus reikalų ministras
M.Misiukonis VRM kolegijų salėje perskaitė įsakymą Nr.40a/s:
„Paskirti milicijos papulkininkį Liutaurą-Juozą Vasiliauską Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiuoju komisaru, atleidus iš
tos pačios ministerijos Profilaktikos tarnybos valdybos viršininko pareigų;
milicijos pulkininką Alvydą Sadecką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiuoju komisaru,
atleidus iš tos pačios ministerijos 6-ojo skyriaus viršininko pareigų;
milicijos pulkininką Ramutį Oleką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento Kelių policijos valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios
ministerijos VAI valdybos viršininko pareigų;
milicijos papulkininkį Vincą-Kazį Bagužį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento Transporto policijos valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios
ministerijos Transporto vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojo pareigų;
milicijos papulkininkį Juozą Juodį Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento Apsaugos policijos valdybos prie Viešosios policijos valdybos vyresniuoju
komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos Apsaugos valdybos Apsaugos tarnybos skyriaus
viršininko pareigų;
milicijos majorą Vytautą Navicką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios
ministerijos Viešosios tvarkos apsaugos valdybos Tarnybos skyriaus viršininko pareigų“.
Tą pačią dieną M.Misiukonis pristatė susirinkusiems į kolegijų salę naująjį ministro
pavaduotoją kadrų reikalams Juozą Matonį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 1 d.
potvarkis Nr.101-P, VRM 1991.03.08 įsakymas Nr.42 a/s). Tuo pačiu įsakymu J.Matoniui suteiktas
pirmasis specialus vidaus tarnybos papulkininkio laipsnis.
Apie J.Matonį, kurio veikla einant ministro pavaduotojo (vėliau – pirmojo pavaduotojo)
pareigas iki šiol vertinama gana prieštaringai, būtina pasakyti kelis žodžius atskirai.
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Jau nuo pat pirmųjų J.Matonio paskyrimo vidaus reikalų ministro pavaduotojų dienų jis tapo
žiniasklaidos taikiniu – įžvelgę jo asmenyje potencialų kandidatą į ministro postą žurnalistai, ypač
„Respublikos“ ir “Mažosios Lietuvos“, tuomet išspausdino nemažai juodinančių J.Matonį „jo
biografijos faktų“ (dėl šmeižto jie triuškinamai pralaimėjo teisme ir turėjo paneigti prasimanymus).
Kliūva J.Matoniui ir šiandien. Pavyzdžiui, savo monografijoje P.Liubertas ir Č.Mančinskas
rašo: „…Be Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vadovybės žinios 1991 m. kovo mėnesį įsteigus
vidaus reikalų ministro pavaduotojo kadrų reikalams etatą ir paskyrus į jį J.Matonį, beveik dvejus
metus truko šalies policijos kadrų valymas – buvo atsikratoma nepageidaujamų pareigūnų. … 1992
m. gruodžio mėn. J.Matonis, jo paties žodžiais tariant, „įvedęs tvarką Vidaus reikalų ministerijoje,
ramiai galėjo išeiti iš jos“.30
Pats J.Matonis, atėjęs į VRM iš Vilkaviškio rajono prokuroro kėdės, pirmame savo interviu
savaitraščiui „Liaudies sargyboje“ sakė:
„Niekada negalvojau keisti darbo prokuratūroje į jokį kitą, nesiruošiau eiti dirbti į vidaus
reikalų sistemą. Tačiau niekuomet nebuvau prokuroru, konfliktuojančiu su vidaus reikalų
tarnybomis… Manau, jog nebūsiu svetimkūnis šioje sistemoje, stengsiuos kuo greičiau pritapti prie
naujų kolegų, suprasti jų problemas, gyventi jomis…“
Iš tiesų, kai tais neramiais laikais Vilkaviškio VRS vadovai, darbuotojai buvo tendencingai
kritikuojami, švelniai tariant, per daug radikalių veikėjų, besivadovaujančių ne veiklos rezultatais, o
tik jiems patiems suprantamais kriterijais, būtent prokuroras J.Matonis užstojo policiją. Ir vėliau,
tapęs vidaus reikalų ministro pavaduotoju, jis kartojo, jog Lietuvai reikalinga patikima ir profesionali
policija, o kiekvienas policininkas turi turėti bent tris svarbius bruožus: šiek tiek sveiko proto, šiek
tiek humoro jausmo ir šiek tiek užuojautos žmogui. Beje, daugelis tų, kuriems teko dirbti kartu su
J.Matoniu, prisimena jo dalykiškumą, profesionalumą, gebėjimą maksimaliai teisingai spręsti
sudėtingiausias problemas.
Mečislovas Poplavskis:
„J.Matonį ligi šiol prisimenu su didele pagarba kaip labai protingą žmogų, puikų, turintį
milžinišką patirtį specialistą, vadovą. Man buvo tiesiog malonu dirbti kartu su juo, nors turiu
pripažinti, kai kas iš tuometinių VRM vadovų priekaištavo man, kodėl „jį dar laikau“. Norėčiau, kad
būtų kuo daugiau tokių pareigūnų.
Bet tai buvo daug vėliau, o J.Matonio kaip ministro pavaduotojo paramą pajutau nuo pat
pirmų jo paskyrimo dienų. Jis kuravo kadrų reikalus, o padėtis šioje srityje tada buvo sudėtinga,
ypač pas mus – ir politiniu, ir tautiniu atžvilgiu. Daug kas į margą tautiniu požiūriu Vilniaus rajono
komisariatą žiūrėjo įtariai, su nepasitikėjimu, tačiau iš J.Matonio aš niekada to nepajutau. Man
30

P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004, 113-114 p.p.
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niekuomet nerūpėjo, kas kokios politinės jėgos paskirtas į pareigas, man rūpėjo tik žmogaus
profesionalumo lygis. Iš J.Matonio savybių iki šiol prisimenu tik toleranciją, santūrumą,
objektyvumą, profesionalumą. Prisimenu, kaip 1992 m. Nemenčinės kultūros namuose kilo
konfliktas tarp Lietuvos kariūnų ir vietos jaunimo. Kariai elgėsi šiurkščiai: šaudė, po to sukišo vieną
kitą jaunuolį į automobilio bagažinę, išsivežė. Kapitonas V.Tutkus (taip, tas pats) tada puolė mane,
sakė, kad su chuliganais tik šitaip reikia tvarkytis. Aiškinau jam, kad su civiliais būtina kitaip
bendrauti, ne karo metodais. Konfliktas buvo išpūstas, teko aiškintis. Tos pačios dienos vakare
J.Matonis paprašė iki 3 valandos nakties pateikti jam tyrimo medžiagą dėl šio įvykio. Viską
paruošiau, nurodytu laiku nuvežiau jam į bendrabutį. Nežinau, ką jis aiškino aukštai valdžiai, bet
klausimas buvo išspręstas objektyviai“.

Šitaip J.Matonį vertina ne tik M.Poplavskis. Apskritai, pagrindinis priekaištas, laikas nuo
laiko nuskambantis J.Matonio adresu – dėl „kadrų valymo“, atlikto vidaus reikalų ministru tapus
P.Valiukui. Išsamiai apie tai kalbėsime žemiau, „nugyvenę“ mūsų kronikoje iki 1992 metų, tačiau
verta pastebėti, jog susipažinus su kai kuriais archyviniais dokumentais, pasirašytais J.Matonio,
peršasi išvada, kad kaltinimai jam dėl „raganų medžioklės“ politiniais, tautiniais ar kitais panašiais
motyvais (išskyrus dalykinius) nelabai pagrįsti. Kitaip sunku būtų paaiškinti, kodėl būtent J.Matonio
pastangomis į darbą Šilalės r. policijos komisariato tardymo poskyryje buvo priimtas buvęs šio
rajono KGB skyriaus darbuotojas Valentinas B. Rodos, pilnas „rinkinys“ priežasčių vyti tokį žmogų
kuo toliau: saugumietis, rusas ir t.t. Tačiau J.Matonis, kuriam rūpėjo tuomet itin opi profesionalių
kadrų problema, ne tik pasirašė įsakymą dėl minėto pareigūno paskyrimo, bet ir vėliau, pasipylus dėl
to skundams į aukščiausias instancijas, apgynė jį, svariais argumentais įrodęs valstybės vadovams
savo sprendimo pagrįstumą.
Galima prisiminti ir tai, jog būtent J.Matonio pastangomis grupei Lietuvos pareigūnų (vėliau
nemažai nusipelnusių Lietuvai), besimokiusiųjų TSRS VRM akademijoje Maskvoje ir užkluptų
politinių permainų, buvo suteiktos visos galimybės baigti mokslus ir naudoti įgytas žinias stiprinant
savo šalies policiją.
Mažai kas žino ir apie tai, kaip J.Matonio iniciatyva buvo apgintas nuo nepagrįstų išpuolių
tuometinis Alytaus miesto ir rajono policijos vadovas V.Grigaravičius, vienas pirmųjų Lietuvos
policijos pareigūnų apdovanotas 5-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.
Vytautas Grigaravičius prisimena:
„Kai dėl žinomų politinių procesų atsirado, o ilgainiui ir padidėjo priešprieša tarp
siekiančios nepriklausomybės tautos ir TSRS šalininkų, ypač karinių struktūrų, kilo būtinybė kiek
įmanoma kontroliuoti padėtį, numatyti priešingos pusės veiksmus ir t.t. Todėl remdamasis
ankstesniais kontaktais su dislokuoto Alytuje TSRS oro desanto pulko karininkais, pradėjau ieškoti
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galimybių gauti operatyvinę informaciją iš pirmų šaltinių. Nors ir ne per vieną dieną, tačiau pavyko
sukurti gana tankų žvalgybinį tinklą, laiku gauti pačią įvairiausią informaciją iš Maskvos ir Rygos
(karinės apygardos štabo). Turėjau galimybę susipažinti su ką tik iššifruota informacija, netgi
nufotografuoti tas šifruotes ir skubiai perduoti savo vadovams į Vilnių. Nežinau, kur toliau buvo
teikiama ta informacija, bet medžiagos buvo daug: įsakymai, instrukcijos, nurodymai dėl agentūros
užkonservavimo… Jautėsi, jog jie suprato, kad Lietuva nebebus jiems pavaldi, todėl klojo pamatus
ateičiai, turbūt tikėdamiesi, kad kada nors turės panaudoti tą agentūrą. Visa tai buvo laiku perduota
kolegoms.
Kai buvo paskelbta, jog esu apdovanojamas Vyčio Kryžiaus ordinu, politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga pradėjo isterišką puolimą, kuris daugiau buvo nukreiptas ne prieš mane
asmeniškai, bet prieš mano tėvą, buvusį milicijos pareigūną nuo 1944 metų. Buvo keista: manęs
atsiprašydavo, atseit, mes ne prieš Jus, bet štai Jūsų tėvas… Po to išsiaiškinau, kad tuomet, kai tėvas
buvo milicijos skyriaus viršininkas, jo brolis, mano dėdė, vadovavo vienam kolūkiui ir tuo pat metu
prižiūrėdavo kelis Lietuvos partizanų bunkerius, aprūpindavo juos maistu. Tėvas tai irgi žinojo. Štai
tokie likimo vingiai…“
O toliau buvo taip: žinodamas, kad įprastos įkalbinėjimo priemonės vargu ar padės,
J.Matonis pavedė VRM profesinės etikos ir darbuotojų socialinės apsaugos skyriaus pareigūnams
rasti optimalų problemos sprendimą. Tuomet gimė tais laikais netradicinis sumanymas. Televizijos
žurnalistas, populiarios laidos „01.02.03“ vedėjas V.Vilūnas padėjo parengti laidą apie pirmuosius
Lietuvos policijos ordininkus: V.Grigaravičių, A.Šildiajevą, V.Jaugą, R.Mikalajūną, A.Buivydą,
A.Gerulį ir J.Dičiūną. Pamačius savo komisarą tokiu kilniu, įspūdingu rakursu, Alytaus „vanagams“
bemat dingo ūpas puldinėti V.Grigaravičių…
Beje, pats V.Grigaravičius dabar labai kukliai prisimena savo veiklą tais sunkiais metais.
Tačiau iš kitų šaltinių galima sužinoti, kad būtent jo organizuotų žvalgybos veiksmų dėka (saugumo
ar kitų specialiųjų tarnybų struktūrų Alytuje tuomet dar nebuvo) pavyko sužinoti apie kariškių
planuojamą Alytaus technikos mokyklos užėmimą. Tai padėjo išsaugoti daug transporto priemonių,
vertingos įrangos. Sausio 13-osios išvakarėse AT gynėjai būtent iš V.Grigaravičiaus gavo keletą
partijų šovinių, o į Vilnių atvykus TSRS KGB spec. padaliniui „Alfa“, išsamiai informavo AT
gynėjus apie jos veiklos būdus ir metodus: anksčiau (besimokant TSRS VRM akademijoje)
V.Grigaravičiui pačiam teko matyti, kaip veikė šis padalinys Saratove, vaduojant įkaitus. Jo žinios
taip pat padėjo organizuoti AT rūmų gynybą. Alytaus policija taip pat sužinojo, jog balandžio
mėnesį turėtų būti išvesti iš Alytaus ten dislokuoti TSRS oro desantininkai, dėl to mieste suaktyvėjo
prekyba ginklais, šaudmenimis. Buvo atlikti operatyviniai veiksmai, surengta pasala. Sausio 22 d.
policija sulaikė TSRS kariuomenės štabo viršininko pavaduotoją majorą V.Skoblikovą, kuris ketino
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parduoti 20 kovinių granatų RG-42, 25 kilogramus trotilo, 40 šovinių, signalinių bei dujinių raketų,
kitos amunicijos. Kratos metu majoro garaže buvo rasta dar 25 kilogramai trotilo, nemažai
sprogmenų kariškis jau buvo spėjęs realizuoti.
Tačiau visa tai, ką dėstėme aukščiau, buvo kiek vėliau, o tada, 1991 m. pavasarį, savo
valstybei prisiekinėjo vis nauji komisarai. Kovo 19 d. VRM kolegijų (Baltojoje) salėje prisiekė dar
viena grupė Lietuvos policijos pareigūnų.
Milicijos papulkininkis Romualdas Matulionis tapo VRM Policijos departamento
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Kriminalistinių ekspertizių biuro vyresniuoju
komisaru.
Milicijos papulkininkis Eugenijus Mačiulaitis – VRM Policijos departamento Kriminalinės
policijos vyriausiosios valdybos Kriminalinio tyrimo biuro vyresniuoju komisaru.
Milicijos majoras Visvaldas Račkauskas – VRM Policijos departamento Kriminalinės
policijos vyriausiosios valdybos vyresniuoju komisaru Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biurui.
Milicijos majoras Raimondas Rindokas – VRM Policijos departamento Kriminalinės
policijos vyriausiosios valdybos Operatyvinės žvalgybos biuro vyresniuoju komisaru.
Milicijos majoras Aleksandras Katinas – VRM Policijos departamento Štabo Kadrų
skyriaus komisaru.
1991 m. balandžio 1-ąją toje pačioje VRM kolegijų salėje prisiekė dar 26 komisarai.
Milicijos majoras Viktoras Kolpakas tapo LR VRM PD Kriminalinės policijos
vyriausiosios valdybos (KPVV) Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro vyresniuoju komisaru;
milicijos majoras Andrius Tekorius – KPVV Operatyvinės žvalgybos biuro 1-ojo skyriaus
komisaru; milicijos papulkininkis Kęstutis Šimkus – KPVV Kriminalinio tyrimo biuro 1-ojo
skyriaus komisaru; milicijos papulkininkis Jurijus Petuchovas – KPVV 2-ojo skyriaus komisaru;
milicijos majoras Eugenijus Beinoravičius – LR VRM PD Transporto policijos valdybos
Kriminalinės policijos skyriaus komisaru; milicijos papulkininkis Stanislavas Ivanovas – PD
Transporto policijos valdybos Viešosios policijos skyriaus komisaru inspektoriumi; milicijos
papulkininkis Laimutis Antanas Didžiokas – PD Transporto policijos valdybos štabo vyresniuoju
inspektoriumi; milicijos papulkininkis Algimantas Medelis – LR VRM PD Viešosios policijos
valdybos Konvojavimo ir spec. įstaigų skyriaus komisaru inspektoriumi; milicijos papulkininkis
Algimantas Petrauskas – LR VRM PD KPVV Kriminalistinių ekspertizių biuro Kriminalinių
tyrimų skyriaus komisaru; milicijos majoras Edmundas Kisielius – LR VRM PD Viešosios
policijos valdybos Patrulinės tarnybos skyriaus komisaru; milicijos papulkininkis Mečislovas
Poplavskis – Vilniaus rajono policijos komisariato vyresniuoju policijos komisaru; milicijos majoras
Mečislovas Naruševičius – Vilniaus rajono savivaldybės policijos komisaru; milicijos papulkininkis
Bronius Balčiūnas – Biržų r. PK komisaru; milicijos papulkininkis Ignas Raila – Panevėžio r. PK
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komisaru; milicijos papulkininkis Antanas Steponavičius – Zarasų r. PK komisaru; milicijos
papulkininkis Aleksandras Leščiauskas – Rokiškio r. PK komisaru; milicijos papulkininkis
Algirdas Šidlauskas – Ignalinos r. PK komisaru; milicijos papulkininkis Jonas Gasiūnas – Plungės
r. PK komisaru; milicijos papulkininkis Vytas Kalėda – Druskininkų m. PK komisaru; milicijos
majoras Jonas Kavaliauskas – Šiaulių r. PK komisaru; milicijos papulkininkis Antanas Leonardas
Nevulis – Šilutės r. PK komisaru; milicijos papulkininkis Gediminas Leiteris – Širvintų r. PK
komisaru; milicijos majoras Česlovas Sakalauskas – Kaišiadorių r. PK komisaru; milicijos
papulkininkis Petras Valiukas – LR VRM PD Greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ komisaru;
milicijos papulkininkis Antanas Vilandas Adomėlis – Telšių r. PK komisaru; milicijos
papulkininkis Zenonas Šavareika – Trakų r. PK komisaru.
1991 m. balandžio 19 d. prisiekė dar 32 komisarai.
Česlovas Kazimieras Blažys paskirtas LR VRM PD savivaldybių policijos vyresniuoju
komisaru; Antanas Pečiulis – LR VRM PD štabo vyresniuoju komisaru; Vytautas Leipus –
Vilniaus m. VPK vyriausiuoju komisaru; Vaclovas Narmontas – Klaipėdos m. VPK vyriausiuoju
komisaru; Romasis Vaitekūnas – Šiaulių m. PK vyresniuoju komisaru; Vytautas Grigaravičius –
Alytaus m. ir r. PK vyresniuoju komisaru; Albinas Papečkys – Marijampolės m. ir r. PK
vyresniuoju komisaru.
Taip pat buvo patvirtinti ir prisiekė Palangos m. (M.Vainorius), Birštono (V.Raišys),
Neringos (V.Venskus); Kauno (R.Rutkauskas), Klaipėdos (N.Ananjevas), Kelmės (G.Lukminas),
Kėdainių (R.J.Ramanavičius), Kupiškio (V.Giriūnas), Lazdijų (J.Narkevičius), Mažeikių
(Č.Čyžas), Radviliškio (A.Gaižauskas), Raseinių (A.Gailius), Joniškio (S.Poliakas), Jurbarko
(E.Venskevičius), Pakruojo (S.Vėlavičius), Prienų (K.Zubrickas), Skuodo (V.Šimkus), Šakių
(V.Lukomanavičius),

Šalčininkų

(I.Jankauskas),

Šilalės

(J.Šimelionis),

Švenčionių

(I.Spiridonovas), Utenos (V.Šalgunovas), Ukmergės (A.Kovalenka), Varėnos (A.Bučinskas)
rajonų policijos komisarai.
Dar prieš tai, 1991 m. balandžio 12 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.111 „Dėl VRM
Kolegijos personalinės sudėties paskelbimo“ buvo patvirtinta nauja Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos kolegija. Jos nariais tapo: ministras M.Misiukonis, ministro pavaduotojai
Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas, A.Svetulevičius, V.Zabarauskas,
J.Matonis, Vilniaus m. vyriausiasis policijos komisaras V.Leipus, Kauno m. vyriausiasis policijos
komisaras J.Liaudanskas, Klaipėdos m. vyriausiasis policijos komisaras V.Narmontas, Šiaulių m.
policijos vyresnysis komisaras R.Vaitekūnas, VRM Tardymo valdybos viršininkas J.Vasiliauskas,
VRM Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius J.Kraujelis, Kėdainių r. PK vyresnysis
komisaras R.J.Ramanavičius, Vilniaus r. PK vyresnysis komisaras M.Poplavskis, Lietuvos

54
policijos akademijos viršininkas A.Pumputis bei Pravieniškių sustiprinto ir bendrojo režimo
kolonijų viršininkas I.Zareckis.
… Šiandien neretai laužomos ietys dėl policijos pareigūnų atlyginimų (tai jie per dideli, tai
per maži, tai vėluoja, tai visai neišmokomi ir pan.). O kokie atlyginimai buvo nustatyti, tarkime,
atkurtos Lietuvos policijos vadovams 1991-siais? Smalsiesiems – 1991.04.18 vidaus reikalų
ministro įsakymas Nr.119:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1991 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.110,–
įsakau:
1. Nustatyti mėnesinius tarnybinius atlyginimus nuo 1991 m. balandžio 1 d.:
-

Policijos departamento generaliniam komisarui – vidaus reikalų ministro pirmajam

pavaduotojui Liubertui P.V. – 900 rublių, bei mokant jam nustatyto dydžio atlygį pagal specialųjį
milicijos pulkininko laipsnį;
-

vidaus reikalų ministro pavaduotojui, vidaus tarnybos pulkininkui Svetulevičiui A.J. –

850 rublių, suteikiant jam 1 kvalifikacinę kategoriją;
-

vidaus reikalų ministro pavaduotojui, vidaus tarnybos papulkininkiui Matoniui J.J. – 850

rublių…;
-

vidaus reikalų ministro pavaduotojui, milicijos papulkininkiui Zabarauskui V.M. – 850

rublių, suteikiant jam 1 kvalifikacinę kategoriją.
2. VRM Finansų-planavimo skyriui vadovautis, kad nurodytu Vyriausybės nutarimu
ministro mėnesinis atlyginimas nustatytas 950 rublių.
3. Nuo š.m. balandžio 1 d. laikyti negaliojančiu VRM 1991 m. sausio 22 d. įsakymą Nr.20.
Ministras M.Misiukonis“.
Kokia tais laikais buvo pinigų vertė? Na, pavyzdžiui, geriausių cigarečių „Kosmos“ pakelis
kainavo 70 kapeikų…

Itin gausi parengtų svarbių norminių dokumentų skaičiumi buvo 1991-ųjų balandžio pradžia.
8 d. pasirašomas ministro įsakymas Nr.101 „Dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo vidaus reikalų
sistemos pareigūnams instrukcijos patvirtinimo“.
Šiuo įsakymu buvo patvirtinta minėta instrukcija, pareigūnams, dirbantiems vidaus reikalų
sistemoje daugiau kaip 5 metus, leista laikyti egzaminus atitinkamai kategorijai gauti, VRM
departamentų ir tarnybų vadovai įpareigoti sudaryti neetatines kvalifikacines komisijas, parengti
specialius reikalavimus dėl kategorijų suteikimo savo tarnybų pareigūnams.
1991 m. balandžio 12-ąją M.Misiukonis pasirašo įsakymą Nr.103 „Dėl Lietuvos Respublikos
policijos komisariatų bei kitų policijos įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo“:
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„Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 27 d. nutarimą Nr.105 „Dėl
Lietuvos Respublikos policijos komisariatų bei kitų policijos įstaigų pareigūnų darbo apmokėjimo“,–
įsakau:
1.
Paskelbti policijos pareigūnų pareiginius laipsnius ir pagrindinius atlyginimus…
Policijos kriminalistinių ekspertizių bei budėtojų tarnybų visiems pareigūnams atlyginimai nustatomi
kaip kitiems, nevykdantiems operatyvinės veiklos, pareigūnams.
Taikyti šiuos atlyginimus policijos pareigūnams, priimtiems nustatytaja tvarka dirbti Lietuvos
Respublikos policijoje. Atlyginimai turi būti nustatomi priklausomai nuo pareigūno profesinio
pasiruošimo lygio, darbo pobūdžio, apimties, rezultatyvumo, atkreipiant dėmesį, kad kiekvienam
policijos komisariatui darbo užmokesčio fondas … paskaičiuotas prisilaikant pagrindinių atlyginimų
vidurkių.
Viešosios policijos specialios paskirties padalinio „Aras“ pareigūnams nustatomos priemokos
prie pagrindinio atlyginimo iki 75 rublių per mėnesį.
2.
Policijos atitinkamų komisariatų kriminalistinės kinologijos, rinktinių, rikiuotės,
egzaminų ir transporto apskaitos padalinių, priėmimo-paskirstymo punktų, areštinių ir medicininio
išblaivinimo įstaigų pareigūnų atlyginimus nustatyti pagal šių padalinių dislokavimo vietą, t.y. kaip
ir atitinkamų teritorinių policijos komisariatų pareigūnams.
3.
Patvirtinti procentinius priedus už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus
visiems policijos pareigūnams nuo pagrindinio atlyginimo pagal pareiginį laipsnį:
- nuo 2 iki 5 metų – 5 procentai,
- nuo 5 iki 10 metų – 10 procentų,
- nuo 10 iki 15 metų – 15 procentų,
- nuo 15 iki 20 metų – 20 procentų,
- nuo 20 iki 25 metų – 25 procentai,
- nuo 25 iki 30 metų – 30 procentų,
daugiau kaip 30 metų – 40 procentų.
4.
Nustatyti policijos pareigūnams mėnesinius atlygius už tris kvalifikacines
kategorijas: I kategorija – 150, 2 – 100, 3 – 50 rublių. Kiekviena kvalifikacinė kategorija gali būti
suteikiama po 5 tarnybos metų. …
Laikotarpyje kol įsigalios nauja kvalifikacijų suteikimo tvarka mokėti priemokas kelių
policijos pareigūnams pagal kvalifikacines kategorijas, suteiktas iki 1991 m. balandžio 1 d., tokio
dydžio, kokias jas gaudavo nuo 1991 m. sausio 1 d.
Sudaryti kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijas ministerijoje, VRM policijos
departamento policijos rūšių valdybose, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos vyriausiuosiuose, Šiaulių,
Panevėžio, Alytaus, Marijampolės policijos komisariatuose. Kitų policijos komisariatų visiems
policijos pareigūnams kategorijas suteikia VRM policijos departamento policijos rūšių valdybų
kvalifikacinės komisijos.
5.
Pareigūnams, priimtiems iš milicijos į tarnybą policijoje ir gaunantiems mažesnį
negu anksčiau darbo užmokestį, visą milicijos reorganizavimo į policiją laikotarpį, t.y. iki 1991 m.
liepos 1 d. mokamas darbo užmokesčio pagal ankstesnes ir naujas pareigas skirtumas.
6.
Įvedus naujus padidintus atlyginimus, kompensacijas dėl būtiniausių prekių kainų
padidėjimo nebemokėti.
7.
Šis įsakymas galioja nuo 1991 m. balandžio 1 d.“
Tomis dienomis buvo ne tik tobulinama ir kuriama vidaus reikalų sistemos veiklą
reglamentuojanti žinybinė norminė bazė, bet po truputį ryškėjo ir policijos struktūra, jos
„genealoginis medis“. Apie tai dar 1991-ųjų balandį interviu savaitraščiui „Liaudies sargyboje“
išsamiai pasakojo VRM Policijos departamento respublikinės policijos vyriausiasis komisaras
Liutauras Vasiliauskas:
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„Politinės permainos tik pastūmėjo mus į pertvarkos sūkurį, visa kita – jau mūsų pačių
rankose. VRM tarsi turi gimti iš naujo, o tai įvyks, jeigu gimstanti struktūra sujungs policiją į vieną
visumą, išvestą iš tiesioginio pavaldumo politinei figūrai,– profesionalai neturi priklausyti nuo
konjunktūrinių vėjų. Daug kartojome svarbiausią savo priesaiką – ginti žmogų, jo teise, asmeninę
laisvę. Ir jeigu mes tikrai kuriame teisinę valstybę, jos institucijos turi mums tai garantuoti. Siekiame
ne naujų iškabų, laipsnių bei pavadinimų, nuo to visi jau esame pavargę. Privalome skirti tai, ką
galvoja apie mus visuomenė, nuo to, kas iš tikrųjų esame.
Dėl struktūros: bus dvi sudėtinės policijos dalys – respublikinė ir savivaldybių policija. Savo
ruožtu, respublikinėje bus keturios policijos rūšys: kriminalinė, viešoji, kelių ir transporto policija.
Su savivaldybių policiją jas turi susieti bendras junginys – Policijos departamento štabas, kur
sutelkiamos analitinės, inspekcinės tarnybos.
Savivaldybių policijos žinion pereina nepilnamečių reikalų inspekcijos, apylinkės inspektorių
tarnyba, kurioje taip pat bus sutelktos tokios funkcijos, kaip viešosios tvarkos ir rimties apsauga,
kvota, socialinės ir kitokios pagalbos gyventojams teikimas. Savivaldybių policija – miestų tarybų,
merų, valdytojų, viršaičių pagalbininkė Policijos įstatymo apibrėžtose ribose. Respublikinė ir
savivaldybių policija dar skirsis finansavimo šaltiniais, kitokia vadovų skyrimo tvarka. Respublikine
policija rūpinsis vyriausybė, savivaldybių policija – savivaldybės. Nors šiuo metu esminio skirtumo
nėra: tuštėja iždas, varganos savivaldybės.
Nauja policija pirmiausia atsisako dirbtinių struktūrinių pertvarų. Žmogui tas pats, kas imsis
spręsti jo reikalą, kas padės jam bėdoje, todėl vengsime kabinetinio vaikymo, viską lems tik Jo
Didenybė galutinis rezultatas.
Į bendrą struktūrą įsilieja transporto policija, kuri ligi šiol buvo tarsi valstybėlė valstybėje. Ji
ir toliau veiks eksteritorialumo principu, tačiau tarnaus tik Lietuvai. Tai jau ne atskira žinyba, o
specifinė kriminalinės ir viešosios policijos dalis, iš kurios nusikaltimų tyrimo siūlai nusidrieks į
bendrą mazgą.
Mes atsisakome revoliucijos lozungo: viską, kas sena, sunaikinti iki pamatų. Anaiptol, mums
reikia panaudoti tai, kas buvo sugalvota tikrai vertingo, kas profesine prasme buvo logiškai
išmąstyta, išbaigta. Kita nuostata – policijos savarankiškumo principas. Dabar bereikalingų
skambučių iš Vilniaus nebus, daug ką teks spręsti patiems, vietose: rajonuose, zonose.
Katastrofiškai trūksta žmonių. Lietuvoje pareigūnų turi būti 3 tūkstančiais daugiau nei dabar.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje vienas policininkas aptarnauja 288 gyventojus, Didžiojoje Britanijoje –
397, o Lietuvoje – 500. Kol kas naudosimės tuo, ką turime, pasikliausime žmonių profesionalumu,
protingos rizikos laipsniu, jų maksimalizmu ir fanatizmu gerąja žodžio prasme… Reorganizacijos
akmuo riedėdamas palietė kiekvieną darbuotoją. Sprendžiant kadrų klausimą svarbu neužgauti
žmogaus, nors, žinoma, kai kurių žmonių teks atsisakyti. Tik noriu pabrėžti: daugiau neugdysime tik
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viršininkų, viršininkas – ne profesiją. Užtat mes nė žingsnio negalėsime žengti be stiprių, savo darbą
išmanančių profesionalų.
Ir dar viena svarbi naujovė: iš mūsų leksikono iškrinta žodis „pavaduotojas“. Kiekvienas
darbuotojas betarpiškai atsakys tik už galutinį rezultatą. Žodžiu, sodindami daigus nurodysim tik
kryptį, kur jiems stiebtis“…31
Suprantama, netrukus gyvenimas gerokai pakoregavo pirminius planus: pavyzdžiui,
savivaldybių policija taip ir netapo atskira policijos rūšimi – nepateisinusi kai kurių politikų lūkesčių
tapti alternatyva M.Misiukonio komandos kuriamai policijai, ji ilgainiui atsidūrė podukros vietoje ir
jau pati Vidaus reikalų ministerija turėjo mesti šiai, iš tikrųjų labai svarbiai, policijos rūšiai
gelbėjimo ratą. Atitinkamai negyvybinga, netekusi prasmės tapo ir „respublikinės policijos“ sąvoka;
nepavyko išsižadėti ir „viršininkų ugdymo“ – vėliau protarpiais jų nepagrįstai prisiveisdavo
sistemoje it triušių (ir apie tai dar kalbėsime)…
Vienas iš svarbių žingsnių (atsižvelgiant į kiek stabilizavusią, bet vis dar įtemptą politinę
situaciją) buvo specialios paskirties policijos rinktinių įsteigimas.
Dar 1991 m. kovo 29 d. vidaus reikalų ministrą pavadavęs generalinis komisaras P.Liubertas
pasirašė įsakymą Nr.97 „Dėl policijos departamento viešosios policijos Valstybinių įstaigų ir kitų
svarbių objektų apsaugos rinktinės sudarymo“. Šiuo įsakymu buvo sudaryta VRM Policijos
departamento viešosios policijos Valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų apsaugos rinktinė,
patvirtinti jos nuostatai, etatų sąrašas. Savarankiško svarbiausių valstybinių įstaigų ir Respublikos
vadovybės apsaugos dalinio prie Lietuvos VRM etatai, paskelbti VRM 1991 m. sausio 7 d. įsakymu
Nr.01, pripažinti netekusiais galios. Taip pat buvo patvirtintos apsaugos rinktinės aprūpinimo
ginkluote ir specialiomis priemonėmis normos. Įsakymas įsigaliojo nuo 1991 m. balandžio 1 d.
1991 m. balandžio 9 d. ministro įsakymu Nr.100 „Dėl policijos departamento konvojavimo
rinktinės sudarymo“ sudaryta minėta rinktinė, patvirtinti jos nuostatai bei etatai, aprūpinimo
normatyvai. VRM PD Viešosios policijos valdybai, Kadrų, Ūkio, Medicinos skyriams, Vilniaus ir
Šiaulių miestų PK per tris mėnesius pavesta suformuoti konvojavimo rinktinę. Įsakymas įsigaliojo
nuo 1991 m. balandžio 1 d.
Turbūt opiausia tuomet buvo skilusio OMON-o pakeitimo lygiaverčiu arba, greičiau,
pranašesniu padaliniu problema. Kaip jau minėjome, naujo specialiosios paskirties policijos dalinio
klausimas buvo pradėtas spręsti dar 1990 metais, tačiau dėl diskusijų apie kai kurias Policijos
įstatymo nuostatas atidėtas iki geresnių laikų. Tie laikai atėjo 1991 m. balandžio 4-ąją, kai ministras
M.Misiukonis pasirašė įsakymą Nr.96 „Dėl VRM Policijos departamento specialios paskirties
dalinio“:
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„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. sausio 30 d. nutarimu Nr.43,–
įsakau:
1.

Sudarytą policijos departamento specialios paskirties dalinį įvardintį greito

reagavimo rinktine „Aras“.
2.

Patvirtinti rinktinės “Aras“ nuostatus (priedas Nr.1).

3.

Patvirtinti rinktinės “Aras“ etatų sąrašą (priedas Nr.2).

4.

Vidaus reikalų ministerijos ypatingos paskirties dalinio etatus, paskelbtus VRM

1989 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.055, laikyti negaliojančiais (priedas Nr.3).
5.

Patvirtinti rinktinės “Aras“

materialinio techninio aprūpinimo normatyvus

(priedas Nr.4).
6.

Pavesti VPV, VKPV, Kadrų, Ūkio, Medicinos skyriams, Vilniaus, Kauno ir

Klaipėdos vyriausiesiems policijos komisariatams per tris mėnesius suformuoti rinktinę „Aras“.
7.

Įsakymas įsigalioja nuo 1991 m. balandžio 1 d.

Priedas Nr.1
Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento Greito reagavimo rinktinės „ARAS“
nuostatai.
I. Bendroji dalis.
1. … Rinktinė „Aras“ yra mobilus, savarankiškas policijos departamento struktūrinis
padalinys, turintis juridinio asmens teises. Specialiosios paskirties greito reagavimo rinktinė skirta
saugoti viešąją tvarką ypatingomis sąlygomis, kovoti su nusikalstamumu.
Rinktinė „Aras“ tiesiogiai pavaldi policijos departamento generaliniam komisarui, jai
operatyviai vadovauja viešosios policijos vyresnysis komisaras.
2. Rinktinė „Aras“ dislokuojama Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje.
Kaune ir Klaipėdoje dislokuotieji padaliniai yra tiesiogiai pavaldūs rinktinės komisarui,
jiems operatyviai vadovauja Kauno ir Klaipėdos miestų vyriausieji policijos komisarai. …
II. Pagrindiniai rinktinės uždaviniai ir funkcijos
2.1. Saugo viešąją tvarką ypatingomis sąlygomis:
2.1.1. Masinių riaušių, grupinių viešosios tvarkos pažeidimų atvejais, reikšmingų
respublikinių renginių metu;
2.1.2. Stichinių nelaimių, epidemijų, epizootijų, stambių gamybinių avarijų, katastrofų metu.
Dalyvauja žmonių ir turto gelbėjimo darbuose, teikia pagalbą nukentėjusiems nepaprastose
situacijose.
2.2. Kovoja su nusikalstamumu…“
Tą pačią dieną, t.y. 1991 m. balandžio 4-ąją, LR VRM Policijos departamento generalinis
komisaras P.Liubertas pasirašė įsakymą Nr.53 a/s:
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„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos policijos Įstatymu
Paskirti: milicijos pulkininką Valiuką Petrą, Juozo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos policijos departamento greito reagavimo rinktinės „Aras“ komisaru, atleidus iš tos
pačios ministerijos kriminalinės paieškos valdybos l.e. operatyvinio įgaliotinio pareigų,– nuo 1991
m. balandžio 1 d. …“
Galima sakyti, būtent nuo šio paskyrimo prasidėjo naujas P.Valiuko karjeros etapas, per
stebėtinai trumpą laiką atvedęs jį į vidaus reikalų ministro kėdę. Su P.Valiuko asmenybe siejamas
vienas sudėtingiausių vidaus reikalų sistemai laikotarpių, kurį analizuosime atskirai. Tačiau nekelia
abejonių, jog būsimąją P.Valiuko kaip ministro veiklą, poziciją ir net politiką tam tikrais klausimais
nemaža dalimi suformavo kaip tik ta situacija, kurioje jis atsidūrė 1991 metų pradžioje.
Vytautas Leipus, 1991-1992 metais – Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras:
„P.Valiukas, sužinojęs apie laisvą tuo metu pavaduotojo kriminalinei paieškai vietą, paprašė
mane paskirti jį. Atsakiau jam tiesiai, draugiškai, kad dabar, vykstant milicijos reorganizavimui į
policiją, visos tos pareigos „pakibusios ant plauko“ ir vargu ar apsimoka ten veržtis. Be to, abu
esame karštakošiai ir aš sunkokai įsivaizduoju, kaip susigyvensime po vienu stogu. Juolab sostinės
policijoje buvo tokia situacija, kad jai valdyti reikėjo itin šaltų nervų žmonių. Jis su tokia mano
argumentacija sutiko. Jau po to, kai P.Valiukas buvo paskirtas į Kauną, jis buvo užėjęs pas mane
atsisveikinti ir, pusiau juokaudamas, pasakė: „Žinai, Vytai, aš vis tiek dar būsiu generolu“…

Petras Liubertas, 1991-1994 metais – VRM Policijos departamento generalinis komisaras:
„P.Valiukas tada buvo ką tik grįžęs iš Maskvos, kur baigė TSRS VRM akademiją. Nors buvo
patyręs darbuotojas, turėjo pulkininko laipsnį, jis ilgai negalėjo rasti sau vietos besikeičiančioje
sistemoje. Po akademijos kai kurie mūsų sistemos „sąjūdiečiai“ žiūrėjo į P.Valiuką įtariai, netgi
kapitaliai nemėgo jo. Matyt, dėl to jis suėjo su kitais „nuskriaustaisiais“, nepatekusiais į postų
dalybas. P.Valiuko „krikštatėviu“ į „Aro“ vadus tapau aš, tuomet kaip tik ieškojome tinkamo
kandidato į šias pareigas. Kartą, pamatęs P.Valiuką su uniforma tokį gražų, kietą, iš karto supratau,
kad nebereikia ieškoti žmogaus į E.Kaliačiaus vietą – geresnio nerasi. P.Valiukas noriai sutiko,
apsidžiaugė. Vėliau jis, būdamas ministru, ne kartą dėkojo man ir sakė, kad tai buvo jo geriausios
pareigos per visą karjerą. Jis ten atgijo, jam buvo atrištos rankos. Iš jo tikėjomės patikimos, stiprios
rinktinės sukūrimo, ir jis tai padarė“.
Kiek kitaip apie padėtį, į kurią buvo patekęs P.Valiukas, kalba Alvydas Sadeckas, 1991
metais – VRM Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis
komisaras:
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„P.Valiukas, grįžęs iš Maskvos, kur mokėsi TSRS VRM akademijoje, atėjo pas mane, kaip
Kriminalinės policijos vyriausiąjį komisarą, prašyti, kad paskirčiau jį kuriamos Operatyvinės
tarnybos valdybos vadovu. Nei daugiau, nei mažiau. Aš atsakiau neigiamai, nes mažai pažinojau tą
žmogų asmeniškai, be to, pradėjęs zonduoti, buvau perspėtas kompetentingų žmonių, tarp jų ir
generalinio komisaro P.Liuberto, kad, paskyręs P.Valiuką į šias pareigas, galiu smarkiai nukentėti.
Aišku, po to jis laikė mane savo priešu…“
Netrukus po paskyrimo Greito reagavimo rinktinės „Aras“ vadu komisaras Petras Valiukas
pasakojo žurnalistams apie naują rinktinę:
„Aras“ tik pradedamas kurti vietoje buvusio OMON-o. Tai turi būti savarankiškas, mobilus
policijos padalinys, skirtas kovai su nusikalstamumu, ginkluotų nusikaltėlių, stambių grupių
sulaikymui ir viešajai tvarkai palaikyti masinių riaušių, stambių avarijų Respublikos įmonėse,
stichinių nelaimių metu. Bet jeigu teks, be šių atvejų, užsiimti dar ir antraeiliais dalykais, tai pakenks
rinktinės mokymui ir darbui. Turiu galvoje patruliavimą gatvėse ir pan. Žinoma, pamatę gulintį ant
šaligatvio žmogų, pro šalį nepraeisime, bet tai neturi tapti viena iš mūsų funkcijų. „Aras“ turi veikti
kitaip, kaip, pavyzdžiui, TSRS „dėmėtosios beretės“ arba specnazas. Tokia rinktinė reikalinga
Lietuvai, bet negalime pradėti nuo nulio. Sukaupta tam tikra patirtis ir privalome ja naudotis.
Pasakysiu atvirai: toli gražu ne visi, dirbę OMON-e, galės pasilikti naujoje rinktinėje, kuri sieks
sporto meistrų komandos lygio. Dvi sunkios treniruotės per dieną, 4-5 kilometrų krosas, savigyna,
karatė, sunkioji atletika… Tačiau svarbus ne tik fizinis paruošimas. Mums reikalingas reabilitacijos,
relaksacijos kompleksas, psichologas…
Be bendro rinktinės parengimo numatome siauresnę atskirų būrių specializaciją: vieni bus
rengiami įkaitų išlaisvinimui, kiti – kovai su teroristais, trečias būrys mokosi veikti stichinių
nelaimių metu ir t.t. Kiekviename būryje – apie 30 žmonių, tas pats Kaune ir Klaipėdoje.
„Arams“ jau siuvama nauja uniforma, bus labai graži, šviesiai žalsvos spalvos, su
atitinkamomis emblemomis. Nešiosime pilkąsias beretes ir galbūt taip ir vadinsimės (šis P.Valiuko
sumanymas neprigijo,– aut.)… Yra ir aibės problemų: transportas, ginkluotė. Ta prasme
pasidarbavo ir buvę kolegos iš OMON-o. Manau, ir šiuo klausimus išspręsime, tik reikia laiko. Per
pusę metų planuojame galutinai susikomplektuoti.
Mokymo procesas bus organizuojamas pagal pažangiausias metodikas, neapsiribosime vien
sportu arba šaudymu. Rinktinės pareigūnams bus rengiami užsienio kalbų kursai, kartą per savaitę
būtinas vienas filmas arba spektaklis teatre, ekskursija, pirtis. Mūsų bazė yra tolokai nuo miesto (tuo
metu – senoje YPMB bazėje Valakampiuose,– aut.), todėl, sutvarkę būtiniausius dalykus, spręsime
maitinimo (žinoma, nemokamai) klausimą,- dirbantiems pas mus žmonėms reikalingas skanus,
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kokybiškas, kaloringas maistas. Užtat rinktinėje nebedirbs nė vienas, atsilikęs nuo manęs kroso
metu“.32
Būdamas „Aro“ rinktinės komisaru, P.Valiukas įgyvendino nemažai numatytų pačioje
pradžioje planų, tarp jų – rinktinės „valymą“ nuo tų, kurie tarnavo OMON-e. Į tai, kad šie vyrai po
padalinio skilimo liko ginti Lietuvos ir kelis mėnesius neišleido iš rankų ginklo, nebuvo atsižvelgta,
viršų paėmė nepasitikėjimas viskuo, kas buvo iki tol. Tačiau profesionalių, patyrusių pareigūnų
paklausa buvo didžiulė, todėl dauguma buvusių ypatingojo padalinio policininkų netrukus sudarė
naujai sukurtos sostinės patrulinės tarnybos rinktinės mobiliosios kuopos branduolį.
1991.04.08 Generalinio komisaro P.Liuberto įsakymu Nr.56a/s milicijos kapitonas Juozas
Dičiūnas paskirtas GRR „Aras“ štabo komisaru inspektoriumi, atleidus iš Kauno m. Panemunės
VRS viršininko pavaduotojo pareigų.
Po dešimties dienų, 1991.04.18 buvo pasirašytas slaptas VRM įsakymas Nr.04 SL „Dėl LR
VRM Policijos departamento greito reagavimo rinktinės „Aras“ kadrų parinkimo ir komplektacijos“.
Ir tik po mėnesio, 1991.05.15 įsakymu Nr.105 a/s M.Misiukonis paskyrė buvusį YPMB
vadą „milicijos majorą Kaliačių Eriką, Jono Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato
viešosios policijos skyriaus komisaru-inspektoriumi, atleidus iš Lietuvos Respublikos VRM
Ypatingos paskirties milicijos padalinio vado pareigų,– nuo 1991 m. gegužės 1 d. …“
Kalbant apie milicijos reorganizavimą į policiją negalima nepaminėti, jog labiausiai šis
procesas palietė kriminalinę policiją. Apie tai savaitraščiui „Liaudies sargyboje“ pasakojo VRM
Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras
Alvydas Sadeckas:
„Iš visų policijos rūšių labiausiai keičiasi kriminalinė policija. Mūsų tikslas – kad ji ne tik
kiekybiškai, bet, pirmiausia, kokybiškai būtų nauja. Žinoma, reikia padidinti darbuotojų skaičių,nusikalstamumas kol kas auga greičiau nei policijos galimybės kovoti su juo. Trūksta
kompetentingų, tam darbui tinkančių žmonių. Kreipsimės į baigusį aukštąsias mokyklas jaunimą,
kviesime dirbti ne tik teisininkus, mums reikia ir ekonomistų, ir kitų specialybių atstovų. Kokybė –
tai pirmiausia organizacinis susitelkimas, įvairių tarnybų funkcijų sujungimas „į vieną mazgą“. Taip
pat svarbus yra informacinis susitelkimas, tinkamas materialinis techninis aprūpinimas. Lietuvos
vyriausybė pažadėjo 200 tūkstančių invaliutinių rublių (tuomet buvo ir tokių,- aut.) operatyvinei
technikai įsigyti, sprendžiamas klausimas dėl transporto normatyvų padidinimo. Manau, vyriausybė
padėjo VRM net daugiau nei galėjo.
Dabar vienas iš svarbiausių uždavinių – pakeisti mūsų pačių mąstyseną, t.y. įveikti ankstesnį
žinybiškumą. Nuo šiol kiekviena specializuota tarnyba turės krauti savo indėlį į bendrą „katilą“.
Šiandien visos tarnybos – buvusios KSNG, kriminalinė paieška – vienoje grandyje, po vienu stogu.
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Policininkas turi būti universalus. Šito sieksime per specializaciją ir funkcijų pasidalijimą. Reikia,
kad pareigūnas orientuotųsi visose srityse ir rinktų informaciją visiems biurams, spręstų įvairius
kriminalinės policijos klausimus.
Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba sujungė 2 buvusias valdybas ir 3 skyrius:
kriminalinę paiešką, KSNG, taip pat 6-ąjį, 7-ąjį bei kriminalistinį skyrius. Dabar bus 5 biurai:
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo, Kriminalinio tyrimo, Ekonominių nusikaltimų tyrimo,
Operatyvinės žvalgybos (visiškai naujas padalinys), Kriminalistinių ekspertizių, taip pat Referentų
skyrius. Svarbiausia, kad kiekviena tarnybą rastų savo vietą bendroje kriminalinės policijos
sistemoje.
Analogiška struktūra, tik žemesniame lygyje, bus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje bei kituose
respublikinio pavaldumo miestuose, taip pat Utenoje, Tauragėje. To reikia, kad „pradengtume“ visą
Lietuvos teritoriją, atliktume koordinacinę veiklą regionuose. Kriminalinės policijos statusas yra
pakeliamas pareiginiais laipsniais ir atlyginimais. Operatyvininkų atlyginimai bus didesni nei kitų
tarnybų pareigūnų“.33
Nuolat vyko Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos (KPVV)
struktūros formavimas, jos padalinių (biurų) komplektavimas.
1991.04.25 ministro įsakymu Nr.82 a/s PD KPVV Organizuoto nusikalstamumo tyrimo
biuro (ONTB) 1-os brigados komisaru paskirtas Juozas Rimkevičius, 2-os – Gintautas
Kudarauskas. Vidas Pukenis ir Valerijus Šulcas atitinkamai paskirti 1-os ir 2-os brigadų
komisaru inspektoriumi ir vyresniuoju inspektoriumi.
Milicijos majoras Algirdas Debeikis paskirtas KPVV Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro
(ENTB) 2-o skyriaus komisaru.
Milicijos papulkininkis Viktoras Blinstrubas – KPVV ENTB 1-o skyriaus komisaru.
Milicijos kapitonas Vytautas Radžiūnas – PD KPVV Operatyvinės žvalgybos biuro 3-o
skyriaus komisaru.
Kiek vėliau buvo įkurta KPVV ONTB 3-oji brigada, kurios vyresniuoju inspektoriumi
paskirtas Raimundas Krukauskas (1991.05.15 įsakymasNr.105 a/s).
Apskritai, nagrinėjant 1991 metų dokumentus, vienaip ar kitaip susijusius su milicijos
reorganizavimo į policiją procesu, negalima nepastebėti, jog tuometinės valdžios kaltinimai VRM
vadovybei, esą ministerija tebėra „senų tarybinių kadrų citadelė“, švelniai tariant, buvo nepagrįsti –
„senoji gvardija“ beveik visuose vidaus reikalų sistemos padaliniuose buvo priversta užleisti vietą
naujai pareigūnų kartai:
„1991.04.04 Nr.55 a/s
Dėl asmeninės sudėties
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Atleisti: milicijos pulkininką Vrublevskį Joną iš l.e. Lietuvos Respublikos VRM viešosios
tvarkos apsaugos valdybos viršininko pareigas, paliekant Lietuvos Respublikos VRM žinioje,
perdavus tarnybinius reikalus,– nuo 1991 m. balandžio 10 d.
milicijos pulkininką Jokubonį Stasį iš apsaugos valdybos prie Lietuvos Respublikos VRM
viršininko pareigų, paliekant Lietuvos Respublikos VRM žinioje,– nuo 1991 m. balandžio 10 d.
milicijos pulkininką Pikutį Joną-Vladą iš Lietuvos Respublikos VRM Lietuvos transporto
vidaus reikalų valdybos viršininko pareigų, paliekant Lietuvos Respublikos VRM žinioje, perdavus
tarnybinius reikalus,– nuo 1991 m. balandžio 10 d.
milicijos pulkininką Surininą Ignacijų iš Lietuvos Respublikos VRM kriminalinės paieškos
valdybos viršininko pareigų, paliekant Lietuvos Respublikos VRM žinioje, perdavus tarnybinius
reikalus,– nuo 1991 m. balandžio 10 d.
Ministras generolas-majoras M.Misiukonis“.
Reikėtų paminėti ir tai, jog nepamiršdama ilgamečio nepriekaištingo minėtų (ir kitų)
pareigūnų darbo, jų tikrai didžiulių nuopelnų Lietuvos teisėtvarkai, VRM vadovybė stengėsi
padaryti viską, kad šis (be abejo, nelengvas) kolegų pasitraukimas nebūtų labai skausmingas.
Pavyzdžiui, 1991.04.08 įsakymu Nr.69 a/s sutinkamai su LR Vyriausybės 1991.03.27 nutarimu
Nr.105 ministras M.Misiukonis nustatė visiems keturiems pulkininkams, atsidūrusiems kadrų
žinioje, pareigybinius atlyginimus nuo 1991 m. balandžio 1 d.: J.Vrublevskiui ir S.Jokuboniui – po
580 rublių, o I.Surininui ir J.Pikučiui – po 610 rublių per mėnesį.
O nauji laikai natūraliai reikalavo naujų, sugebėjusių įsitraukti į nepriklausomos Lietuvos
policijos kūrimo procesą vadovų. 1991.04.05 ministro M.Misiukonio įsakymu Nr.60 a/s (PD
generalinio komisaro teikimu) nuo 1991 m. balandžio 10 d. milicijos papulkininkis Antanas
Algirdas Pečiulis paskirtas Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento štabo vyresniuoju
komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos informacinio centro viršininko pareigų, o milicijos
pulkininkas Česlovas Kazimieras Blažys – Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento
savivaldybių policijos valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš Lietuvos Respublikos Policijos
akademijos fakulteto viršininko pareigų.

1991 m. balandžio 4 d. raštu Nr.1/130 vidaus reikalų ministras M.Misiukonis pateikė
Lietuvos Respublikos Vyriausybei „Pasiūlymus ruošiamai Vyriausybinei programai“:
„Vidaus reikalų ministerija … atsižvelgdama į susiklosčiusią itin nepalankią kriminogeninę
situaciją, kurią sąlygojo ekonominiai sunkumai ir negatyvios tendencijos socialinėje bei kitose
visuomenės vystymosi sferose, siūlo įtraukti į Vyriausybės programą ir įgyvendinti kompleksą
teisinių bei organizacinių priemonių kovai su nusikaltimais ir teisėtvarkos pažeidimais.
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Kriminogeninė situacija Respublikoje reikalauja valdymo optimizavimo, sudarant tam tikslui
atitinkamas organizacines, teisines, socialines bei ekonomines prielaidas.
Organizacinės priemonės bus nukreiptos į VRM struktūrų keitimą pagal naujas ir kuriamas
įstatymines nuostatas… Šis struktūrų keitimas turės optimaliai atitikti socialinį-teisinį poveikį į
nepalankią kriminogeninę situaciją. Naujos struktūros turi būti modeliuojamos didžiausio veiklos
efektyvumo pasiekimo kryptimi. Radikalius struktūrų pakeitimus visų pirma numatoma vykdyti
policijoje, tardyme, kvotoje bei pataisos darbų įstaigose.
Naujai sukurtos struktūros, vykstant privatizacijos procesams, privalės sugriežtinti kovą su
pareiginiais ir ūkiniais nusikaltimais, o taip pat užtikrinti Respublikos rinkos apsaugą. Kovai su
organizuotu ir profesionaliu nusikalstamumu bus stiprinamos respublikinės kriminalinės policijos
struktūros, o viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui – policijos patrulinė tarnyba. …
Teisinių priemonių tarpe tikslinga vystyti įstatymų taikymo efektyvumo tyrimus
prioritetinėse VRM veiklos kryptyse, taip pat tuo pagrindu kurti įstatymų ir kitų norminių aktų
projektus. Tuo tikslu būtina koordinuoti teisininkų, sociologų, ekonomistų ir kitų specialistų
pastangas nusikalstamumo tyrimo darbuose. Šie darbai turi būti Respublikinės kompleksinės kovos
su nusikalstamumu programos sudėtine dalimi.
Minėtos organizacinės ir teisinės priemonės veiks, jei bus nustatytas jų veikimo socialinisekonominis mechanizmas. Jo funkcionavimui garantuoti būtina numatyti, kokios valstybinės
institucijos, organizacijos … dalyvaus užtikrinant kriminogeninės situacijos valdymo prielaidas, o
taip pat kokie finansiniai ir materialiniai resursai reikalingi šiam darbui įgyvendinti“.34

Panašias problemas svarstė 1991.04.19 įvykusi Vidaus reikalų ministerijos kolegija, kurios
pagrindinis darbotvarkės klausimas buvo „Dėl operatyvinės-tarnybinės veiklos rezultatų šių metų I
ketvirtyje ir kovos su nusikalstamumu bei struktūrų reorganizavimo uždavinių“.
Kolegija pirmiausia pažymėjo, jog dėl ekonominių ir socialinių sunkumų nusikalstamumas
Respublikoje tebeaugo: „Prasidėjus privatizacijos procesams sparčiai plinta „šešėlinės“ ekonomikos
reiškiniai, spekuliacija ir vagystės. Pastarosios sudaro net 78 proc. visų užregistruotų kriminalinių
nusikaltimų Respublikoje“.
Taip pat pažymėta, kad pablogėjo vidaus reikalų įstaigų praktinės veiklos rezultatai. Per I-ąjį
1991 m. ketvirtį neišaiškinti 5 824 arba 75 proc. kriminalinių nusikaltimų. Tai – blogiausias rodiklis
per kelis pastaruosius metus. Neoperatyviai ir nepakankamai kvalifikuotai reaguojama į padarytus
nusikaltimus bei teisėtvarkos pažeidimus, neužtikrinamas savalaikis ir kokybiškas parengtinis
tardymas, neišvengta teisėtumo pažeidimo faktų, negerėja nusikaltimus tiriančių tarnybų sąveika,
žemas patrulinės postinės tarnybos darbo efektyvumas ir t.t. Atskirai paminėta ir tai, jog esama rimtų
34

Lietuvos ypatingasis archyvas, byla 10, Arch.Nr.1229, 1 tomas.
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problemų organizuojant kadrų parinkimą ir profesinį rengimą, nors LR Vyriausybė jau 1991 metų I
ketvirtyje, realizuodama LR AT priimtus įstatymus, du kartus ženkliai padidino atlyginimus vidaus
reikalų sistemos pareigūnams ir priėmė nutarimą dėl socialinių garantijų teikimo, skatindama didinti
pastangas kovoje su nusikalstamumu bei teisėtvarkos pažeidimais Respublikoje.
Kolegija savo nutarime nustatė prioritetines veiklos kryptis, tarp jų – policijos ir kitų VRM
sistemos struktūrų keitimą pagal naujas ir kuriamas įstatymų nuostatas; valstybinės nusikaltimų ir
kitų teisėtvarkos pažeidimų prevencijos sistemos reorganizaciją; kovos su pareiginiais ir ūkiniais
nusikaltimais vykstant privatizacijos procesams sugriežtinimą, teisinių priemonių Respublikos rinkai
apsaugoti įgyvendinimą, ženklų patrulinės postinės tarnybos sustiprinimą bei daugelį kitų,
nepolicinių priemonių.
Policijos departamento vadovai (P.Liubertas ir L.Vasiliauskas) buvo įpareigoti per įstatymo
nustatytus terminus baigti milicijos struktūrų reorganizavimą į policijos struktūras, suteikiant miestų
ir rajonų policijos komisariatams organizacinę ir praktinę (finansinę, materialinę, techninę) pagalbą.
Kolegija taip pat įpareigojo iki 1991 m. gegužės 1 d. reorganizuoti VRM Tardymo valdybą į
Tardymo departamentą, padidinus šalies tardymo aparatą 150 etatinių vienetų.
VRM Organizacinis-inspekcinis skyrius (štabas) buvo įpareigotas per 1991 metus kartu su
kitomis VRM tarnybomis parengti ir pateikti LR Vyriausybei Baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir
Administracinės teisės pažeidimų kodeksų pakeitimų bei papildymų projektus, taip pat Operatyvinės
veiklos, Eismo saugumo, Vidaus tarnybos, Kardomojo kalinimo bei kitų įstatymų projektus.
Policijos vadovams buvo pavesta iki birželio 1 d. pateikti siūlymus patrulinės postinės
tarnybos sustiprinimo bei aprūpinimo techninėmis priemonėmis.
Ministro pavaduotojai (J.Matonis ir V.Zabarauskas) kartu su Policijos bei Tardymo
departamentų vadovais buvo įpareigoti sudaryti darbo grupę specialistų VRM sistemai rengimo
programai 1991-1995 metams, taip pat sutarčiai su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu dėl
specialistų rengimo kontrakto pagrindais parengti.
Visų lygių policijos įstaigos buvo orientuotos į kovos su nusikaltimais ir teisės pažeidimais
stiprinimą. Miestų ir rajonų policijos komisariatai buvo įpareigoti iki 1991 m. birželio 15 d. pateikti
miestų ir rajonų savivaldybėms pasiūlymus dėl neatidėliotinų kovos su nusikalstamumu ir viešosios
tvarkos stiprinimo kompleksinių priemonių, sutelkiant turimas pajėgas minėtoms prioritetinėms
kryptims.
Be to, Kolegijos sprendimo 4.2. punktas reikalavo „vykstant policijos ir vidaus tarnybų
struktūrų reorganizacijai, užkirsti kelią bet kokiems bandymams suskaldyti kolektyvus pagal
nacionalinį priklausomumą ar politinius įsitikinimus. Išsaugoti profesionalių, patyrusių darbuotojų
branduolį, ypač dirbančių operatyviniuose, tardymo padaliniuose“.
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O štai sprendimo 5 punktas skelbė: „Ministro pavaduotojams P.Liubertui, A.Svetulevičiui,
V.Zabarauskui ir J.Matoniui, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimą dėl tolesnio
profesinio bendradarbiavimo su TSRS VRM, šių metų balandžio-gegužės mėnesiais organizuoti
bendrą ekspertų grupių susitikimą dėl sutarties ar kito teisinio dokumento paruošimo“.35
Balandžio 19-osios kolegija (beje, pirmoji tais metais) svarstė ne tik kovos su
nusikalstamumu ar policijos veiklos tobulinimo, bet ir tokius „gyvybiškai svarbius“ klausimus, kaip
Vyriausybės potvarkiu gautų lengvųjų automobilių bei žemės sklypų paskyrimas labiausiai
nusipelniusiems darbuotojams.
Minėtoje kolegijoje buvo paskirstyti 6 žemės sklypai individualiai statybai (juos gavo
V.Zabarauskas, J.Vasiliauskas, V.Mikalauskas, R.Briedis, A.Valkiūnas ir V.Benetis), taip pat 26
lengvieji automobiliai VRM centrinio aparato darbuotojams ir 17 – miestų bei rajonų PK
pareigūnams.
Panašios gėrybių dalybos vyko ir anksčiau, ir vėliau. Antai jau 1992 m. sausio 15 d. LRV
raštu Nr.18-953 VRM buvo skirtas automobilis VAZ-2108, kuris kolegijos sprendimu (Nr.1KM/4)
buvo paskirtas ministro pavaduotojui V.Skapcevičiui.

Kartu su pagrindinių funkcijų vykdymu buvo sprendžiami neatidėliotini policijos struktūrų
kadrų klausimai:
„1991.04.22 Nr.129 „VRM Policijos departamento etatų klausimais“.
Vykdant Lietuvos Respublikos Policijos įstatymą, vadovaujantis kitais norminiais aktais,
įsakau:
1.

Patvirtinti VRM Policijos departamento vadovybės, štabo, viešosios policijos

valdybos, apsaugos policijos valdybos prie VPV, kelių policijos valdybos ir jai pavaldžių padalinių,
transporto policijos valdybos, savivaldybių policijos valdybos etatus … Etatai įsigalioja nuo 1991 m.
balandžio 15 d.
(…)
4. VRM viešosios tvarkos apsaugos valdybos, profilaktikos tarnybos valdybos, VAI
valdybos, VAI registracijos-egzaminų poskyrio, VAI KPT atskiro bataliono, Apsaugos valdybos prie
VRM ir jos aptarnaujančio personalo etatus laikyti netekusius galios. Darbuotojus, neperėjusius
dirbti į naujai kuriamas struktūras, paimti VRM kadrų žinion.
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“.
Tarp kitko, tik vėliau, oficialiai jau baigus sistemos reformą, o tiksliau, 1991.07.08 l.e.
vidaus reikalų ministro pareigas V.Zabarauskas pasirašys įsakymą Nr.276 „Dėl komisijos
sudarymo“:
35

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 20, l.45-49. Protokolas Nr.1/KM.
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„Siekiant objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų
prašymus iš naujo priimti į tarnybą policijoje ar vidaus tarnyboje,
įsakau:
Sudaryti komisiją, kuri kolegialiai spręstų klausimus dėl buvusių pareigūnų priėmimo į
darbą policijoje ar vidaus tarnyboje.
Komisijos sudėtis:
pirmininkas – ministro pavaduotojas kadrų reikalams J.Matonis, komisijos nariai – policijos
departamento generalinis komisaras-vidaus reikalų ministro pavaduotojas P.Liubertas; ministro
pavaduotojas-organizacinės

tarnybos

A.Svetulevičius;

departamento

policijos

viršininkas

V.Zabarauskas;

respublikinės

policijos

ministro

pavaduotojas

vyriausiasis

komisaras

L.Vasiliauskas; policijos departamento kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras A.Sadeckas;
tardymo departamento direktorius J.Vasiliauskas; pataisos reikalų departamento direktorius
J.Blaževičius; priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius J.Kraujelis; kadrų valdybos
viršininkas J.Bartkevičius. Komisijos sekretorius – kadrų valdybos komplektavimo poskyrio
viršininkas L.Vasiliauskas“.

1991 m. balandžio 12-ąją buvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas Nr.127 „Dėl socialinių
garantijų policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams“:
„Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl Lietuvos
Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.

Patvirtinti Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų

pareigūnams nuostatus (pridedama).
2.

Patvirtinti sunkių ir lengvų sužeidimų, kontūzijų, traumų bei kitų pakenkimų sveikatai

sąrašą, kuriuo remiamasi nustatant piniginės kompensacijos dydį sužeistiems ryšium su tarnyba
policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams (pridedama);
3.

Pavesti Vidaus reikalų ministerijai kartu su Socialinės apsaugos ministerija nustatyti

pagrindinio atlyginimo, priedų ir kompensacijų apskaičiavimo tvarką policijos ir kitų vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams jų laikino nedarbingumo, atostogų, mokymosi laikotarpiu, laikinai vykdant
pareigas ir kitais atvejais.
4.

Nustatyti kad policijos ir kitose vidaus reikalų įstaigose samdos pagrindais dirbančių

darbininkų, tarnautojų ir specialistų tarifiniai atlygiai ir tarnybiniai atlyginimai nustatomi tokio
dydžio, kaip ir nustatyti atitinkamų Respublikos negamybinės sferos įstaigų tų pačių kategorijų
darbuotojams.
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5.

Išdėstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. sausio 7 d. nutarimo Nr.10 „Dėl

Lietuvos Respublikos policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų darbuotojų materialinio aprūpinimo
gerinimo“ 8 punktą taip:
„8. Nustatyti, kad darbininkų, tarnautojų ir specialistų, dirbančių samdos pagrindais pataisos
darbų įstaigose, tarnybiniai atlyginimai priklausomai nuo darbo su nuteistaisiais pobūdžio ir
įkalinimo įstaigų režimo didinami iki 40 procentų, o dirbančių socialinės bei psichologinės
reabilitacijos įstaigose, tardymo izoliatoriuose – iki 30 procentų.
Palikti vidaus reikalų sistemoje samdos pagrindais dirbantiems darbuotojams priedų už darbą
arba nepertrauktąjį darbo stažą vidaus reikalų sistemoje mokėjimo sąlygas, galiojusias iki 1991 m.
sausio 1 d.“
6.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. spalio 16 d.

nutarimą Nr.313 „Dėl kalėjimų, tardymo izoliatorių ir auklėjimo darbų kolonijų priežiūros
kontrolierių tarnybinių atlyginimų“.
7.

Nustatyti, kad šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 1991 m. sausio 1 d., kiti punktai –

nuo 1991 m. balandžio 1 d.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius“.
Šis dokumentas suteikė pareigūnams daug naujų socialinių teisių, apie kurias iki tol buvo tik
svajota. Pavyzdžiui, jei anksčiau už dirbtus viršvalandžius, darbą poilsio, švenčių dienomis
viršininkas galėjo skirti pareigūnui tik papildomą poilsio dieną, įsigaliojus nutarimui toks darbas
turėjo būti papildomai apmokamas.
Įdomia naujove tapo priemokos už užsienio kalbų mokėjimą. Į laisvą Lietuvą plūstelėjus
užsieniečiams, policija buvo orientuojama į tinkamą bendravimo su jais lygį. 10 procentų pareiginės
algos priemoka buvo numatyta už vienos užsienio kalbos mokėjimą, 15 procentų – už keturias
kalbas. Tai turėjo paskatinti pareigūnus mokytis kalbų.
Tuomet nedaug pareigūnų mokėjo užsienio kalbas, tad problema, kaip traktuoti formuluotę
„pagal tarnybos pobūdį“ nebuvo iki galo išspręsta. Tačiau, siekdama skatinti užsienio kalbų
mokymąsi, VRM niekam netaikė jokių apribojimų. Ateityje Vyriausybės pavedimu Švietimo
ministerijoje turėjo būti parengtas naujas profesijų ir specialybių rejestras, kuriame, be kitų dalykų,
turėjo būti nurodyta, su kokiu išsilavinimu galima užimti atitinkamas pareigas ir kokiose pareigose
bus privalu mokėti užsienio kalbą.
Dalyvauti pirmuosiuose testuose panorto apie 200 pareigūnų, mokančių užsienio kalbas
(tiksliau, manančių, kad moka). Bet pasikalbėti su LPA dėstytojais atvyko tik 83 pareigūnai (kitiems
testas dėl objektyvių priežasčių buvo nukeltas). 51 iš jų, kaip parodė testai, turėjo gerus ir labai gerus
užsienio kalbų įgūdžius, 31 iš jų galėtų būti vertėjais iš anglų, prancūzų arba vokiečių kalbos
(neatsirado tik ispaniškai kalbančių). Taigi, gauti 10 proc. priedą realiai pretendavo 51 žmogus.
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Tačiau nuostatuose nebuvo numatyti priedai už kitų kalbų mokėjimą, nors atsirado pareigūnų,
mokančių net japonų ir graikų kalbas. Užtat mokančių rusų ir lenkų kalbas (taip pat užsienio!) nė
nesuskaičiuotum, mokėti už tai neužtektų jokių lėšų.
Minėtu nutarimu buvo padidinti atlyginimai vidaus reikalų sistemos darbuotojams. Prioritetas
buvo teikiamas operatyvinių tarnybų ir tardymo darbuotojams, kurie turėjo gauti apie 50-70 rublių
daugiau nei kiti jų kolegos. Nuo balandžio 1 d. įsigaliojo vieninga darbo apmokėjimo tvarka visų
rangų pareigūnams. Anksčiau žemesniosios grandies pareigūnai (nuo eilinio iki viršilos) negaudavo
jokių priedų už ištarnautus metus, o minėtas nutarimas numatė priemokas nuo 5 iki 40 procentų
tarnybinio atlyginimo arba pagrindinio atlyginimo pagal pareiginį laipsnį. Žymios priemokos už
pavojingas darbo sąlygas buvo numatytos ir „Aro“ rinktinės pareigūnams.
Kalbant apie socialines garantijas, sužeistiems tarnybos metu pareigūnams buvo numatyta
penkerių metų darbo užmokesčio kompensacija. Suma turėjo priklausyti ir nuo sužeidimų sunkumo
laipsnio. Tokiems pareigūnams buvo numatyti nemokami kelialapiai ir vaistai, taip pat privalumai
naudojantis valstybiniu draudimu per draudimo įstaigas, t.y. viskas dengiama iš valstybės biudžeto.
Kaip ir anksčiau, buvo numatytos kompensacijos darbuotojams, darbo tikslais naudojantiems
asmeninį transportą. Nuomojant butą privačiai viengungiams numatyta 6 procentų pagrindinio
atlyginimo kompensacija, turintiems šeimas – 12 proc.
Atleidžiant pareigūnus į pensiją (nuo eilinio iki ministro) dėl sveikatos būklės, suėjus
nustatytam amžiui, mažinant etatus, jiems bus mokama dviejų mėnesių darbo užmokesčio
kompensacija (anksčiau jaunesniojo rango pareigūnai gaudavo tik vieno mėnesio materialinę
paramą). O atleidžiant pareigūnus iš tarnybos, kai neskiriama pensija dėl aukščiau išvardytų
priežasčių, išmokama penkių mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa. Taip pat liko visos
anksčiau galiojusios sanatorinio gydymo ir poilsio garantijos: pareigūnai mokės už kelialapį tik 25
procentus kainos, o šeimų nariai – 50. Tai taikoma ir VRM sistemos darbuotojams – pensininkams,
ištarnavusiems ne mažiau kaip 20 metų.
Beje, žiniai: 1991.07.02 įsakymu Nr.264 „Dėl VRM poilsio namų „Pušynas“ kelialapių ir
poilsiautojų maitinimo kainos nustatymo“, pasirašytu ministro pavaduotojo A.Svetulevičiaus, buvo
patvirtinta kelialapio į „Pušyno“ poilsio namus kaina – vienai dienai 8,25 rub., įskaitant vieno
poilsiautojo maitinimo kainą 6,62 rub.
Neliko nuskriausti samdos pagrindais dirbantys tarnautojai, specialistai, darbininkai.
Vyriausybės nutarimu jiems nuo 1991 m. balandžio 1 d. buvo padidinti atlyginimai (kaip ir kitose
biudžetinėse įstaigose), kurie buvo nustatyti suderinus su Socialinės apsaugos ministerija.

Jau kiek vėliau, 1991 m. gegužės 10 d. VRM kolegijų salėje prisiekė dar 44 Policijos
departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos pareigūnai, tarp jų: Juozas Rimkevičius
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paskirtas KPVV Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro pirmosios brigados komisaru; Pranas
Lisauskas – KPVV Kriminalinio tyrimo biuro pirmojo skyriaus komisaru; Viktoras Blinstrubas –
Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro pirmojo skyriaus komisaru; Vytautas Drobnys –
Kriminalistinių ekspertizių biuro Specialiųjų tyrimų skyriaus komisaru inspektoriumi.
PD Savivaldybių policijos valdyboje prisiekė 12 pareigūnų, tarp jų: Sigitas Kamarauskas
paskirtas Prevencijos skyriaus komisaru inspektoriumi; Stasys Paskačius – Viešosios tvarkos
apsaugos sektoriaus komisaru inspektoriumi.
Tą pačią dieną prisiekė dar 5 PD Štabo, 5 PD Viešosios policijos valdybos (VPV), 4 PD
Apsaugos policijos valdybos prie VPV pareigūnai (iš viso apie 70 žmonių).
Taip pat, vykdant Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 27 str. reikalavimus bei LR
Vyriausybės 1991 m. kovo 27 d, nutarimą Nr.105, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo patvirtinta
kvalifikacinių kategorijų suteikimo instrukcija, egzaminų bilietai bei normatyvai. Pareigūnai
(pirmiausia – komisarai) laikė kvalifikacinius profesinio, techninio, kovinio bei bendro fizinio
parengimo egzaminus. Pagal šių egzaminų rezultatus jiems buvo suteikiama atitinkamai I, II arba III
kvalifikacinė kategorija.
Apskritai, 1990-1991 m. laikotarpiu buvo atliktas milžiniškas darbas kuriant sistemos veiklos
norminę bazę. Parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti būtiniausieji norminiai
dokumentai: LR VRM nuostatai, LR VRM PD nuostatai, Tarnybos LR vidaus reikalų sistemoje
statutas, LR policijos rezervo nuostatai, nauja Lietuvos policijos pareigūnų uniforma, simbolika,
skiriamieji bei pareigūnų laipsnių ženklai ir t.t.
Bet tais nostalgiškais finansavimo prasme laikais VRM vadovybė išnaudodavo bet kokią
progą tam, kad pasižymėję pareigūnai būtų atitinkamai paskatinti. Todėl žemiau pateikiamas
įsakymas – viso labo tipiškas anų metų dokumentas:
„1991.03.01 Nr.62 „Dėl darbo grupės paskatinimo“.
Vykdant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl Lietuvos
Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo tvarkos“ VRM sudaryta keletas darbinių grupių ruošti
įvairius norminius dokumentus.
Policijos departamento ir policijos nuovadų nuostatų projekto parengimui sudaryta darbinė
grupė vadovaujama PTV viršininko L.Vasiliausko. Grupė intensyviai dirbo, užduotį atliko
kokybiškai, anksčiau numatyto laiko.
Įsakau:
1.

Paskatinti piniginėmis premijomis …L.Vasiliauską – 300 rublių; po 150 rublių

kiekvieną: R.Senovaitį, R.Pukanasį, S.Kamarauską, J.Juodį, E.Kisielių, A.Makštelę, K.Šimkų, LPA
dėstytojus R.Požarskienę ir S.Bražiūną; sekretoriato vertėją A.Blažytę ir t.t. …
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Ministro pav. A.Svetulevičius“.
Užtat, esant reikalui, nebuvo šykštima ir pylos prasižengusiems pareigūnams. Pavyzdžiui,
po to, kai 1991 m. kovo 18-osios naktį įvyko incidentas, sukėlęs ant kojų visą Lietuvos valdžią,
VRM PD generalinis komisaras pasirašė griežtą įsakymą:
„1991.03.23 Nr.91 „Dėl Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų
nubaudimo“.
1991 m. kovo 18 d. apie 01 val. TSRS VRM YPMB ginkluoti darbuotojai Vilniaus m.
Sierakausko g. sustabdė tarnybinį Krašto apsaugos departamento automobilį VAZ-2108 …, kuriuo
važiavo minėto departamento generalinis direktorius A.Butkevičius ir vairuotojas V.Jazerskas.
TSRS VRM YPMB darbuotojai juos sulaikė ir pristatė į savo būstinę.
Budėję tuo laiku kriminalinės paieškos skyriaus operįgaliotinis milicijos kapitonas
V.Monkevičius ir budėtojo padėjėjas milicijos viršila V.Stančaitis pavėluotai sureagavo į pranešimą
apie neteisėtus TSRS VRM YPMB darbuotojų veiksmus sulaikant Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos deputatą.
Įsakau:
1.

Už pavėluotą reagavimą į piliečių pranešimus apie neteisėtus TSRS VRM YPMB

darbuotojų veiksmus, Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato budėtojų dalies
operatyvinio budėtojo padėjėją milicijos viršilą V.Stančaitį pažeminti pareigose.
2.

To paties komisariato kriminalinės paieškos skyriaus operįgaliotinį milicijos

kapitoną V.Monkevičių įspėti dėl nepilno tarnybinio tinkamumo.
3.

Vilniaus

m.

VRV

viršininkui

milicijos

papulkininkiui

V.Leipui

dėl

nepakankamos pavaldinių tarnybinės veiklos kontrolės pareikšti pastabą“.36
Darbą kuriant Lietuvos policiją sunku pervertinti. Tačiau taip pat klaidinga manyti, jog
milicijos reorganizacijos į policiją visur vyko sklandžiai. Anaiptol, šiame procese pasitaikė nemažai
rimtų ekscesų, o kartais net tikrų batalijų. P.Liubertas ir Č.Mančinskas, pavyzdžiui, rašo:
„… Dėl sunkiai vykusio ir ilgai užsitęsusio policijos komisariatų vadovų paskyrimo Kauno ir
Panevėžio miestuose ir Jonavos rajone reorganizavimas dar tik prasidėjo (birželio viduryje,– aut.).
Nebuvo įpusėjęs jis Šalčininkų, Švenčionių, Kauno, Kretingos, Molėtų, Tauragės, Raseinių, Utenos
rajonuose. Šalčininkų rajone iš 76 milicijos darbuotojų tuo metu tik 13 pareigūnų, arba 9,9 proc.,
tebuvo pareiškę norą dirbti Lietuvos policijoje. Tuo tarpu tuose rajonuose, kuriuose buvo baigtas
reorganizavimas, nepareiškė noro dirbti policijoje iš viso tik 53 pareigūnai. Dauguma jų ruošėsi išeiti

36

Lietuvos ypatingasis archyvas, byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 2 tomas.
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į pensiją… Tik kelios dešimtys išvyko į Baltarusiją ir Rusiją arba pabėgo į OMONą. Iki 1991 m.
rudens iš milicijos išėjo 264 darbuotojai, 113 iš jų – nuo 1991 m. liepos 1 dienos“.37
Vilniaus rajone, gal tai atrodė kiek paradoksalu (atsižvelgiant į rajono tautinį „margumyną“ ir
nuolatinį spaudimą milicijos darbuotojams iš proimperinių jėgų pusės, reorganizacija vyko palyginti
sklandžiai.
Mečislovas Poplavskis:
„Gal tai skamba kiek keistai, tačiau manęs asmeniškai nė karto nebandė verbuoti nei
kariškiai, nei „jedinstveninkai“ – žinojo, kad tai beprasmiška. Užtat E.Kasperavičius per televiziją
nuolat puldavo mane, vadino išdaviku ir pan. O pareigūnus LKP CK atstovai, atskiri rajono tarybos
nariai nuolat įkalbinėdavo pereiti į jų pusę, tačiau nedaug telaimėjo. Esu įsitikinęs, kad lemiamą
vaidmenį išlaikant milicijos vienybę vis tik suvaidino dar anksčiau atlikta vidaus reikalų sistemos
depolitizacija, tai padėjo mums ir tada, ir vėliau išlaviruoti tarp įvairiausių politinių partijų, tvirtai
laikytis kartą užimtos pozicijos: mūsų ginklai niekada nebus nukreipti į žmones.
Vilniaus rajonui tie laikai buvo ypač sudėtingi, nes į mus iš anksto buvo žiūrima kaip į
„raudonųjų jėgų“ citadelę. Todėl daugeliui kaip likimo ironija atrodė tai, jog būtent Vilniaus rajono
vidaus reikalų skyrius pirmas Lietuvoje tapo policijos komisariatu, pirmas patrulių automobilis su
užrašu „policija“, nors ir su tarybiniais numeriais, taip pat buvo mūsų.
O spaudimas iš visų pusių buvo didžiulis. Galiu atvirai pasakyti: jei ne tokie žmonės, kaip
ministras M.Misiukonis, jo pavaduotojas P.Liubertas ir kiti vadovai, nežinia kuo viskas tada
baigtųsi. Jie savo ryžtu, gebėjimu bendrauti, suvienyti aplink save žmones padarė didžiulę įtaką tiek
man asmeniškai, tiek daugeliui mūsų krašto pareigūnų. Dar daugiau: jie sugebėjo „užkrėsti“
Vilniaus rajono tarybą, kuri beveik vienbalsiai palaikė milicijos reorganizavimą į policiją, suteikė
mums didelę materialinę ir moralinę paramą, pritarė net septynių policijos nuovadų įsteigimui
rajono teritorijoje, patvirtino etatus, kuriuos tik po jos tvirtino generalinis komisaras.
Kai kas tuomet kaltindavo mane, pavyzdžiui, bendradarbiavimu su tokiu politiku, kaip
A.Brodavskis. Taip, bendradarbiavau: juk jis buvo rajono tarybos pirmininkas, su juo reikėjo spręsti
daugelį mums rūpimų klausimų. Todėl buvau pasiruošęs bendradarbiauti su įvairiais žmonėmis,
jeigu tai galėjo padėti kovoti su nusikalstamumu, užtikrinti viešąją tvarką. Štai ir visa mano
politika…“
Iš tikrųjų, buvęs Vilniaus rajono VRS tapo pirmuoju savivaldybės komisariatu Lietuvoje.
Įstatymas dėl municipalinės policijos, kaip žinoma, buvo priimtas anksčiau, tačiau iki tol buvo tik
popieriuje. Pirmieji jo praktinio įgyvendinimo ėmėsi Vilniaus rajono VRS darbuotojai, vadovaujami
viršininko M.Poplavskio. Rajonas visada buvo laikomas ypatingu tiek demografiniu, tiek socialiniu
37

P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004, 93-94 p.p.
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požiūriu, tad čia gyvenantiems žmonėms klausimas, ar policijos kūrimas – tik politinis žingsnis, ar
jis padiktuotas kovos su nusikalstamumu realijų, buvo gana aštrus. Rajone tuomet gyveno apie 100
tūkstančių žmonių, o milicijos darbuotojų buvo mažiau nei kituose rajonuose. Neretai pasitaikydavo
dienų, kai VRS budėtojai registruodavo po 20 nusikaltimų (tuomet tai buvo daug).
Atlikus tam tikrą tyrimą, paaiškėjo, kad rajone būtina kurti 7 nuovadas. Tiek pat čia būta ir
iki 1940 metų. Vyko derybos su seniūnijomis dėl nuovadų dislokacijos, pastatų, lėšų,- iš viso
nuovadoms išlaikyti reikėjo 812 tūkstančių rublių.
Rajono savivaldybės deputatai, net nelaukdami, kol bus patvirtintas rajono biudžetas,
susirinkę į sesiją (joje dalyvavo ir VRM PD generalinis komisaras P.Liubertas) skyrė policijai šiuos
pinigus. Buvo tolygiai paskirstyta rajono teritorija, padidintas apylinkės inspektorių skaičius,- iki 45
vietoje 24. Kiekvienam inspektoriui buvo numatytas pagalbininkas. Savivaldybės sesijoje taip pat
buvo nuspręsta rekomenduoti vietos savivaldybės, Nemenčinės merui, apylinkių seniūnams,
gamyklų, įstaigų ir organizacijų vadovams pasirūpinti, kad policijos darbuotojams būtų skirtos
tarnybinės patalpos, butai, telefonai, baldai. Šį sprendimą sesijoje dalyvavęs 81 deputatas priėmė
vienbalsiai.
Lietuvos VRM rekomendavo kiekvienoje policijos nuovadoje įkurti budėtojų dalis, kuriose
dirbtų (pamainomis) trys budėtojai, dar trys jų padėjėjai, dar vienas budėtojas sulaikymo kambaryje,
o taip pat mašininkė-sekretorė. Vilniaus rajono policininkai nutarė taupyti pinigus, pakeisti budėtojų
dalių struktūrą. Nuolatinių budėtojų nuovadose išvis neturėjo būti, o budėti iš eilės turėjo policijos,
nepilnamečių reikalų ir patrulių tarnybos inspektoriai. Vietoje 7 mašininkių buvo numatyta tik viena,
dirbsianti policijos komisariate.
Toje pačioje savivaldybės sesijoje buvo patvirtintas ir Vilniaus rajono policijos komisariato
vyresnysis komisaras Mečislovas Poplavskis. Jis tapo pirmuoju teritorinės policijos įstaigos
vyresniuoju komisaru Lietuvoje.
Mečislovas Poplavskis tuomet pasakojo savaitraščiui „Liaudies sargyboje“:
„Po rajono savivaldybės sesijos prasidėjo esminė reorganizacija, kurią, deja, ne visi sutiko
geranoriškai. Komisariato darbuotojų susirinkimo (apie kurį vėliau su pasimėgavimu kalbėjo
kolaborantų televizija, mėgindama sukelti nepasitikėjimą Vilniaus rajono policijos vyr. komisaru,aut.) metu į mane kreipėsi staiga atsiradusi iniciatyvinė grupė dėl policijos pareigūno priesaikos.
Atseit, ne viskas toje priesaikoje jiems priimtina. Jie taip pat paprašė, kad į susirinkimą atvyktų
rajono Tarybos pirmininkas A.Brodavskis. Jam atvykus, vėl buvo kalbama apie priesaiką. Šeši mūsų
darbuotojai pareiškė, kad priesaiką gali priimti tik sykį gyvenime. O jiems teko prisiekti armijoje,
ateinant dirbti į miliciją. Bet tuo grupės narių pretenzijos nesibaigė. Pasipylė priekaištai mano ir
savivaldybės policijos komisaro M.Naruševičiaus adresu, atseit, esame parsidavę Sąjūdžiui…
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Tie, kurie pasiryžę dirbti policijoje, tokiam kolegų išsišokimui kategoriškai nepritarė. Taigi,
reikėjo ieškoti kompromiso. Iniciatyvinės grupės narių pasiūlymas buvo toks: rajono Tarybos
pirmininkas A.Brodavskis tarpininkaus Vidaus reikalų ministerijoje bei Parlamente, kad būtų leista
mūsų rajono policijos komisariate dirbti nepriėmus priesaikos.
Jokios kalbos susirinkime dėl nepasitikėjimo manimi nebuvo, tik kai kurie asmenys bandė
kaltinti mane, neva aš agitavau savo darbuotojus priimti priesaiką. Kartoju: nieko neprašysiu ir
neįkalbinėsiu dirbti policijoje. Iš tokio pareigūno naudos nebus. Vienintelis kriterijus, pagal kurį bus
vertinami darbuotojai – jų profesionalumas ir kompetencija. O tie, kurie jau dabar bando
sukompromituoti būsimus policijos darbuotojus, be reikalo stengiasi… Tie žmonės, kurie nesupras,
jog politinės intrigos – ne teisėsaugos organuose dirbančiųjų reikalas, policijoje dirbti tikrai
negalės“.
Apie tai, kad kito susirinkimo metu nebuvo pasakyta nė žodžio prieš policijos pareigūno
priesaiką arba prieš komisarą, kaip ir apie tai, kad M.Poplavskio stalą užgulė daugiau nei 50
darbuotojų raportai su prašymais pervesti juos į policiją, „kaspervizija“ kažkodėl nepranešė…
Daug dramatiškiau įvykiai klostėsi Kaune.
1991.04.12 įsakymu Nr.66 a/s „Dėl asmeninės sudėties“ ministras generolas majoras
M.Misiukonis pavedė vykdyti Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiojo komisaro
pareigas Kauno miesto vidaus reikalų valdybos viršininkui milicijos pulkininkui Liaudanskui Jonui,
Vaclovo,– nuo 1991 m. balandžio 11 d.
1991 m. balandžio 30 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sesijoje buvo sprendžiamas
J.Liaudansko patvirtinimo Kauno m. policijos vadovu klausimas. Deputatai neslėpė savo nuomonės:
J.Liaudanskas netinkamas, nes nėra… lojalus. Konkrečiai, buvo prisimintas 1988 metų įvykis, kai
jaunimo susibūrimo (tuomet – neteisėto) dalyviams buvo pažadėta „bananų“. Dar labiau deputatus
sujaudino J.Liaudansko elgesys 1991-ųjų sausį. Mat, iš jo buvo atkakliai reikalaujama įsakyti
operatyvininkams važinėti po miestą ir per garsiakalbius kviesti kauniečius į Vilnių, ginti
parlamento. O J.Liaudanskas esą daugiau dėmesio kreipęs į kariškių perspėjimus: „Jeigu agituosite
žmones, stabdysim ir nuginkluosim ekipažus“. Bet didžiausia J.Liaudansko nuodėmė buvo ta, kad jis
nepakluso reikalavimams nuginkluoti miliciją ir atiduoti ginklus Krašto apsaugai. O, suderinęs
klausimą su ministru M.Misiukoniu, atsakė į tokius reikalavimus neigiamai.
Bet sesijos dalyviams (ypač Sąjūdžio deputatams) nereikėjo nei rimtų argumentų, nei
Policijos departamento generalinio komisaro P.Liuberto nuomonės, reikėjo įrodyti tik savo poziciją:
kas ne su mumis, tas prieš mus. Buvo pateiktas tik vienas valdybos sprendimo projektas, kuriame
prašoma į Kauno policijos komisaro pareigas siūlyti kitą kandidatą. Tik po atkaklių nesutinkančių su
tuo dalyvių reikalavimų atsirado antras sprendimo projekto variantas. Beje, sesijos užkulisiuose
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buvo atvirai kalbama apie tai, jog savivaldybės valdyba balandžio pabaigoje gavo vicepremjero
Z.Vaišvilos raštą: miesto policijos vadovo pareigoms siūlyti kitą,- ne J.Liaudansko – kandidatūrą.
J.Liaudansko policijos vyriausiuoju komisaru sesija tuomet nepatvirtino. Prieš jį balsavo 61,3
proc. deputatų. Tačiau ir VRM nepasiūlė kito kandidato. Ministro įsakymu J.Liaudanskas buvo
paskirtas laikinai eiti šias pareigas.
Marijonas Misiukonis:
„J.Liaudanskas pateko į nemalonę po 1991-ųjų sausio įvykių, kai pas jį Kaune atėjo
delegacija reikalauti ginklų. Jis paskambino man, atseit, ką daryti? Sakau, be mano leidimo nė
vieno ginklo, nė vieno šovinio niekam neduoti.
Tuomet kai kas jau ruošė miškuose bunkerius, ketino ginklu ginti nepriklausomybę. Kai kas
sakė, kad reikia sušaudyti nei daug, nei mažai – 210 000 komunistų, ir Lietuva bus laisva. Tokie
neapgalvoti veiksmai galėjo iššaukti didžiulę konfrontaciją, netgi pilietinį karą. Aš ne kartą sakiau
labai aukštiems žmonėms: priimkite atitinkamą nutarimą AT, Vyriausybėje, kažkokį teisės aktą, ir aš
paklusiu, atiduosiu ginklus vienai ar kitai struktūrai, bet niekieno žodinių nurodymų aš nevykdysiu.
Tereikia prisiminti, kas įvyko Armėnijoje, Azerbaidžane, Čečėnijoje, Afganistane, kur išeidama
kariuomenė paliko daug ginklų? Visur tuoj pat prasidėjo pilietinis karas. Suprantama, dėl tokios
savo pozicijos buvau blogas, „raudonas“ ministras, nors daug vėliau, atrodo, 2003 m.,
V.Landsbergis vienoje kalboje pasakė, kad vis dėlto M.Misiukonis tuomet elgėsi teisingai“.

Kauno m. VPK kolektyvas visomis išgalėmis bandė apginti J.Liaudanską, priversti miesto
valdžią patvirtinti jį policijos vadovu. Kauno miesto tarybai buvo įteiktas keliasdešimties kauniečių
pareigūnų pasirašytas pareiškimas:
„Mes, Kauno miesto policijos įgulos tarnautojai, susipažinę su miesto Valdybos sprendimu,
kuriuo atsisakoma pateikti miesto Tarybos tvirtinimui J.Liaudansko kandidatūrą vyr. policijos
komisaro pareigoms, skaitome tokį Valdybos narių sprendimą tendencingu, turinčiu politinius
atspalvius, neatitinkantį tūkstantinio kolektyvo nuomonės.
Valdyba, vadovaujama miesto mero V.Adamonio, dėl mums nesuprantamų motyvų vilkina
policijos reorganizavimą mieste, socialiai pažeidžia dirbančiųjų interesus. Tai didina įtampą
kolektyve, neigiamai atsiliepia darbui, skaldo mūsų gretas.
„Mes, Kauno miesto policijos įgulos tarnautojai, apsvarstę miesto Valdybos sprendimą,
įžvelgdami asmeninių ambicijų priešpastatymą profesionalumui, kategoriškai nesutinkame su
Valdybos sprendimu, reiškiame jai nepasitikėjimą.
Prašome miesto Tarybą įvertinti susidariusią situaciją, apsvarstyti mūsų pareiškimą sesijos
metu ir imtis priemonių policijos reorganizacijai įgyvendinti mieste.
Kauno Policijos įgulos tarnautojų vardu:
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G.Žemaitis, O.Mažuika, Č.Ūselis, A.Minelga, A.Tarasevičius, A.Kolosovskis, A.Racevičius,
V.Maksvytis, A.Ruzgas… (iš viso 28 pavardės)“.38
Kauno miesto tarybos šis pareiškimas neprivertė pakeisti nuomonę, todėl 1991 m. gegužės 8ąją prie Kauno m. savivaldybės įvyko policininkų piketas. Keli šimtai pareigūnų su plakatais rankose
reikalavo mero bei visos savivaldybės valdybos atsistatydinimo. Pagrindinė piketo priežastis buvo
ta, kad pareigūnams galutinai atsibodo neprofesionalus vietos valdžios kišimasis į policijos reikalus.
Nežinia, nulėmė būtent šis piketas ar kiti dalykai, bet Kauno meras V.Adomonis atsistatydino su visa
valdyba.
Savo ruožtu VRM į Kauno policijos vadovo postą pasiūlė keturis kandidatus: J.Liaudanską,
jo pavaduotoją operatyviniam darbui O.Mažuiką, Santakos ir Panemunės rajonų policijos komisarus
A.Ruzgą ir J.Šarkų. O kol kas laikinai eiti Kauno m. VPK vadovo pareigas buvo paskirtas ministro
pavaduotojas V.Zabarauskas. Bet „kaunietiškos aistros“ nepraėjo be pėdsako. Lietuvos Respublikos
Ministro Pirmininko pavaduotojas Z.Vaišvila 1991.05.14 raštu Nr.1-5398 kreipėsi į einantį vidaus
reikalų ministro pareigas M.Misiukonį:
„Prašau atlikti tarnybinį patikrinimą dėl vidaus reikalų darbuotojų piketo, įvykusio š.m.
gegužės 9 d. prie Kauno miesto savivaldybės. Būtina išsiaiškinti, ar piketas vyko darbo laiku ir kas
buvo jo organizatoriai. Patikrinimo medžiagą pateikti iki š.m. gegužės 25 d.“
Jau po savaitės, 1991m. gegužės 21 d., vidaus reikalų ministro pavaduotojas milicijos
papulkininkis V.Zabarauskas pateikė M.Misiukoniui raportą:
„Jūsų pavedimu išsiaiškinau Kauno m. vyr. policijos komisariato darbuotojų piketo
aplinkybes.
Vyr. komisariato darbuotojai kreipėsi 1991 m. balandžio 24 d. pareiškimu į Kauno m.
Tarybą, kuriuo išreiškė nesutikimą su Valdybos sprendimu neteikti Vidaus reikalų valdybos
viršininko J.Liaudansko policijos vyr. komisaro pareigoms tvirtinti. Atsakymo negauta. Tai
paskatino darbuotojus š.m. gegužės 9 d. išreikšti savo poziciją atvirai. Pikete dalyvavo daugiausia
tie, kurie tuo laiku nedirbo. Dėl kitų darbuotojų, dalyvavusių pikete nuo 9 iki 10 val., policijos
įstaigų darbas nesutriko (dirbo budėtojų tarnybos, gyventojų priėmimo grafikai nepažeisti, skundų
negauta). Tą valandą jie atidirbo po 18 val.
Tarnybinis patikrinimas šiuo atveju būtų teisiškai nepagrįstas ir neetiškas, nes Respublikos
įstatymai bei VRM žinybinių normatyvinių aktų reikalavimai nebuvo pažeisti“.
O 1991 m. gegužės 31 d. Z.Vaišvilai buvo išsiųstas raštas Nr.1/183, žodis žodin pakartojęs
V.Zabarausko raporto tekstą (beje, vietoj ministro M.Misiukonio jį pasirašė tas pats
V.Zabarauskas).
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Po poros mėnesių, 1991.07.19 tuomet laikinai ėjęs ministro pareigas pulkininkas leitenantas
V.Zabarauskas pasirašys įsakymą Nr.201 a/s:
„Dėl asmeninės sudėties
Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Policijos Įstatymu,
Paskirti: milicijos pulkininką Liaudanską Joną, Vaclovo Lietuvos Respublikos VRM
Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyresniuoju komisaru,
suteikiant gyvenamąjį plotą, atleidus iš Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato laikinai
vykdančio vyriausiojo komisaro pareigas, perdavus tarnybinius reikalus,– nuo 1991 m. liepos 15 d.“
Kiek vėliau toks valdžios pozicijos J.Liaudansko atžvilgiu nesupratimas kainavo
V.Zabarauskui postą… O tada, birželio pradžioje, Z.Vaišvila raštu Nr.26-7279 Vidaus reikalų
ministerijai reikalavo:
„Atsižvelgiant į tai, kad joks įstatymas neleidžia vidaus reikalų organų pareigūnams darbo
metu palikti darbo vietą, postą, atlikti tarnybinį patikrinimą, pateikiant informaciją, kas organizavo
Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų piketą, kas darbo metu dalyvavo pikete.
Nurodyti ir kitus pažeidimus“.
/Ant šio rašto M.Misiukonio rezoliucija: Gerb. J.Matoniui. Paaiškinkite vicepremjerui apie
mūsų pokalbį šiuo klausimu su gerb. G.Vagnoriumi“.39
Dar po kurio laiko, 1991 m. liepos 1 d., Z.Vaišvila raštu Nr.1-8151 kreipėsi į Vidaus reikalų
ministeriją bei Kauno miesto savivaldybę:
„Prašau sustabdyti visus neteisėtus sprendimus formuojant Kauno m. policijos struktūras ir
nedelsiant šią savaitę spręsti Kauno m. vyriausiojo policijos komisaro skyrimo klausimą“.
Ant rašto – prierašas (parašą patikslinti):„4.07.91 Kauno m. Taryba patvirtino P.Valiuką vyr.
komisaru“.40
Ir tik po pučo, 1991 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
G.Vagnorius padėjo tašką „Kauno romane“. Išrašas iš LRV posėdžio protokolo Nr.65:
„IX. Dėl neįvykdytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų.
4. Atsižvelgiant į einančio vidaus reikalų ministro pareigas P.Liuberto informaciją dėl Kauno
miesto vyriausiojo policijos komisariato darbuotojų piketo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vadovybės 1991 m. birželio 4 d. pavedimo Nr.26-7279 vykdymo kontrolę baigti“.41
Suprantama, milicijos reorganizavimą į policiją komplikavo ne tik asmenybių karas. Atskirai
vertėtų paminėti dar vieną problemą, kuriai iš pradžių, „spartuoliškų statybų“ įkarštyje, nebuvo
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 10, Arch.Nr.1229, 1 tomas.
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suteiktas reikiamas dėmesys: tik praėjus kuriam laikui paaiškėjo, kad kai kurios naujos policijos
struktūros kuriasi „pumpuravimu“, t.y. paprasčiausiai dubliuoja iki tol buvusias Vidaus reikalų
ministerijos struktūras, kurių, suprantama, niekas neskubėjo naikinti. Tai nemaža dalimi lėmė
atsiradusią kadrų problemą (nauji PD dariniai sėkmingai perviliodavo į savo gretas geriausius
pareigūnus) ir skatino reikalauti vis didesnio finansavimo. Kai kuriais atvejais Policijos
departamento vadovams, kaip antai A.Pečiuliui, teko aiškintis viešai. Pavyzdžiui, situaciją, kai
išlikus senajam VRM štabui atsirado dar vienas – Policijos departamento štabas, pastarojo vadas,
vyresnysis komisaras Antanas Pečiulis apibūdino taip:
„Siūbtelėjus nusikalstamumo bangai, iškilo būtinybė sukurti ne tik Policijos departamentą,
bet ir visai kitaip organizuoti visų policijos rūšių valdymą, koordinuoti atskirų tarnybų veiklą…
Mūsų štabe dirbs tik trys inspektoriai, kurie tikrins rajonų padalinių vadovų bei atskirų policijos
tarnybų darbą… Kadrų problema štabui tokia pat aštri, kaip ir visam Policijos departamentui. Todėl
sukūrėme štabe kadrų skyrių, kuris rinks ir mokys policijos darbuotojus. …Šiaip štabas nusiteikęs
atsikratyti formalizmo, biurokratizmo, tobulinti policijos komisariatų veiklą, diegti progresyvias
darbo formas“.42
Savo monografijoje P.Liubertas ir Č.Mančinskas rašo:
„… Struktūriniai pakitimai lėmė ir didelę kadrų kaitą. Padidinus etatų skaičių, policijos kadrų
rengimo klausimas tapo labai aktualus. 1991 m. rugsėjo pradžioje neturėdami pirminio parengimo
dirbo daugiau kaip 700 policijos pareigūnų, laisvų vietų policijoje buvo 3 046, arba 23 proc., tarp jų
policijos valdininkų – 1 320, policininkų – 1 726“.43
Autoriai pateikia ir kitų iškalbingų skaičių:
„1990 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 6,7 tūkst. milicijos darbuotojų iš tuo metu turėtų 7,2
tūkst. etatų, o 1992 m. policijos darbuotojų skaičius pasiekė 12,8 tūkst., 1997 m. – 17,9 tūkst.
darbuotojų. Lietuvos policija tapo viena gausiausių tarp Europos šalių“.44
Kai šiandien, 2005-siais, vis garsiau prabyla vidaus reikalų sistemos darbuotojų profesinė
sąjunga, gindama savo narius įvairiais teisiniais ir socialiniais klausimais, verta prisiminti, kad dar
1991 m. kovo 9 d. Vilniuje, VRM kultūros ir sporto rūmuose įvyko Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų sistemos darbuotojų profsąjungos steigiamoji konferencija.
Profsąjungos pirmininku buvo išrinktas VRM Profesinės etikos ir socialinės apsaugos
skyriaus viršininkas K.Bileišis, pavaduotojais – Kauno m. VPK Atskiros patrulinės postinės tarnybos
kuopos vado pavaduotojas V.Karpovas bei PD Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos
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„Liaudies sargyboje“ Nr.20, 1991, gegužės 13-19, „Egzaminų metas“.
P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004.
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vyresnysis operatyvinis įgaliotinis ypač svarbioms byloms J.Rimkevičius, sekretoriumi – VRM
Profesinės etikos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnysis inspektorius A.Padolskis.
Profsąjungos įkūrimo idėją palaikė ministras M.Misiukonis:
„Kiek buvo mėginama per pastaruosius metus kištis į mūsų gyvenimą iš šalies ir faktiškai
daugelį kartų mes sugebėjome kolektyviai apsiginti, tačiau iniciatoriais buvo vadovai. Ir labai mažai
buvo paramos „iš apačios“. O gintis reikėjo. Pavyzdžiui, AT komisija buvo pateikusi keturis
nutarimo projektus dėl milicijos išskaidymo, faktiškai – sugriovimo. Mums reikėjo įtikinti deputatus,
žmones ir laikytis vieningos pozicijos. … Priimtas jau penktas Policijos įstatymo projektas. Gal ne
viskas ten mums patinka ir priimtina, tačiau mes vis tik pasirodėme stiprūs… Bet kiek reikės dirbti,
kad visiškai realizuotume įstatymą bei poįstatyminius aktus! Sakykim, policijos pareigūnams bus
mokama 400 rublių per mėnesį – ir viskas. O viršvalandžiai, darbas naktį, poilsio dienomis! Bus,
žinoma, nesusipratimų, ir profsąjungos čia turės tarti savo žodį, turės būti atitinkamas saugos
mechanizmas ir garantijos. Kol kas apie 4 tūkstančiai policijos darbuotojų šeimų neturi butų, o dar
3,5 tūkstančiams reikia juos gerinti… Mūsų sąmonėje išlikęs senas įvaizdis, kad profsąjungos yra
administracijos įrankis. Paklauskite profsąjungos lyderių, ar aš kada nors ką varžiau. Nieko
panašaus! Anaiptol, mes tarėmės visais klausimais, pavyzdžiui, dėl priedų prie atlyginimų iš surinktų
baudų. Išsikovojome 60 procentų“.
Profsąjungos uždavinius apibrėžė K.Bileišis:
„…Iki tol teisėsaugos organai, veikdami statutiniais pagrindais, profsąjungų neturėjo. Liekant
tokiai pat darbo specifikai neturėjo būti užmiršti kiti profesiniai interesai, apibrėžti policijos veiklos
įstatymais. Svarbiausias profesinės apsaugos tikslas – kad policija pati vykdytų įstatymus, kad jai
nebūtų užkraunamos nebūdingos, teisės aktų nenumatytos funkcijos. Pirmą kartą šalies teisėsaugos
praktikoje Policijos įstatymas numatė pareigūnų ir darbuotojų darbo interesų teisinį gynimą, t.y.
jiems turi būti garantuojama juridinė parama, kurią gali suteikti ta pati profsąjunga kaip visuomeninė
organizacija, galinti turėti savąją juridinę tarnybą. Būtina, kad žmonės, saugantys visuomenę nuo
blogio, būtų patys juridiškai apginti. Tai liečia tiek vidinius, tiek išorinius ginčus. Taip pat reikia
siekti, kad sėkmingai veiktų naujos policijos struktūros, kad būtų išsaugoti profesionalūs,
kompetentingi, dori darbuotojai, pasiryžę tarnauti Lietuvai. Trečioji policijos profsąjungos funkcija –
socialinė darbuotojų apsauga. Profsąjungos taip pat turėtų padėti formuoti darbuotojų profesinę etiką
ir kultūrą, spręsti tas savo narių problemas, kurių dėl tam tikrų priežasčių negali išspręsti
administracija. Žodžiu, solidi valstybinė organizacija privalo turėti ir solidžią profesinę sąjungą.“
…Tuomet nebuvo manyta, kad policijos profsąjungai kada nors gali tekti griebtis kraštutinių
kovos už savo narių interesus priemonių,– piketų, demonstracijų, streikų. Bet ateitis parodė, kad
gyvenimas gana dažnai iš esmės koreguoja pačius gražiausius ketinimus. Be to, aukščiau minimas
pirmasis bandymas kurti profsąjungą „iš viršaus“ buvo nevaisingas: pirma, patys žmonės dar nebuvo
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pribrendę realiai, aktyviai profesinės sąjungos veiklai, antra, negalima atmesti ir to, kad vadovybės,
o ne „apačių“ pagimdyta idėja mažai kas pasitikėjo. Tačiau idėjos šaknys buvo gilios ir vėliau davė
gyvybingus daigus…
1991 d. gegužės 19 d. Lietuvai prisiekė 24 įvairaus rango Transporto policijos valdybos bei
jos padalinių pareigūnai, tarp jų: Zdislavas Ovsianka – Oro uostų transporto policijos komisariato
komisaras; Jonas Ladieta – Vilniaus transporto policijos komisariato komisaras; Aleksejus
Butrimovas – Kauno transporto policijos komisariato komisaras; Vytautas Tamulionis – Šiaulių
transporto policijos komisariato komisaras.
1991.05.06 M.Misiukonis pasirašo labai svarbų šiame reorganizacijos etape įsakymą Nr.154
„Etatų klausimais“:
„Vykdant Lietuvos Respublikos Policijos įstatymą, vadovaujantis veikiančiais kitais
norminiais aktais,
įsakau:
1. Patvirtinti miestų bei rajonų policijos vyriausiųjų komisariatų, komisariatų etatus (pagal
atskirus priedus). Policijos vyriausiųjų komisariatų, komisariatų etatai įsigalioja etatų sąrašuose
numatytais terminais.
2. Miestų vidaus reikalų valdybų, miestų bei rajonų vidaus reikalų skyrių, poskyrių etatus
laikyti netekusius galios etatų pakeitimų sąrašuose numatytais terminais (pagal atskirus priedus).
3.

Darbuotojus, neperėjusius dirbti į naujai kuriamas struktūras, paimti VRM žinion.
…“45

Vykdydami reorganizaciją Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento vadovai
daug dėmesio skyrė viešosios policijos kūrimui. Tuometinis PD Viešosios policijos valdybos
vyresnysis komisaras Vytautas Navickas pasakojo:
„Iki 1990 m. Vilniuje patruliavo čia dislokuoto TSRS vidaus kariuomenės milicijos pulko
kariai, vėliau viešosios tvarkos palaikymo klausimus teko spręsti patiems. Vyriausybės nutarimu
įkurtas 2-asis Vilniaus m. VPK viešosios policijos patrulinis batalionas, kuriame bus 200
policininkų. Patrulines tarnybas būtina stiprinti Kaune ir Klaipėdoje.
Pagerėjo, lyginant su ankstesniais laikais, pareigūnų ekipuotė. Dabar, priėmus Policijos
įstatymą, policininkas eina patruliuoti turėdamas ne tik tabelinį ginklą – pistoletą, bet ir guminę
lazdą, dujas, antrankius, radijo ryšio priemonę. Tenka pripažinti ir tai, kad dabar policininkai daug
dažniau teisėtai panaudoja šaunamąjį ginklą…
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 4 tomas.
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Policininkai gatvėse vis dar pasirodo vilkį senomis uniformomis, žmonės juos atpažįsta tik iš
naujų kokardų bei emblemų, taip pat iš naujo pavyzdžio pažymėjimų. Naujos uniformos jau
siuvamos, jos pasirodys birželio viduryje. Pirmiausia turi būti aprengti viešosios, kelių, savivaldybių
policijos pareigūnai, budintys gatvėse. Kiekviena policijos rūšis turės ir atitinkamus skiriamuosius
ženklus“.46
Vilniaus m. VPK 2-ojo patrulinės tarnybos bataliono (vėliau – rinktinės) vadu buvo paskirtas
komisaras inspektorius Danielius Dailidka (1991.05.20 įsakymas Nr.117 a/s). Prieš tai jis beveik
tris dešimtmečius dirbo įvairiose pareigose Valstybinėje autoinspekcijoje.
Tą pačią dieną, t.y. 1991 m. gegužės 20-ąją, vykdydamas LR Vyriausybės 1991 m. gegužės
3 d. potvarkį Nr.276p M.Misiukonis įsakymu Nr.178 patvirtino Vilniaus m. VPK viešosios policijos
antrojo patrulinės tarnybos bataliono etatus.
D.Dailidka ėmėsi darbo praktiškai nuo nulio. Batalionui buvo patvirtinti 200 etatų ir 4,5
milijonų rublių sąskaita. Skirtingai nuo 1-ojo bataliono, naujajame padalinyje buvo numatytas
Raitasis būrys, kurio veiklos sfera – miškų bei parkų zona. Abiem batalionams teko aptarnauti po tris
sostinės komisariatus. 2-ajam batalionui buvo numatyta 40 automobilių, tačiau būta ir problemų dėl
paties bataliono ir raitojo būrio bazių, ekipuotės. Policijos raiteliams iš pradžių buvo numatyta bazė
Buivydiškėse, tačiau vėliau nuspręsta įsikurti Belmonte, kur būrys yra iki šiol. Iškilo problemų ir dėl
bataliono komplektavimo. Branduolį sudarė prityrė pareigūnai, ypač dirbę YPMB ir neįtikę naujam
„Aro“ vadui P.Valiukui. Iš jų ir buvo suformuota 2-ojo bataliono mobilioji kuopa, kurios pečius ir
užgulė pagrindinis krūvis. Norinčiųjų dirbti batalione šiaip netruko, tačiau tik kas trečias jaunuolis
medicininės komisijos buvo pripažįstamas tinkamu tarnybai policijoje. Ir vis tik per rekordiškai
trumpą laiką 2-asis batalionas buvo suformuotas ir nuo 1991-ųjų birželio pradėjo patruliuoti Vilniaus
gatvėse.
Prisimindami gausius pačiais įvairiausiais įvykiais 1991 metų pavasario ir vasaros mėnesius,
negalime palikti nuošalyje vis neišsprendžiamų, radikaliai prieštaringų Lietuvos VRM santykių su
TSRS Vidaus reikalų ministerija bei kariuomene (prie šio klausimo neišvengiamai grįšime dar ne
kartą).
Prieštaringais tuos santykius leidžia vadinti pirmiausia situacija, kai VRM vadovams reikėjo
imtis diplomatinės veiklos, kiek įmanoma laviruoti tarp tvirtos pozicijos Lietuvos nacionalinių
interesų atžvilgiu ir būtinumo nedidinti konfrontacijos, bendradarbiauti užtikrinant gyvybiškai
svarbių tvarkos užtikrinimo funkcijų vykdymą,– nevalia pamiršti, kad Lietuvos VRM dar priklausė
nuo Maskvos finansavimo, materialinio bei techninio aprūpinimo.
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Stengdamiesi rasti bendrą kalbą šioje srityje, 1991 m. balandžio 26 d. Lietuvos vidaus reikalų
ministras M.Misiukonis ir TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas N.Demidovas pasirašė
bendradarbiavimo perspektyvų protokolą.
Tuomet buvo nutarta nekonfrontuoti, o bendradarbiauti tokiose srityse, kaip kova su
organizuotu nusikalstamumu, nusikaltėlių ir pažeidėjų ekstradicija ir pan. Taip pat buvo susitarta,
kad TSRS VRM griežčiau kontroliuos Vilniaus OMON-o veiksmus ir, kas buvo itin svarbu, Maskva
ir toliau teiks šaudmenis Lietuvos VRM (kaip minėta aukščiau, B.Gromovo įsakymu kariškiai paėmė
iš sandėlių policijai priklausančius ginklus ir šaudmenis).
Tačiau nei šis, nei kiti susitarimai negalėjo iš esmės pakeisti maksimaliai įelektrintos
atmosferos, tiek kariškių, tiek OMON-o drastiški, provokuojantys veiksmai tęsėsi praktiškai iki
1991-ųjų rugpjūčio 21 dienos. O tuomet Lietuvos VRM vadovybė ieškojo būdų spręsti tuos aštrius
klausimus.
Dar 1991 m. balandžio 5 d. raštu Nr.1/120 ministras M.Misiukonis asmeniškai kreipėsi į
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininką V.Landsbergį:
„Nuo 1991 m. sausio 1 dienos dislokuota Vilniuje TSRS VRM kariuomenė, vykdydama
sąjunginės ministerijos ministro pirmojo pavaduotojo B.Gromovo nurodymą, sustiprino ginklų ir
specialiosios technikos, priklausančios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, apsaugą ir
nutraukė jų išdavimą. Dėl minėtos priežasties Respublikos vidaus reikalų ministerija neturi
galimybės aprūpinti ginklais bei specialia technika priimtus į policiją pareigūnus. Kiekvienais
metais į tarnybą milicijoje vidutiniškai priimdavome iki 700 pareigūnų, o vykdant Lietuvos
Respublikos Policijos įstatymo reikalavimus, numatyta priimti 3000 policininkų.
Yra faktų, kai TA kariškiai ir ypatingos paskirties milicijos būrio darbuotojai, grasindami
ginklais ir panaudodami smurtą, nuginklavo Lietuvos Respublikos policijos pareigūnus,
vykdžiusius savo tiesiogines tarnybines pareigas. Šių metų kovo 11 d. tokiu būdu buvo atimti keturi
automatai ir du pistoletai su šoviniais.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vicepremjero Z.Vaišvilos ir Respublikos vidaus reikalų
ministerijos vadovybės pastangos suderinti šį klausimą su TSRS VRM vadovais konkretaus
rezultato nedavė. Iki šios dienos klausimas liko neišspręstas ir todėl sudaromos dirbtinės kliūtys
naudotis Lietuvos Respublikos VRM ginklų bei specialiosios technikos rezervu.
Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, prašome gerbiamą Pirmininką, panaudojant visas
galimybes, taip pat ir tarptautines, padėti išspręsti klausimą dėl vidaus reikalų organų aprūpinimo
ginklais, specialiomis priemonėmis bei technika“.
Ypač dramatiška padėtis tuo metu klostėsi Lietuvos Respublikos pasienyje, kur siautėjo
Vilniaus ir Rygos omonininkai, esą vykdydami TSRS prezidento M.Gorbačiovo įsaką dėl „neteisėtų

83
ginkluotų formuočių“ nuginklavimo. Dėl to ministras M.Misiukonis nuolat teikė Lietuvos
Respublikos Vyriausybei išsamią informaciją:
„Apie 1991 m. gegužės 22-23 d. įvykius Lietuvos Respublikos pasienyje
1991 m. gegužės 22 d., 9 valandą, atvykę į darbą Krašto apsaugos departamento darbuotojai
rado sudegintą nebaigtą įrengti posto pastatą, kuris randasi Mažeikių rajono Laižuvos gyvenvietės
kelyje Laižuva-Ruba. Į įvykio vietą išvyko policijos ir prokuratūros tardymo operatyvinė grupė, kuri
nustatė, jog postas sudegė naktį iš gegužės 21 į 22 dieną. Tyrimas tęsiamas.
1991 m. gegužės 23 d., 3 val. 45 min. Biržų rajono policijos komisariatas gavo pranešimą apie
tai, jog dega pasienio apsaugos postas, esantis Germaniškių kaime. Policijos pareigūnams atvykus į
vietą, budėję tą naktį posto pamainos viršininkas D.Kaulinis, budėtojai A.Kondrotas, J.Šliažas ir
B.Kumpelis paaiškino, kad 2 val. 55 min. prie posto privažiavo automobilis UAZ-469 su užrašu rusų
kalba „milicija“ su Latvijos Respublikos teritorijoje naudojamais valstybiniais numeriais ir iš jo iššoko
trys kariškais rūbais apsirengę ginkluoti automatiniais ginklais vyriškiai. Puolantieji sumušė pasienio
tarnybos darbuotojus, sudegino pasienio namelį ir sudaužė dviejų piliečių, vykusių pro postą į
Lenkijos Respubliką automobilių stiklus ir pradūrė padangas. Automobilių savininkai pasigedo dviejų
televizorių „Šilelis“ ir dviejų palapinių. Nukentėjęs pamainos viršininkas D.Kaulinis paguldytas į
Biržų centrinę ligoninę. Įvykio vietą apžiūrėjo prokuratūros ir policijos pareigūnai, tyrimas tęsiamas.
1991 m. gegužės 23 d., 5 val. 45 min., Akmenės rajono policijos komisariatas telefonu gavo
pranešimą, kad į Krašto apsaugos departamento Akmenės pasienio užkardą 3 val. iš Latvijos
Respublikos teritorijos automobiliu UAZ-469, valstybinis Nr.50-38 LTD, atvažiavo ginkluoti
automatiniais ginklais šeši desantininkų uniforma apsirengę kariškiai, kurie, grasindami smurto
panaudojimu, privertė nusirengti viršutinius rūbus penkis užkardos darbuotojus, pririšo juos prie
šlagbaumo ir, sudeginę užkardos vagonėlį, nuvažiavo link Aucės miestelio.
Prokuratūros ir policijos pareigūnams apžiūrint įvykio vietą, rasti du automato šoviniai su
išcentrinėmis kulkomis.
Tuo pat metu buvo užpulta ir Latvijos Respublikos pasienio užkarda. Į Akmenės centrinę
ligoninę su šonkaulių lūžiais paguldytas pasienio užkardos darbuotojas V.Ložė.
1991 m. gegužės 23 d., 8 val., Zarasų policijos komisariatas gavo pranešimą apie tai, kad 7 val.
30 min. iš Daugpilio miesto pusės į Smėlynės kaime esantį pasienio postą atvažiavo keturiais
automobiliais 11 ginkluotų automatiniais ginklais asmenų, apsirengusių maskuojama žalios spalvos
kariška uniforma, kurie sumušė pasienio posto darbuotojus ir, padegę posto namelį, išvažiavo atgal.
Užpuolimo akcijai vadovavo asmuo, dėvėjęs vyresniojo leitenanto skiriamuosius ženklus.
Į įvykio vietą išvyko prokuratūros ir policijos tardymo operatyvinė grupė“.47
47

Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, ap.2, byla 27.

84

1991 m. birželio 19 d. Vėgerių (Akmenės rajonas) muitinės punktas po OMON-o
užpuolimo.
Tuo pačiu metu Vidaus reikalų ministerijos vadovybė neprarasdavo vilties geruoju įkalbėti
B.Makutynovičiaus omonininkus sudėti ginklus arba bent nutraukti pavojingus, galinčius sukelti
neprognozuojamas pasekmes, veiksmus. Dėl to buvo priimtas dar vienas viešas dokumentas –
„Kreipimasis
į TSRS VRM Ypatingosios paskirties milicijos būrio darbuotojus.
Buvę kolegos, šiandien Jūsų rankomis didinama politinė įtampa ir mėginama destabilizuoti
visuomeninę rimtį. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba šiuos veiksmus pripažino neteisėtais
ir nusikalstamais.
Gaila, kad jūs ne visi išgirdote mūsų šių metų kovo mėnesio kreipimąsi, kuriuo siūlėme
sugrįžti į mūsų gretas ir ginti Lietuvos Respublikos gyventojus bei jų teisėtus interesus.
Nepamirškite, kad partijų politinių užsakymų vykdymas nėra kelias į teisinę valstybę.
Nedarykite klaidų, kurios gali būti lemtingos jūsų likimams.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kolegija.
Vilnius, 1991 m. gegužės 28 d.“
Su kitu svarbiu pareiškimu į Sąjunginės televizijos ir radijo kompanijos Generalinį direktorių
L.Kravčenką kreipėsi Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras A.Paulauskas:
„Informacinėje programoje „Vremia“ 1991 metų gegužės 23 dieną buvo perduotas Lietuvos
TSR Prokuratūros (vadovaujamos pasiskelbto prokuroro A.Petrausko,– aut.) pareiškimas apie tai,
kad valstybinės policijos sukūrimas Lietuvos Respublikoje bei Vidaus reikalų ministerijos veikla,
neva verčianti tarybinės milicijos darbuotojus prisiekti ir pereiti dirbti į policiją, yra neteisėti ir neturi
būti vykdomi.
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Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pažymi, kad taip vadinamos Lietuvos TSR
Prokuratūros pareiškimas teisine prasme nepagrįstas, yra politinio, propagandinio charakterio. Jis
padarytas norint sutrukdyti teisėtų Respublikos vykdomosios valdžios struktūrų sukūrimą.
Lietuvos policijos organai kuriami remiantis įstatymu, priimtu Aukščiausiosios Tarybos,
kurios teisinių įgaliojimų jau niekas neneigia. Neturėdama konkrečių argumentų pagrįsti savo
pareiškimą, Lietuvos TSR Prokuratūra siekė paveikti gyventojų sąmonę, suformuoti jų požiūrį į
policiją. Lietuvos policijos organai Respublikos piliečių akyse nesusikompromitavo, jie visuomet
veikia remdamiesi įstatymais ir atsižvelgdami į gyventojų interesus. Tokių tikslų policijos organai
siekia ir dabar.
Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra pareiškia, kad policijos organų sukūrimas
Lietuvoje yra teisėtas ir tarnyba jos gretose – taip pat.
Prašome šį pareiškimą artimiausiu metu perskaityti informacinėje programoje „Vremia“. Už
tai iš anksto Jums dėkojame“.
Savo ruožtu, 1991 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
kolegija taip pat išplatino pareiškimą:
„1990 metų gruodžio mėn. 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas ir
Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo įsigaliojimo“.
Šiais dokumentais nubrėžti policijos organizacijos ir veiklos principai, jos funkcijos: saugoti
ir ginti nuo visuomenei pavojingų kėsinimųsi į piliečių gyvybę, sveikatą ir orumą, jų teises, laisves,
teisėtus interesus bei turtą ir vykdyti kitus įstatymais numatytus uždavinius. Įstatymas taip pat
nustato tarnybos policijoje tvarką, socialines ir teisines pareigūnų garantijas.
Prasidėjo milicijos reorganizavimo baigiamasis etapas. Šiuo metu beveik visuose miestuose
ir rajonuose paskirti policijos komisarai, patvirtintos Lietuvos policijos departamento ir komisariatų
struktūros.
Naujoji policijos struktūra parengta, atsižvelgiant į šios dienos teisėtvarkos užtikrinimo
reikalavimus, techninę, ekonominę, socialinę, politinę ir teisinę Lietuvos Respublikos padėtį bei
susiklosčiusią kriminogeninę situaciją.
Milicijos reorganizavimas į policiją vyksta demokratiniais pagrindais. Kiekvienas milicijos
pareigūnas gali nevaržomai pereiti tarnauti į policiją. Jiems įskaitomas darbo stažas vidaus reikalų
sistemoje, kituose statutiniais pagrindais veikiančiose organizacijose, bei numatytos kitos socialinės
garantijos materialiniam pareigūnų ir jų šeimų aprūpinimui gerinti.
Lietuvos policija depolitizuota. Joje nekuriamos politinių partijų ir judėjimų organizacijos,
draudžiama pareigūnų narystė jose. Policijos pareigūnai savo veikloje vadovaujasi tik įstatymais, o
ne politinėmis nuostatomis ar užsakymais.
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Kiekvienas, turintis teisinę nuovoką, neabejoja policijos teisėtumu. Lietuvos Respublikos
Aukščiausioji Taryba ir Respublikos Vyriausybė yra suformuotos laisva Lietuvos žmonių valia,
vadovaujantis demokratijos principais. Jų teisėtumu neabejoja ir kitų valstybių politikai. Policija
kuriama, vadovaujantis įstatymu, kurį priėmė teisėta Lietuvos Aukščiausioji Taryba. Todėl
pareiškimai, tarp jų ir TSRS generalinio prokuroro atstovo Lietuvoje A.Petrausko, kad milicijos
reorganizavimas į policiją – neteisėtas aktas, juridiškai nepagrįsti“.48

Liaudies patarlė, rekomenduojanti neprisiminti sena, teisi nebent buitiniame kontekste, bet
anaiptol ne istoriniame. Todėl, kalbėdami apie mūsų nagrinėjamą laikotarpį, privalome prisiminti ir
tai, jog 1991-siais šalies vidaus reikalų sistemos nemalonumai neapsiribojo vien priešprieša su
Maskva ar Lietuvoje dislokuota TSRS kariuomene: gana įtempti, kartais net konfliktiški santykiai
buvo tarp Lietuvos VRM, iš vienos pusės, ir valstybės valdžios bei naujai kuriamų krašto apsaugos
struktūrų,– iš kitos.
Pirmiausia tai pasireiškė dar 1990 metais prasidėjusiu permanentiniu ministro M.Misiukonio
puolimu. Šis puolimas, nuolat pakurstomas nenorėjusių girdėti jokių argumentų dešiniųjų AT
deputatų, tęsėsi nuolat ir gerokai paūmėjo 1991-ųjų gegužę. Dauguma vidaus reikalų sistemos
vadovų ir darbuotojų matė, kad M.Misiukonis – tik pradžia, nuvertus ministrą bus atviras kelias
visos sistemos „išvalymui“, masiniam ir dažniausiai nepagrįstam patyrusių, profesionalių darbuotojų
pakeitimui „lojaliaisiais“. Suvokdami tai, kai kurie komisarai (Šiaulių – R.Vaitekūnas, Kėdainių –
R.Ramanavičius ir kt.) inicijavo garsųjį vidaus reikalų įstaigų vadovų susirinkimą Panevėžyje, kur
buvo priimtas didžiulį rezonansą sukėlęs pareiškimas:
„Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Vidaus reikalų ministrui
Kauno miesto savivaldybei
Panevėžio miesto savivaldybei
Panevėžys, 1991 m. gegužės 15 d.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų darbuotojai ne kartą pareiškė ir kasdieniu darbu
įrodė, jog pritaria ir visapusiškai remia Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m.
kovo 11 d. aktą ir Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. … 21 d. „Kreipimąsi į vidaus reikalų organų
darbuotojus priėmė kaip išskirtinį valstybės požiūrį į teisėtvarką, šventai tikėdami kreipimosi
žodžiais, jog „kiekvienas Respublikos pilietis, nepriklausomai nuo tautybės ir pasaulėžiūros, turintis
šio darbo patyrimą, pasirengęs prisiekti ištikimybę Lietuvai ir jai tarnauti, yra labai reikalingas
valstybei“.
48
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Tačiau gyvenimas rodo, kad ši nuostata ignoruojama. Atskiros savivaldybių tarybos, jų
valdybos, parinkdamos vadovaujančius policijos darbuotojus, remiasi politinėmis nuostatomis, o ne
siūlomų kandidatų profesine kompetencija, jų tarnybiniu autoritetu.
Politinis spaudimas policijos pareigūnams nesudaro prielaidų normaliai ir ritmingai
teisėtvarkos sistemos veiklai, destabilizuoja jos pertvarką.
Iš dalies tokia padėtis susidarė ir dėl netobulos Policijos įstatymo 12 str. 4 d., kurioje
pasakyta, jos „miesto (rajono) policijos komisaro pareigoms bendru Policijos departamento
generalinio komisaro ir aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos teikimu tvirtina savivaldybės
taryba, skiria vidaus reikalų ministras“.
Tai leidžia savivaldybių vadovams nesiskaityti su tūkstantinio kolektyvo (Kaune), Vidaus
reikalų ministerijos (Jonavoje) nuomone.
Šiuo metu daugelyje išsivysčiusių pasaulio valstybių policija yra (o ir nepriklausomoje
Lietuvoje buvo) centralizuota per Vidaus reikalų ministeriją, pavaldi Vyriausybei, nėra dvigubo
pavaldumo, kaip kad buvo LTSR ir yra dabartinėje Lietuvoje.
Apsvarstę susidariusią padėtį, mes siūlome:
1.

Pakeisti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 12 str. 4 d. ir išdėstyti ją taip:

„Miesto (rajono) policijos komisarą Policijos departamento generalinio komisaro teikimu
skiria vidaus reikalų ministras.
Miesto (rajono) savivaldybės policijos komisarą bendru miesto (rajono) policijos komisaro ir
aukštesniosios pakopos savivaldybės valdybos teikimu tvirtina savivaldybės taryba, skiria vidaus
reikalų ministras“.
2.

Atsižvelgiant į absoliučios daugumos vidaus reikalų organų darbuotojų ir visuomenės

nuomonę, objektyviai įvertinus neabejotiną vadovo autoritetą ir profesinę kompetenciją, siekiant
išvengti neigiamų pasekmių, išsaugoti VRM sistemoje vieningumą, su minimaliais nuostoliais baigti
milicijos reorganizavimą į policiją, būtina iki 1991 m. birželio 10 d. patvirtinti M.Misiukonį vidaus
reikalų ministru.
3.

Solidarizuodamiesi su Kauno ir Panevėžio miestų policijos komisariatų kolektyvų

absoliučios daugumos nuomone, kreipiamės į vietinius valdžios organus ir Vidaus reikalų
ministerijos vadovybę iki birželio 1 d. patvirtinti ir paskirti komisarais šių kolektyvų palaikomus
J.Liaudanską ir A.Krapą.
4.

Respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatų atstovų susirinkimas kreipiasi į

visus Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojus išlikti vieningais ir ryžtingais,
siekiant išsaugoti profesinį kolektyvų branduolį, lojalumą Lietuvos Respublikos įstatymams (o ne
politiniams užsakymams), nes tik taip vidaus reikalų sistema gali išlikti garbinga ir reikalinga
Lietuvos žmonėms.
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5.

Siūlome Vidaus reikalų ministerijos vadovybei ir kolegijai iki š.m. birželio 15 d.

sukviesti Vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų suvažiavimą vidaus reikalų organų
reorganizacijos problemoms spręsti.
Pareiškimas priimtas susirinkime dalyvaujant trisdešimt penkiems Respublikos komisariatų
atstovams.
Susirinkimo pavedimu

R.Vaitekūnas, L.Dudienė“.49

Suprantama, 35 komisariatų atstovai susirinko Panevėžyje ne vien tam, kad apgintų savo
kolegas J.Liaudanską ir A.Krapą. Iki 1991 m. liepos 1 d. turėjo būti galutinai suformuotos policijos
struktūros, tačiau sunkiai paaiškinamas savivaldybių užsispyrimas tvirtinant (arba, greičiau,
netvirtinant) policijos komisarus, politinių partijų ambicijos vertė rimtai abejoti, ar AT nutarimas bus
įvykdytas per šį terminą.
Kauno policininkų atstovas A.Kolosovskis papasakojo susirinkimo dalyviams apie susitikimą
su vicepremjeru Z.Vaišvila, kuris, paklaustas apie tai, kokių pretenzijų ar kaltinimų turi
J.Liaudanskui, atsakė, kad apie tai kalbėsiąs tik „prie kavos puodelio“. Kėdainių komisaras
R.Ramanavičius kategoriškai reikalavo valdžios atstovų tiesiai šviesiai pasakyti, ar tinka visi
komisarai savo pareigoms, o jeigu ne, kodėl? Ar turime ministrą? Jam pritarė Panevėžio policijos
komisaras A.Krapas: darbuotojams ne tas pats, kas bus ministru – Misiukonis ar, tarkime,
Terleckas. Buvo prisiminti ir tūlo AT deputato J.Liaučiaus demaršai prieš policiją tuometinėje
spaudoje,– „atėjo kaukių nusimetimo metas“, „reikia padegti kenkėjų užkrėstą namą“ ir pan.
Bet tiksliausiai susirinkimo esmę suformulavo jame dalyvavęs Telšių r. PK apylinkės
inspektorius A.Vaičiulis: „Visą gyvenimą svajojau vadovautis įstatymu, o man kišo partijos
nurodymus! Ir šiandien yra dėdžių, nurodinėjančių, kaip dirbti. Kas gins žmones, jeigu atsikratysime
senų, prityrusių darbuotojų,- žalias jaunimas? Kada pradės veikti įstatymai dėl pareigūno garbės ir
orumo įžeidimo?“
Pirmininkavęs susirinkimui Šiaulių m. vyresnysis policijos komisaras R.Vaitekūnas
pastebėjo:„Policija – valstybės įrankis. Bet kol pati valstybė embriono stadijoje, policija turi rūpintis
pati savimi. Mes – žmonės, vaikščiojantys žeme…“
Apie tai, kaip gimė idėja surengti tą 35 komisarų susirinkimą pasakoja Romasis Vaitekūnas,
1991 metais – Šiaulių miesto policijos komisariato vyresnysis komisaras:
„Organizuoti komisarų susirinkimą Panevėžyje paskatino noras palaikyti VRM vadovybę,
kuri buvo nepelnytai puolama naujosios valdžios. Be to, mums visiems, ne tik vadovams, o daugumai
vidaus reikalų sistemos pareigūnų, buvo apmaudu, kad valdžia, deklaravusi pasitikėjimą vidaus
reikalų sistema, sulaužė savo pažadus, nuo pat pirmų nepriklausomybės dienų ėmė žiūrėti į mus kaip
49
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į kažkokią „kairuolišką“ jėgą, nors įrodėme savo lojalumą. Lojalumą, kuris buvo padiktuotas meilės
Lietuvai, o ne kokių nors konjunktūrinių sumetimų.
Pamatęs, kas iš tikrųjų vyksta, pasikviečiau į Šiaulius visus Šiaulių regiono komisariatų
vadovus ir kartu nutarėme palaikyti Vidaus reikalų ministeriją. Juk, vaizdžiai kalbant, VRM turėjo
kur kas mažiau galimybių „manevruoti“, kiekvienas žodis, pasakytas M.Misiukonio, užtraukdavo
jam didžiulę atsakomybę, o žemesnio rango pareigūnas, pavyzdžiui, aš, galėjau daug laisviau
kalbėti, tam tikra prasme buvau mažiau „pakaltinamas“. Be to, mes puikiai supratome, jog ta
banga, kuri turėjo nušluoti VRM vadovus, riedėjo ir iki mūsų, valymo pavojus grėsė visiems. Galų
gale, M.Misiukonis ginė mus visus, tad ir mes privalėjome padėti jam.
Taigi, mums su tuometiniu Kėdainių rajono policijos komisaru Rimu Ramanavičiumi kilo
idėja realiai palaikyti M.Misiukonį – net ne kaip žmogų ar juolab vadovą, o kaip visos sistemos
vėliavą. Juk žinoma, jog praradus vėliavą išformuojamas visas dalinys… Suprantama, aš perspėjau
M.Misiukonį apie planuojamą akciją, paprašęs jo nedalyvauti joje, palikti mums didesnę galimybę
improvizuoti. Nepasakyti jam apie mūsų planus negalėjau, kad nepadarytume ministrui meškos
paslaugos. M.Misiukonis numojo ranka, atseit, elkitės kaip išmanote…
Tuomet mes keliese – aš, R.Ramanavičius, Biržų rajono komisaras Bronius Balčiūnas, dar
penki komisarai,– susitikome Kėdainių rajone, R.Ramanavičiaus sodyboje, ir parengėme tą
susirinkimą, pasiskirstėme rajonus, su kuriais turėjome tartis. Panevėžį pasirinkome grynai
geografiniu požiūriu, kad visiems būtų patogu atvykti. Sutartą dieną, gegužės 25-ąją, atvyko
komisariatų vadovai arba jų deleguoti žmonės ir po audringų diskusijų vienbalsiai priėmėme
kreipimąsi, kurį vėliau įteikėme asmeniškai V.Landsbergiui. Kaip ten bebūtų, tas kreipimasis ir
apskritai mūsų akcija tuomet suvaidino tam tikrą teigiamą vaidmenį, kuriam laikui M.Misiukonį
paliko ramybėje“.
R.Vaitekūnas teisus – nors daugeliui buvo aišku, kad ilgai tokia situacija tęstis negali ir
anksčiau ar vėliau arba pats M.Misiukonis neišlaikys spaudimo ir pasitrauks, arba šalies valdžia
imsis radikalesnių metodų pakeičiant ministrą, šios akcijos vaidmuo iš tikrųjų buvo didžiulis. Bent
jau todėl, kad leido pačiu atsakingiausiu momentu nekeisti žirgų perkėloje ir užbaigti M.Misiukoniui
jo paties (ir jo komandos) pradėtą milicijos reorganizavimą į policiją.
Belieka pridurti, jog „Panevėžio susirinkimas“ sukėlė tuomet nemažą rezonansą šalies
žiniasklaidoje. Pavyzdžiui, pasakodamas apie 35 komisarų sueigą Panevėžyje, „Lietuvos ryto“
žurnalistas taikliai pastebėjo: „Tuo tarpu nusikalstamumo kreivė kasdien vis kyla. Labai mažai
nusikaltimų atskleidžiama Kaune, o policija tuo momentu priversta piketuoti. Povandeninės srovės,
atsiradusios aukštuosiuose sluoksniuose ir judančios Vidaus reikalų ministerijoje priešingomis
kryptimis, pasiekia ir rajonus. Kovoje dėl valdžios dažnai prisidengiama burtažodžiu „lojalumas“.
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Gal dėl viso to ir galima suprasti naujojo policininko (vakarykščio milicininko) norą užsidėti šarvus
ir dirbti savo darbą nejaučiant srovių ir žaibų“.50
Kalbant apie tam tikrą įtampą tarp Lietuvos vidaus reikalų sistemos ir krašto apsaugos
darbuotojų būtina pabrėžti, jog pačios Vidaus reikalų ministerijos ir Krašto apsaugos departamento
vadovų santykiai visada buvo dalykiški, pagrįsti bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo. Kiek
kitokia padėtis buvo „apačioje“, tarp praktines funkcijas atliekančių pareigūnų. Iš dalies tai lėmė
policininkų susierzinimas dėl per daug iššaukiančių „savųjų“ kariškių veiksmų (o kartais ir
akiplėšiškumo) vykdant jiems pavestas užduotis bei pastarųjų nenoras paisyti kažkokių „mentų“
reikalavimus. Tačiau tikroji priežastis – atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių abiejų žinybų
sąveiką ir nustatančių jų kompetencijos ribas, nebuvimas. Tačiau reikia pripažinti, kad VRM ir KAD
vadovai visais atvejais išsamiai informuodavo vieni kitus ir drauge gesindavo konfliktų kibirkštėles:
„Krašto apsaugos departamento Generaliniam direktoriui A.Butkevičiui
1991.5.15 Nr.5/1-3
Pastaruoju metu vis dažniau susidaro konfliktinės situacijos tarp policijos pareigūnų ir Krašto
apsaugos departamento darbuotojų. Kiekvienas toks atvejis, iškilęs į viešumą, įgauna platų
rezonansą Respublikos visuomenėje ir kelia didelį susirūpinimą dėl galimų sunkių tokių konfliktų
pasekmių.
Lietuvos policijos pareigūnai, kuriems Lietuvos Respublikos policijos įstatymu suteiktas
valdžios atstovo teisinis statusas, privalo be jokių išimčių taikyti poveikio priemones teisėtvarkos
pažeidėjams. Tačiau tai nenori suprasti kai kurie Krašto apsaugos departamento darbuotojai,
nepaklusdami teisėtiems policijos pareigūnų reikalavimams, tuo pažeisdami galiojančius Lietuvos
Respublikos įstatymus.
Taip, š.m. balandžio 23 d. apie 22 val. Druskininkų m. policijos komisariato pareigūnai sulaikė
automašina VAZ-2101 valst. Nr. O 0301 LK važiavusius Krašto apsaugos darbuotojus D.Bubeikį ir
R.Petrauską, kurie būdami lengvo apsvaigimo būsenoje (patvirtinta medicininėje išvadoje) atsisakė
pateikti automobilio vairavimui reikiamus dokumentus. Vėliau, duodami raštiškus paaiškinimus,
abudu teigė, kad Druskininkų-Poriečės kelio poste darbo metu išgėrė alkoholinių gėrimų ir
pasiskolinę draugo (taip pat dirbančio Krašto apsaugoje) automobilį atvyko į Druskininkus. Šis
įvykis, pasibaigęs administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymu, nebūtų vertas dėmesio,
jeigu ne triukšmingas naktinis (1991.04.23 apie 3 val.) Krašto apsaugos darbuotojų vizitas į
Druskininkų m. policijos komisariatą. Atvykęs su dviem darbuotojais ir prisistatęs kaip Krašto
apsaugos vadas P.Baublys pareikalavo policijos pareigūnų pasiaiškinti dėl savo veiksmų, iš esmės
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neigė policijos surinktą medžiagą apie įvykį, davė suprasti, kad Krašto apsaugos darbuotojai yra
neliečiami ir gali nesilaikyti Respublikoje galiojančių įstatymų.
Panašius priekaištus beveik kasdien tenka išklausyti kelių policijos pareigūnams,
stabdantiems už kelių eismo taisyklių pažeidimus automašinas, priklausančias Krašto apsaugos
departamentui. Tai š.m. kovo 18 d. Vilniuje, Ukmergės gatvėje sustabdžius automobilį IŽ-27155
valst. Nr.9723 LIS už greičio viršijimą net 63 km/val ir surašant vairuotojui S.Maketejui pažeidimo
protokolą, su juo važiavęs atsakingas Krašto apsaugos departamento darbuotojas, prisistatęs kaip
skyriaus viršininko pavaduotojas, įžeidinėjo kelių policijos pareigūnus, grasino jiems.
Š.m. kovo 14 d. automašina KamAZ be valstybinių numerių, važiuodama Geležinio Vilko
gatve, kelis kartus sudarė avarinę situaciją, į kelių patrulio ženklus „sustoti“ nereagavo, o įvažiavus į
Aukščiausiosios Tarybos teritoriją, iš mašinos išlipo vairuotojas, vilkintis Krašto apsaugos uniformą
ir, pažaidęs pistoletu priešais kelių policijos pareigūnus, pasiūlė netrukdyti dirbti.
Dažni atvejai, kai Lietuvos piliečiai kreipiasi su pareiškimais į policijos komisariatus dėl
padarytų teisėtvarkos pažeidimų, kurių dalyviais būna Krašto apsaugos departamento darbuotojai.
Tiriant tokius piliečių pareiškimus, policijos pareigūnai turi sunkumų dėl Krašto apsaugos
darbuotojų iškvietimų apklausos protokolų surašymui. Į raštiškus policijos pareigūnų raginimus
atvykti apklausai Krašto apsaugos departamento darbuotojai paprastai nereaguoja. Dėl šių priežasčių
pareiškimų apie teisės normų pažeidimus nagrinėjimas vilkinamas arba padaromas nepilnai, kas
kelia teisėtą piliečių nepasitenkinimą, žemina policijos pareigūnų autoritetą.
Taip, š.m. kovo 6 d. į Lietuvos VRM 6-tą skyrių su pareiškimu kreipėsi pil. E.K., kuris
pareiškė, kad kovo 3-4 dienomis jį vagonėlyje, stovėjusiame prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų,
sumušė ten budėję asmenys.
Patikrinimo metu nustatyta, kad E.K. sumušė (medicininėje išvadoje – lengvas kūno
sužalojimas) Krašto apsaugos departamento savanoriai Nikolajus Karmilcevas, Vygintas Puzinas,
Dalius Matulaitis ir Rolandas Valavičius, kurie viršydami savo tarnybinius įgaliojimus lyg mėgino
patys tirti kriminalinio pobūdžio nusikaltimą. Sutinkamai su Lietuvos Policijos įstatymu, tai
kriminalinės policijos kompetencija.
Dar blogiau, kai Krašto apsaugos departamento darbuotojai įtariami padarę nusikaltimus.
Taip, Vilniaus m. Vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos pareigūnai š.m. balandžio
30 d. įtarus vagyste iš pil. S.I. buto, įvykdytą 1991 m. balandžio 23 d. …. sulaikė ir uždarė į areštinę
Krašto apsaugos departamento darbuotoją E.Dačkų … ir nedirbantį L.Trakimą.
Šie faktai rodo, kad Krašto apsaugos departamente formuojama nuomonė apie išimtines šios
organizacijos darbuotojų teises, kad prieštarauja Respublikoje galiojantiems įstatymams.
Siekiant užkirsti konfliktams, kylantiems tarp policijos pareigūnų ir Krašto apsaugos
darbuotojų įvairiose situacijose, ir normalizuoti santykius geranoriško bendradarbiavimo pagrindu
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siūlome Krašto apsaugos departamento vadovybei supažindinti pavaldžius darbuotojus su Policijos
įstatymo reikalavimais, policijos pareigūnų teisėmis ir pareigomis, išaiškinant, kad Policijos
įstatymo taikymas galioja visiems Lietuvoje gyvenantiems piliečiams. Jeigu Krašto apsaugos
departamento vadovybė mano, kad jų darbuotojams turi būti suteiktos kokios tai išimtinės teisės
tarnybinių pareigų vykdymui, tai turi būti reglamentuota įstatymu, kurį turėtų žinoti policijos
pareigūnai, o taip pat Lietuvos gyventojai.
Norėtume, kad Jūsų žinybos darbuotojai ir policijos pareigūnai netrukdytų vieni kitiems
vykdyti savo tarnybines pareigas, neviršytų savo kompetencijos ribų, dirbtų kartu Lietuvos labui, o
priešingu atveju būsime priversti kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę.
Policijos departamento Generalinis komisaras P.Liubertas“.51
VRM ir Policijos departamento vadovai ne tik kaupė konfliktų tarp policininkų ir kariūnų
statistiką, bet ir rūpinosi tuo, kad kuo greičiau būtų užpildytos teisinės spragos šioje srityje:
„Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros Bendrosios kompetencijos skyriaus
Vyriausiajam prokurorui V.Barauskui
… Pastaraisiais mėnesiais taip pat padažnėjo atvejų, kai į policijos komisariatus pristatomi
Krašto apsaugos darbuotojai už girtą pasirodymą viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir
visuomeninę dorovę, vairavimą transporto priemones, esant neblaiviam. Juos sulaikant, tikrinant
girtumo laipsnį, vyksta incidentai, kyla konfliktai.
Viena iš to priežasčių yra tai, kad įstatymo leidėjas oficialiai neišaiškino Krašto apsaugos
darbuotojų traukimo administracinėn atsakomybėn tvarkos.
Prašome pakomentuoti Lietuvos Respublikos ATPK 167 str. taikymo policijos pareigūnais
nurodytais atvejais teisėtumą, ir dėl Lietuvos Respublikos ATPK 15 str., pirmos dalies taikymo
Krašto apsaugos departamento darbuotojams.
Respublikinės policijos Vyriausiasis komisaras L.Vasiliauskas“.52
Tačiau nepriklausomos Lietuvos „jėgos struktūrų“ santykius temdė ne tik eilinių (neretai dėl
netobulos kadrų atrankos sistemos pririnktų atsitiktinių žmonių) išdaigos, bet ir skirtingai
suprantamos kai kurios „pikantiškos“ funkcijos. Apie tai byloja kad ir tokie raštai:
„1991.04.26 Nr.1/143
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
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Masinėse informacijos priemonėse skelbiami dokumentai bei kita medžiaga apie tai, kad
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamentas ir Valstybės saugumo departamentas kaupia
žinias apie vidaus reikalų įstaigų darbuotojus, jų šeimas ir vykdo politinio pareigūnų lojalumo
Lietuvai vertinimą.
Tai iššaukia nerimą ir aistras pareigūnų tarpe, atitraukia juos nuo tiesioginio pareigų
vykdymo, destabilizuoja vykdomos reorganizacijos eigą, kas kelia tam tikrą Vidaus reikalų
ministerijos vadovybės susirūpinimą.
Prašome sudaryti vyriausybinę komisiją, kad išsiaiškinti, kieno pavedimu, kokiu mastu,
kokiose instancijose ir kokiu tikslu buvo kaupiama tokia medžiaga. Komisijos išvadą būtina
paskelbti visuomenei. Vidaus reikalų ministerija pasiruošusi pateikti komisijai turimą informaciją.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras M.Misiukonis“.
Į tai vicepremjeras Z.Vaišvila, kuravęs vidaus reikalų, krašto apsaugos bei saugumo sritis,
atsakė trumpu rašteliu:
„1991.05.29 Nr.26-6714
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Vidaus reikalų ministerijai
Krašto apsaugos departamentui
Valstybės saugumo departamentui
Prašau tarpusavyje išsiaiškinti ir pateikti siūlymus.
Z.Vaišvila“.
Išsiaiškinti suinteresuotoms žinyboms, matyt, iš karto nepavyko, nes po dviejų mėnesių
M.Misiukonis buvo priverstas parašyti dar vieną raštą tuo pačiu klausimu:
„1991.07.30 Nr.5/1-45
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, išnagrinėjusi Jūsų atsakymą (1991 m.
gegužės 29 d. Nr.26-6714) į raštą 1991 m. balandžio 26 d. Nr.1/143, dėl Krašto apsaugos
departamento ir Valstybės saugumo departamento kaupiamos informacijos apie vidaus reikalų
įstaigų darbuotojus, papildomai prašo sudaryti vyriausybinę komisiją, kad išsiaiškinti, kieno
pavedimu, kokiu mastu, kokiose instancijose ir kokiu tikslu buvo kaupiama tokia medžiaga.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras M.Misiukonis“.53
O dar po mėnesio, 1991.08.15, jau vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Policijos
departamento generalinis komisaras P.Liubertas pasirašo raštą Nr.4/1-15:
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„Į 1991.06.14 raštą Nr.26-7500
NESKELBTINA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicepremjerui Z.Vaišvilai
Vidaus reikalų ministerijoje išnagrinėtas Valstybės saugumo departamento raštas Lietuvos
Respublikos Vyriausybei dėl VRM kontržvalgybinio aptarnavimo.
Vykdant Vidaus reikalų ministerijos aparato struktūros pakeitimus bei funkcijų paskirstymą,
artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl vidaus reikalų sistemos apsaugos efektyvesnio
organizavimo nuo išorės bei vidaus priešiškų elementų. Būtina pažymėti, kad šis darbas vykdomas
ir šiuo metu.
Vidaus reikalų ministerijoje nėra objektyvios informacijos apie TSRS VSK Lietuvoje
padalinių pozicijas Lietuvos Respublikos VRM sistemoje. Jeigu šia informacija disponuoja
Valstybės saugumo departamentas ar kitos valstybės institucijos, tai valstybės interesų vardan ji
VRM vadovams turėtų būti žinoma“.
… Dabar, po šešiolikos nepriklausomybės metų analizuojant tų konfliktinių situacijų, „visų
nepasitikėjimo visais“ ir, atitinkamai, neišvengtų klaidų kuriant demokratinę valstybę tikrąsias
priežastis, peršasi išvada, jog nemažai tai lėmė pačios Lietuvos Respublikos vadovybės elgesys, per
stebėtinai trumpą laiką įaitrinęs (ir be Maskvos pagalbos) politinę ir socialinę atmosferą Lietuvoje,
nuo pavydėtinos vienybės 1991 m. sausį atvedęs visuomenę prie rimtos takoskyros. Didžiausias
„nuopelnas“ šia prasme tenka politikams, suskilusiems į radikaliai priešingas „dešiniųjų“ ir
„kairiųjų“ stovyklas ir nevengusiems tarpusavio santykių aiškinimesi jokių priemonių.
Štai 1991 m. gegužės 3-osios naktį į 71 metų A.Bendinsko, buvusio Lietuvos šaulių sąjungos
vado, Lietuvos ateities forumo (LAF) koalicinės tarybos nario butą Žirmūnuose buvo įmesti du
buteliai su degiu skysčiu, tik laimingo atsitiktinumo dėka išvengta aukų. Priminsime, jog
A.Bendinską dar prieš sprogdinimus kai kurios jėgos vertė atsistatydinti iš Lietuvos šaulių sąjungos
pirmininko pareigų (mat jis prieštaravo, kad LŠS būtų pavaldi Krašto apsaugos departamentui),
vėliau reikalavo grąžinti neva pasisavintus 5 tūkstančius JAV dolerių – užsienio lietuvių aukas
šauliams. A.Bendinskas buvo jėga įgrūstas į automobilį, ilgai vežiojamas reikalaujant grąžinti
pinigus, po to pristatytas į Aukščiausiąją Tarybą. Vėliau, paties nukentėjusiojo žodžiais, „AT
komisija barė deputatą Z.Vaišvilą už nekaltumo prezumpcijos ir deputato etikos pažeidimus“.54
Apskritai išsišokimų prieš kairiuosius politikus banga nuriedėjo per visą Lietuvą: balandžio
28 d. – Tauragėje, gegužės 13 d. – Darbėnuose ir Kretingoje, gegužės 20 d. – Plungėje, gegužės 22
d. – Panevėžyje, gegužės 29 d. – Mažeikiuose ir t.t. Pavyzdžiui, birželio 6 d. Kaune įsiūtusi
„patriotų“ minia užpuolė LAF koalicinės tarybos narius B.Genzelį, A.Bendinską, K.Stoškų bei kitus,
apmėtė kiaušiniais, grasino susidorojimu, neįleido susirinkusiųjų į numatytos konferencijos salę.
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Politikai kategoriškai reikalavo, kad teisėsaugos organai nevilkindami rastų ir nubaustų
provokacijų vykdytojus bei organizatorius.
1991 m. gegužės 30 d. Lietuvos VRM kolegija paviešino kreipimąsi „Atsisakykime smurto“:
„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija labai susirūpinusi tuo, jog pastaruoju laiku
atsirado visuomenės politinių jėgų ir judėjimų, kurie kviečia gyventojus į atvirą konfrontaciją, bando
panaudoti moralinį bei fizinį smurtą prieš savo politinius oponentus. VRM mano, kad tuo galima
paaiškinti padažnėjusius vandalizmo ir terorizmo atvejus, kai sprogdinami ir niekinami žuvusiųjų
kapai, kryžiai, paminklai ir atskiri pastatai, bandoma padegti ar susprogdinti namus, butus bei
automobilius.
Nugriauti kryžiai Vilniaus ir Kauno miestuose, išniekinti kapai Marijampolėje ir Alytuje,
susprogdinti paminklai Raseinių ir Šiaulių rajonuose. 1991 m. gegužės 29 d. Šiaulių miesto kultūros
ir poilsio parko vasaros estradoje, vykstant masiniam renginiui, sprogo užtaisai. Lengvai sužalota
viena šio renginio dalyvių, tik atsitiktinumo dėka išvengta žmonių aukų (Šiauliuose vyko LDDP
vadovų susitikimas su miesto ir rajono gyventojais, kurio metu sprogo du savadarbiai įtaisai, buvo
sužeista Dalia S.,– aut.).
Vidaus reikalų ministerijoje sudaryta speciali operatyvinė tardymo grupė, kuri nuodugniai
tiria minėtus itin pavojingus visuomenei nusikaltimus, destabilizuojančius politinę padėtį Lietuvoje.
Vidaus reikalų ministerija kviečia visų politinių partijų ir judėjimų vadovus paraginti savo
šalininkus ir bendraminčius atsisakyti nuo smurto veiksmų savo politinių oponentų atžvilgiu,
nutraukti visuomenę skaldančią atvirą konfrontaciją ir siūlo visiems savo politinius įsitikinimus
reikšti tik konstituciniais ir demokratiniais būdais“.
Iš tikrųjų, 1991.06.01 vidaus reikalų ministras M.Misiukonis pasirašė įsakymą Nr.206 „Dėl
tardymo operatyvinės grupės sudarymo tiriant nusikaltimus dėl sprogimų“:
„1990-1991 m. laikotarpyje padažnėjo nusikaltimų, susijusių su sprogimais, ko pasekoje
buvo sužaloti žmonės ir apgadintos materialinės vertybės.
Taip 1990 m. spalio mėn. 5 d. buvo bandoma susprogdinti Raseinių r. Kryžkalnyje esantį
monumentą tarybiniams kariams. Baudžiamoji byla Nr.82-1-197-90.
1991 m. kovo 14 d. prie įvažiavimo vartų į Vilniaus m. karinę komendantūrą įvyko
sprogimas. Baudžiamoji byla Nr.12-1-805-91.
1991 m. kovo 4 d. naktį prie Vilniaus m. Spalio r. partijos komiteto taip pat įvyko
sprogimas, ko pasekoje apgadinta pastato siena. Baudžiamoji byla Nr.10-1-109-91.
Be to, pagal „Forumo“ tarybos nario Bendinsko buto padegimą ir sprogimus Šiaulių m.
kultūros ir poilsio parko vasaros estradoje taip pat iškeltos baudžiamosios bylos ir parengtinį
tardymą atlieką Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra.
Šie nusikaltimai kelia pavojų visuomenės saugumui ir pagrįstą žmonių pasipiktinimą.
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Vadovaujantis aukščiau išdėstytu,–
įsakau:
1. Sudaryti tardymo operatyvinę grupę iš
a) Tardymo departamento:
skyriaus viršininko pavaduotojas V.Tiurinas;
vyr. tardytojas J.Butkus;
b) Policijos departamento kriminalinės policijos Vyriausiosios valdybos:
organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro inspektorius V.Čepas.
2. Tardymo operatyvinės grupės vadovu paskirti V.Tiuriną.
3. Kiekvienos savaitės pirmadienį išklausyti A.Sadecką ir J.Vasiliauską apie atliktą
operatyvinės grupės darbą.
4. Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai suteikti visokeriopą operatyvinę,
techninę ir kitą pagalbą, atliekant tardymą jos žinioje esančiose baudžiamosiose bylose“.
Deja, šie nusikaltimai nebuvo iki galo ištirti. Arba, galbūt, ištirti, tačiau dėl politinės tų laikų
konjunktūros atsigulė (kaip ir vėlesnės bylos dėl Bražuolės tilto sprogdinimo ir pan.) į aukštų
pareigūnų seifus ir laukia savo eilės. Tikėkimės, kad sulauks. Tačiau aišku viena: tvirta VRM
pozicija šiuo klausimu taip pat suvaidino svarbų vaidmenį raminant politines aistras. Kai kam
pakako nuovokos suprasti, kad tęsiant panašius veiksmus yla kada nors išlis iš maišo…
Bet – metas nuo politinių reikalų grįžti prie policinių.
Iš tiesų, jokia politinė situacija, jokie kataklizmai negalėjo sustabdyti pagrindinės Vidaus
reikalų ministerijos užduoties – milicijos reorganizavimo į policiją – vykdymo. Apie šį darbą VRM
vadovybė plačiai informuodavo šalies visuomenę, kartu išklausydama įvairias pastabas bei
pasiūlymus.
1991 m. gegužės 22 d. VRM kultūros ir sporto rūmuose buvo surengtas forumas
„Teisėtvarka šiandien ir rytoj“, kuriame su visuomene bei Policijos rėmėjų sąjungos atstovais
susitiko vidaus reikalų ministras M.Misiukonis, PD generalinis komisaras P.Liubertas, kiti ministro
pavaduotojai, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus, atskirų VRM padalinių bei kai
kurių komisariatų vadovai.
Susirinkusieji į forumą buvo informuoti apie milicijos reorganizavimą į policiją,
kriminogeninę situaciją šalyje, naujų teisės aktų kūrimą. VRM vadovai ilgai atsakinėjo į gyventojų
klausimus. Į kitus klausimus, pateiktus raštu ir reikalaujančius gilesnio nagrinėjimo, ministras dėl
laiko stokos atsakė po savaitės VRM laikraščio „Liaudies sargyboje“ puslapiuose.55
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„Liaudies sargyboje“ Nr.22, 1991, gegužės 27 – birželio 2.
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Vienas iš pagrindinių šiame procese buvo kadrų klausimas. Kadrų ne tik esamų, bet ir
būsimų. Suprasdami, jog nepriklausomos Lietuvos policijai bus reikalingi pirmiausia naujo
mąstymo, „naujo kirpimo“ žmonės, kuriems priklausys ateitis, VRM vadovai nuo pat pirmų dienų
didelį dėmesį skyrė būtent kadrų naujoms policijos struktūroms rengimui, atitinkamai jų mokymo
bei rengimo bazei sukurti. Didžiausias vaidmuo buvo skirtas Lietuvos policijos akademijai.
Beje, jau 1991 m. sausio 25 d. (praėjus vos savaitei po kruvinų sausio įvykių) LPA tarybos
posėdyje buvo patvirtintos „Priėmimo į Lietuvos policijos akademiją taisyklės“, kurios 1991 m.
sausio 31 d. paskelbtos LPA viršininko įsakymu Nr.11.
Apie tai, kiek vilčių VRM vadovybė siejo su Lietuvos policijos akademija, byloja,
pavyzdžiui, toks grynai „materialistinis“ ministro M.Misiukonio 1991.01.11 įsakymas Nr.4a/s,
kuriuo buvo nustatyti pareiginiai atlyginimai VRM tarnybų vadovams. Taigi, KPV viršininkas
pulkininkas I.Surininas, KSNGV viršininkas pulkininkas G.Statkevičius, PAD direktorius
pulkininkas J.Kraujelis „gavo“ po 500 rublių; 6 skyriaus viršininkas pulkininkas A.Sadeckas – 470
rublių; VTAV viršininkas pulkininkas A.Vilkas – 450 rublių; miestų ir rajonų VRV (VRS)
viršininkai – nuo 380 iki 400 rublių. O štai LPA viršininkas papulkininkis A.Pumputis – 520
rublių.56 O mažiau nei po mėnesio M.Misiukonis 1991.02.01 įsakymu Nr.21 a/s nustato LPA
viršininkui „policijos papulkininkiui A.Pumpučiui … mėnesinį pareigybinį atlyginimą 550 rublių“.57
1991 m. gegužės 14 d. LR AT po dviejų skaitymų patvirtino Lietuvos policijos akademijos
Statutą (iki tol galiojo 1990 m. liepos 13 d. priimtas Laikinasis statutas). LPA tapo valstybine
aukštąja mokymo įstaiga, kurios absolventams bet kuriuo atveju, net išėjus iš darbo vidaus reikalų
sistemoje, galioja aukštojo mokslo diplomas. Vietoje LPA tarybos pagal naują Statutą pradėjo
funkcionuoti Senatas, o pačiai aukštajai mokyklai vadovavo ne viršininkas, o rektorius.
Dar po dviejų mėnesių, 1991.07.12 vidaus reikalų ministro pavaduotojas A.Svetulevičius
pasirašė du įsakymus: Nr.283 ir Nr.284. Pirmuoju, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991
m. liepos 9 d. potvarkį Nr.441p, įsipareigota iki 1991 m. liepos 25 d. perduoti Lietuvos policijos
akademijai Kultūros ir švietimo ministerijos Vilniaus statybininkų 1-osios mokyklos pastatą su
bendrabučiais Vilniuje, Ateities g. 28.
Antruoju įsakymu, vykdant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m.
gegužės 14 d. nutarimą Nr.I-1311 „Dėl Lietuvos policijos akademijos statuto“, įsakyta VRM
Kapitalinės statybos skyriui perduoti iki rugpjūčio 1 d., o Lietuvos policijos akademijai perimti
užsakovų funkcijas naujai statomų ir projektuojamų policijos akademijos korpusų, tame tarpe
perduoti iš kapitalinės statybos skyriaus balanso į Lietuvos policijos akademijos balansą: Policijos
akademijos statybos projektinę-sąmatinę dokumentaciją bei įrengimų ir medžiagų užsakymus;
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla Nr.3, l.23-30.
Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch. Nr.1-1-5 1 tomas.
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atliktų statybos ir projektavimo darbų apimtį pagal aktą; lėšų likutį, skirtą akademijos korpusų
statyboms.
Kartu, remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 12 d. potvarkiu
Nr.125p, vidaus reikalų ministras 1991.04.23 įsakymu Nr.127 „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerijos Vilniaus specialiosios mokyklos“ reorganizavo TSRS VRM Vilniaus specialiąją
vidurinę J.Bartašiūno vardo mokyklą į Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus specialiąją mokyklą.
Tuo pačiu įsakymu patvirtintas mokyklos laikinasis Statutas ir etatų sąrašas. Įsakymas įsigaliojo nuo
1991 m. birželio 1 d.
1991 m. liepos 2 d. įsakymu Nr.175 a/s pulkininkas Pavelas Berezuckis buvo paskirtas į
Kauno specialiosios vidurinės milicijos mokyklos viršininko pareigas, atleidus iš VRM PD
Kriminalinės paieškos valdybos viršininko pareigų nuo 1991.05.17
Apie Lietuvos VRM pastangas neapleisti nė vienos savo veiklos srities, kloti pamatus ateities
darbams liudija ir aktyviai užmezgami kontaktai su buvusių TSRS respublikų giminingomis
institucijomis. 1991 m. balandžio 2 d. ministras M.Misiukonis išsiuntė laišką Ukrainos TSR vidaus
reikalų ministrui milicijos generolui leitenantui A.Vasilišinui „Dėl sutarties tarp Lietuvos
Respublikos VRM ir Ukrainos TSR VRM projekto“:
„Remdamiesi 1990 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos TSR
Vyriausybės susitarimu dėl ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo 1991-1995 metais, siunčiame
Jums suderinimui Sutarties tarp Lietuvos Respublikos VRM ir Ukrainos TSR VRM projektą.
Manome, jog projekto derinimui pabaigti yra pageidaujamas ministerijų atstovų darbo
susitikimas“.58
1991 m. birželio 12 d. buvo pasirašyta sutartis „Dėl veiksmų koordinavimo tarp Baltarusijos
Tarybų Socialistinės Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos“. Sutartį baltarusių, lietuvių ir rusų kalbomis pasirašė vidaus reikalų ministrai generolas
majoras Marijonas Misiukonis ir generolas leitenantas Vladimiras Jegorovas.
Tai antroji (po 1990 m. sutarties su Latvija bei Estija) savarankiškai Lietuvos pasirašyta
sutartis. Taip pat buvo numatytos panašios sutartys su Ukraina, Moldova bei Gruzija.
Bendradarbiavimo su kaimynine Baltarusija būtinumą lėmė ne tik politiniai sumetimai (1991
m. gegužės 19-osios naktį Lietuvos-Baltarusijos pasienyje buvo nušautas BTSR Beniakonių
apylinkės milicijos įgaliotinis kapitonas A.Fijasius; keršydamas jo brolis tą pačią naktį nušovė
Lietuvos muitininką G.Žagunį) ar tolesnės ateities perspektyvos, bet pirmiausia konkreti
kriminogeninė situacija dviejų valstybių pasienyje, kurią dar labiau komplikuodavo tiek valstybinės
sienos, tiek kokios nors rimtesnės kontrolės nebuvimas. Būtent dėl šių priežasčių dar 1991.05.24
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Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, ap.1, byla 50.
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vidaus reikalų ministro pavaduotojas V.Zabarauskas pasirašė įsakymą Nr.193 „Dėl policijos
kontrolės postų sudarymo“:
„Vadovaujantis Respublikos Vyriausybės 1991 m. gegužės mėn. 23 d. potvarkiu Nr.333;
Siekiant pagerinti epizootinę situaciją, taip pat užkirsti kelią padažnėjusioms gyvulių,
autotransporto priemonių vagystėms ir neteisėtam materialinių vertybių išvežimui iš Lietuvos
Respublikos,–
įsakau:
1.

Skuodo, Joniškio, Zarasų, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos rajonų ir Druskininkų

miesto policijos komisariatų vadovams iki š.m. gegužės 28 d. sudaryti policijos kontrolės postus
keliuose 8R-101 (Skuodo rajone), A-216 (Joniškio rajone), A-226 (Zarasų rajone), A-235 ir M-12
(Vilniaus rajone), A-234 (Šalčininkų rajone), A-231 (Varėnos rajone) ties Lietuvos Respublikos
sienos. Kiekviename poste iki atskiro nurodymo nustatomas dviejų policijos darbuotojų budėjimas
ištisą parą. Komisariatų vadovams sudaryti pastovias postą aptarnaujančias darbuotojų grupes.
2.

Policijos kontrolės postas turi Policijos įstatymo numatytos kompetencijos ribose

vykdyti policines kontrolės priemones, tame tarpe:
-

viešosios tvarkos užtikrinimą;

-

eismo kontrolę ir reguliavimą;

-

krovinių pervežimo pagrįstumo kontrolę;

-

pavogtų ir nuvarytų transporto priemonių ir pagrobtų gyvulių paiešką;

-

asmenų, įtariamų nusikaltimų įvykdymu paiešką.

3.

Išvardintų policijos komisariatų vadovams kartu su savivaldybėmis įrengti

policijos postų darbo ir poilsio sąlygas ir aprūpinti ryšių priemonėmis.
4.

Policijos departamento savivaldybių ir viešosios policijos valdyboms savaitės

bėgyje paruošti papildomų policijos darbuotojų komandiravimo darbui postuose grafiką, nustatyti jų
ekipuotę ir ginkluotę. Į Vilnių viešajai tvarkai palaikyti nekomandiruojami policijos pareigūnai iš
Skuodo, Joniškio, Zarasų, Vilniaus, Šalčininkų, Varėnos rajonų ir Druskininkų miesto policijos
komisariatų.
5.

Išvardintų policijos komisariatų vadovams suderinti su kaimyninių respublikų

teritoriniais vidaus reikalų organais kontrolės postų bendradarbiavimo klausimus.
6.

Finansų-plano skyriui (B.Degutis) nustatyti policijos kontrolės postų darbuotojams

papildomą apmokėjimą.
7.

Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Policijos departamentui“.

Šis Lietuvos VRM žingsnis netrukus (1991 m. birželio 12 d.) padėjo kartu su Baltarusijos
TSR Vidaus reikalų ministerija pasirašyti bendrą įsakymą Nr.217/70 „Dėl Baltarusijos TSR
milicijos ir Lietuvos Respublikos policijos kontrolinių praleidimo punktų sąveikos“:
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„Remiantis Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1991 metų birželio 12 d. sutartimi dėl veiksmų
koordinavimo, vadovaujantis Baltarusijos TSR 1990.10.25 įstatymu „Dėl laikinųjų priemonių
užtikrinant Baltarusijos TSR vartotojų rinką“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991.05.23
potvarkiu Nr.333 „Dėl epizootinės situacijos gerinimo, taip pat keliui padažnėjusioms gyvulių,
autotransporto priemonių vagystėms ir neteisėtam materialinių vertybių išvežimui iš Lietuvos
Respublikos užkirsti“,
įsakome:
1.

Pavesti BTSR VRM Štabui (A.Bekeščenka), VAIV (N.Artemjevas),

KSNGV (V.Šafarenka), LR VRM Policijos departamentui (L.Vasiliauskas):
1.1. Organizuoti kontrolės praleidimo punktų sąveiką pagal funkcijas, nustatytas (…)
įsakymais šiuose keliuose: Grodno-Sapockin-Alytus; Grodno-Goža-Druskininkai-Vilnius; GrodnoPorečjė-Druskininkai-Vilnius; Lida-Beniakoni-Šalčininkai-Vilnius; Lida-Geraneny-DieveniškėsŠalčininkai; Ošmiany-Klevica-Dieveniškės-Šalčininkai; Minsk-Kamennyj Log-Medininkai-Vilnius;
Polock-Vilnius;

Postavy-Lyntupy-Švenčionys;

Postavy-Muliary-Švenčionys;

Braslav-Vidzy-

Švenčionys; Braslav-Zarasai.
1.2. (…)
2.

Iki 1991 m. birželio 25 d. sudaryti bendrą vidaus reikalų ministerijų, Gardino,

Vitebsko VRV, pasienio rajonų vidaus reikalų skyrių viršininkų ir LR VRM policijos komisariatų
pareigūnų darbo grupę, kuri:
-

įgyvendintų praktines kontrolės praleidimo bei kontrolės punktų efektyvios sąveikos

priemones;
-

organizuotų nuolatinį ryšį tarp postų;

-

nustatytų keitimosi informacija tarp kontrolės praleidimo bei kontrolės punktų

technologiją atsižvelgiant į specifiką bei vietovių sąlygas; veiksmų bei neatidėliotinos pagalbos
kontrolės praleidimo bei kontrolės punktų pamainoms taktiką nepaprastų situacijų atvejais. (…)

Baltarusijos TSR vidaus reikalų ministras vidaus tarnybos generolas leitenantas V.Jegorovas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras generolas majoras M.Misiukonis“.

Turbūt nelabai prasilenktume su tiesa paminėdami, jog didelį visų vidaus reikalų sistemos
pareigūnų nerimą tuomet kėlė darbo stažo klausimas. Tą nerimą stiprino neatsakingi kai kurių
politikų pareiškimai, esą darbo stažą būtina skaičiuoti tik nuo nepriklausomybės atkūrimo, t.y. 1990
m. kovo 11 d. Tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1991 m. birželio 19 d. nutarimu Nr.240 „Dėl
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darbo stažo, suteikiančio teisę gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus
reikalų sistemoje metus, įskaitymo“ nuramino aistras:
„Siekdama sureguliuoti darbo stažo, suteikiančio teisę gauti procentinį darbo užmokesčio
priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, įskaitymo tvarką, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė nutaria:
1.

Leisti vidaus reikalų ministrui spręsti pareigūnų darbo stažo, suteikiančio teisę gauti

procentinį priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, įskaitymo klausimus, jeigu jie dirbo:
1.1.

vidaus reikalų sistemoje samdos pagrindais ir užėmė pareigas, kurios vėliau etatų

sąrašuose buvo patvirtintos kaip pareigūnų;
1.2.

teismuose teisėjais, teismų pirmininkais, pirmininkų pavaduotojais ar buvo teismų

1.3.

prokuratūroje

nariai;
prokurorais,

vyresniaisiais

prokurorais,

prokurorų

padėjėjais,

tardytojais, vyresniaisiais tardytojais ypač svarbioms byloms;
1.4. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus arba Valstybės
saugumo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnais.
2.

Nenumatytais šiame nutarime atvejais darbo stažą, suteikiantį teisę gauti procentinį

darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, Vidaus reikalų ministerijos
teikimu nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius“.
Taip pat LR Vyriausybės 1991 m. birželio 28 d. nutarimu Nr.225 buvo patvirtinti VRM
Policijos departamento ir atskirų policijos rūšių valdybų nuostatai. Tai nustatė daugmaž aiškią
kuriamos policijos struktūrą. Be to, būtinybė aiškiai atskirti Lietuvos policijos pareigūnus nuo tokia
pat uniforma lakstančių TSRS milicininkų (priminsime, skyrėsi tik jų sagos bei kokardos) vertė
Vidaus reikalų ministeriją kuo skubiau priimti ir pagaminti naują policijos atributiką.
1991.05.31 įsakymu Nr.201 „Dėl policijos tarnybinių automobilių nudažymo“ atitinkamoms
VRM tarnyboms nurodyta nudažyti policijos tarnybinius automobilius pagal patvirtintą instrukciją,
t.y. balta ir juoda spalvomis. Šiuo įsakymu Finansų-planavimo ir Ūkio skyrių vadovai buvo
įpareigoti skirti automobilių nudažymui papildomų lėšų, aprūpinti dažais.
1991 m. birželio pradžioje pagaliau pasirodė pirmieji naujosios policijos atributikos
pavyzdžiai: policijos uniforminis ženklas – Lietuvos Respublikos valstybinis herbas, įkomponuotas
į sidabro spalvos aštuonkampę policijos žvaigždę. Virš žvaigždės – užrašas „policija“ baltomis
raidėmis juodame fone, įrėmintas baltos spalvos kontūru. Visas ženklas – juodos spalvos skyde,
rankovėse antsiuvai su „Jogailos kryžiumi“ ir užrašu „Lietuva“, taip pat policijos pareiginių laipsnių
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skiriamieji ženklai.59

O jau 1991 m. liepos19 d. įsakymš Nr.298 l.e. ministro pareigas

V.Zabarauskas už asmeninį indėlį kuriant ir pagaminant Lietuvos policijos uniformą apdovanojo
vertinga dovana (550 rublių vertės) Vilniaus siuvimo gamybinio susivienijimo „Lelija“ generalinę
direktorę Genutę Zaveckienę.
1991.06.25 įsakymu Nr.240, kurį pasirašė vidaus reikalų ministro pavaduotojas
A.Svetulevičius, vykdant aukščiau minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandžio 12
d. nutarimą Nr.127 buvo patvirtinta „Socialinių garantijų taikymo policijos ir kitų vidaus reikalų
įstaigų pareigūnams nuostatų taikymo instrukcija“, suderinta su Lietuvos Socialinės apsaugos
ministerija. Vidaus reikalų sistemos padalinių vadovai buvo įpareigoti užtikrinti teisingą šios
instrukcijos taikymą ir nesivadovauti anksčiau gautais TSRS VRM įsakymais ir nurodymais darbo
apmokėjimo, kompensacijų ir lengvatų teikimo klausimais, jeigu jie prieštarauja šiai instrukcijai.
Suprantama, visa tai reikalavo ne tik VRM darbuotojų pasiaukojimo, bet ir didelių lėšų, kurių
labai trūko sprendžiant aibes viena už kitą svarbesnes problemas.
1991.06.13 įvyko VRM kolegija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas G.Vagnorius.
Pagrindinis kolegijoje nagrinėtas klausimas – „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
sistemos kadrų rengimo bei jo gerinimo“60.
Be kita ko, kolegija pažymėjo, kad tik per 1990 metus į vidaus reikalų sistemą buvo naujai
priimti 1 297 žmonės. Kvalifikuotiems specialistams rengti buvo įsteigta Lietuvos policijos
akademija. 1991 m. Vilniaus J.Bartašiūno specialiosios mokyklos bazėje įkurta Lietuvos VRM
specialioji mokykla, turėsianti tenkinti vidaus reikalų įstaigų poreikius pirminiam kadrų
apmokymui. TSRS VRM Kauno milicijos specialioji mokykla reorganizuojama į Lietuvos
Respublikos VRM aukštesniąją mokyklą. Tačiau nuolatinis etatų skaičiaus didėjimas, natūrali kadrų
kaita bei pastaruoju metu susilpnėjęs organizacinis praktinis darbas dėl kandidatų į VRM įstaigas
atrankos verčia ieškoti naujų darbo formų ir metodų.
Kolegija nusprendė: įpareigoti VRM Kadrų tarnybą (J.Matonis), departamentų ir tarnybų
vadovus, policijos ir vidaus tarnybų įstaigų vadovus iki 1991 m. liepos 30 d. sudaryti konkrečių
priemonių planą likviduojant kadrų nekomplektą; naujai priimamiems į policininkų-stažuotojų bei
jiems prilygstančių pareigūnų pareigas organizuoti pirminį apmokymą per pirmus tarnybos metus;
leisti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės policijos
komisariatuose organizuoti pirminį apmokymą vietose.
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Taip pat VRM Kadrų tarnybai buvo pavesta iki 1991 m. gruodžio 1 d. parengti vidaus reikalų
sistemos profesinio kadrų rengimo nuostatus, o iki 1992 m. sausio 5 d. – kompleksinę darbo su
kadrais programą 1992-1995 metams, numatant prioritetinius uždavinius ir kadrų atrankos šaltinius,
skiriant reikiamas lėšas specialistams VRM sistemai rengti.
Ministro pavaduotojas J.Matonis kalbėjo apie tokias perspektyvas, kaip kooperacija su
kitomis Baltijos valstybėmis, specialistų rengimas Lietuvos didmiesčiuose, naujų programų bei
modulių kūrimas, policijos rezervo ruošimas ir t.t.
Lietuvos policijos akademija buvo įpareigota teikti nuolatinę praktinę bei metodinę paramą
Lietuvos VRM specialiosioms mokykloms kadrų rengimo organizavimo klausimais, pagal VRM
kadrų valdybos paraiškas organizuoti vadovaujančių kadrų rezervo mokymą. TSRS VRM Kauno
specialiajai vidurinei milicijos mokyklai (P.Berezuckis) buvo pavesta iki 1991 m. liepos 5 d.
parengti mokyklos Statutą, etatų bei dėstytojų atlyginimų dydžių projektus bei pereiti Lietuvos VRM
žinion. Lietuvos VRM Vilniaus specialioji mokykla turėjo iki 1991 m. rugpjūčio 25 d. parengti
naujus pirminio mokymo planus atsižvelgdama į tai, jog pirminio mokymo terminai laikinai buvo
sutrumpinti iki 6 mėnesių. Tenkinant VRM Pataisos reikalų departamento poreikius, mokyklos
bazėje turėjo būti organizuotas vidutiniosios grandies pareigūnų rengimas. Kolegija taip pat pritarė
parengtai sutarčiai su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, išsprendė kitus specifinius kadrų
rengimo klausimus.61
Šiaulių miesto policijos vadovas R.Vaitekūnas nuogąstavo, jog rūpintis kuriamu policijos
rezervu vargu ar pajėgs, nes Šiaulių policijai trūksta 261 pareigūno, be to, rezervui kurti reikalinga
atitinkama materialinė bei finansinė bazė, speciali programa, norminiai teisės aktai.
Vilniaus m. policijos vyriausiasis komisaras V.Leipus, paminėjęs kone aštriausias tardymo
problemas, pasiūlė pirmiausia rengti būtent tardytojus bei operatyvininkus, daugiau dėmesio skirti jų
praktikai. Premjerą taip pat sudomino V.Leipaus pasiūlymas dėl jaunuolių alternatyvios tarnybos
atlikimo specialiame policijos dalinyje. M.Misiukonis pranešė, kad Lietuvos vidaus kariuomenės
pulkų kūrimas jau numatytas, liko tik organizacinė pusė.
Išsprendusi kadrų klausimus, VRM kolegija išnagrinėjo garsųjį 35 Respublikos komisariatų
atstovų pareiškimą ir pritarė jam, kartu pripažinusi, jog „šiuo metu rengti vidaus reikalų sistemos
darbuotojų suvažiavimą yra netikslinga. Siūlyti vidaus reikalų sistemos darbuotojų socialiniusbuitinius ir profesinius klausimus spręsti per profsąjungines organizacijas“.
Kalbėdamas kolegijoje, Ministras Pirmininkas G.Vagnorius, papriekaištavęs susirinkusiems
dėl jo paties pastebėtos netvarkos sostinės gatvėse, sakė (kalba smarkiai taisyta):
„… Laikas grįžti prie tvarkos. Ir mes tą viešąją tvarką atkursime ir skirsime finansinių
išteklių tiek, kiek reikės. Galiu užtikrinti, kol aš būsiu, tam reikalui bus skiriamas maksimalus
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dėmesys, patinka kam nors, ar nepatinka… Jei mes tik kalbėsime apie nusikalstamumą, niekas
nepasikeis. Manau, pirmiausia reikia sudaryti geras materialines darbo ir poilsio sąlygas, pririnkti
darbuotojų…
Šiandien girdėjau policijos mokyklų bėdas… Jeigu tai dėl to, kad ten maži atlyginimai,
vadinasi, atlyginimus reikia padidinti, o kiek – patys siūlykite… jeigu yra problemų dėl patalpų, tai
nejaugi mes Vilniuje nerasime patalpų?.. Kreipiuosi į ministrą, ministro pavaduotojus, gerbiamą
Matonį: pasižiūrėkit, jūs geriau žinot Vilnių, Kauną, rajonus, jei yra tuščia patalpa, kuri gali būti
pritaikyta jūsų reikmėms – mes juk davėm žalią gatvę…“
Kalbėdamas apie gyvenamojo ploto problemą, premjeras sakė:
„… Priėmėme sprendimą, kad vidaus reikalų organų, prokuratūros darbuotojai, teisėjai,
kurie negali ir neturi būti priklausomi nuo vietos valdžios, apskritai per daug priklausomi nuo
vykdomosios valdžios, turi būti aprūpinti centralizuota tvarka, tam yra realus šaltinis. Vilniuje,
pasirodo, yra keli šimtai tuščių butų. Vyriausybė įpareigojo savivaldybę, pasitelkiant policijos
darbuotojus, inventorizuoti tuos butus ir dalį jų paskirti teisėtvarkos organams. Skirsime ne tik
Vilniuje, bet visuose miestuose ir rajonuose, kol pastatysime naujus namus ir galėsime spręsti
gyvybiškai svarbius žmonių poreikius…“
„…Taip pat sprendžiami ir atlyginimų klausimai. Vyriausybėje svarstėme atlyginimų
biudžetinių įstaigų darbuotojams padidinimo klausimus, atlyginimai bus didinami vidutiniškai 150
rublių, tai liečia ir Vidaus reikalų ministeriją, policiją. Artimiausiu metu pereisime prie normalaus
indeksavimo“.
G.Vagnorius neapėjo ir aštrių kampų:
„Baigdamas norėčiau tarti keletą žodžių ir dėl politinių dalykų, kurie mus visus neramina.
Aš pats pastebėjau, kad šiuo metu VRM, policija kartais tampa politinių diskusijų objektu.
Vyriausybės pozicija (nors negaliu garantuoti dėl visų narių) yra aiški: policija neturi tarnauti jokiai
politikai, jokiai ideologijai. Policija turi dirbti savo darbą, ji neturi būti atakuojama nei
Burokevičiaus, nei Terlecko, nei vienų ar kitų politinių partijų. Bet kokie partijų, judėjimų ar
veikėjų bandymai patraukti policiją į vieną ar kitą politinę grupę pareigūnų neturi būti toleruojami.
Neduok Dieve, jei iš tikrųjų politiniai konfliktai palies policiją. Mūsų tikslas – kad policijoje dirbtų
profesionalai, specialistai. Tie dalykai yra gana pavojingi. Policijos pareigūnai turi vienodai bausti
dėl provokacijų ir incidentų tiek tuos, kurie priklauso komunistų partijai, tiek tuos, kurie priklauso
Laisvės lygai ar kitoms partijoms, jokių išimčių daryti nereikia… Visi esame žmonės, kažkam
pritariame, kažkam nepritariame, tai natūralu… Pavyzdžiui, jei jūs norite paremti policijos komisarą
ar vidaus reikalų ministrą, prašau, susirinkit, atsiųskit pas mane delegatus, jie visi bus priimti“…62
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Šis premjero pasisakymas iššaukė audringas diskusijas, kurių esmę ir dvasią puikiai
iliustruoja R.Vaitekūno pasisakymas:
„Noriu pasisakyti dėl politinių aspektų. Jūs turbūt gerai informuotas dėl manęs, kitų mano
kolegų, dėl J.Liaudansko, kurie užėmė alternatyvios gynybos poziciją, bet anaiptol ne dėl politinių
sumetimų. Čia kolektyvų nuostata. Mes norime aiškumo, viešumo, norime žinoti, kas bus mūsų
ministras, kaip svarstoma jo kandidatūra… Jūsų pavaduotojas Vaišvila nusiuntė telegramą į
savivaldybę ir VRM dėl mano personalijos apsvarstymo ir veiksmų įvertinimo, atseit, pasirašėme
kreipimąsi dėl ministro M.Misiukonio rėmimo. Kviečiame AT deputatus apsilankyti pas mus ir
pasikalbėti atvirai, kad geriau suprastume vienas kitą. kviečiau ir Vaišvilą, bet jis tai supranta kaip
asmeninį įžeidimą. Bet mes norime būti savo vietose, dirbti savo darbą, norime, kad mums
netrukdytų… Esame valstybės instrumentas, valstybė savęs neapgina, juo labiau neapgina mūsų,
todėl mes patys save apginsim. Turime žinoti, kokia mūsų vieta, tegu viešai pasako, su kuo nori mus
sukiršinti, ko tuo siekiama…“
R.Vaitekūnas taip pat be jokių užuominų priminė premjerui, kad „policininkai – ne robotai,
jiems ne tas pats, kas bus ministru“. G.Vagnorius „neliko skolingas“ ir paragino policiją ryžtingiau
reaguoti tiek į kairiųjų, tiek į dešiniųjų radikalų spaudimą. Tačiau atsakymo į klausimą dėl ministro
jis tiesiog išvengė (M.Misiukonis taip pat nebuvo linkęs kalbėti apie savo patvirtinimą ar
nepatvirtinimą ministru).
O po pertraukos kolegijos dalyvių laukė tikrai džiugi staigmena: į kolegijų salę įžengė VRM
PD respublikinės policijos vyriausiasis komisaras L.Vasiliauskas, vilkįs pirmąja policijos uniforma.
Su pavydu žiūrėdami į kolegą, visi tik klausinėjo, kada ir kiti pareigūnai gaus naują uniformą.
Šypsodamasis, M.Misiukonis ramino:„Greit, vyrai! Tik ne visiems iš karto“…
Nesunku įsivaizduoti, kiek jėgų tuomet kainavo M.Misiukoniui šypsenos puikiai žinant, kad
ramybėje jo nepaliks.
1991 m. liepos 15 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko VRM vadovų susitikimas su Lietuvos
ateities forumo (LAF) nariais. Kalbėta tiek apie paties M.Misiukonio, tiek apie kitų „kitaminčių“
persekiojimo atvejus. Buvo pareikšta bendra susitikimo dalyvių nuomonė, kad vidaus reikalų
ministru gali būti tik žmogus, kuris nepasiduotų nė vienos politinės grupės įtakai.
Beje, į susitikimą savo iniciatyva buvo atvykęs ir vicepremjeras Z.Vaišvila, kuris niekaip
negalėjo suprasti, kodėl visi gina M.Misiukonį: „Juk vis tiek jo neišrinks!“ Z.Vaišvila tuomet
įvardijo ir galimą pretendentą į ministro postą – patį premjerą G.Vagnorių, kuriam priskyrė tokį
nuopelną, kaip policijos depolitizavimą (???).
O G.Vagnorius dar prieš savaitę Aukščiausiojoje Taryboje siūlė kandidatais į šį postą save,
Z.Vaišvilą ir M.Misiukonį (tiesa, pridūręs, kad M.Misiukonis gali būti pažeidžiamas iš abiejų pusių),

106
po to – tik save, dar po to – „išmėtė“ E.Klumbio kandidatūrą. Tai sukėlė ne tik kairiųjų, bet ir
dešiniųjų deputatų šypsenas. Štai ką apie šiuos politinius vingius rašė spauda:
„Deputatai pageidavo sužinoti ketvirtąjį variantą. Kai premjeras ištarė deputato Egidijaus
Klumbio pavardę, salėje pasigirdo ir plojimai, ir juokas. Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V.Landsbergis liko nepatenkintas skubotu premjero pasiūlymu bei pačia procedūra“.63

Įdomiai apie situaciją aplink vidaus reikalų ministro figūrą interviu VRM savaitraščiui
„Liaudies sargyboje“ pasakojo tuometinis opozicinės LDDP pirmininko pavaduotojas Gediminas
Kirkilas:
„Teigiamai vertinčiau policijos laikyseną šiuo sudėtingu laikotarpiu. Ji buvo veikiama iš
šalies, draskoma vidinių prieštaravimų, tačiau išbandymą išlaikė. Ji pakankamai gerai dirbo savo
darbą, ir ne jos kaltė, kad auga nusikalstamumas…
Vykstančios policijoje reformos yra svarbios, reikalingos tiek profesionalumo, tiek tautinio
atgimimo prasme. Labai sudėtingas ministro klausimas. Nieko stebėtino, kad dėl to verda politinės
diskusijos. Ir čia ne jo, o mūsų, politikų, bėda. Ministras be galo sudėtingoje situacijoje, tačiau
reikėtų tvirčiau, aiškiau pasisakyti jam pačiam, nes vieni tvirtina, kad jis pats atsisako dirbti, kiti to
negirdėję… Žodžiu, reikia išklausyti patį ministrą, ieškoti kompromisų. Vieną kompromisą
premjeras pasiūlė, ir tai reiškia M.Misiukonio išeliminavimą ir kito žmogaus paieškas. Neigiamai
vertinčiau „dešiniųjų“ poziciją šiuo klausimu, nes nesuprantama, kodėl G.Vagnorius taip veržiasi į šį
postą,– juk jis ir taip gali vadovauti vidaus reikalų sistemai kaip premjeras. O jeigu būtų priimtas jo
pasiūlymas, faktiškai tikruoju ministru taptų jo pirmasis pavaduotojas (Z.Vaišvila,– aut.).“
Paklaustas apie AT deputato E.Klumbio kandidatūrą, G.Kirkilas pasakė: „Manau, premjeras
tai padarė sąmoningai. Be abejonės, jis yra veikiamas „dešiniųjų“ deputatų, stengiasi laviruoti ir,
pasiūlęs E.Klumbio kandidatūrą, parodė, kas laukia, jeigu nebus patvirtintas jis pats.
Taip pat visai įmanoma, kad pavargę nuo ilgų debatų deputatai balsuos už staiga atsiradusį
„tamsų arkliuką“ (taip ir atsitiko ministru tapus P.Valiukui,– aut.).
Įdomios buvo ir G.Kirkilo mintys apie šalies muitinių, pasienio, krašto apsaugos bei jų
„oponentų“ – TSRS OMON-o – problemą: „Aišku, kad OMON-o veiksmai inspiruojami slaptų
tarnybų, jais suinteresuoti tiek ultrakairieji, tiek ultradešinieji… Stalinistinė LKP platforma ateityje
gali susijungti su reakcinėmis Rusijos jėgomis. Tai labai pavojinga, nes Lietuvos pripažinimas
priklausys ir nuo demokratizacijos procesų Rusijoje. Apie OMON-o veiksmus yra nemažai
dezinformacijos, netgi iš oficialių šaltinių. Tai irgi nenaudinga, nes didina įtampą“.64
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Beje, savo ruožtu kalbinamas spaudos atstovų, M.Misiukonis karčiai pripažino:
„… Sutinku su premjeru, kad policiją veikia kai kurios politinės jėgos. Patvirtinu – taip! Ir
nurodau kas – Nepriklausomybės partija ir jos lyderis V.Čepaitis, ne kartą pamokęs, kad reikia
šalinti iš darbo policijos darbuotojus – buvusius LKP narius. O tokių „buvusių“ – virš 30
procentų“.65
Kadangi tiesa, kaip sakoma, visada guli per vidurį, verta prisiminti ir paties tuometinio AT
deputato, Nepriklausomybės partijos pirmininko Virgilijaus Čepaičio „pamokymus“.
Kalbėdamas apie M.Misiukonio ir kitų VRM atstovų aršų puolimą, jis minėjo
Nepriklausomybės partijos steigiamojo suvažiavimo rezoliuciją, kurioje buvo sakoma, kad
Komunistų partijos funkcionieriai negali užimti vadovaujančių postų (prisimindamas tai, dabartinis
premjeras ir daugelis kitų valstybės veikėjų galėtų smagiai pasijuokti), į šias pareigas turi būti
skiriami, tiksliau, „demokratiškai renkami“ nauji, nekorumpuoti žmonės. Todėl esą visiškai
nereikalinga panika, kurią kėlė M.Misiukonis.
G.Vagnoriaus pasiūlymą patikėti laikinai eiti vidaus reikalų ministro pareigas jam pačiam
V.Čepaitis komentavo taip: „G.Vagnorius pasiūlė save tik kaip pereinamąją figūrą… Jo kandidatūra
turėjo būti lyg visiems labiau priimtinas kompromisas“. Tačiau, pasak V.Čepaičio, tam nepritarė
patys kairieji, t.y. LDDP bei Centro frakcijos. Užtat E.Klumbio kandidatūros pasiūlymą V.Čepaitis
trumpai pavadino ministro pirmininko klaida. Jo manymu, VRM turėtų vadovauti civilis ir kuo
neutralesnis asmuo, tačiau jis „galėtų atstovauti ir dešiniosioms jėgoms“.
Galima buvo sutikti su V.Čepaičiu (tai patvirtino ir ateitis), kad ministras turėtų būti ne tiek
profesionalas, kiek autoritetingas politikas. Tai liudija ir daugelio pasaulio valstybių praktika į
gynybos ir vidaus reikalų ministrų postus skirti civilius asmenis. Kitas reikalas – policija (kaip viena
iš vidaus reikalų sistemos dalių), kuriai turi vadovauti tik profesionalas.
V.Čepaitis atvirai pasakė, kad, iš pradžių manęs, jog būtina keisti vidaus reikalų ministrą,
vėliau pakeitė savo nuomonę ir mano, jog „M.Misiukonio figūra pereinamuoju laikotarpiu buvo
reikalinga Lietuvai. Jis sugebėjo amortizuoti konfliktą tarp Maskvos ir Vilniaus“.66
Kaip bebūtų, su neišvengiamu M.Misiukonio kaip ministro praradimu, rodos, jau susitaikė ir
dauguma VRM sistemos darbuotojų.
Romasis Vaitekūnas:
„Kartą, pasibaigus VRM kolegijos posėdžiui, P.Liubertas pakvietė mus, kolegijos narius, į
savo kabinetą arbatos. Buvau aš, L.Vasiliauskas, A.Sadeckas, J.Liaudanskas, R.Ramanavičius.
Gurkšnodami arbatą kalbėjomės ir L.Vasiliauskas, kažką pasakęs apie ministrą M.Misiukonį,
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pavadino jį „dideliu vaiku“. Tuomet nemaloniai nustebau ir pasakiau: „Vyrai, jei šio didelio vaiko
nebus čia, nebus ir jūsų visų“.
Bet kalba pakrypo visai netikėtai: A.Sadeckas, P.Liubertas ir kiti pradėjo kalbėti, esą reikia
svarstyti naujo ministro kandidatūrą. Ir staiga P.Liubertas siūlo mano kandidatūrą… Sakau, vyrai,
apie ką jūs kalbate? Ar provokaciją ruošiate? Tuomet A.Sadeckas įsiterpė, sako, siūlyčiau į
ministrus P.Liubertą, jis turi patirties ir t.t.
Kai išėjome, pasakiau R.Ramanavičiui: „Rimai, rytoj, šeštadienį, atšoksiu pas tave į
Kėdainius ir abu varom pas M.Misiukonį į „fazendą“, reikia informuoti jį apie tai, kas čia vyksta“.
Mes ten, apačioje, iš visų jėgų kaunamės už Misiukonį, o čia, centre, kažkokios intrigos… Kitą dieną
iš tikrųjų nuvykome pas M.Misiukonį ir perspėjome jį apie tos „mažosios kolegijos“ nuotaikas“.
Visiškai galima suprasti kilnų R.Vaitekūno ir kartu su juo mūru stojusių už ministrą
komisarų pasipiktinimą, tačiau, ramiai vertinant situaciją ir žvelgiant į ją kitų VRM vadovų akimis,
vargu ar galima sutikti su tokiais epitetais, kaip „provokacija ar „intrigos“. Kaip bebūtų skaudu,
žmonės tada jau susitaikė su mintimi, kad prieš vėją nepapūsi ir M.Misiukonis išeis. Bet jiems buvo
ne tas pats, kas užims jo vietą, kaip tai veiks visą vidaus reikalų sistemą, ar išliks joje ta
tolerantiškumo, draugiškumo, pagarbos kito nuomonei dvasia ir t.t. Tad peršasi išvada, kad,
atvirkščiai, būtų keista, jei VRM vadovai sėdėtų sudėję rankas ir nebandytų ieškoti M.Misiukoniui
protingos, bent iš dalies adekvačios alternatyvos, tęsiančio jo darbus palikuonio.
Kitas reikalas, kad ir tai jiems nepavyko…
O tuo metu politinė situacija Lietuvoje darėsi vis karštesnė ir buvo aišku, kad ilgai taip tęstis
negali – „dvivaldystės“ pūlinys turėjo anksčiau ar vėliau pratrūkti. Niekas negalėjo pasakyti tik
vieno: kuri nuolat kylančių konfliktų kibirkštis susprogdins visą „parako statinę“…
1991.06.26 ministro pavaduotojas A.Svetulevičius pasirašė įsakymą Nr.250 „Dėl Policijos
departamento kelių policijos valdybos kelių policijos rinktinės Kauno būrio ir Kauno miesto
vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų paskatinimo“:
„1991 m. birželio 18 d. iš Klaipėdos mieste dislokuoto karinio dalinio 2114 pabėgo
ginkluotas kariškis Tolkačiovas A.M., kuris, nušovęs du piliečius, pagrobė jų automašiną „FordRekord“ ir iš nusikaltimo vietos pabėgo.
Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento kelių policijos valdybos kelių policijos
rinktinės Kauno būrio vyresnysis policininkas A.Kuprėnas ir policininkas V.Bendoraitis, dirbdami
kelyje Klaipėda-Kaunas, pastebėjo paieškomo kariškio vairuojamą automašiną ir ją persekiojo,
pranešdami Kauno m. kelių policijos budėtojui apie jo judėjimo kryptį. Kauno m. VPK kelių
policijos skyriaus kelių patrulinės tarnybos inspektoriai milicijos viršila P.Čalkauskas, milicijos
seržantas K.Ločeris, milicijos seržantas S.Česnevičius ir milicijos viršila V.Plavskis organizavo
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užtvarą A.Tolkačiovui sulaikyti. Automatu ginkluotam nusikaltėliui išlipus iš mašinos ir pasislėpus
miškelyje, Kauno m. Centro policijos komisariato apylinkės inspektoriai milicijos leitenantas
R.Višinskis ir milicijos jaunesnysis leitenantas G.Andriuškaitis sulaikė jį ir nuginklavo.
Už asmeninę iniciatyvą, ryžtingumą, drąsą ir sumanumą, parodytą sulaikant ginkluotą ir
pavojingą nusikaltėlį, apdovanoti,–
1. Pinigine premija 500 rublių:
-

milicijos leitenantą Višinskį Ramūną; milicijos jaunesnįjį leitenantą Andriukaitį

Gintautą.
2. Pinigine premija 450 rublių:
- vyresnįjį policininką Kuprėną Alfonsą; policininką Bendoraitį Vytautą; milicijos viršilą
Čalkauską Praną; milicijos seržantą Ločerį Kęstutį; milicijos seržantą Česnavičių Stanislovą;
milicijos viršilą Plavskį Valdą“.
Vėliau A.Tolkačiovas buvo nuteistas 15 metų laisvės atėmimo, iš jų 5 metus – kalėjime.
Kaip jau ne kartą minėjome, vieną didžiausių pavojų po sausio įvykių Lietuvoje kėlė net ne
kariškiai, o Vilniaus bei Rygos OMON-ų milicininkai, už kurių veiksmus atsakomybės niekas
priimti nenorėjo. Kariuomenės vadovybė rodė į TSRS VRM, ten apsimesdavo nieko bendra neturį su
iki dantų ginkluotais ir tarsi „autonomiškai“ veikiančiais būriais. Į visus Lietuvos VRM priekaištus
Maskva atsakydavo panašiai:
„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotojui P.Liubertui
1991.7.12 Nr.4/1-171
Gerbiamas Petrai Vladovičiau!
Patikrinome Jūsų informaciją apie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos departamento ir
muitinės postų užpuolimą š.m. birželio 13-14 naktį.
Nustatyta, kad Rygos ir Vilniaus ypatingosios paskirties milicijos būrių asmeninė sudėtis
šiose akcijose nedalyvavo.
TSRS VRM Viešosios tvarkos apsaugos vyriausiosios valdybos viršininkas E.Kalačiovas“.67
Dėl tokių Maskvos akibrokštų Lietuvos Respublikos Vyriausybė išplatino dar vieną
pareiškimą:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė priversta pareikšti apie atsinaujinusius teroristinius aktus,
vykdomus Lietuvos Respublikos teritorijoje TSRS VRM ginkluotų padalinių. Nepaisant
daugkartinių kreipimųsi į TSRS Vyriausybę, TSRS VRM vadovybė nesiima jokių konkrečių
žingsnių užkardant neteisėtus OMON padalinių veiksmus Lietuvos Respublikoje. TSRS VRM
67

Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, ap.2, byla 27.
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Vyriausiosios viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininko E.Kalačiovo atsakymą Lietuvos
Respublikos VRM, kuriuo jis neigia OMON dalyvavimo š.m. birželio 13-14 d. įvykiuose faktus,
galima įvertinti kaip atvirą pasityčiojimą. Iki šiol niekas nenubaustas dėl neturinčio precedento, kai
Vilniaus OMON užgrobė Vilniaus telefono-telegrafo centro pastatą. TSRS VRM užimta pozicija tik
skatina nusikalstamus ginkluotų OMON gaujų veiksmus.
Tai liudija nauji Lietuvos ir Latvijos respublikų pasienio bei muitinės postų užpuolimo š.m.
liepos 28 d. faktai.
1 val.05 min. Lietuvos Respublikos Pasvalio rajono Saločių postą jau ketvirtą kartą užpuolė
ginkluoti kariškiai, kurie pagrobė dokumentus, turtą, pinigus, tyčiojosi iš posto darbuotojų,
sudegino jį, o taip pat įsiveržė į civilio asmens butą ir siautėjo jame.
Tos pačios dienos 14 val.10 min. iš Latvijos pusės į Saločių muitinės postą atvyko 20-25
žmonių, vilkinčių maskuojančią uniformą ir dėvinčių juodas beretes, grupė, kuri nusiaubė postą,
tyčiojosi iš jo darbuotojų ir susprogdino dvi granatas autobusų stotelėje…
(…)
Prie kreipimosi pridėtas TSRS Ministrų Tarybos reikalų valdytojo V.Veličko raštelis:
„TSRS VRM (dr. Pugo). Prašau išnagrinėti ir informuoti Lietuvos vyriausybę, kokių imtasi
priemonių“.68

1991 m. birželio 26 dieną dvi dešimtys ginkluotų omonininkų užgrobė Tarpmiestinio
telefono centrą Vilniaus m. Savanorių prospekte.
68

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 10, Arch.Nr.1230, 2 tomas.
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Kaip skaitytojai turbūt jau suprato, TSRS vidaus reikalų ministras B.Pugo (netrukus tapęs
liūdnai pagarsėjusio GKČP nariu, o šiam pralaimėjus nusišovęs) taip pat nebuvo suinteresuotas
padėties Lietuvoje stabilizavimu. Šį žmogų neblogai apibūdina jo tuometinis pavaduotojas, buvęs
LTSR vidaus reikalų ministras generolas leitenantas Stasys Lisauskas:
„B.Pugo visai nebuvo toks žvėris, kaip apie jį kartais kalbama. Atseit, OMON-ai jo
nurodymu čia siautėjo ir t.t. Nesąmonė. Jis apskritai mažai pasirodydavo Vidaus reikalų
ministerijoje, nesidomėjo jos veikla, daugiau laiko praleisdavo TSKP CK Partinės kontrolės
komitete arba pas M.Gorbačiovo padėjėją Boldiną. Praktinį darbą jis buvo pavedęs savo
pavaduotojams“.
Belieka pridurti, jog Lietuvai dėl to nebuvo lengviau…
Kaip ir buvo numatyta įstatymo, milicijos reorganizavimas į policiją iš esmės buvo įvykdytas
iki 1991 m. liepos 1 d. Reforma praktiškai buvo baigta, sukurtos policijos struktūros, išspręstas jų
finansavimo klausimas, įvykdytas darbuotojų perėjimas iš milicijos į policiją. Tam nesutrukdė
prosovietinių jėgų pastangos suskaldyti sistemą tautiniu, politiniu ar kitokiu požiūriu. Pagal grafiką
buvo gaminama nauja uniforma, sprendžiami kiti materialinio techninio policijos aprūpinimo
klausimai. Tačiau visas procesas, suprantama, turėjo užtrukti bent dvejus metus. Viena iš didžiausių
problemų – tinkamas žmonių parengimas, darbuotojų profesinės, o taip pat moralinės, etinės
nuostatos formavimas. VRM vadovai tuomet kategoriškai atmetė prielaidą, kad augantis
nusikalstamumas gali būti tiesiogiai susijęs su policijos reforma, mat toks pat procesas, pavyzdžiui,
vyko ir suvienytoje Vokietijoje, todėl nusikalstamumo augimo šaknų reikėjo ieškoti pirmiausia
ekonominėje bei socialinėje sferose.
Tačiau problemų nemažėjo ir įvykdžius reformą, ir viena svarbiausių buvo savivaldybių
policijos likimas, nes pirminiai sumanymai dėl šios policijos rūšies, pasirodo, radikaliai skiriasi nuo
jų realizavimo galimybių. Ir dėl to, kad, kaip minėjome, aukščiausios valdžios simpatijos
„alternatyviajai policijai“ tuomet jau gerokai atšalo, ir pačios savivaldybės po truputį pradėjo
suvokti, jog finansinės galimybės dažniausiai visiškai neatitinka ambicijų turėti savąją policiją.
Tiesa, kai kur (pavyzdžiui, Vilniuje, Šiauliuose) savivaldybių policijos kūrimo procesas vyko
palyginti sklandžiai.
Štai Vytautas Leipus, 1991 metais – Vilniaus miesto VPK vyriausiasis komisaras, taip
pasakojo apie santykius su miesto savivaldybe:
„Pirmiausia turiu pasakyti, kad mūsų santykiai pagrįsti įstatymu. Bendram reikalui padeda ir
abipusės simpatijos su miesto meru, išlikusios nuo studijų metų… Artimi santykiai ir su miesto
taryba. Skiriama finansinė ir materialinė pagalba padeda plėtoti nuoširdžius darbinius santykius.
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Problemų, žinoma, yra, bet nuolat stengiamės rasti išeitį iš padėties. Prašydami finansinės
paramos turime skrupulingai įrodyti būtinybę gauti pinigus, prasmingai juos panaudoti. Trūksta ir
patalpų. Deja, pereinamuoju laikotarpiu mieste ne vienas šeimininkas – savivaldybės, bet ir įvairios
žinybos, kurios reiškia savo pretenzijas į turtą. Todėl savivaldybei ne taip lengva rasti ir skirti
reikalingas mums patalpas“.
Ką gi, galima tik priminti skaitytojams, kad ir šiandien, t.y. 2005-ųjų vidury, sostinės
vyriausiasis policijos komisariatas vis dar glaudžiasi tose pačiose patalpose Mindaugo g.
Užtat tuomet naujos patalpos atsirado 4-ajam policijos komisariatui ir nuovadai Naujojoje
Vilnioje, atsirado trys nuovados Šnipiškėse, Žirmūnuose, Žvėryne; sostinės patrulinės tarnybos
batalionas įsikūrė savo dabartinėse, Dariaus ir Girėno gatvėje esančiose patalpose.
Anot V.Leipaus, „Vyriausybė skyrė Vilniaus m. VPK 6 mln. rublių gyvenamajam plotui
pareigūnams įsigyti. Savo ruožtu, savivaldybė skyrė septynis sklypus individualiai statybai, padėjo
įsigyti 20 automobilių. Beje, jei anksčiau vienas automobilis buvo numatytas dešimčiai pareigūnų,
tai dabar – jau šešiems.“69
Deja, neretai tokios „draugystės“ lygis tiesiogiai proporcionalus finansinėms galimybėms.
Užbėgant įvykiams už akių galima teigti, jog kuo toliau, tuo labiau blogėjo savivaldybių policijos
padėtis, jos statutas šalies policijos sistemoje, tad ateityje savivaldybių policija išvis nustojo
egzistavusi kaip savarankiška rūšis. Kaip teisingai pastebi savo monografijoje P.Liubertas ir
Č.Mančinskas, „…Didžiausia problema buvo savivaldybių policijos finansavimas. Daugelis šalies
savivaldybių buvo nemokios ir nepajėgė išlaikyti savosios policijos, o iš valstybės biudžeto
savivaldybių policija taip pat buvo finansuojama tik liekamuoju principu…
Savivaldybių policijos pareigūnai gaudavo gerokai mažesnį darbo užmokestį negu
respublikinės policijos. Tai neabejotinai sukėlė jų nepasitenkinimą ir visiškai pagrįstą norą
pasitaikius pirmai progai pereiti dirbti į respublikinę policiją. Panaši padėtis buvo ir su savivaldybių
policijos materialiniu techniniu aprūpinimu…
Susidariusi padėtis faktiškai vedė prie savivaldybių policijos likvidavimo, ir tai vertė imtis
ryžtingų priemonių visos valstybės mastu. Vidaus reikalų ministerija 1994 m. spalio 6 d. sukvietė
152 savivaldybių policijos vadovus į respublikinį pasitarimą, kuriame dalyvavo Seimo pirmininko
pavaduotojas E.Bičkauskas, Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas V.Petkevičius,
Vyriausybės, kitų institucijų atstovai. Pasitarime buvo apsvarstytas „Savivaldybių policijos
problemų ir perspektyvų“ klausimas… Prieita išvados, kad savivaldybių policija, tapusi
neprofesionaliausia policijos rūšimi, gali sustiprėti ir tinkamai atlikti savo funkcijas tik perėjus prie
jos centralizuoto finansavimo iš valstybės biudžeto per Vidaus reikalų ministeriją“.70
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„Liaudies sargyboje“ Nr.30, 1991, liepos 22-28, „Savivaldybės globoje“.
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Viena svarbiausių vietų reorganizuojamoje Lietuvos vidaus reikalų sistemoje buvo pagrįstai
skiriama tardymui.
Pirmuoju Lietuvos VRM Tardymo departamento direktoriumi tapo milicijos pulkininkas
Justinas Vasiliauskas. J.Vasiliauskas 1968 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, dirbo
tardytoju, vyresniuoju tardytoju, vadovavo Vilniaus m. Tarybų rajono VRS (dabar 3 PK,– aut.)
tardymo poskyriui, buvo rajono VRS viršininku, nuo 1981 m. vadovavo šalies kriminalinei paieškai.
Dėl tardymo reorganizavimo buvo daug siūlymų. Vieni siūlė atiduoti tardymą prokuratūros
žinion, kiti – padaryti jį savarankiška tarnyba. Tačiau įkurtas departamentas tapo gana savarankišku.
Departamento direktoriui buvo suteikta teisė priimti į darbą ir atleisti, perkelti darbuotojus į kitas
pareigas, skatinti, bausti, siųsti komandiruotėn už Lietuvos ribų. Tokių teisių tardymo struktūros
neturėjo nuo 1963 metų.
Tardymo darbuotojams buvo ženkliai padidinti atlyginimai, liko specialūs laipsniai,
kvalifikacinės kategorijos, priemokos už ištarnautus metus. Tačiau tardymą kamavo tos pačios
problemos, kaip ir visą sistemą: dideli darbo krūviai, kvalifikuotų, profesionalių darbuotojų stoka,
netinkamos darbo sąlygos, prastas materialinis techninis aprūpinimas ir t.t. Reorganizuojant tardymą,
buvo papildomai įvesti 32 etatai, bet iš esmės padėties tai negelbėjo: per penkis 1991-ųjų mėnesius
šalies tardytojams teko tirti 3 tūkstančiais bylų daugiau, nei per tą patį 1990 metų laikotarpį. Beje,
aukštąjį išsilavinimą (dažnai – ne teisinį) turėjo 82 procentai tardytojų, todėl daug vilčių buvo
teikiama LPA bakalaurams (apie 60 žmonių), besispecializuojantiems tardymo srityje. Taip pat buvo
atnaujinta sutartis su Vilniaus universitetu (iki tol VU kasmet rengė 25 žmones specializuotoje
grupėje darbui tardyme),– baigę studijas turėjo pasižadėti dirbti tardytojais VRM sistemoje, o
ministerija buvo įsipareigojusi mokėti jiems stipendiją ir dar kasmet pervesti universitetui apie 1000
rublių už kiekvieną tokį studentą.
Tačiau didžiausia problema, su kuria susidūrė tardymas,– nacionalinės teisinės bazės
nebuvimas. LTSR baudžiamasis ir baudžiamojo proceso kodeksai praktiškai nebetiko naujai
Lietuvos santvarkai, daugelis jų nuostatų atgyveno kartu su tarybine valdžia, užtat šiuose
pagrindiniuose teisės dokumentuose visiškai neatspindėjo naujos realijos. Tai ne tik trukdė
normaliam teisiniam procesui šalyje, komplikavo konkrečių bylų (pavyzdžiui, incidentų su
kariškiais, Lietuvos piliečių užsienyje padarytų nusikaltimų ir pan.) tyrimą, bet ir kėlė rimtą pavojų
teisiniam nihilizmui visuomenėje klestėti.
Juokinga buvo ir BK nuostata, kad baudžiamoji atsakomybė atsiranda, kai valstybinio turto
pagrobta daugiau nei už 50 rublių. Deja, 1991-aisiais tai nebebuvo pinigai… O, pavyzdžiui, vagystė
už 10 tūkstančių rublių tebebuvo kvalifikuojama kaip padaryta „itin stambiu mastu“ ir bausmė už tai
buvo išimtinė – mirties. Taip pat buvo būtina kuo skubiau pakeisti daugelį kitų BPK straipsnių,
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tokių, kaip reikalavimas tardytojui įvykus avarijai pirmiausia surasti kviestinius, o tik po to skubėti
su jais į įvykio vietą. Reikėjo kuo greičiau priimti sumarinį procesą ir perduoti dalį mažareikšmių
bylų iš tardymo į kvotos padalinius, taip pat įteisinti įrodymų rinkimą iki baudžiamosios bylos
iškėlimo ir t.t.
Daugėjant nusikaltimams ekonomikos sferoje, tardytojus užgriuvo dar viena bėda: buvo
akimoju panaikinta ligi šiol veikusi revizorių tarnyba prie Finansų ministerijos, nors daugelyje bylų
specialistų patikrinimo aktai, jų išvados tiesiog būtinos.
Kritikavo J.Vasiliauskas ir Kriminalistinių ekspertizių skyriaus priskyrimą prie kriminalinės
policijos, kas, anot jo, prieštaravo baudžiamajam procesui,– esą, kriminalinės policijos pareigūnai
patys gaudo nusikaltėlius ir patys, kaip ekspertai, įrodinėja jų kaltę. Su tuo sutiko ir tuometinis VRM
PD KPVV Ekspertų kriminalistinės tarnybos vyresnysis komisaras Romualdas Matulionis: „Mūsų
statusas prieštarauja BPK. Jeigu mes jau ne ekspertai, o inspektoriai, ar mūsų išvadas pripažins
teismas?“.
Su kolegų abejonėmis tuomet nesutiko KPVV vyriausiasis komisaras Alvydas Sadeckas:
„Nesuprantu, dėl ko baiminasi kolegos? Nenorėčiau sutikti, kad EKT – operatyvinės tarnybos dalis.
Tai savarankiškas KPVV padalinys, nepavaldus operatyvinėms tarnyboms, tokia struktūros esmė.
Visai nesvarbu, kokį statusą ekspertas turi savo žinybos viduje, vis tiek tai asmuo, kuriam speciali
kvalifikacinė komisija suteikė teisę atlikti ekspertizes. Juk anksčiau ekspertai taip pat buvo
leitenantai, majorai ir t.t. Štai vieninteliame šalyje Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute
nėra ekspertų, yra tik moksliniai bendradarbiai. Bet jie atlieka ekspertizes ir visai nesibaugina dėl to,
kaip vadinasi jų pareigos. Šios problemos taip pat neįžvelgia daugelis aukšto rango Lietuvos
teisininkų – tai tik VRM vidinės hierarchijos klausimas… Galbūt ateityje dar kartą galėsime
pasamprotauti dėl šios tarnybos vietos VRM sistemoje, bet šiandien oponentų pateikiami argumentai
nėra pagrįsti“.71
Belieka priminti skaitytojams, kad Lietuvos ekspertai kriminalistai savo vietą VRM
(policijos) sistemoje rado tik 2003 metų pavasarį…
Vienas svarbiausių teisės aktų, reglamentavusių vidaus reikalų sistemos, taip pat ir policijos,
veiklą buvo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. priimtas nutarimas Nr.304 „Dėl
Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statuto“:
„Vykdydama Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d.
nutarimo Nr.1-852 „Dėl Lietuvos Respublikos Policijos įstatymo įsigaliojimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybė nutaria:
Patvirtinti Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutą (pridedama).
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius“.
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„Liaudies sargyboje“ Nr.27, 1991, liepos 1-7, „Ginčuose gimsta tiesa“.
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Beje, nors mūsų kronika praktiškai atspindi tik Lietuvos policijos kūrimosi bei vystymosi
raidą, negalima nepasakyti kelių žodžių ir apie jos „pusseserę“: 1991 m. liepos mėn. pasirodė
„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos vidaus tarnybos įstatymo“ projektas.
1-jame įstatymo projekto straipsnyje buvo teigiama: „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
sistemos vidaus tarnyba (toliau – vidaus tarnyba) yra struktūrinių padalinių, veikiančių Respublikos
vidaus reikalų sistemoje ir vykdančių specifines valstybės vidaus tvarkos palaikymo funkcijas,
visuma“.
2-asis straipsnis nustatė vidaus tarnybos uždavinius. Vidaus tarnyba: 1) užtikrina piliečių,
valstybinių, privačių ir kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų teises ir jų teisėtus interesus; 2) atlieka
parengtinį tardymą ir kvotą; 3) teikia neatidėliotiną pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo
nelaimingų atsitikimų ir nusikaltimų; 4) vykdo teismų nuosprendžius, sprendimus ir nutarimus bei
tardymo organų nutarimus; 5) atlieka valstybinę priešgaisrinę priežiūrą…, vykdo pirminius
gelbėjimo darbus gaivalinių nelaimių, katastrofų, gamybinių avarijų ir kitais atvejais; 6) įgyvendina
valstybės migracijos politiką, išduoda ir keičia pasus… 7) organizuoja ir panaudoja vidaus tarnybos
dalinius valstybės vidaus tvarkai užtikrinti, vykdo mobilizacinį ir civilinės apsaugos darbą; 8)
prižiūri spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymų reikalavimų laikymąsi; 9) veda
nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų apskaitą; 10) organizuoja darbuotojų parinkimą, mokymą,
tarnybinį ir kovinį parengimą; 11) bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis, tarptautinėmis
organizacijomis bei atitinkamomis kitų šalių institucijomis; 12) užtikrina žinybinės ryšių sistemos
funkcionavimą; 13) organizuoja vidaus reikalų sistemai priskirtų specifinės paskirties valstybinių
įmonių gamybinę ir ūkinę veiklą; 14) organizuoja ir vykdo vidaus reikalų sistemos darbuotojų, jų
šeimos narių ir šios sistemos pensininkų medicinos servisą bei sanatorinį-kurortinį gydymą…
Žodžiu, vidaus tarnyba – tai visi vidaus reikalų sistemos padaliniai, nevykdę tiesioginių
policijos funkcijų. Kaip matome, vidaus tarnybos pareigūnais tapo tardytojai, ugniagesiai, ryšininkai,
migracijos tarnybos, pataisos įstaigų darbuotojai ir t.t. Skirtingai nei policininkai, vidaus tarnybos
pareigūnai vilkėjo plieno spalvos uniforma su juodaisiais (žemesnės ir vidurinės grandies) arba
mėlynaisiais (aukštesnių grandžių) antpečiais. Suprantama, toks policinių ir nepolicinių funkcijų
atskyrimas buvo pažangus aktas siekiant demilitarizuoti vidaus reikalų sistemą, o pirmiausia policiją
kaip socialinių paslaugų visuomenei teikimo užduoties vykdytoją, įnešti daugiau aiškumo, kas yra
kas VRM sistemoje. Tačiau iš pradžių toks „Siamo dvynių“ atskyrimas pagimdė netgi tam tikrą
moralinę priešpriešą tarp policijos ir vidaus tarnybos pareigūnų. Pavyzdžiui, „agurkai“, t.y.
policininkai, laikė save aukštesniais vidaus reikalų sistemos hierarchijoje už „požarnikus“, kaip jie
vadindavo visus antpečiuotuosius, todėl jaunuolis žalia uniforma, vos priimtas į tarnybą, nė nemanė
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atiduoti pagarbą sutiktam gatvėje kolegai su pulkininko antpečiais, nors tas buvo atidavęs tokiam pat
darbui visą gyvenimą…
… Įsitikinusi, jog pareikalavusi kone kruvino prakaito milicijos reorganizacija į policiją
praktiškai baigta ir Lietuvoje sukurtos daugmaž aiškios ir tvirtos policijos struktūros, valstybės
valdžia premjero rankomis forsavo vidaus reikalų ministro klausimą.
1991 m. liepos 25 d. G.Vagnorius sušaukė frakcijų atstovų pasitarimą vidaus reikalų ministro
kandidatūrai aptarti. Jis pareiškė, kad vidaus reikalų organuose yra daug nepatenkintų M.Misiukonio
darbu. Kairieji deputatai reikalavo konkrečiai įvardyti tuos nepatenkintuosius, tuomet premjeras
paminėjo J.Matonį ir P.Valiuką, pridūręs, kad pats nebepretenduoja į ministro kėdę. Pasitarimo metu
pasiektas tam tikras kompromisas: G.Vagnorius pažadėjo parlamentarams skirti laikinai einančiu
vidaus reikalų ministro pareigas vieną iš M.Misiukonio pavaduotojų (tą jis ir padarė liepos 31 d.,
paskyręs eiti ministro pareigas P.Liubertą).
Dar po kelių dienų, dalyvaudamas VRM kolegijoje, G.Vagnorius pažadėjo skirti „tikruoju“
ministru vieną iš tuometinių ministro pavaduotojų, prieš tai aptaręs jo kandidatūrą su kolegijos
nariais. Tačiau šio pažado jis netęsėjo… Bet apie patį 1991.07.30 kolegijos posėdį verta papasakoti
išsamiau.
Ši kolegija buvo skirta vienam klausimui – „Dėl situacijos apie Vidaus reikalų ministeriją“.
Konkrečios darbotvarkės nebuvo. Kolegijos svečiu vėl buvo LR Ministras Pirmininkas G.Vagnorius.
Pateikiame skaitytojams ištraukas iš kolegijos protokolo.
M.Misiukonis:
„… Šiandien policija jau sukurta. Nauji Vyriausybės nutarimai, socialinės garantijos, nauja
uniforma… Pertvarka mūsų sistemoje bus užbaigta jau šiais metais. Neramina, kad šiuo metu
įvairios politinės jėgos priima įvairius sprendimus dėl Misiukonio. Visa tai daro įtaką ir man. VRM
nuo 1990 metų kovo 11 dienos išlaikė didžiausius egzaminus. Nepasidavėm nei karinių, nei kitų
jėgų, bandžiusių nuvesti mus į destrukciją, įtakai. Parlamente buvo sakoma, kad Krašto apsauga
niekada nesiekė mūsų ginklų. Tai yra gryna neteisybė, vadovai tai gerai žino.
Kita vertus, mes suprantame, kad yra politinių partijų siekiai mus paveikti. Bandoma
panaudoti savo deputatystę, kad vienus vadovus nuimti, kitus pastatyti. Yra ir kitų simptomų. Vidaus
reikalų sistemoje atsirado žmonių, abejojančių savo likimu. Tai neigiamai įtakoja darbą. Mes norime
stabilumo. Ilgą dialogą vedėme su TSRS VRM, vakar gavome žinią, kad jie pasiruošę parduoti
mums ginklų už pinigus. Taigi, tartis įmanoma… Mes viską darėme dėl Lietuvos valstybės
atkūrimo. Suprantu, kad tarp Parlamento deputatų neturime pasitikėjimo. VRM reikalinga
Vyriausybės pozicija. Ji išreikšta, už ką esu dėkingas ministrui pirmininkui G.Vagnoriui. Turi būti
parama iš Parlamento Krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos, bet jos neturime. Aš, kaip
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ministras, nebegaliu toliau vykdyti savo funkcijų, mano galimybės išsemtos. Kokius 5-6 kartus
buvau pas AT pirmininką V.Landsbergį. Jaučiasi boikotas, dėl kurio kenčia visa vidaus reikalų
sistema. Todėl šiai dienai pagrindinis uždavinys sistemai – toliau vykdyti pertvarką, stiprinti kovą su
nusikalstamumu. Nenormali padėtis Kauno mieste. Vyriausiasis komisaras turi atsargiai daryti
pertvarką ir nepasiduoti nei vienų, nei kitų jėgų spaudimui…“
R.Vaitekūnas:
„Manau, kad ministro išsakyta nuomonė nėra galutinė. Vienos ankstesnės kolegijos metu Jūs,
ministre, pakvietėt mus laikytis. Privalome visus sugebėjimus skirti tam, kad nesilietų kraujas ir
padėtis Respublikoje būtų stabili. Šis klausimas Parlamente iškeltas dirbtinai. Aš labai gerbiu
premjerą G.Vagnorių ir manau, kad ne jo dėka tas klausimas iškilo. Griovimo procesas vyksta
dirbtinai, yra nenatūralus. Mums nesuprantami procesai Kaune, jie kelia didelį nerimą. Savo ir
kolektyvo vardu kreipiuosi į ministrą neužleisti pozicijų. Prašau ministro nedaryti tokio lemtingo
žingsnio“.
V.Leipus:
„Ateinant į dabartines pareigas teko dalyvauti daugely deputatų komisijų, dėstyti savo
nuostatas. Miesto policijos darbuotojai pavargę nuo dalyvavimo politiniuose sūkuriuose. Mes
depolitizuoti ir tarnaujame tik įstatymui… Remiantis dabar veikiančiais įstatymais dirbti kasdien vis
sunkiau. VRM, Misiukonis tapo politinių debatų objektu. Nepasakysiu, kad sistemoje yra skilimas,
tačiau atskirų pažiūrų pasitaikė. Tarp Vilniaus miesto darbuotojų antagonizmo Misiukonio atžvilgiu
nėra. Tačiau problema yra ta, kad jau pusė metų gyvenam be ministro, nes Misiukonis tas pareigas
eina laikinai… Nemanau, kad pakeitus visus komisarus pagerės darbas“.
V.Narmontas:
„… Norime, kad būtų išspręstas ministro klausimas. Kolektyvo nuomone, Misiukonis visus
tenkina, yra specialistas, organizatorius, dalykiškai sprendžia problemas. Skilimo neturime,
vieningai siekiame Lietuvos nepriklausomybės…“
J.Liaudanskas:
„Mes vertiname Misiukonį kaip bent pakenčiamos darbinės atmosferos garantą. Esama
padėtis mus labai neramina. Žinau, kaip buvo daroma su Kauno miesto vadovu, kokie man buvo
spaudimai dėl ginkluotės. Nuomonė buvo formuojama iš tų deputatų, kurie bandė padaryti mane
jiems paklusniu. Daugumos (apie 80 proc.) Kauno miesto darbuotojų nuomone, ministras reikalingas
sistemai kaip stabilumo garantas.“
J.Vasiliauskas:
„Sunkiausi buvo 1989 metai, kai didžiausia našta teko Misiukoniui. Gerai, kad tardymas
nebuvo perduotas prokuratūros žinion… Mes tokio teisininko, tokio autoriteto, kaip Misiukonis,
anksčiau neturėjome. Šiuo metu kelti klausimą dėl ministro keitimo nelogiška“.
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P.Valiukas:
„Padėtis sunki dėl to, kad per ilgai užsitęsė policijos reforma. Antras dalykas – nepaskirtas
ministras. Daug darbuotojų abejoja dėl būsimo darbo… Mano pozicija dėl Misiukonio: jei būčiau jo
vietoje – paprasčiausiai išeičiau.
Dėl Kauno galiu pasakyti: sunki situacija… Manau, dėl kelių žmonių išėjimo sistema
nesubyrės. Kaune visi nusiteikę darbui“.
J.Kraujelis:
„… Visuomenėje VRM vertinama kaip labai svarbi valstybės institucija, todėl jai reikia daug
dėmesio. Nejaugi ši sritis gali būti patikėta neprofesionalui?“
A.Svetulevičius:
„… Visi puikiai suprantame, kad Misiukonis per anksti palieka šią vietą. Parlamente
sužinojau, kad visos frakcijos šiuo klausimu yra susitarusios. Nesutiksiu su P.Valiuko nuomone, kad
netekti 4-5 žmonių mums yra nulis. Nestabili padėtis Kaune yra dėl miesto valdžios kaltės.
Sistemoje skilimo nėra. Parlamentas vilkina mūsų įstatymų svarstymą, problemos dėl kolonijų
apsaugos, ministro klausimo tempimas tik į naudą mūsų priešams…“
J.Matonis:
„Kovai su nusikalstamumu nepadeda ažiotažas apie VRM ir ministro asmenybę. Antras
pusmetis bus riba, kai mes žmonėms turėsime parodyti, ką sugebame. Manyčiau, yra žmonių, kurie
norėtų, kad būtų tokios grupuotės“.
L.Vasiliauskas:
„Man nesuprantamas skirtingų pažiūrų darbuotojų buvimo akcentavimas. Manau, kad po
liepos 1 d. sistemoje tokių neliko… Reikia turėti stiprią kadrų politiką, esant reikalui darbuotojus
keisti… Policijos reforma faktiškai vyks dar ilgai. Nė viena Vyriausybė taip nesirūpino policija, kaip
dabartinė. Ar laikas dabar keisti ministrą?“
G.Vagnorius:
„… Tik jūs galite kovoti su nusikalstamumu. Jeigu įstatymų projektai nepraeina per
Parlamento teisinę komisiją, pateikit juos per Vyriausybę.
Ministras turi priimti esminius sprendimus. Ministras yra politinė pareigybė. Negalima leisti,
kad diskusijos dėl ministro, komisarų būtų perkeliamos už šių sienų į visuomenę. Mano principas
toks, kad ministras yra skiriamas. Prieš skiriant su juo reikia tartis…
Pavasarį ministras M.Misiukonis buvo atsistatydinęs. Buvo manoma paskirti, po to – neskirti.
Dabar matom, kad ministras laikinai eiti pareigas pusę metų negali. Svarbių sprendimų priimti jis
negali. Dabar iš naujo siūlyti paskirti ministru einantį pareigas Misiukonį aš negaliu… Šiuo metu
ministrą teks skirti atsižvelgiant į sudėtingą situaciją, į tai, kad vyksta reformos. Bet šiuo metu nei aš,
nei Parlamentas nesame pasirengę svarstyti nei vienos, nei kitos kandidatūros. Prie šio klausimo
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grįšime rugsėjį. Su Misiukoniu kalbėjome, kad daugiau į AT vaikščioti nereikėtų. Norėčiau tikėti,
kad išėjus iš šių pareigų nereiškia, kad negalima grįžti į jas vėliau.
Klausiausi jūsų pasisakymų. Šiek tiek nemalonu buvo girdėti gerb. Valiuko nuomonę.
Suprantu Jūsų griežtą nusistatymą, bet ar neprasidės grandininė keitimų reakcija, kai bus bandoma
vietoj specialisto komisaro paskirti savo žmogų? Visur turi dirbti specialistai, norintys dirbti. Galiu
garantuoti, kad sieksiu, jog politiniais motyvais nebūtų keičiami vadovai nei Ekonomikos
ministerijoje, nei VRM. Nėra kitos išeities, kaip bandyti pasitikėti Vyriausybės vadovais, kaip
žmonėmis, kurie jaučia atsakomybę už Lietuvos žmonių likimą.
Dėl Misiukonio kaip žmogaus jokių problemų aš neturiu, galėčiau su juo sėkmingai dirbti.
Bet čia yra politinis klausimas. Man pabandžius dar kartą pasiūlyti tvirtinti Misiukonį ir tam
nepavykus, aš prarasiu bet kokį deputatų pasitikėjimą, o kam reikalingas Ministras Pirmininkas ir
Vyriausybė, jeigu nebegalės nieko daugiau priimti?
Jeigu ministras Misiukonis nebūtų atsistatydinęs anksčiau, manau, šis klausimas nebūtų
iškilęs. Šiuo metu pasiūlymas nebegali būti keičiamas… Šiandien kritikuojamas ne tik ministras
Misiukonis, bet ir aš, labai aktyviai… Šiuo metu visuomenės įtampa bus sumažinta, jeigu
Misiukonis pereis į kitą darbą, o vietoj jo bus paskirtas vienas iš pavaduotojų. Rudenį paieškosim
sprendimo. O jus prašyčiau susilaikyti nuo asmeninių nuotaikų…“
M.Misiukonis:
„Buvau politinė figūra, kuri balansavo tarp atitinkamų jėgų. Turiu savo įsitikinimų. Visos
politinės jėgos buvo išklausytos, kiek su kariškiais išvargta. Kiek su TSRS VRM. Tai ir buvo
politika. Dabar aišku, kokia Parlamente politinė persvara, todėl eidamas ten aš save žeminčiau kaip
žmogus ir pilietis. priimtas galutinis sprendimas. Man kaip žmogui ir kaip ministrui atsibodo šitie
nuolatiniai kaltinimai. Premjeras sausio pabaigoje manęs prašė laikinai padirbėti, aš sutikau. Bet
priėmiau galutinį sprendimą palikti šį postą, priėmiau asmeniškai, geranoriškai, niekieno
neverčiamas… Noriu, kad sistema išliktų ir tobulėtų“.
Toliau buvo pereita prie darbo klausimų. L.Vasiliauskas replikavo: „Grįžtu prie klausimo –
policija ir muitinė. Siūlau policijos jų apsaugai nenaudoti. Nereikia duoti ginklų krašto apsaugai“.
Atsakė M.Misiukonis: „Jei prie muitinių atvažiuoja treningais apsirengę ginkluoti vyrai – tai
ginkluota gauja“. G.Vagnorius pasiūlė: „Prieš organizuotą karinę jėgą ginklu priešintis nereikia. Bet
jeigu atvažiuoja vienas du, ir yra policininkų grandis, tai ginklų atiduoti nereikia. Pateikite savo
pasiūlymus, kaip tokioje situacijoje elgtis, ir aš dėsiu savo parašą, sunorminsim tą dalyką“. 72
Romasis Vaitekūnas:
„1991 m. liepos 30 d. dalyvavau uždaroje VRM kolegijoje, kur apsilankė ir premjeras
G.Vagnorius. Ten supratome, kad M.Misiukonio jau nebegalime apginti ir kad G.Vagnorius,
72
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likdamas ministru pirmininku, nori pats užimti vidaus reikalų ministro postą. Ir štai pašoko
P.Valiukas, pareiškęs, jog M.Misiukonio vietoje jis būtų atsistatydinęs. Tai nuskambėjo gana
drastiškai, supratau, kad jis tiesiog kažkieno iš šalies įgaliotas tai įgarsinti, kažkam labai reikėjo
pademonstruoti, esą Misiukoniu ne visi patenkinti ir pačioje vidaus reikalų sistemoje“.

Ką gi, stenograma iškalbinga ir komentarų, atrodo, nereikalaujanti. Nebent reikėtų atkreipti
dėmesį į tam tikrą G.Vagnoriaus nenuoširdumą, kai jis „nepritaria“ P.Valiuko nuomonei. Juk būtent
pastarasis po kurio laiko užims vidaus reikalų ministro kėdę. Taip pat skaitytojai turėtų įsidėmėti
diskusijas dėl pasienio ir muitinės postų apsaugos: netrukus jie įsitikins, kaip tai svarbu.
Juk iki Medininkų tragedijos buvo likę vos keliolika valandų…
Prisimena Liutauras Vasiliauskas:
„Kalbant apie Medininkus... Prisimenu, kad gavę nurodymą policijos jėgomis saugoti
pasienio ir muitinės postus, buvome parengę metodiką, kaip geriau atlikti šią užduotį. Konkrečiai,
jokiu būdu nebudėti kartu su muitininkais, o saugoti juos, įsitvirtinti šalia, parengti gynybines
pozicijas ir t.t. Bet niekas iš tų žmonių, kurių įtaka ministerijoje tuomet jau akivaizdžiai stiprėjo,
mūsų negirdėjo. Įvyko tragedija, žuvo žmonės – didvyriai pačia kilniausia to žodžio prasme.
Suprantama, tai įvyko nepriklausomai nuo bet kokių metodikų, šią žiaurią akciją sumanė kita pusė.
Tačiau esu tikras, kad kai kam tada atsižvelgus į mūsų patarimus dėl tinkamo gynybos
organizavimo, pareigūnai būtų bent pasipriešinę užpuolikams, o ne užklupti visi viename
vagonėlyje…“
Mečislovas Poplavskis:
„Vykdydami ministro įsakymą 1991 m. vasarą skirdavome pareigūnus kartu su pasieniečiais
ir muitininkais budėti jų postuose. Laikai buvo labai neramūs, į postus nuolat atvažiuodavo
omonininkai, tai grasino mūsiškiams, tai kalbino prisijungti prie jų. Mat daugelį Vilniaus rajono PK
pareigūnų jie pažinojo asmeniškai. Bet, iš kitos pusės, būtent tos „pažintys“ ir padėdavo aiškintis
santykius geruoju, be pavojingos įtampos. Man pačiam ne kartą teko budėti Lavoriškių poste,
ministro nurodymu stebėti kariškių veiksmus, informuoti VRM apie kolonų judėjimą ir t.t. Todėl
žinau ne iš nuogirdų, kokia buvo padėtis. Neretai keliais šarvuočiais atvažiuodavo kariškiai
maskuojančia uniforma, žvalgėsi, tarsi ruošdamiesi pulti, į jokias kalbas nesileisdavo. O po
keliolikos valandų staiga nuvažiuodavo, matyt, gavę kitą komandą. Galima tik stebėtis, kaip
išlaikydavo pareigūnų nervai – juk buvo komanda nesitraukti, kol neišvyks kariškiai…“
Rimas Arnaitis, 1991-1993 metais – Greito reagavimo rinktinės „Aras“ policininkas:
„P.Valiukas (tuomet – „Aro“ vadas,– aut.) atkakliai siūlė tuose postuose, kur budi
policininkai, įrengti stacionarius įtvirtinimus abipus kelio, atseit, jei kas, tegu vyrai iššaudo bent
porą apkabų ir pasitraukia į mišką, jeigu jėgos bus nelygios. Jam prieštaravo, esą tuos postus iškart
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išžvalgys, nebus jokios naudos, be to, iš politinių sumetimų nereikia erzinti galimo priešo... Vis dėlto
tokie įtvirtinimai būtų leidę pasipriešinti. O taip mūsiškiai buvo palikti Dievo valiai, kiekvienas
elgėsi pagal savo supratimą. Man pačiam teko budėti Medininkuose likus parai iki tos nakties,
žinau, kaip viskas būdavo. Paprastai vienas ilsėjosi vagonėlyje, o kitas, šiltai apsirengęs, stebėjo
kelią, palydėdamas automato vamzdžiu pravažiuojančius automobilius. Tačiau buvome kaip ant
delno… O tą naktį apskritai visi pareigūnai – ir „keliukai“, ir „ariečiai“ kažkodėl sugūžėjo į
vagonėlį…“
Saulius Maziukas, 1991-1993 metais – Greito reagavimo rinktinės „Aras“ viršila:
„P.Valiukas labai išgyveno dėl pareigūnų sušaudymo Medininkuose. Vis kartojo: „Mano
berniokus sušaudė… Ir kodėl mes paklausėme, kodėl jie nepatikėjo?..“ Nežinau, apie ką jis tada
kalbėjo, bet supratau, kad šie žodžiai buvo taikomi kažkam iš aukštos valdžios…“
Kad ir kas būtų, 1991 metų liepos 31-osios naktį už savo laisvą, nepriklausomą Tėvynę žuvo
pirmieji atkurtos Lietuvos policijos ir muitinės pareigūnai: Mindaugas Balavakas, Algimantas
Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Vytautas Radavičius ir Antanas Musteikis. Per
stebuklą liko gyvas Tomas Šernas…

1991 metų liepos 31 d. Medininkų pasienio poste buvo nužudyti Lietuvos valstybės
muitinės ir policijos pareigūnai Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius, Mindaugas
Balavakas, Algimantas Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas Kazlauskas, Ričardas Rabavičius.
Jau kitą dieną, 1991 m. rugpjūčio 1-ąją, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
išplatino pareiškimą:
„Lietuvos policijos ir vidaus tarnybos pareigūnams, visiems Lietuvos žmonėms
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Lietuvoje vėl pralietas kraujas. Šių metų liepos 31 dieną Medininkų kontrolės poste nužudyti
(sušaudyti) policijos ir muitinės pareigūnai.
Lietuva neteko ištikimų sūnų, kurie sunkiu jai metu prisiekė dorai tarnauti Tėvynei ir
žmonėms ir iki galo šventai atliko savo pareigą.
Nusikaltėliai dar neįvardyti, tačiau žudikų vardai anksčiau ar vėliau taps žinomi ir jie
neišvengiamai ir pelnytai bus nubausti.
Kokių tikslų besiektų žmonių ar Tėvynės priešai, jiems nepavyks įbauginti Lietuvos žmonių
ir pareigūnų, stojusių ginti laisvės, demokratijos ir teisingumo.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kreipiasi į savo darbuotojus, į visus Lietuvos
žmones išlaikyti rimtį, susikaupimą ir būti budriems.
Mes tikime, kad šviesus atminimas žuvusių tarnybos poste policijos pareigūnų Mindaugo
Balavako, Algimanto Juozako, Juozo Janonio ir Algirdo Kazlausko bus ištikimybės priesaikai ir
pareigai pavyzdys“.
Šios Lietuvos policijos kronikos rėmuose sąmoningai nenagrinėsime visų Medininkų
tragedijos aplinkybių, neeilinio, sukrėtusio ne tik Lietuvą, bet ir visą civilizuotą pasaulį nusikaltimo
tyrimo peripetijų. Bet ne dėl to, kad apie tai jau daug pasakyta… Mes tiesiog neabejojame, kad
skaitytojai pritars: apie tokio masto įvykį – tragiškiausią, kruviniausią naujausiojoje Lietuvos
istorijoje – reikia parašyti atskirą knygą, kaip dalelę neišsimokėtinos pagarbos kritusiems
didvyriams, kaip priminimą visoms kartoms, kokia brangi tautos laisvės kaina…
Bet kuriuo atveju, Medininkų žudynės parodė pasauliui, ko buvo galima tikėtis, jei Lietuvos
valdžia, visa tauta būtų apsigavusios dėl tam tikros „tylos prieš audrą“, jei proimperinės jėgos būtų
bent kuriam laikui laimėjusios jau numatytą rugpjūčio mėnesį revanšą. Nors situaciją prieš netrukus
prasidėsiantį pučą tik su didele išlyga galima buvo vadinti „tyla“. Apie antilietuviškų jėgų
„repeticijas“ byloja ir tai, kad 1991 m. liepos 26 d. Vilniaus OMON-as buvo užėmęs sostinės
Tarpmiestinę telefono-telegrafo stotį.
Beje, Medininkų žudynės turėjo ir „priedangos akciją“, apie kurią šiandien mažai kas
teprisimena. Tą pačią naktį galingas sprogimas (kitais šaltiniais – du sprogimai) sudrebino TSRS
VRM vidaus kariuomenės 42-osios divizijos štabo pastatą Vilniaus Sapiegos gatvėje. Kai kuriais
parodymais, kariškių patruliams kiek nutolus, prie pastato (apie 2 val. 46 min.) dideliu greičiu
privažiavo automobilis, iš kurio buvo mestas paketas su 3 kg trotilo. Pastatui buvo padaryta didelė
žala,– šukes ir nuolaužas kareiviai išvežė sunkvežimiu. Jau gerokai vėliau, 1992 metais, vienas iš
sulaikytų tiriant medininkų bylą Rygos OMON-o vadų prisipažino, kad tai buvo jų darbas.
Abiem incidentams tirti buvo sudaryta valstybinė komisija, kurios pirmininku paskirtas
Z.Vaišvila, nariais – KAD direktorius A.Butkevičius, vidaus reikalų ministro pavaduotojas
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J.Matonis, generalinis prokuroras A.Paulauskas, Muitinės departamento direktorius V.Valickas ir
Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas.
Tačiau dar iki Medininkų tragedijos (iš karto po aukščiau minėtos kolegijos), nebeišlaikęs
nežmoniškos įtampos, atsistatydino vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis.
1991.08.05 laikinai einantis ministro pareigas pulkininkas leitenantas V.Zabarauskas pasirašė
įsakymą Nr.236 a/s:
„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos tarnybos vidaus reikalų sistemoje Statutu patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.304
Atšaukti iš eilinių atostogų už 1991 metus: Petrą Liubertą – LR Vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento generalinį komisarą – vidaus reikalų ministro pavaduotoją,– nuo 1991 m.
liepos 31 d.
Paskirti: Petrą Liubertą į Lietuvos Respublikos reikalų ministerijos Policijos departamento
generaliniu komisaru – vidaus reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju, atleidus iš Lietuvos
Respublikos reikalų ministerijos Policijos departamento generalinio komisaro – vidaus reikalų
ministro pavaduotojo pareigų, – nuo 1991 m. rugpjūčio 1 d.
Atleisti: generolą majorą Marijoną Misiukonį iš Lietuvos Respublikos l.e. vidaus reikalų
ministro pareigų, paliekant Lietuvos Respublikos VRM žinioje (pačiam prašant),– nuo 1991 m.
rugpjūčio 1 d.
Išmokėti kompensaciją už 66 kalendorines dienas priklausančių atostogų.
Pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 31 d. potvarkis Nr.491p.“
Lietuvos vidaus reikalų sistemos darbuotojai dar nebuvo spėję suvirškinti šios seniai lauktos,
bet vis tiek užgriuvusios it vasaros sniegas žinios, kaip lygiai po dviejų savaičių visus užgriuvo dar
vienas rimtas išbandymas – išaušo rugpjūčio 19-oji…
Ta data ir šiandien žmonių vertinama prieštaringai.
Algirdas Stončaitis, 1991 metais – VRM PD KPVV inspektorius:
„1991 m. rugpjūčio pučo dienomis VRM vadovybės pozicija buvo visiškai neaiški. Išdalino
mums automatus, bet niekas nepasakė, ką toliau daryti. Taip ir sėdėjome VRM pastate nežinodami,
šaudyti ar nešaudyti… Kitas svarbus dalykas: kiekvienas iš mūsų, operatyvininkų, turėjo nemažai
operatyvinių bylų, tad klausėme vadų, ką su jomis daryti, jeigu pastatą bandys užimti. Na,
pakariausime kažkiek, bet jėgos gali būti nelygios. Tas bylas reikėjo kažkur vežti, slėpti, bet jokių
vadovų nurodymų taip ir nesulaukėme. O čia juk agentūra… Tuomet aš asmeniškai išvežiau visas
savo bylas ir paslėpiau patikimoje vietoje, kad žmonės „nesudegtų“. Visa tai buvo panašu į kažkokį
laukimą, kaip pakryps įvykiai…“
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Savaime suprantama, 1991.08.19 rytą buvo skubiai sušaukta VRM Kolegija, kurioje
pirmininkavo l.e. kolegijos pirmininkas P.Liubertas, dalyvavo V.Zabarauskas, J.Matonis, V.Leipus,
A.Pumputis, M.Poplavskis, VRM departamentų, valdybų ir skyrių vadovai. Su šios kolegijos
protokolu siūlome susipažinti skaitytojams:
„Dėl vidaus reikalų sistemos veikimo ypatingomis sąlygomis“.
„Ryšium su susidariusia ypatinga padėtimi Lietuvos Respublikoje, šių metų rugpjūčio 19
dieną aptarusi esamą padėtį kolegija nusprendžia:
1.

Kreiptis į Lietuvos Respublikos vyriausybę, kad būtų priimtas nutarimas dėl

pripažinimo, jog Lietuvos Respublikos policijos ir vidaus tarnybų funkcionavimas šioje situacijoje
yra gyvybiškai svarbus, o Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnai
vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais,
vadovaujant tik Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliotam asmeniui.
2.

Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos vyriausybė įpareigojo vidaus

reikalų organus užtikrinti ypatingai svarbių objektų apsaugą, nustatyti realias gynimosi ribas
akivaizdaus reguliarios TSRS kariuomenės dalinių užpuolimo atveju.
3.

Prašyti Vyriausybę išaiškinti miestų ir rajonų savivaldybėms, jog susiklosčius

esamai situacijai Lietuvoje, policijos, vidaus tarnybų pajėgų ir techninių priemonių panaudojimo,
ginklų išdavimo klausimai nuo šiol turi būti sprendžiami tik suderinus su Vidaus reikalų ministerijos
vadovybe.“
P.Liuberto prierašas ranka: „Balsuota vienbalsiai – 42“.73
Petras Liubertas:
„Prisimenu tą kolegiją… Iš tikrųjų buvome šiek tiek priblokšti, ir manau, tai natūralu: ėjo
antri nepriklausomybės metai, atrodė, sunkiausi išbandymai jau praeityje. Todėl tas pučas, GKČP
pasirodymas daugeliui tapo tikra staigmena. Bepigu viską vertinti dabar „užpakaliniu protu“, kai
nereikia akimirksniu priimti vieną ar kitą sprendimą. Pranešimą apie pučą išgirdau per radiją
važiuodamas į darbą, iš karto nurodžiau surinkti visus kolegijos narius ir padalinių vadovus (kai kas
iš kolegijos narių negalėjo atvykti dėl įvairių priežasčių, nežinau, objektyvių ar ne visai – kolegijos
dalyvių sąrašas rodo, kas dalyvavo). Susirinkome. Jokio pasimetimo nebuvo ir negalėjo būti, nes
mūsų vidinė nuostata buvo susiformavusi seniai, tai puikiai rodo kolegijos sprendimas vykdyti tik
Lietuvos Respublikos valdžios, Vyriausybės nurodymus. Kas tikrai jautėsi kolegijos metu, tai tam
tikras kai kurių kolegų nusišalinimas nuo sprendimų, atseit, kaip pasakysite, ministre, taip ir bus.
Balsavimas dėl sprendimo buvo vardinis, kiekvienas asmeniškai pasisakė“.

73

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-05, l.56.

125
P.Liubertas taip pat mini, jog tuo metu buvo pasiūlymų policijos turimais ginklais
apginkluoti ir kitus šalies piliečius, tačiau VRM vadovybė su tuo nesutiko. AT pirmininkas
V.Landsbergis 1991 m. rugpjūčio 19-osios vakare, išsikvietęs P.Liubertą primygtinai siūlė
apginkluoti automatiniais ginklais AT apsaugos skyriaus darbuotojus, savanorius, gynėjus, šaulius.
VRM sutiko tai padaryti tik AT arba Vyriausybei priėmus atitinkamą nutarimą, tačiau toks nutarimas
nebuvo priimtas.74
Na, kas jau kas, bet Vyriausybė į tuos įvykius reagavo žaibiškai, priėmusi keletą labai svarbių
nutarimų bei potvarkių, tarp jų 1991 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr.339:
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos ypatingomis sąlygomis
Ryšium su TSRS antikonstitucinės vadovybės 1991 m. rugpjūčio 19 d. pareiškimu dėl
nepaprastosios padėties TSR Sąjungoje paskelbimo ir galimos agresijos Lietuvos Respublikoje,
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.

Pripažinti Lietuvos Respublikos policijos ir vidaus tarnybų funkcionavimą gyvybiškai

svarbiu.
2.

Pabrėžti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnai

vadovaujasi tik Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
Vidaus reikalų ir policijos organams vadovauja tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgalioti
Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai.
3.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei negalint vykdyti savo funkcijų dėl agresijos ar kitų

išorinių jėgų, įpareigoti policijos bei vidaus tarnybų pareigūnus atsistatydinti ir nutraukti veiklą,
jeigu jiems bus keliami reikalavimai, prieštaraujantys Lietuvos Respublikos įstatymams ar
pažeidžiantys Lietuvos Respublikos piliečių teises ir interesus.
4.

Įpareigoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įstaigų vadovus akivaizdaus

reguliarios TSRS kariuomenės dalinių užpuolimo atveju imtis priemonių pareigūnų gyvybėms ir
ginklams išsaugoti.

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas G.Vagnorius“.

Atskiru1991 m. rugpjūčio 19 d. potvarkiu Nr.531p Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė
eiti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigas Vidaus reikalų ministerijos Policijos
departamento generaliniam komisarui, vidaus reikalų ministro pavaduotojui Petrui Liubertui“.
Taip pat buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas
Nr.340 „Dėl policijos komisarų skyrimo ir atleidimo tvarkos“. Šį seniai išsvajotą dokumentą
Vyriausybė priėmė pasinaudodama tokia puikia proga, kaip „karo meto“ sąlygos:
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P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004.
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„Atsižvelgdama į susiklosčiusią situaciją ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr.1-852 „Dėl Lietuvos Respublikos
Policijos įstatymo įsigaliojimo“ 8 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
Nustatyti, kad laikinai miestų ir rajonų policijos komisarus skiria pareigoms ir atleidžia iš
pareigų Lietuvos Respublikos Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu“.
Petras Liubertas:
„Kokių nors konkrečių nurodymų, kam kaip elgtis, mes ir negalėjome duoti, tai būtų buvę
nelogiška. Jeigu, įvykiams susiklosčius kitaip, būtų nuspręsta evakuoti ginklus, bylas ir t.t., visi
veiktų pagal patvirtintus tipinius planus. Galiu pasakyti, kad rugpjūčio 20-21 dienomis, paaiškėjus,
kad pučas žlugo, kai kur prasidėjo saviveikla, patriotų vaidinimas. Pavyzdžiui, transporto policija
staiga suskato vežti slėpti ginklus, dar kai kas…
Tomis dienomis rašiau savotišką dienoraštį, fiksavau kiekvieną skambutį, kiekvieną
apsilankymą pas mane, tad puikiai atsimenu, kad iš Lietuvos valdžios pusės nebuvo jokio spaudimo
ar abejonių mūsų pozicija ir veiksmais. Užtat buvo gana didelis spaudimas iš kitos pusės:
reikalavimai vykdyti GKČP nutarimus, grasinimai… Konkrečiai, ant mūsų bandė „užvažiuoti“
generolas O.Pikauskas, kiti aukšto rango kariškiai…
Be abejonės, buvo, matyt, ir tokių žmonių, kurie nelabai buvo patenkinti vykstančiais
Lietuvoje procesais. Tai iš dalies liudija išėjimas į pensiją žlugus pučui, prašymai pervesti dirbti į
kitas valstybes. Tačiau tiek politinė, tiek moralinė sistemos nuostata buvo tokia, kad joks pučas
negalėjo išmušti iš vėžių, jokios grupelės pasitraukimas, kaip atsitiko sausio mėnesį su dalimi
OMON-o, negalėjo padaryti įtakos mūsų apsisprendimui“.
Kur kas kritiškiau tas kelias dienas vertina Liutauras Vasiliauskas:
„Į klausimą, kas ką veikė ir kur buvo tomis dienomis, atsakyčiau gana aptakiai: kažkodėl tie
žmonės, kurie turėjo vykti į tam tikrą vietą, kažkur dingdavo. Tai atrodydavo keistai… Kas dėl
įsakymo atgaline data ir kitų neaiškumų, galiu pasakyti tik tiek, kad vidaus reikalų ministerija „po
Misiukonio“ buvo jau nebe ta, „iki Misiukonio“, žmonės viso labo yra tik žmonės, jie daugiau
susimąstė apie save, savo likimą.
Kas dėl tos kolegijos, prisimenu, kad kalbėjau apie aiškesnę, ryžtingesnę poziciją, bet tai
buvo balsas tyruose. Apskritai nevertėtų turėti iliuzijų, esą tose kolegijose sprendžiama kažkas
rimta. Paprastai sprendimai gimsta „kuluaruose“, kolegija tik įgarsina juos arba truputėlį
paredaguoja“.
Panašių minčių pagimdo ir l.e. ministro pareigas P.Liuberto 1991.08.22 pasirašytas
įsakymas Nr.357 „Dėl LR VRM policijos ir kitų vidaus tarnybos pareigūnų atšaukimo iš atostogų“:
„Ryšium su tarnybiniu būtinumu
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įsakau:
1. Atšaukti iš atostogų policijos bei vidaus tarnybos pareigūnus nuo 1991 m. rugpjūčio 19
d.
2. Lietuvos Respublikos VRM tarnybų, padalinių bei vidaus reikalų įstaigų vadovams
atostogų pažymėjimuose atžymėti atvykimo į tarnybą datą.
3. Likusią atostogų dalį pareigūnams suteikti sutinkamai su tarnybos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų sistemoje Statutu“.75
Kaip matome, įsakymas visiškai teisingas, adekvatus situacijai. Tik štai sunkoka suprasti,
kodėl pareigūnai buvo atšaukiami iš atostogų nuo rugpjūčio 19 dienos, jei įsakymas pasirašytas jau
rugpjūčio 22-ąją, kai pučas visiškai žlugo…
Klausantys prisiminimus apie tų dienų įvykius apskritai susidaro įspūdis, kad tam tikro
blaškymosi, pasimetimo, situacijos neaiškumo daugiau būta centre, t.y. pačioje Vidaus reikalų
ministerijoje, o ne teritorinėse įstaigose. Gal aukštame lygyje ir atsakomybė didesnė, o gal sostinėje
daugiau yra ką prarasti, kas dabar žino?..
Vytautas Grigaravičius:
„Alytuje tomis dienomis padėtis buvo labai įtempta. Dar prieš pučą miesto taryba nusprendė
perkelti kitur tarybinių karių kapines, o toje vietoje atstatyti Laisvės paminklą. Desanto pulko
vadovybė aršiai priešinosi tam, pastatė prie kapų savo apsaugą ir neleido darbininkams su technika
atlikti savo darbą. Tad bendrauti su kariškiais tapo labai sunku, juolab jie žinojo, kad nuolat sekame
juos, fiksuojame visus veiksmus, technikos judėjimą ir pan. Aišku, jie buvo tuo nepatenkinti. Pučo
metu desantininkai iš Alytaus buvo perkelti į sostinės Šiaurės miestelį, kur intensyviai ruošėsi
parlamento šturmui. Gaudavau iš ten informaciją apie desantininkų kovinės parengties pratybas:
pavyzdžiui, jie buvo mokomi mėtyti peilius į skydus su V.Landsbergio atvaizdu. O sugrįžo į Alytų
nuleidę galvas, jų nuotaika buvo prasta – suprato, kad tai viskas…“
Prasidėjus pučui, Vilniuje bei Kaune buvo užimtos tarpmiestinės telefonų stotys (tačiau ryšys
nebuvo išjungtas). Prie įvažiavimų į Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Jonavą bei kitus miestus pradėjo
patruliuoti kariškiai su šarvuota technika. Kitur (kaip, pavyzdžiui, Kupiškyje) kariškių vadai iš karto
pareiškė nekonfrontuosią su vietine valdžia, nesiėmė jokių veiksmų. Iš kiek ryškesnių incidentų,
užfiksuotų tomis rugpjūčio dienomis, paminėtinos nebent kelios autoavarijos, kai automobiliai
susidūrė su karine technika bei vienas KAD darbuotojas, gavęs į nosį nuo omonininkų vienoje
sostinės valgykloje.
Romasis Vaitekūnas:
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 2, Arch. Nr.N-11, Inv.Nr.1228, 10 tomas.
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„Išgirdau apie pučą per radiją automobilyje rugpjūčio 19 d., apie 7 val. ryto. Tuomet
atostogavau, važiavau asmeniniais reikalais į Pakruojo rajoną. Iš karto supratau, kad atostogos
baigėsi, jokio įsakymo man nereikėjo, mano vieta buvo kolektyve. Grįžęs į komisariatą surinkau
vadovus ir sužinojau, kad Vilniuje yra kažkokio nerimo dėl Šiaulių komisariato, konkrečiai, dėl
Vaitekūno pozicijos. Pasirodo, kažkas pasistengė informuoti patį V.Landsbergį, esą R.Vaitekūnas
neišduoda ginklų norintiems ginti Lietuvą, o ginkluoja palaikančius pučą pareigūnus. Iš VRM
paskambino generalinio komisaro pavaduotojas L.Vasiliauskas, atseit, kas ten pas tave darosi?
Sakau, atsitokėkite, kolegos, apie ką kalbama? Atvažiuokite į Šiaulius, savo akimis pamatysite, kad
visos tos kalbos – gryna dezinformacija.
Bet ir nekreipti dėmesio į tokius kaltinimus negalėjau, todėl iškart nuvykau pas tuometinį
Šiaulių miesto merą K.Šavinį, paprašiau skubiai sukviesti miesto valdžią ir išsiaiškinti dėl tos
dezinformacijos. Tyrimas parodė, kad informacija AT pirmininkui buvo pateikta iš SKAT Šiaulių
štabo, kuriame buvo įsidarbinęs toks Daunoravičius, anksčiau dirbęs policijoje, patrulių tarnybos
inspektoriumi. Buvome jį pagavę, kai naktį patruliuodamas jis pasisavino vogtas odas iš „Stumbro“
gamyklos. Iš tarnybos Daunoravičių atleidome, jį, turintį aukštąjį išsilavinimą ir šiaip nekvailą
žmogų, mielai priėmė į savo gretas savanoriai. Taigi tą pačią dieną išsiaiškinome, kad buvęs kolega
ar tai keršydamas, ar dėl kitų priežasčių pametėjo šią informaciją štabo vadui, o tas perdavė ją
toliau. Štabo vadas patvirtino tai miesto vadovams.
Šiaip tomis dienomis dirbome derindami visus veiksmus su Vidaus reikalų ministerijoje
įsteigtu štabu. Beje, man tada labai padėjo du rusų kariškiai, su kuriais buvo nustatyti geri
asmeniniai kontaktai. Jie operatyviai informuodavo, kokių veiksmų bus imtasi iš kariuomenės pusės,
pavyzdžiui, perspėjo, kad desantininkai užims Šiaulių televizijos bokštą, bet patarė neprovokuoti
situacijos, esą po dviejų trijų valandų kariškiai pasitrauks. Iš tikrųjų, desantininkai užėmė tą bokštą
(net ne pagrindinį, o atsarginį, greičiausiai tik suvaidindami „aktyvią“ veiklą), o po kelių valandų
pasitraukė.
Tuomet dislokuotoje Lietuvoje TSRS kariuomenėje iš tiesų buvo didžiulis chaosas. Padėtis
buvo nuolat kaitinama, kariškiai dažnai kreipdavosi į mus dėl grasinimų susidoroti su jais, jų
šeimomis, prašė sustiprinti patruliavimą, įvykių kontrolę. Susitikdavome su jais, vykdavome į
susirinkimus, kaip galėjome raminome, kad tas fonas iš tikrųjų nėra toks pavojingas, kaip jiems
atrodė. Be abejo, būta tam tikrų kariškių užpuolimo faktų, tačiau maksimaliai stengėmės valdyti
situaciją.
Šiaulių karinė įgula buvo viena didžiausių Lietuvoje, aplink miestą sukoncentruotos rimtos
pajėgos, pačiame mieste gyveno daug kariškių šeimų. Tad teko nemažai laviruoti, palaikyti ryšius su
įgulos vadovybe, kad galėtume spręsti gana aštrius klausimus, pavyzdžiui, kai buvo ketinama žlugus
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pučui sulaikyti einantį įgulos vado pareigas pulkininką Iliuchiną (Klaipėdoje jau buvo sulaikytas
įgulos vadas Černychas).
Prisimindamas tuos laikus galiu tvirtai pareikšti, kad Šiaulių policijoje tuomet nebuvo jokio
dvilypumo, su vadovais – A.Songaila, B.Lazutka, A.Vilbiku ir kitais puikiai sutardavome, apskritai,
visas kolektyvas buvo darbštus, vieningas. Kartais ir mane gindavo miesto savivaldybėje,– toji, kaip
ir visa valdžia, buvo dešiniosios pakraipos, o mane laikė kairuoliškų pažiūrų, nors tikrai buvome ir
jautėmės depolitizuoti, tik neteisybės niekada netoleruodavau. O iš esmės su miesto valdžia
sutardavome gerai, turbūt daugiausia tuometinio mero K.Šavinio dėka. Mat, nepaisant jo politinės
orientacijos, jis niekada neprarado padorumo, buvo racionalus, dalykiškas, stengėsi visus klausimus
spręsti nešališkai, be emocijų. Atitinkamai elgėsi ir mero aplinka“.
Jau rugpjūčio 21 d. vakare tapo aišku, kad paskutinis praeities pasispardymas nepasiekė
tikslo ir vargu ar kada pasieks. Iš TSRS karinės mašinos ratų tarsi išleido visą orą. Įdomiausia, kad
ne tik perkeltine, bet kai kur ir tiesiogine prasme.
Robertas Guščia, 1991 metais – Vilniaus m. VPK Patrulių tarnybos rinktinės būrio vadas,
inspektorius:
„Iškart po pučo įvyko konfliktas su kariškiais. Mes su inspektoriumi Andrejumi Šildiajevu ir
kitais policininkais budėjome Vilniaus centre, netoli buvusių KGB rūmų. Staiga pamatėme, kad iš
kitos pusės bando išvažiuoti kariškių sunkvežimis GAZ-66. A.Šildiajevas pareikalavo vadovavusio
kareiviams leitenanto parodyti gabenamą krovinį. Leitenantas atsisakė ir kažką liepė kareiviams, tie
atsuko į mus automatus. Leitenantas tuo metu įšoko į kabiną, sunkvežimis pradėjo važiuoti.
Bandydamas sustabdyti sunkvežimį ir patikrinti krovinį A.Šildiajevas iššovė kelis kartus iš automato
į ratus, tačiau nepataikė. Tada šokome į savo patrulinę mašiną ir pradėjome vytis kariškius.
Pasivijome juos jau Kalvarijų gatvės pradžioje, paleidome kelias serijas į ratus ir peršovėme
padangas. Sunkvežimis sustojo, perbalęs leitenantas parodė krovinį: kėbule buvo tik kažkokie
baldai. Tuomet palydėjome kariškius nuleistais ratais iki Šiaurės miestelio ir paleidome“.

Už šiuos ryžtingus veiksmus Vilniaus m. VPK Patrulinės tarnybos rinktinės inspektorius
A.Šildiajevas buvo apdovanotas 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. Bet, deja, rugpjūčio įvykiai
vis dėlto nusinešė vieną gyvybę…
Tai atsitiko per incidentą prie Aukščiausiosios Tarybos pastato rugpjūčio 19 d. Tuomet
pasižymėjo penki Greito reagavimo rinktinės „Aras“ pareigūnai, kurie už tai buvo apdovanoti 5-ojo
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinais: laikinai einantis komisaro pareigas Juozas Dičiūnas, policininkas
Arūnas Buivydas, policininkas Algis Gerulis, policininkas Valdas Jauga ir policininkas
stažuotojas Rimas Mikalajūnas.
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1991 m. rugpjūčio 19 d., Maskvoje prasidėjus pučui, jie budėjo prie Lietuvos AT pastato.
Vyresnysis policininkas Rimas Mikalajūnas taip pasakojo apie įvykį:
„Staiga matome: privažiuoja UAZ su mėlynais švyturėliais. Mums dingteli: policija.
Žiūrime, prie automobilio prišoko Krašto apsaugos pareigūnai, o šis nesustojo ir nuvažiavo tilto
link. Ten apsisuko ir atvažiuoja atgal. Tada ir atsikvošėjome: prie vairo sėdi ginkluotas vyriškis
TSRS karine uniforma. Tiesa, mums pareikalavus jis sustabdė automobilį, prišokome, atidarėme
galines dureles ir viduje pamatėme dar penkis kariškius. Spėjau pamatyti, kad bent vienas iš jų turi
automatą AKM su duslintuvu. Liepėme jiems išlipti iš automobilio, jie atsisakė. O aplink žmonių,
atėjusių ginti parlamentą, minia. Nutarėme „išrūkyti“ kariškius iš automobilio, įmesdami į vidų
sprogstamuosius paketus. Sprogimo banga sviedė A.Buivydą į šalį, jis griuvo ir prarado sąmonę. Du
kariškiai išlipo. Girdžiu, kaip karininkas šaukia vairuotojui: „Junk variklį, bandysim prasiveržti prie
upės“. Automobiliui pajudėjus, iš pradžių šaudėme į orą, paskui, matydami, kad automobilis tolsta,–
į padangas. UAZ-ui įsirėžus į betono blokus iš jo iššoko karininkas ir puolė bėgti, šaukdamas
„Šausiu, užmušiu!“ Daug šaudyti negalėjome,– tarp mūsų ir bėglio nemažai beginklių žmonių“…

Tuomet per susišaudymą žuvo krašto apsaugos savanoris A.Sakalauskas.
Spauda tuomet šitaip pateikė įvykį prie Aukščiausiosios Tarybos: esą, iš kariškių automobilio
pradėjo šaudyti, metė sprogstamuosius paketus, dėl to savanoriai atsakė ugnimi, sužeidė tris
užpuolikus, o vieną jų (A.Batraką) sulaikė. Taip pat buvo pranešta, jog savanoris A.Sakalauskas
buvo nukautas iš seno pavyzdžio Kalašnikovo automato.
Čia reikėtų atkreipti dėmesį į dar vieną detalę: buvo nustatyta, jog kariškių grupė, pasiklydusi
prie AT rūmų, priklausė „specnazui“ (specialiosios paskirties daliniui). O „specnazas“ niekaip
negalėjo būti ginkluotas senais automatais (apie tai liudija ir R.Mikalajūno paminėtas AKM su
duslintuvu), kurių, beje, kaip tik turėjo savanoriai. Taigi, kieno kulka pakirto ugnies linijoje
atsidūrusį savanorį, nei tada, nei vėliau nebuvo akcentuojama…Tiesa, praėjus lygiai metams po šio
įvykio buvęs Generalinės prokuratūros prokuroras A.Astaška spaudoje rašė: „Tardymas (…)
negalėjo nustatyti, kuriuo ginklu buvo nušautas A.Sakalauskas“, nes disponavo tik A.Batrako
automatu ir įvairiausiomis gilzėmis, o kulka praėjo kiaurai per kaklą“. Autorius taip pat rašo:
“Galimas daiktas, kad (…) A.Sakalauskas (…) per neatsargumą pateko į kryžminės ugnies zoną.
A.Sakalausko neatsargumą paaiškinčiau tuo, kad žuvimo momentu, kad ir kaip nemalonu tai
pripažinti, jis buvo neblaivus“…76
Tiesa, kiek vėliau, 1991 m. rugpjūčio 30 d. tuometinis SKAT štabo viršininkas J.Gečas
interviu „Lietuvos aidui“ paskubėjo apkaltinti policiją, esą pagrindinė nelaimės priežastis – jos
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pareigūnų neveiklumas (kitais duomenimis, patiems savanoriams, paskubėjusiems atšvęsti Lietuvos
pergalę, nederėjo lakstyti kur nereikia). Šias J.Gečo mintis nedelsiant paneigė KAD direktorius
A.Butkevičius ir einantis vidaus reikalų ministro pareigas P.Liubertas, viešai pareiškę, jog „šiomis
dramatiškomis, tačiau kupinomis vilties dienomis, kai mūsų akyse gimsta nepriklausoma Lietuvos
valstybė – pasaulio šalių bendrijos narė, labai svarbus mūsų susitelkimas, vienybė… Negalima
Lietuvos žmonių skirstyti į daigiau ar mažiau nuveikusius nepriklausomybės labui… Todėl šiomis
dienomis nepagrįsti priekaištai vieni kitiems, nuoskaudų prisiminimas, senų žaizdų aitrinimas gali
tapti bene didžiausia kliūtimi įtvirtinant mūsų bendrus siekius. Sąmoningi ar nesąmoningi mėginimai
apjuodinti Krašto apsaugos departamento, Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos darbuotojus,
policininkus, sukiršinti juos tarpusavyje gali sukelti tarp šių tarnybų darbuotojų, ginančių Lietuvos
valstybę ir jos žmones, nepasitikėjimo ir įtarumo atmosferą.
Kreipiamės į Lietuvos Respublikos KAD, SKAT, policijos, kitų tarnybų darbuotojus, o taip
pat žurnalistus su prašymu šiuo sudėtingu mūsų Tėvynei metu jausti atsakomybę prieš jos gynėjus –
pareigūnus bei visus Lietuvos žmones, kurie negailėdami sveikatos ir net gyvybės gina tai, ką mes
taip sunkiai iškovojome“.77
Deja, ir po tokio vadų kreipimosi konfliktų tarp policijos pareigūnų ir karių pasitaikydavo
gana dažnai. Bet apie tai – vėliau…
1991 m. rugpjūčio 21 d., galutinai žlugus GKČP pučui ir promaskvietiškoms jėgoms skubiai
nešant kudašių iš dar sausio mėnesį užgrobtų pastatų, Lietuvos policijai teko spręsti svarbią užduotį
– paimti saugoti kariškių ir kolaborantų apleidžiamus objektus. Šiuo tikslu, kaip ir prieš pusmetį,
buvo įsteigtas laikinasis VRM štabas, koordinavęs visų padalinių veiksmus. Tą dieną į pagalbą
sostinės policijai vėl buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų šalies rajonų. VRM materialinio
aprūpinimo tarnybos pastangomis visi buvo aprengti nauja uniforma.
Didžiausias krūvis teko Vilniaus m. VPK patrulinės tarnybos 2-ojo bataliono pareigūnams ir
LPA kursantams, kurie ryžtingai, sklandžiai perėmė iš besitraukiančių kareivių daugelį svarbių
valstybinių objektų, tarp jų Spaudos rūmų, TVR komiteto pastatus, kur gausiai susirinkę žmonės
įteikdavo policininkams puokštes gėlių. Skubėdami pasitraukti, kariškiai net pamiršdavo nukabinti
nuo paliekamų pastatų raudonąsias vėliavas, kurios tuoj pat buvo keičiamos į trispalves. Čia pat
buvęs AT deputatas R.Valatka sakė: „Aš seniai žaviuosi Lietuvos policija ir kaip deputatas, ir kaip
paprastas pilietis. Tiek sausio mėnesį, tiek dabar ji buvo pirmose gretose kaip vienintelė reali,
ginkluota jėga, nepasidavė jokioms provokacijoms. Svarbiausia, pasikeitė pati jos samprata. Darbas
tik pradėtas. Dar reikės labai daug padėti policijai ir materialiai, ir ruošiant specialistus, ir transportu.
Bet, kartoju, labai malonu, kad ji parodė tokį aukštą sąmoningumą“.
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O tomis rugpjūčio dienomis paskutinę raudonąją vėliavą, plazdėjusią virš LKP (TSKP) CK
pastato, 21-osios dienos vakare savo rankomis nukabino taip pat policijos pareigūnas, atvykusio
perimti pastatą „Aro“ rinktinės būrio vadas inspektorius Romualdas Bieliauskas.

1991 metų rugpjūčio 23 d. Raudonąją vėliavą nuo LKP CK pastato nuima „Aro“
pareigūnas R.Bieliauskas.
Politiniai tų rugpjūčio dienų įvykių ir jų pasekmių ne tik TSRS ar Lietuvai, bet ir visam
pasikeitusiam pasauliui, įvertinimai – atskira tema. Svarbu, kad ir nuo Lietuvos VRM pečių
nuriedėjo beveik dviejų konfrontacijos su Maskva metų našta, atsirado perspektyvų naujam požiūriui
į gyvenimo realijas, naujų, dalykiškų santykių užmezgimui.
Prisimena Liutauras Vasiliauskas:
„Praėjus vos porai dienų po pučo Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministras
V.Baranikovas pakvietė į Maskvoje vyksiantį pasitarimą buvusių sąjunginių respublikų VRM
vadovus. Nors buvome nepriklausomi, nutarėme vis dėlto dalyvauti stebėtojų teisėmis, be to, nebuvo
jokio reikalo pyktis su Rusijoje laimėjusia B.Jelcino valdžia. Todėl buvo priimtas saliamoniškas
sprendimas nusiųsti ne paties aukščiausio rango pareigūną, bet būtinai vilkintį naują Lietuvos
policijos uniformą, su mūsų skiriamaisiais ženklais. Teko vykti man. Nuskridęs į Maskvą pirmiausia
turėjau prisistatyti tuometiniam ambasadoriui Rusijoje E.Bičkauskui ir kartu su juo dalyvauti
minėtame pasitarime. Visos kelionės metu stebėjau, kokį efektą aplinkiniams daro mano uniforma,
kaip į mane žiūrėjo žmonės lėktuve, rusų pasieniečiai Šeremetjevo-2 oro uoste…
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E.Bičkauskas skyrė man automobilį diplomatiniais numeriais, o pats vykti negalėjo, tik
patarė nedalyvauti priimant bet kokius sprendimus, tik stebėti. Dar bijojau, kad gali neįleisti į VRM
pastatą, tad dėl visa ko pasiėmiau ir seno pavyzdžio pažymėjimą su „kopūstu“. bet pasitikęs mane
karininkas pasakė, kad dėl visko informuotas, ir be jokių problemų patekau į pasitarimo „prieangį“,
kur jau būriavosi visų respublikų VRM vadovai. Man vos įėjus stojo mirtina tyla, po to, sužinojus,
jog esu Lietuvos VRM atstovas, prasidėjo šurmulys. Visi puolė čiupinėti uniformą, ženklus, teiravosi,
iš kokios valstybės mes juos gavome. Dar labiau nustebo man pasakius, kad šią uniformą sukūrėme
ir pasigaminome patys. Jaučiausi kaip koks top-modelis. Prasidėjus pasitarimui ministras
V.Baranikovas apžvelgė mane, po to pagarbiai pasisveikino ir pasisodino šalia savęs. Pasitarimas
vyko sklandžiai, jis buvo viso labo konsultacijų lygmens, nieko nereikėjo pasirašinėti, tad jam
pasibaigus iš karto paskambinau E.Bičkauskui, nuraminau. Tiesa, man irgi buvo suteikę žodį,
pasakiau, kad mes visada pritarsime bendradarbiavimui, tačiau tik kaip lygiaverčiai partneriai ir tik
pasirašius atitinkamus tarpvalstybinius dokumentus. Po to buvo įspūdingi pietūs, kur teko pasakyti
„apvalų“ tostą. O uniformos dėka tapau dar ir TV „žvaigžde“: jau grįžęs į Lietuvą pamačiau pats
save žinių laidoje „Vremia“…“
Apie tokį svarbų Lietuvos policijos istorijoje momentą, kaip naujos uniformos atsiradimas,
vėliau žiniasklaidai pasakojo jos autorė, Vilniaus modelių namų dailininkė modeliuotoja Rima
Karpavičienė.
„VRM vadovybė, užsakiusi sukurti naują policijos uniformą, paliko mums visišką kūrybos
laisvę, kartu aptarėme tik asortimentą. VRM pageidavo, kad uniforma atitiktų pasaulinės mados
standartus… Kūrėme vadovaudamiesi savo pilietine pozicija: kokį aš norėčiau matyti policininką…
Ilgokai vargome, kol išrinkome spalvą. Labai norėjau atsiriboti nuo tarybinės milicijos, juoda
spalva žmonėms primena SS, žalią pasiėmė miškininkai, ruda – negraži. Dabartinė spalva tikrai
originali, tokios net kataloge nebuvo. Čia galutinį žodį tarė M.Misiukonis, o įgyvendino „Drobės“
fabriko merginos. Net pavadinimą jai reikėjo sukurti, todėl pasiūliau ją vadinti „tolimo miško“
spalva.
… Neturėjau galimybės susipažinti su kitų šalių policininkų uniformomis, kita apranga. Iš
pradžių planavome, kad turėtų būti ir odinis paltas, ir lietpaltis, šilta striukė, liemenė, megztinis,
šortai. Tačiau daug ko teko atsisakyti bent laikinai…
Iškilo problemų ir kuriant švarkus. Policininkai kažkodėl nelabai jų norėjo. Todėl radome
kompromisą – švarkai bus sukišami į kelnes, o diržas segamas ant švarko…“
„Skiriamiesiems ženklams, kaip ir uniformai, buvo keliami tie patys reikalavimai: jie turi būti
gražūs ir skirtis nuo tarybinės milicijos ženklų. Policija – ne karinė, o civilinė organizacija, todėl
nusprendėme, kad antpečiuose nebus jokių skiriamųjų ženklų. Antpečiai palikti tik kaip atributas –
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vis dėlto uniforma. Norėdami atskirti tarnybinius laipsnius, pervertėme nemažai literatūros. Pagaliau
pasirinkome „paukščiukus“, tai gana paplitusi uniforminė policijos detalė pasaulyje. Juos kurdami
vadovavomės taisykle: „minimum – žvilgsnio, maksimum – informacijos“…78
Apie policijos atributikos kūrimą prisiminimais dalijosi dailininkas Romas Karpavičius:
„Nemažai ginčų kilo dėl keturkampių žvaigždučių. Nepriklausomoje Lietuvoje policininkai
iš pradžių nešiojo trikampį rombelį, vėliau – šešiakampę žvaigždutę. Bet dabar šešiakampę
žvaigždutę pasiėmė Lietuvos kariuomenė, o archyvuose pavyko rasti, kad keturkampę žvaigždutę
nešiojo pirmieji Lietuvos savigynos būriai (Lietuvos policijos užuomazga) dar Pirmojo pasaulinio
karo metais.
Ant dešiniosios rankovės policininko priklausomybės simbolis: respublikinei ar savivaldybių
policijai žmogus atstovauja. Pirmą kūrėme respublikinės policijos ženklą, buvo nemažai variantų:
siūlė ir Lietuvos žemėlapio kontūrą, ir sukryžiuotus kalavijus… Tačiau apsistojome ties Jogailos
kryžiumi. Skydas visais laikais buvo gynybos simbolis. Tokia ir policijos paskirtis… Dar sausio
mėnesį (1991 m.) buvome nuėję pas V.Landsbergį. Jis jau tada išreiškė pageidavimą, kad naujuoju
Lietuvos herbu pirmiausia pasipuoštų policija ir muitinė. Tačiau tada dar oficialus Lietuvos herbas
buvo Zikaro Vytis, kuriame Jogailos kryžius buvo raudoname fone. Kai nunešėme eskizus į VRM,
žmonės iš pradžių stebėjosi: iš kur atsirado mėlyna spalva. Turėjome aiškinti, kad tai pats seniausias,
jau nuo XIII amžiaus vidurio žinomas Lietuvos herbas…
Savivaldybių policijai pasiūlėme miestų herbus, virš kurių bus parašytas miesto pavadinimas.
Reikia juk atgaivinti ir šias tradicijas… (dėl didelių išlaidų tuo metu šio sumanymo buvo atsisakyta,–
aut.)
Kriminalinės policijos simboliu bus sidabrinis liūtas raudoname fone, padėjęs leteną ant
knygos su užrašu „Įstatymas ir teisėtumas“. Panašų ženklą nešiojo ir tarpukario Lietuvos kriminalinė
policija.
Savivaldybių policijos simboliu pasiūlėme baltą plaštaką geltoname fone. Heraldiškai balta
ranka simbolizuoja gėrį, patikimumą, pagalbą.
Viešoji policija atlieka patį juodžiausią darbą. Ji skiria tarsi du pasaulius – gėrio ir blogio.
Tad jos simboliu pasiūlėme tris sidabrinius kalavijus juodame fone.
Turės savo skiriamąjį ženklą ir „Aro“ rinktinė. Esu sukūręs du eskizus. Viename – Gedimino
stulpai su sparnais, kitame „A“ raidė su sparnais ir žaibu.
Kiek kebliau su transporto ir kelių policijos ženklais. Dėl pirmojo ženklo dar yra neaiškumų,
niekaip nesiseka sukurti kelių policijos simbolio“…79
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„Liaudies sargyboje“ 1991, Nr.41, spalio 7-13.
„Liaudies sargyboje“ 1991, Nr.44, spalio 29-lapkričio 4.
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Po 1991 m. rugpjūčio įvykių Lietuvos valdžia skubėjo įtvirtinti nepriklausomybę „de facto“,
kuo skubiau likviduoti galimo pavojaus židinius.
Iš karto po rugpjūčio įvykių LR Vyriausybė, tarpininkaujant Prancūzijos VRM, kreipėsi į
tuometinį Interpolo generalinį sekretorių Reimondą Kendalą dėl Lietuvos Respublikos priėmimo į
šią tarptautinę organizaciją. Netrukus Interpolo sekretoriatas pranešė, kad Lietuvos priėmimo
klausimas bus svarstomas įvyksiančioje Urugvajuje Interpolo generalinės asamblėjos 60-oje sesijoje.
1991 m. lapkričio 4 d. LR vėl (po tarybinio laikotarpio) buvo priimta į Interpolą („už“ balsavo 93
valstybių atstovai, „prieš“ 3, susilaikė 2).
Lietuva įsipareigojo dalyvauti Interpolo biudžeto formavime (tiesa, Lietuvai buvo taikomi
minimalūs reikalavimai) ir sukurti Lietuvos nacionalinį Interpolo biurą. Taip pat buvo susitarta su
Prancūzijos VRM, kad pastaroji 1992 m. priims 12-15 mėnesių Lietuvos policijos pareigūnus, kurie
mokysis kartu su Prancūzijos kolegomis.
… Jeigu dėl svetimos kariuomenės jau buvo daugmaž aišku – sulindę į savo dalinius,
kariškiai iki pat išvedimo iš Lietuvos niekur nebekiš snapo, OMON-o klausimas vis dar liko atviras.
Jie – vietos gyventojai, turi čia namus, šeimas, tad kaip jie elgsis? Ir kaip Lietuvos valdžia turėtų
pasielgti jų atžvilgiu?
Lietuvos valdžia elgėsi tvirtai, bet humaniškai, suprasdama, jog neatsargūs žingsniai gali
išprovokuoti nereikalingą kruviną konfliktą. Aukščiausioji Taryba, Vyriausybė, VRM ir prieš tai ne
kartą kreipėsi į omonininkus, ragindamos sudėti ginklus, pradėti dialogą, siūlė vadinamąjį „nulinį
variantą“. Visi šie pasiūlymai liko neišgirsti. Žodis dokumentams:
„1991.08.21. TSRS vidaus reikalų ministrui.
… tuo pačiu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nereaguojate į Respublikos ministro pirmininko
rugpjūčio 21 d. telegramą dėl TSRS VRM kontrolės ir atsakomybės už Vilniaus OMON
veiksmus“…
„1991.08.21. TSRS vidaus reikalų ministrui B.Pugo.
… Respublikos teritorijoje be kontrolės funkcionuoja ir veikia TSRS VRM OMON…
Siūlome… vietoje kontroliuoti OMON veiksmus“.
„1991.08.22. Vilniaus motorizuotųjų šaulių dalinio vadui V.Frolovui.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipiasi į Jus, kaip į pareigūną, atsakingą už kariškių
veiksmus Lietuvos Respublikoje, su atkakliu prašymu imtis pačių skubiausių priemonių uždrausti
beprotiškus TSRS VRM OMON veiksmus.
TSRS VRM, OMON vadovybė atmeta mūsų pasiūlymus. Tikimės, jog mūsų bendri
veiksmai, Jūsų atsakomybė sustabdys galimą kraujo praliejimą“.
„1991.08.22. TSRS VRM vidaus kariuomenės divizijos vadui N.Mironenko.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipiasi į Jus imtis pačių skubiausių priemonių uždrausti
beprotiškus TSRS VRM OMON veiksmus.
OMON aprūpinimas šarvuočiais, kulkosvaidžiais, kitais šaunamaisiais ginklais iš Jūsų
vadovaujamos divizijos rezervų leidžia prieiti išvadą, kad Jūs nesuinteresuotas padėties
normalizavimu.
Tuo pačiu metu siūlome Jums užimti aktyvią poziciją apribojant OMON veiksmus…
Informuojame, kad Jūsų sprendimas bus praneštas TSRS Vyriausybei“.
Rugpjūčio 24 d. buvo parengtas ir „Susitarimo tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
TSRS VRM protokolo“ projektas. Jame buvo numatyta:
1.

Nedelsiant (iki 1991 m. rugpjūčio 24 d. 21 val.) išformuoti TSRS VRM OMON

padalinį, dislokuotą Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2.

Inventorizuoti ir užantspaudoti TSRS VRM OMON padalinio šaunamuosius ginklus,

Lietuvos Respublikos VRM užtikrinti jų saugumą.
3.

Sudaryti komisiją TSRS VRM OMON narių užimtumo bei socialiniams buitiniams

klausimams spręsti…
4.

TSRS VRM garantuoja… kontroliuoti asmenų, savavališkai palikusių TSRS VRM

OMON, veiksmus, grąžinti jų pagrobtus ginklus bei turtą, grąžinti Lietuvos Respublikos VRM
užgrobtus pastatus, turtą, technines priemones.
5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsipareigoja užtikrinti buvusių TSRS VRM OMON

narių, taip pat jų šeimų socialines ir pilietines teises.
Šalys pažymi, kad šis įsipareigojimas neliečia TSRS VRM OMON narių, padariusių
kriminalinius nusikaltimus. Tokių asmenų atsakomybės klausimus spręs Lietuvos Respublikos
Generalinis prokuroras“.
Šį protokolą TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas (ministras B.Pugo, kaip pamename,
nusišovė) N.Demidovas atsisakė pasirašyti. Todėl kitą dieną, rugpjūčio 25-ąją, TSRS VRM buvo
išsiųsta tokia LR Vyriausybės telegrama:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė su nerimu ir susirūpinimu kreipiasi į Jus (naujuoju TSRS,
o vėliau RF vidaus reikalų ministru buvo paskirtas V.Baranikovas, 1993 m. palaikęs R.Chasbulatovo
ir A.Ruckojaus maištą prieš B.Jelciną. Buvo amnestuotas, mirė 1995 m.,– aut.) su atkakliu prašymu
įtikinti Vilniaus karinio garnizono vadovybę kuo greičiau išspręsti TSRS VRM OMON klausimą…
Generolo Demidovo sąmoningas delsimas didina pavojingą įtampą…“ (plačiau apie tai
dokumentinėje apybraižoje „Vilniaus OMON-as. Iki ir po viduržiemio“, Vilnius, „Gairės“, 2001.).
LR Vyriausybė ėmėsi ir kitų žingsnių. Pavyzdžiui, buvo priimtas 1990 m. rugpjūčio 26 d.
nutarimas Nr.360, kuriuo dar kartą visiems TSRS VRM, KGB, OMON bei vidaus kariuomenės
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pareigūnams, nepadariusiems kriminalinių nusikaltimų, buvo garantuojama galimybė gyventi ir
dirbti Lietuvoje.
Rugpjūčio 28 d. Aukščiausiojoje Taryboje įvyko brifingas, kuriame buvo pranešta apie tai,
jog omonininkai traukia namo persirengę civiliais rūbais. Taip pat informuota, jog vidaus reikalų
ministro pavaduotojas J.Matonis buvo susitikęs su TSRS VRM pareigūnais, kurie siūlė „nulinį“
variantą, t.y. „visi OMON-o kariai išsiskirsto, jei Lietuva pažada jų nepersekioti“. Jiems buvo
atsakyta, kad Lietuvos VRM neturi galimybių skelbti amnestiją, dėl to buvo pasiūlyta kreiptis į AT ir
atgailauti.
To nebuvo padaryta, todėl netrukus omonininkams buvo iškelta daugiau nei 30 baudžiamųjų
bylų, kurias tyrė Lietuvos generalinė prokuratūra.80
Tai, kad Lietuvoje buvo skubama išrauti bet kokias galimos nesantaikos, kolaboravimo su
antilietuviškomis jėgomis šaknis, visiškai natūralu ir suprantama. Tačiau kai kuriais atvejais „kartu
su vandeniu buvo išpilamas ir kūdikis“: kertant socializmo liekanų miškus skiedros lietė ir kai
kuriuos vidaus reikalų sistemos pareigūnus, paprasčiausiai vykdžiusius savo funkcijas. Kaip pavyzdį
pateiksime skaitytojams porą tipiškų istorijų.
1991 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos Sąjūdžio Mažeikių rajono taryba nusiuntė pirmininko
S.Zako pasirašytą raštą Lietuvos VRM ir Lietuvos Sąjūdžio Tarybai, kuriame rašė:
„Remiantis 1991 m. rugpjūčio 26 d. protokolu Nr.30 reiškiame nepasitikėjimą Mažeikių raj.
Policijos komisarui inspektoriui J.Adomaičiui. Jis reikalaujant dalyvavusiems prie Mažeikių
LKP/TSKP būstinės nepatikrino Panevėžio LKP volgos, pareiškęs, kad į politiką nesikiša (kas
vežama mašinoje, neaišku), pasakęs vairuotojui greičiau dink, suteikė galimybę pabėgti“.
Einančio ministro pareigas J.Matonio nurodymu VRM Policijos departamento štabo kadrų
skyriaus komisaras inspektorius A.Padolskis atliko dėl minėto įvykio tarnybinį patikrinimą. Jo
pasirašytoje 1991 m. rugsėjo 30 d. pažymoje teigiama:
„… Laiške nurodyti faktai buvo patikrinti išvykstant į vietą. Nustatyta, kad š.m. rugpjūčio 22
d. apie 13.30 val. į PK budėtojų dalį kreipėsi LKP Mažeikių RK I-asis sekretorius ir prašėsi policijos
pagalbos. Budėtojo aiškinimu, kad užblokuota mašina ir kažką tai norima sudeginti. Komisaro
nurodymu pasiaiškinti aplinkybes vietoje buvo pasiųsti kriminalinio tyrimo sektoriaus pareigūnai –
komisaras inspektorius J.Adomaitis ir vyr. inspektorius V.Nemniasevas. Nuvykę prie Respublikos
gatvėje Nr.20 esančio bendrabučio, kuriame įsikūrusi ir rajono LKP (SSKP) organizacija, pamatė
20-ies žmonių grupę, apsupusią automašiną GAZ-24 „Volga“ ir šalia jos degantį laužą, kuriame
liepsnojo kažkokie popieriai. J.Adomaitis pasidomėjo, kodėl vidury kelio deginamas laužas, kažkas
iš susirinkusiųjų paaiškino, kad stovinti „Volga“ yra Panevėžio m. LKP (SSKP), kuria norėta išvežti
proklamacijas, dėl to būtina automašiną su joje esančiais žmonėmis sulaikyti. J.Adomaitis
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susirinkusiems paaiškino, kad neturi jokio teisinio pagrindo juos sulaikyti, o proklamacijos policijos
nedomina, nes tai politikų reikalas. Policija yra depolitizuota ir į politiką nesikiša. J.Adomaitis taip
pat atkreipė susirinkusiųjų dėmesį, jog proklamacijas, jeigu jos turi svarbią reikšmę, negalima
deginti, o sudarius komisiją, reikia jas apiforminti kaip daiktinius įrodymus. Besišnekant, „Volga“ su
ten esančiais žmonėmis nuvažiavo. Laužas užgeso, žmonės palengva išsiskirstė. Policijos pareigūnai
grįžo į komisariatą ir apie aplinkybes pranešė komisarui Č.Čyžui.
Tyrimo metu J.Adomaitis nuoširdžiai aiškino įvykio aplinkybes. Savo veiksmus
argumentavo kaip įstatymų rėmų laikymąsi bei nurodymo ar nutarimų dėl LKP (SSKP)
organizacijos veiklos Lietuvoje nutraukimo nebuvimo. Gavus VRM bei Generalinio prokuroro
nurodymus dėl LKP veiklos nutraukimo, jos turto inventorizavimo, J.Adomaitis atsakingai vykdė
jam pavedamas užduotis.
Vyriausybė bei Aukščiausioji Taryba sprendimus dėl LKP (SSKP) uždraudimo priėmė
rugpjūčio 22 d., t.y. kaip tik tą dieną, kai įvyko tiriamos aplinkybės. Iki to momento PK jie nebuvo
žinomi. Pirma telegrama Nr.187/1589 bendro pobūdžio – apie asmenis, prisidėjusius prie perversmo,
informavimą, turto bei dokumentų apsaugą – gauta rugpjūčio 22 d. apie 20 val., kita – 187/1685, tik
rugpjūčio 23 d. apie 18 val.
Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, manyčiau:
1.

Savo veiksmais komisaras inspektorius J.Adomaitis nepažeidė galiojančių įstatymų bei

tuo metu esančių VRM vadovybės nurodymų. Vertinant situacijos sudėtingumą politine prasme,
rezonansą visuomenėje, komisarui inspektoriui J.Adomaičiui nurodyta ateityje būti profesionaliai
lankstesniam.
2.

Apie tyrimo rezultatus informuoti pareiškėją.“
Šios pažymos,– berods, maksimaliai objektyvios ir teisingos, viršuje – J.Matonio rezoliucija:

„Manau, jog būtina kartu su rajono PK komisaru suderinti ir skubiai pateikti pasiūlymus dėl
J.Adomaičio tinkamumo tarnyboje. Galbūt galima panaudoti kitose pareigose“.
1991 m. spalio 24 d. raštu Nr.5/1-117 Sąjūdžio Mažeikių rajono tarybos pirmininkas
S.Zakas (per tą laiką spėjęs atsiųsti VRM dar vieną laišką tuo pačiu klausimu) buvo informuotas,
jog „atsižvelgiant į pakartotiną Jūsų pareiškimą, J.Adomaitis buvo nubaustas drausmine tvarka“. 81
Tas teisybė – 1991.10.24 J.Matonio pasirašytu įsakymu Nr.463 „Dėl drausminės nuobaudos
taikymo komisarui inspektoriui J.Adomaičiui“ pastarajam pareikštas papeikimas.
Laimė, Jonas Adomaitis – geras policininkas, puikus profesionalas, išnarpliojęs ne vieną
sudėtingą nusikaltimą, vis dėlto netapo politinės konjunktūros auka ir dar ilgai po J.Matonio
sėkmingai dirbo Lietuvos žmonių labui. O papeikimas… Na, koks gi tikras policininkas be
papeikimo?..
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O štai kita žadėta istorija:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicepremjerui Z.Vaišvilai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui P.Liubertui
Įvedus tiesioginį valdymą Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose bei Sniečkaus gyvenvietėje, ten
paskirtiems vyriausybės įgaliotiniams reikalinga suteikti veiksmingesnę paramą.
Policijos personalas minėtuose rajonuose susideda pagrindinai iš kitataučių, o netolimoje
praeityje jie aktyviai talkino jedinstveninkų mitingams ir buvo aktyvūs antikonstitucinių
autonomininkų sueigų sargybiniai. Šalčininkų rajone pučo metu buvo bandyta grįžti prie sovietinių
uniformų.
Tokiais žmonėmis Lietuvos Respublika negali pasitikėti. Šie žmonės pavojaus Lietuvai metu
gali pasielgti taip, kaip pasielgė OMON-as.
Vidaus reikalų ministerija turėtų:
1.

Peratestuoti visą minėtų rajonų policijos kontingentą ir vadovybę.

2. Nukreipti darbui į šias vietas patikimus policininkus-lietuvius ir lojalius kitataučius –
Lietuvos Respublikos piliečius, o ne omonininkų atplaišas, autonomininkų sargybinius ar asmenis,
prijaučiančius Armijos Krajovos nusikaltimams.
3.

Pasitelkti į pagalbą Krašto apsaugos departamento savanorius kaip policijos rezervą.

4. Užtikrinti, kad šių rajonų pasų stalai tiksliai vykdytų valstybės politiką – nesuteiktų
Lietuvos pilietybės asmenims, vykdžiusiems veiklą, priešišką Lietuvos Respublikai.
Lietuvių Tautininkų sąjungos vyr. valdybos narys
„Vilnijos“ draugijos vicepirmininkas
Vilniaus rajono Sąjūdžio pirmininkas
……………………..
Vilniaus rajono Sąjūdžio pirmininkui B.Railai
„Vilnijos“ draugijos vicepirmininkui E.Gečiauskui
1991.10.23 Nr.5/1-113

F.Vaitiekūnas
E.Gečiauskas
B.Raila

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija išnagrinėjo laišką dėl nepasitikėjimo
Šalčininkų ir Vilniaus rajonų bei Sniečkaus gyvenvietės policija ir dėmesingai išstudijavo laiške
nurodytus pasiūlymus.
Dėkojame, kad radote laiko ir galimybę įsigilinti į problemas, iškilusias šių rajonų policijos
komisariatams, geranoriškas pastangas bendrom jėgom jas išspręsti, ypač komplektuojant policiją
patikimais ir lojaliais Lietuvos Respublikai piliečiais.
Vilniaus rajono policijos komisariate spalio 1 dienai nesukomplektuota 35 proc. turimų etatų,
Šalčininkų rajone – 40 proc., Sniečkaus gyvenvietėje – 16 proc. Nukreipti darbui į šių vietovių
policiją Lietuvos Respublikos piliečius iš kitų rajonų nėra galimybių, kadangi dėl gyvenamojo ploto
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stygiaus negalime aprūpinti juos butais. Būtume dėkingi, jeigu rekomenduotumėte į tarnybą
policijoje tų vietovių jaunuolius, galinčius ištikimai tarnauti Lietuvos žmonėms ir Valstybei.
Procesai, vykstantys šiuose policijos komisariatuose, yra kontroliuojami.
Milicijos reorganizacijos į policiją laikotarpiu ministerijos įsakymais 5 neapsisprendę
tarnauti Lietuvos Respublikai pareigūnai buvo atleisti iš tarnybos. Be to, už aplaidų pareigų
vykdymą Vidaus reikalų ministerijos įsakymu iš pareigų atleistas Vilniaus rajono policijos
komisariato kriminalinės policijos komisaras I.Mikšta.
Viešajai tvarkai ir piliečių rimčiai užtikrinti numatytas policijos ir Krašto apsaugos pareigūnų
bendras patruliavimas.
Vidaus reikalų ministerija griežtai kontroliuoja, kad šių rajonų pasų tarnybos Lietuvos
pilietybės suteikimo klausimus spręstų vadovaujantis Lietuvos pilietybės įstatymo reikalavimais.
Jeigu bus pateikti konkretūs faktai apie policijos pareigūnų veiklą, priešišką Lietuvos
Respublikai, Vidaus reikalų ministerija pasiruošusi atlikti tarnybinius patikrinimus ir jų atžvilgiu
imtis priemonių pagal galiojančius įstatymus.
Einąs ministro pareigas J.Matonis“.82
O štai kaip tuos laikus prisimena tuometinis Vilniaus rajono PK vyresnysis komisaras
Mečislovas Poplavskis:
„Mus ne kartą mėgino kaltinti tuo, kad pas mus esą dažnai lankosi svečiai iš Lenkijos.
Dauguma mūsų rajono gyventojų – lenkai, galbūt, tai ir lėmė, kad didelę paramą – tiek materialinę,
tiek metodinę – mums teikė būtent Lenkijos policininkai, su kuriais iki šiol glaudžiai
bendradarbiaujame. Jie mokė mūsų pareigūnus, dalijosi anksčiau už mus įgyta patirtimi. Atsimenu,
tuomet vienas laikraštis gana kritiškai komentavo kolegų iš Lenkijos vizitus į Vilniaus rajoną, atseit,
„emisarai atvažiuoja“. Vadinau ir vadinu juos tiktai geros valios emisarais“…
Kliūdavo komisarams ir dėl visai, regis, menkučių priežasčių, jeigu reikalas bent pakvipdavo
politika. Štai iškalbingas šia prasme 1991.09.17 įsakymas Nr.387 „Dėl Kretingos rajono policijos
komisaro Kazimiero Jablonskio drausminio nubaudimo“:
„1991 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos priimamajame iš
Kretingos rajono policijos komisariato buvo gautas laiškas su atspaustais ant voko „LTSR“,
„DZDT“ ir „Vidaus reikalų skyrius“ rekvizitais.
Įsakau:
Už betvarkę raštvedyboje Kretingos rajono policijos komisarui Kazimierui Jablonskiui
pareikšti papeikimą.
82
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L.e. ministro pareigas P.Liubertas“.
Suprantama, toli gražu ne visų tuomet nubaustų vidaus reikalų sistemos darbuotojų
pražangos buvo per menkos arba laužtos iš piršto,– pasitaikydavo ir rimtesnių nusižengimų. Apie
vieną tokių liudija 1991.09.03 ministro pavaduotojo pulkininko leitenanto J.Matonio įsakymas
Nr.367:
„…Tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad Vilniaus m. VPK viešosios policijos 1-ojo
patrulinės tarnybos bataliono kadrų sektoriaus vyresnysis inspektorius A.Dainarovičius,
pažeisdamas nustatytą tvarką, be savo vadovybės žinios kai kurių šio bataliono darbuotojų,
perėjusių į TSRS VRM karinio dalinio 3404 Ypatingosios paskirties milicijos būrį ir atleistų iš
darbo Lietuvos VRM sistemoje už pareigūno vardo diskreditavimą, asmens bylas perdavė minėto
būrio kadrų tarnybos darbuotojams,–
įsakau:
Už netinkamą savo tarnybinių pareigų vykdymą Vilniaus m. VPK viešosios policijos 1-ojo
patrulinės tarnybos bataliono kadrų sektoriaus vyresnįjį inspektorių A.Dainarovičių pažeminti
pareigose, paskiriant į darbą, nesusijusį su kadrų tarnyba“.
Žlugus pučui pagaliau baigėsi ir nuo 1990 m. kovo 11 d. pradėta skilusios Lietuvos
kompartijos turto dalybų epopėja, kainavusi Lietuvos žmonėms daug aukų. Tai, ko nespėjo išgabenti
besitraukiantys komunistai, teisėtai atiteko Lietuvos žmonėms – galų gale, ir įsigyta buvo už jų
pinigus.
1991 m. lapkričio 15 d. einantis vidaus reikalų ministro pareigas J.Matonis pasirašė raštą
Nr.5/1-134 Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
„Vykdydami š.m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkį Nr.832p, miestų
ir rajonų policijos komisariatai paėmė savo apsaugon iš viso 299 automobilius, priklausiusius
buvusioms komunistinėms organizacijoms bei SSSR valstybės saugumo komiteto skyriams. Tame
skaičiuje:
-

86 automobilius, priklausiusius LKP (KPSS);

-

86 automobilius, priklausiusius SSSR VSK;

-

63 automobilius, priklausiusius komjaunimo organizacijai ir LJF;

-

64 automobilius, priklausiusius LDDP.
Trečdalis automobilių (108 vnt.) yra techniškai tvarkingi ir juos galima nedelsiant

eksploatuoti, likusieji reikalauja remonto. Nustatyta faktų, kai minėtų organizacijų automobiliai
buvo parduoti kitoms organizacijoms arba privatiems asmenims, o taip pat automobilių agregatų
pakeitimo bei iškomplektavimo atvejų. Kai kurie priklausę LKP (KPSS) ir VSK automobiliai
saugomi užantspauduotuose garažuose, todėl įvertinti jų techninę būklę bei sutikrinti agregatų
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numerių su registracijos dokumentais nėra galimybių. Tačiau kai kurių automobilių, priklausiusių
minėtoms organizacijoms, buvimo vietos nustatyti nepavyko. Šiuo metu policija ieško:
-

48 automobilius, priklausiusius LKP (KPSS);

-

20 automobilių, priklausiusių SSSR VSK;

-

19 automobilių, priklausiusių komjaunimo organizacijoms;

-

7 automobilius, priklausiusius LDDP.
Visi duomenys apie policijos išaiškintus bei paimtus apsaugon automobilius pateikiami

priede.
Priedas: 13 lapų“.83
Džiugu, kad ne tik dalis automobilių, bet ir šioks toks kitas turtas atiteko ir Vidaus reikalų
ministerijai. 1991 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr.5/1-59 Lietuvos Respublikos Vyriausybei, pasirašytu
ministro pavaduotojo A.Svetulevičiaus, prašoma:
„Lietuvos policijoje sukurtas naujas struktūrinis darinys – Savivaldybių policija, kuriai
patvirtinti 3 667 etatai. Respublikoje aktyviai kuriamos policijos nuovados. Šiuo metu patvirtinti 45
nuovadų etatai 17 miestų ir rajonų. Išsiplėtė kriminalinė policija.
Miestų ir rajonų policijos komisariatuose liko neišspręstas patalpų klausimas.
Vidaus reikalų ministerija prašo pavesti savivaldybėms perduoti miestų ir rajonų policijos
komisariatams likviduojamo TSRS valstybės saugumo padalinių patalpas, kurios randasi viename
pastate su policijos komisariatais“.84
Po dviejų mėnesių su panašiu prašymu į Lietuvos Respublikos Vyriausybę (raštas 1991.11.07
Nr.1/307) kreipiasi l.e. ministro pareigas J.Matonis:
„1991 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atskiru nutarimu Nr.43 sudarytas
viešosios policijos specialios paskirties dalinys „Aras“, kartu įpareigojant Vilniaus, Kauno ir
Klaipėdos miestų valdybas skirti reikalingas patalpas. „Aro“ rinktinės Kauno kuopa ir Klaipėdos
būrys turi normalias darbui ir mokymui tinkamas patalpas, kurios buvo išskirtos miestų valdybų
sprendimais. Pagrindines „Aro“ pajėgas 190 darbuotojų dislokuotame Vilniuje, Valakampiuose,
Maudyklos g. 5 esančiose tam nepritaikytose patalpose, statytose prieš 40 metų ir reikalaujančiose
kapitalinio remonto. Be to, jos toli nuo miesto administracinio centro, o tai nemaža dalimi trukdo
operatyviai vykdyti užduotis, surinkti darbuotojus pagal aliarmo signalą į padalinio dislokavimo
vietą. nepilnai pakanka vietos ginklų ir spec. priemonių saugojimui, nėra normalių sąlygų darbui ir
mokslui.
Prašome išspręsti šią problemą iš esmės ir pageidautume patalpų, atitinkančių greito
reagavimo rinktinės „Aras“ poreikius, esančių Vilniaus mieste, Savanorių prospekte 2, kuriose
dabartiniu metu dislokuotasi sovietinės armijos geležinkelio kariuomenės dalinys“.
83
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1991-1992 metais tokie epizodai buvo „Aro“ pareigūnų kasdienybė.

Prašymas buvo patenkintas su tam tikra korekcija: minėtos patalpos buvo perduotos Lietuvos
pasieniečiams, o „Aro“ rinktinė kartu su 2-uoju VRM vidaus tarnybos pulku įsikūrė buvusioje TSRS
VRM vidaus kariuomenės divizijos bazėje sostinės Sapiegos gatvėje.
Tiesa, ne visada į VRM ir Policijos departamento apetitą buvo žvelgiama taip palankiai.
Pavyzdžiui, 1991.09.25 einantis ministro pareigas P.Liubertas raštu Nr.1/279 prašė Lietuvos
Respublikos Vyriausybės:
„Sutinkamai su Vidaus reikalų ministerijos patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1991 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr.222 atlikta ministerijos padalinių reorganizacija, ko pasekoje
susikūrė Policijos departamento štabas, viešosios policijos, apsaugos policijos, kelių policijos,
transporto policijos, savivaldybių policijos valdybos bei Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba,
kurioje dirba 437 darbuotojai.
Dabartiniu metu šie padaliniai dislokuoti įvairiuose miesto vietovėse, kas apsunkina
operatyvių klausimų sprendimą.
…
Įvertinus visa tai bei tikslu sudaryti normalias darbuotojų darbo sąlygas, prašome išskirti
naujai susikūrusiam Policijos departamentui 6800 kv. m ploto administracinį pastatą“.
Dabartinis Policijos departamento pastatas sostinės Saltoniškių g. 19 buvo perduotas VRM
tik 1993 m., jame iš pradžių įsikūrė VRM Tardymo departamentas, Interpolas ir Organizuoto
nusikalstamumo tyrimo biuras, prie kurių vėliau prisijungė VRM Migracijos departamentas.
Liutauras Vasiliauskas:
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„1991 metais buvo du istoriniai momentai: sausio įvykiai ir rugpjūčio pučas. Savo reikšme,
išbandymų mastu Lietuvai ir, konkrečiai, vidaus reikalų sistemai jie buvo labai panašūs. Tačiau,
kalbant apie VRM sistemą, jos poziciją, reikėtų pabrėžti vieną esminį skirtumą, o būtent tai, kad
M.Misiukoniui atsistatydinus po Medininkų tragedijos, vidaus reikalų sistemoje nebeliko ašies, VRM
tapo labiau amorfiška“.
Galima sutikti arba nesutikti su tokiu vertinimu, tačiau netenka abejoti, kad po 1991-ųjų
rugpjūčio Lietuvos VRM, policijos istorijoje prasidėjo nauja epocha. Nauja ne griežtos istorinės
periodizacijos, uoliai sergimos kai kurių istorikų, kontekste, o kiek kitokia – moraline, dvasine
prasme. Ateinant naujiems žmonėms, tai buvo neišvengiama.
1991.08.29 buvo pasirašytas VRM įsakymas Nr.363 „Dėl priėmimo į tarnybą Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje kai kurių TSRS žinybų darbuotojų“:
„Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 26 d. nutarimą Nr.360 „Dėl
TSRS gynybos ministerijos, TSRS vidaus reikalų ministerijos ir TSRS valstybės saugumo komiteto
įstaigų darbuotojų socialinės reabilitacijos bei jų šeimos narių socialinių garantijų“,–
įsakau:
1.

Nustatyti, kad TSRS gynybos ministerijos, TSRS vidaus reikalų ministerijos ir

TSRS valstybės saugumo komiteto įstaigų darbuotojai, išreiškę pageidavimą dirbti Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje, raštu kreipiasi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą.
Šiuo atveju atliekamas tarnybinis patikrinimas.
2.

Minėti darbuotojai priimami į tarnybą laikantis Lietuvos Respublikos Darbo

įstatymų Kodekso, o pareigūnai – Tarnybos vidaus reikalų sistemoje Statuto reikalavimų. Siekiant
objektyviai ir visapusiškai išnagrinėti darbuotojų prašymus visa surinkta medžiaga pateikiama 1991
m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos VRM įsakymu Nr.276 sudarytai komisijai, kuri kolegialiai
sprendžia klausimus dėl priėmimo į tarnybą.
3.

Priimtiems į tarnybą darbuotojams taikomi visi Lietuvos Respublikos tarnybos

vidaus reikalų sistemoje tvarką reglamentuojančių norminių aktų reikalavimai bei visos lengvatos ir
socialinės garantijos, nustatytos darbuotojams.
Ministro pavaduotojas J.Matonis“.
Dieną prieš, 1991.08.28 įsakymu Nr.263 t/e GRR „Aras“ komisaru buvo paskirtas Petras
Burdelis,

atleidus jį iš VRM PD KPVV Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro 1-o skyriaus

vyresniojo inspektoriaus pareigų.
Dar po dviejų dienų, 1991.08.30 įsakymu Nr.268 t/e kapitonas Jonas Lazarenka, atvykęs iš
TSRS VRM vidaus tarnybos divizijos milicijos pulko, paskirtas VRM PD Viešosios policijos
valdybos Patrulinės tarnybos skyriaus inspektoriumi nuo 1991.08.21.
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Tuo pačiu įsakymu Juozas Dičiūnas buvo paskirtas Kauno m. VPK kriminalinės policijos
biuro vyresniuoju komisaru, atleidus iš GRR „Aras“ l.e. komisaro pareigų nuo 1991.08.31.
Prisimena Jonas Lazarenka, netrukus pakeisiantis P.Burdelį „Aro„ vado pareigose:
„Kaip man pasakojo pats P.Burdelis, atėjęs į „Arą“ jis tiesiog pašiurpo, tiek visko trūko.
Taigi, jam teko būti daugiau administratoriumi, padedant Arvydui Junevičiui spręsti rinktinės
materialinio ir techninio aprūpinimo klausimus. O domėtis koviniu bei fiziniu parengimu komisaras
paprasčiausiai neturėjo laiko.
Dar dirbdamas PD Viešosios policijos valdyboje ir kuruodamas „Aro“ bei „Vyčio“
rinktines mačiau, kad „Arui“ vieta ne viešosios, o kriminalinės policijos sudėtyje, bet tai buvo
ateities klausimas, tuo metu visiškai izoliuoti rinktinę nuo bendros policijos veiklos nebuvo prasmės.
Vykdydami kai kurias viešosios policijos funkcijas, kad ir su kaukėmis, suteikėme pareigūnams labai
vertingos praktikos, įgūdžių, siekėme, kad jie neužsisėdėtų bazėje. Be to, turėjome dar įrodyti
operatyvininkams, jog tikslinga pasidalyti funkcijomis: jie tegu dirba protinį darbą, o fizinius
kontaktus palieka mums. Tai nebuvo paprasta, nes kriminalinės policijos pareigūnai, ypač iš kovos
su organizuotu nusikalstamumu padalinių, tuomet stengdavosi viską daryti patys, specialiai
treniravosi, o į mus žiūrėjo netgi su tam tikru pavydu. Bet po truputį padėtis pasikeitė, pradėjome vis
dažniau dirbti su kriminaline policija“.
Tai dar buvo visai suprantami, dalykinių sumetimų padiktuoti paskyrimai. Bet netrukus
prasidėjo ir nepridengtas M.Misiukonio „komandos“ išstūmimas iš sistemos.
1991.09.27 einantis vidaus reikalų ministro pareigas P.Liubertas pasirašo įsakymą Nr.294 t/e:
„Atleisti: pulkininką leitenantą Zabarauską Vaclovą, Miko iš Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro pavaduotojo – organizacinės tarnybos viršininko pareigų, paliekant Lietuvos VRM
žinioje,– nuo 1991 m. rugsėjo 21 d.
Pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 21 d. potvarkis Nr.651p.“
Dar po savaitės, t.y. 1991.10.03, jau ministro pavaduotojo J.Matonio įsakymu Nr.300 t/e
pulkininkas leitenantas Vytautas Skapcevičius, esantis Lietuvos VRM žinioje, skiriamas į Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotojo – organizacinės tarnybos viršininko pareigas t.y. į
V.Zabarausko pareigas,– aut.), suteikiant pirmą kvalifikacinę kategoriją,– nuo 1991 m. rugsėjo 27 d.
(pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugsėjo 27 d. potvarkis Nr.666p. Tuo pačiu
įsakymu nuspręsta „laikyti eilinėse atostogose už 1991 metus: pulkininką leitenantą Zabarauską
Vaclovą, Miko, esantį Lietuvos VRM žinioje,– nuo 1991 m. spalio 1 d. iki 1991 m. spalio 24 d.
(pagrindas: V.Zabarausko 1991 m. rugsėjo 30 d. raportas).
Liutauras Vasiliauskas:
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„Po M.Misiukonio nuvertimo, galiu drąsiai pasakyti, mus dorojo kas norėjo ir kaip norėjo.
Pirma auka tapo V.Zabarauskas, po to A.Sadeckas, po to – aš. Tai buvo dėsninga, nes aš, pagal
savo būdą, negaliu tarnauti įsiteikdamas, o VRM tuomet logikos, sveikų ginčų vietą užėmė
lojalumas“.
Tik 1991.09.03 einantis ministro pareigas P.Liubertas pasirašė įsakymą Nr.272 t/e, padėjusį
galutinį tašką M.Misiukonio karjeroje vidaus reikalų sistemoje:
„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos tarnybos vidaus reikalų sistemoje Statutu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 29 d. nutarimu Nr.304
Atleisti iš tarnybos pagal 43 str. 1 p. {pačiam prašant): generolą majorą Marijoną
Misiukonį, esantį Lietuvos Respublikos VRM žinioje,– nuo 1991 m. rugsėjo 1 d.
Ištarnauti metai 1991 m. rugsėjo 1 d. sudaro 29 metus 01 mėnesį 15 dienų“.
O štai V.Zabarausko atleidimas daugeliui vis dėlto buvo netikėtas: dar 1991 m. rugsėjo 12 d.
raštu Nr.1/274 Lietuvos Respublikos Vyriausybei einantis ministro pareigas P.Liubertas prašė:
„Vidaus reikalų ministerija tarpininkauja, kad eiliniai pulkininkų laipsniai Lietuvos policijos
dienos proga būtų suteikti ministro pavaduotojams pulkininkui leitenantui Vaclovui Zabarauskui ir
pulkininkui leitenantui Juozui Matoniui“.
Tačiau pulkininku netrukus tapo tik J.Matonis…
Petras Liubertas:
„Tuomet buvo madinga priiminėti sprendimus neargumentuojant jų. Kas dėl V. Zabarausko,
Z.Vaišvilos buvo pasakyta, kad jis vykdo priešišką Lietuvai politiką, veikia lig ir Maskvos naudai.
Suprantama, neaiškinant, kas turėta galvoje, daugiau žaidžiant vadinamąja nelojalumo korta. Šiaip
prilipdė tarsi liaudies priešo etiketę. Dėl tikrų atleidimo priežasčių galima tik spėlioti,– gal manė,
kad Vaclovas palaikė J.Liaudanską, kai to nenorėjo skirti Kauno policijos vyriausiuoju komisaru…“

Klausinėjamas žurnalistų apie savo atleidimo iš pareigų aplinkybes, buvęs vidaus reikalų
ministro pavaduotojas V.Zabarauskas pasakojo apie tai sužinojęs iš vieno kolegos VRM kolegijos
metu, sėdėdamas prezidiume šalia vicepremjero Z.Vaišvilos. Pasiteiravęs pastarojo, ar tiesa, kad dar
rugsėjo 20 d. Vyriausybės sprendimu jis atleistas iš pareigų, V.Zabarauskas išgirdo, esą kantrybės
taurę perpildęs faktas, kad į VRM priimtas dirbti žmogus, kuris liepos mėnesį agitavo nepereiti iš
milicijos į policiją, be to, ir anksčiau „kažkas kaupėsi“.
Anot V.Zabarausko, Z.Vaišvila kalbėjo apie J.Liaudanską, kuris buvo paskirtas VRM PD
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyresniuoju komisaru. Įsakymą dėl J.Liaudansko
paskyrimo pasirašė tuomet ėjęs ministro pareigas V.Zabarauskas. Į klausimą, ar tikrai J.Liaudanskas
agitavęs prieš policiją, V.Zabarauskas atsakė: “Aš tokių kalbų pats negirdėjau. Tądien, kai Kauno
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savivaldybė nepatvirtino jo vyriausiuoju policijos komisaru, jis buvo gerokai sutrikęs: gal ir buvo
neapgalvotų, nepasvertų frazių. Bet tai tik trumpalaikis momentas, tai nėra žmogaus pozicija“…85
Ką gi, tikriausiai taip ir buvo. Tik gaila, kad nemažai puikių pareigūnų tuomet atsisveikino su
darbu už kur kas nekaltesnius pasisakymus, nesulaukę paramos iš VRM vadovybės…
Bet reikėtų atkreipti dėmesį į Z.Vaišvilos mesteltą frazę, esą ir anksčiau dėl V.Zabarausko
„kažkas kaupėsi“. Buvęs ministro pavaduotojas tada taip ir nesuprato, ką konkrečiai turėjo galvoje
vicepremjeras. Rodos, atsakymą į šį klausimą galima rasti atidžiai panagrinėjus kai kuriuos VRM
archyve saugomus 1991 metų dokumentus.
1991.07.17 Vidaus reikalų ministerijoje gautas Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštas
Nr.32-9299:
„Prašau paaiškinti, kuo remdamasi ir kodėl Vidaus reikalų ministerijos Spaudos kontrolės
valdyba 1990 m. kovo 21 d. užregistravo „Respubliką“ kaip nepriklausomą laikraštį, tuo pažeisdama
„Įstatymo dėl Lietuvos TSR spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių“ 10 str. 5 punktą.
Terminas – iki š.m. liepos 25 d.
Z.Vaišvila“.86
Čia reikėtų priminti skaitytojams trumpą šio ginčo priešistorę. 1989.07.18 Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio (LPS) Seimo taryba patvirtino laikraščio „Respublika“ įstatus. Jau
1989.07.24 LKP CK biuras priėmė nutarimą išduoti LPS ST leidimą leisti tokį laikraštį. Tuo pat
metu LPS suteikė „Respublikos“ redakcijai patalpas Gedimino pr. 1, teikė popierių, perdavė
kompiuterius ir t.t. Tačiau nuo 1990.01.01 laikraštis pavadinamas nepriklausomu, t.y. ne Sąjūdžio
laikraščiu. Metrikoje nurodomi leidėjai V.Tomkus, R.Taraila ir V.Lingys, o ne LPS Seimo Taryba.
„Respublika“ 1990 m. vasarį kreipėsi į VRM Spaudos kontrolės valdybą dėl laikraščio
perregistravimo (Z.Vaišvilos minimas įstatymas įsigaliojo tik nuo 1990 m. kovo 1 d.). Įregistruoti
laikraštį kaip nepriklausomą buvo atsisakyta. O 1990 m. kovo 7 d. jau LPS atsakingasis sekretorius
V.Čepaitis kreipėsi dėl leidinių „Atgimimas“, „Soglasije“ ir „Respublika“ perregistravimo.
Redakcija taip pat pakartotinai kreipėsi tuo klausimu ir Spaudos kontrolės valdyba, atsižvelgusi į
leidėjų motyvaciją, perregistravo „Respubliką“ kaip nepriklausomą laikraštį, tuo pažeidusi minėtą
įstatymą. Tai leido įkurti akcinę bendrovę, vėliau pavadintą „koncernu TTL“.
Tačiau 1991 m. liepos 17 d. l.e. vidaus reikalų ministro pareigas V.Zabarauskas, kuravęs
Spaudos kontrolės valdybą, raštu Nr.1/250 informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vicepremjerą Z.Vaišvilą:
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„… Spaudos kontrolės valdyba, išanalizavusi LPS ir išvardintų laikraščių leidėjų pateiktus
argumentus, nusprendė „Atgimimą“ ir „Soglasije“ užregistruoti leidybinei bendrovei „Atgimimas“,
o „Respubliką“ jos faktinių įsteigėjų (…) vardu. … Atkreiptinas dėmesys į tai, kad LPS nepateikė
Spaudos kontrolės valdybai minėtų leidinių įstatų, savo nutarimų dėl šių laikraščių steigimo,
konkrečių sutarčių, apibrėžiančių Sąjūdžio ir redakcijų tarpusavio santykius ir t.t. Nepasinaudojo ir
Spaudos įstatymo 13 str. suteikta teise per 10 dienų apskųsti Spaudos kontrolės valdybos sprendimą.
Todėl LPS išvardintų leidinių priklausomybės, jų santykių su LPS vadovybe turtinius ir kitus ginčus
dabar gali teisiškai spręsti tik tarpusavio susitarimo arba arbitražinio bei teisinio nagrinėjimo
tvarka“.87
Arba štai dar vienas 1991.07.31 raštas Nr.1/252:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės gerb. vicepremjerui Z.Vaišvilai
Dėl periodinės spaudos „Mažajai Lietuvai“
Atsakydami į Jūsų raštą pranešame, kad remiantis Spaudos ir kitų masinės informacijos
priemonių įstatymu laikraštis „Mažoji Lietuva“ buvo teisėtai įregistruotas 1990 m. kovo 22 d.
Steigėjas G.Tomkus (…) Spaudos kontrolės valdyba neturi jokio juridinio pagrindo priversti steigėją
keisti masinės informacijos priemonės pavadinimą net ir tuo atveju, kai pavadinimas neatitinka
laikraščio turinio.
Spaudinių paantraštės taip pat Spaudos įstatymu nereglamentuojamos ir jų pakeitimo
klausimas spręstinas susitarimo tvarka su steigėju (…)
Vidaus reikalų ministro pavaduotojas V.Zabarauskas“.88
Susirašinėjimo būta dar ilgo ir, kaip žinoma, „Respublika“ tą mūšį laimėjo. Savaime
suprantama, tokio akibrokšto, įteisinusio maištingosios „Respublikos“ siekius ištrūkti iš Sąjūdžio
globos, dešinieji dovanoti Vidaus reikalų ministerijai negalėjo. O „iešmininku“ tapo V.Zabarauskas,
kuris ir pasirašinėjo visus su tuo susijusius dokumentus… Tiesa, atsižvelgdama į nerašytas žaidimo
taisykles, skirtas aukštam valdininkų ešelonui, valdžia „humaniškai“ leido V.Zabarauskui
„prisitraukti“ iki 20 metų stažo VRM pensijai užtikrinti: tik 1992.03.31 pasirodė įsakymas Nr.116
TE:
„Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 4 p. (atestavimo tvarka) Vaclovą Zabarauską, esantį
VRM kadrų žinioje, nuo 1992.04.02“.
Nepaisant visų politinių vėjų ir skersvėjų, toliau buvo tęsiamas VRM ir Policijos
departamento struktūrų, kadrų rengimo bazės kūrimas ir tobulinimas.
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1991.08.26 ministro pavaduotojas J.Matonis pasirašė įsakymą Nr.358 „Dėl TSRS VRM
Vilniaus J.Bartašiūno vadovaujančių darbuotojų rengimo specialiosios vidurinės mokyklos
likvidavimo“:
„TSRS VRM 1991 m. liepos 31 d. įsakymu Nr.257 Vilniaus J.Bartašiūno vadovaujančių
darbuotojų rengimo specialioji vidurinė mokykla perduota Lietuvos Respublikos VRM pavaldumui
ir jos bazėje kuriama VRM Vilniaus aukštesnioji mokykla.
Ryšium su tuo,–
įsakau:
Likviduoti TSRS VRM Vilniaus J.Bartašiūno vadovaujančių darbuotojų rengimo specialiąją
vidurinę mokyklą nuo 1991 m. rugsėjo 1 d.“
Dar po savaitės, 1991.09.04, įsakymu Nr.375 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Kauno aukštesniosios teisės mokyklos“ (remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1991 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr.125p) TSRS VRM Kauno specialioji vidurinė milicijos mokykla
reorganizuota į Lietuvos Respublikos VRM Kauno aukštesniąją teisės mokyklą, patvirtinti šios
mokyklos laikinasis Statutas bei etatų sąrašas.
O 1991 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.417 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Vilniaus aukštesniosios teisės mokyklos“ (remiantis minėtu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės potvarkiu) VRM Vilniaus specialioji mokykla reorganizuota į Lietuvos Respublikos
VRM Vilniaus aukštesniąją teisės mokyklą, patvirtinti Lietuvos Respublikos VRM Vilniaus
aukštesniosios teisės mokyklos Statutas bei etatų sąrašas.
Toliau vyko ir kadrų rotacija, po truputį išstumiantį į pirmąsias gretas tuos, kurie netrukus
sudarys būsimojo vidaus reikalų ministro P.Valiuko „artimąjį ratą“.
1991.08.27 įsakymas Nr.262 t/e:
„Paskirti Henriką Margenį į LR VRM Teisėtumo kontrolės inspekcijos viršininko
pavaduotojo pareigas, atleidus iš PD KPVV Kriminalinio tyrimo biuro 2-o skyriaus komisaro
inspektoriaus pareigų, atstatant majoro laipsnį.
(…) paskirti Giedrių Petrauską – į LR VRM Teisėtumo kontrolės inspekcijos vyriausiojo
inspektoriaus ypatingai svarbiems pavedimams pareigas, atleidus iš PD KPVV Kriminalinio tyrimo
biuro 2-o skyriaus inspektoriaus pareigų, suteikiant kapitono laipsnį“.89
1991-ųjų rudenį gerai charakterizuoja ir tas faktas, jog tai buvo metas, kai nepaisant jokių
sunkumų kartu su „medžiaginiais“ dalykais didžiulis Vidaus reikalų ministerijos, Policijos
departamento vadovų ir darbuotojų dėmesys buvo skiriamas moralinėms, dvasinėms ir kitoms
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vertybėms. Buvo aktyviai atgaivinamos ir kuriamos naujos Lietuvos policijos tradicijos, kurių
daugelis ilgainiui tapo neatskiriama policijos gyvenimo dalimi.
1991 m. rugsėjo 6 d. įvyko VRM kolegijos posėdis, priėmęs sprendimą 90 „Dėl Lietuvos
VRM sistemos darbuotojų skatinimo ir tradicijų puoselėjimo“, kurio 1-uoju punktu buvo sudaryta
nuolatinė LR VRM Tradicijų komisija.
Šios komisijos pirmininku buvo paskirtas ministro pavaduotojas J.Matonis, nariais –
Transporto policijos vyresnysis komisaras V.Bagužis, VRM Kadrų valdybos viršininkas
J.Bartkevičius, VRM Profesinės etikos ir socialinės apsaugos skyriaus viršininkas K.Bileišis, VRM
Pataisos darbų departamento direktorius J.Blaževičius, laikraščio „Liaudies sargyboje“ redaktorius
J.Dambrauskas, VRM Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo darbų departamento direktorius
J.Kraujelis, Kriminalinės policijos vyresnysis komisaras J.Liaudanskas, VRM Kultūros ir sporto
rūmų direktorius A.Liaškus, Viešosios policijos vyresnysis komisaras V.Navickas, Kelių policijos
vyresnysis komisaras R.Oleka, VRM Kadrų valdybos rengimo skyriaus vyr. inspektorius
V.Rakickas, LPA prorektorius J.Pečkaitis, VRM Tardymo departamento direktorius J.Vasiliauskas,
kiti pareigūnai.
Komisijai buvo pavesta „atgaivinti Lietuvos policijos tradicijas, rengti Lietuvos VRM
sistemos darbuotojų moralinio ir materialinio skatinimo, pasižymėjimo ir atminimo ženklus, spręsti
policijos ir vidaus tarnybų tradicijų atgaivinimo, puoselėjimo ir plėtojimo klausimus, rūpintis VRM
sistemos prestižo kėlimu“.
Tuo pačiu VRM kolegijos sprendimu buvo įvestas VRM sistemos žinybinis pasižymėjimo
ženklas „Vardinis Garbės ginklas“, įteikiamas VRM kolegijos sprendimu. Apdovanoti „Vardiniu
Garbės ginklu“ asmenys vadinami šio ginklo kavalieriais. Taip pat kolegija nutarė įsteigti Lietuvos
Respublikos policijos vėliavą, pavedė tradicijų komisijai parengti žinybinių pasižymėjimo ir kitų
ženklų aprašymus, nuostatus, apdovanojimo jais tvarką. Buvo ir tam tikrų objektyvių sunkumų:
pavyzdžiui, iš pradžių niekur nepavyko rasti bent užuominų, ar turėjo prieškario Lietuvos policija
savo vėliavą ir kokia ji buvo. Todėl „nuo nulio“ buvo svarstoma, kokios formos, spalvos ji turėtų
būti, kokie žodžiai turi būti įrašyti joje ir t.t. Taip pat nutarta spalio 2 d., pirmą kartą minint
atkuriamą Angelų Sargų – Lietuvos policijos dieną, skverelyje šalia VRM kultūros ir sporto rūmų
pastatyti Atminimo akmenį, kasmet sodinti po ąžuoliuką žuvusiems pareigūnams atminti ir t.t.
Natūralu, jog pirmuoju šalyje „Vardinio Garbės ginklo“ kavalieriumi tapo buvęs ministras
generolas majoras Marijonas Misiukonis. Jam VRM kolegijos posėdžio metu buvo iškilmingai
įteiktas kalavijas, nukaltas (iš pagarbos M.Misiukoniui per rekordiškai trumpą laiką) mažeikiečio
Algirdo Stankaus, ko gero, vienintelio Lietuvoje kalvio, žinančio senąsias plieno kalybos paslaptis.
Turbūt ženklu, jog M.Misiukonio nuopelnai Lietuvai buvo įvertinti tą pačią dieną, kai Tarybų
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Sąjungą pripažino Lietuvą. O taip pat tai, kad M.Misiukonis, sveikinamas savo nuolatinio oponento
vicepremjero Z.Vaišvilos, apkabino ir pabučiavo pastarąjį. Galų gale, švenčiausias visų tikslas
pasiektas – Lietuva vėl laisva…
… Tą patį vakarą Vidaus reikalų ministerijos valgykloje pagaliau įvyko ilgai atidėliotas
VRM sistemos darbuotojų atsisveikinimas su M.Misiukoniu. Buvusį ministrą šiltai, ne be graudulio
palydėjo kolegos, draugai, bendražygiai, o rašytojas V.Petkevičius su jam būdingu tiesmukiškumu
kreipėsi į „pasiliekančius“: „Atminkite, vyrai,– visais laikais keičiasi tik subinės, o laižytojai lieka tie
patys“… Na, ir dar vienas momentas pikantiškų detalių mėgėjams. Ruošiantis M.Misiukonio
išleistuvių vakaronei, kažkas prisiminė, jog būtų neblogai, jei tuo metu skambėtų gražios lietuviškos
dainos. Deja, tais laikais lietuviškos estrados įrašais niekas neprekiavo, tad buvo nutarta kreiptis
pagalbos į Lietuvos radijo Muzikos redakciją. Iš pradžių jos darbuotojai už jokius pinigus nė girdėti
nenorėjo apie tai, kad per likusias dvi dienas būtų įrašytos kelios rinkinių kasetės – atseit, darbo
daug, tai fiziškai neįmanoma. Bet, sužinoję, kad to reikia M.Misiukonui gražiai palydėti, liepė ateiti
jau kitą rytą. Iš tiesų, per naktį Muzikos redakcijos garso režisieriai padarė keletą puikių įrašų, o
pinigus imti kategoriškai atsisakė: „Tai mūsų dovana puikiam, didžiai gerbiamam žmogui“…
1991 m. rugsėjį buvo įsteigtas visiškai naujas policijos padalinys – Vilniaus m. VPK
patrulinės tarnybos rinktinės Raitasis būrys. Jo reikmėms LR Vyriausybė skyrė 1 milijoną rublių.
Kuriant šį būrį didelis nuopelnas priklausė PTR 2-ojo bataliono vadui D.Dailidkai. Jo pastangomis
pirmieji 6 policijos žirgai buvo nupirkti aukcione Gomelyje (Baltarusija) 1991 m. rugsėjo 21 d. (už
kiekvieną žirgą buvo mokėta nuo 11 500 iki 17 000 rublių). O jau spalio 2-ąją, minint Lietuvos
policijos dieną, susižavėję vilniečiai pirmą kartą pamatė policijos raitelius.
Tuo pačiu metu buvo klojami ir policijos ateities pamatai. Nors didžioji dauguma šalies
gyventojų tada nė akyse dar nebuvo regėję kompiuterių, 1991.09.24 VRM Kolegijos sprendimu 91
buvo patvirtinta „LR policijos komisariatų ir kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų informacinės
sistemos vystymo ir skaičiavimo technikos diegimo 1991-1993 metais programa“ bei „LR policijos
komisariatų ir kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų informacinės sistemos vystymo ir skaičiavimo
technikos diegimo metmenys iki 2000 metų“.
Tačiau anaiptol ne viskas vyko sklandžiai, daugelis opių problemų dar tik laukė savo
sprendimo.
Pavyzdžiui, 1991 m. rugsėjo pabaigoje VRM Tardymo departamento padaliniams buvo
išplatintas Klaipėdos rajono policijos komisariato Tardymo poskyrio darbuotojų kreipimasis į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Jame buvo pabrėžta, kad tardymo sistemoje susidarė kritiška
padėtis, todėl reikalaujama „iki 1991 m. lapkričio 1 d. nustatyti ne mažesnį kaip 1500 rublių
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tardytojo pareiginį atlyginimą“. Vyriausybei neįvykdžius reikalavimo, Klaipėdos r. PK tardytojai
grasino atsisakyti tęsti darbą Tardymo departamento sistemoje.
Tokią kolegų poziciją palaikė ir Klaipėdos m. VPK Tardymo skyriaus vadovai. Skyriaus
viršininko pavaduotojas R.Paulauskas pareiškė, kad „realiai iš 25 tardytojų dirba tik 12, jie tiria po
35-40 bylų, yra fiziškai išsekę, todėl ilgiau taip vargti negali.
O didžiausias VRM vadovų (ir ne tik jų) galvos skausmas buvo vis blogėjanti kriminogeninė
situacija šalyje. Skirto šiam klausimui 1991 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
posėdžio protokolo Nr.77 išrašas skelbė:
„…IV. Vidaus reikalų ministerijos informacija apie nusikalstamumo būklę Respublikoje ir
priemones kovojant su nusikalstamumu bei užtikrinant viešąją tvarką.
1.

Atsižvelgti į einančio vidaus reikalų ministro pareigas P.Liuberto informaciją apie

nusikalstamumo būklę Respublikoje. Vidaus reikalų ministerija turi imtis reikiamų priemonių
padėčiai nedelsiant gerinti.
2.

Pritarti Vidaus reikalų ministerijos kolegijos 1991 m. rugsėjo 24 d. posėdyje

numatytoms priemonėms kovai su nusikalstamumu ir viešajai tvarkai stiprinti, taip pat Lietuvos
Respublikos Vyriausybės posėdyje pareikštoms pastaboms dėl viešosios tvarkos ir drausmės vidaus
reikalų sistemos padaliniuose stiprinimo, materialinės ir finansinės būklės policijos struktūrose
gerinimo.
3.

Laikyti, jog yra tikslinga įvesti bendrą policininkų ir krašto apsaugos savanorių

patruliavimą Respublikos miestuose ir rajonuose.
Šį sprendimą įforminti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
4.

Pavesti Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojui Z.Vaišvilai kartu su

policijos generaliniu komisaru, generaliniu prokuroru, Teisingumo ministerijos ir Finansų
ministerijos atstovais per savaitę parengti, atsižvelgiant į Vidaus reikalų ministerijos pateiktų
Vyriausybės nutarimų projektus ir posėdyje pareikštas pastabas bei pasiūlymus, bendrą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo svarstytuoju klausimu projektą ir pateikti jį Vyriausybei
svarstyti“.92
Atkreipiant dėmesį į protokolo 3-ąjį punktą tenka pastebėti, jog policijos ir karių
bendradarbiavimas, kuriam buvo teikiama nemažai vilčių ir kuris ateityje taps tikrai geranoriškas ir
dalykiškas, tuomet dar buvo tolokai ne tik nuo idealo, bet ir nuo normos.
1991 m. spalio 31-ąją VRM ir Krašto apsaugos ministerija gavo spalio 29 dienos LR
Vyriausybės Teisėtvarkos skyriaus vedėjo V.Markevičiaus raštą Nr.26-1462: „Siunčiame Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojo Z.Vaišvilos įpareigojimą: „Prašau paaiškinti, ištyrus
esmę, š.m. spalio 19 d. įvykį Utenos mieste 23.40 val., kur KAD vyrai lankėsi Dauniškio restorane“.
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Suprantama, buvo atliktas kruopštus Z.Vaišvilos minimo įvykio tyrimas. Savo raporte,
adresuotam vidaus reikalų ministro pavaduotojui J.Matoniui, VRM budėtojas, vidaus tarnybos
kapitonas A.Dailyda pateikė tokią įvykio versiją:
„Spalio 19 d., apie 23 val. 30 min. Utenos r. PK iš „Dauniškio“ restorano administracijos
gavo telefoninį pranešimą, kad į restoraną atvyko septyni ginkluoti automatais kariškiai. Išvyko
operatyvinė grupė: kriminalinės policijos jaunesnysis inspektorius G.Morkūnas, savivaldybės
policijos jaunesnysis inspektorius V.Žemčiūgovas, viešosios policijos viršila V.Imbrasas,
policininkas A.Rakštys, apsaugos būrio vyr. policininkas A.Kazanavičius ir policininkas stažuotojas
G.Gaidamavičius. Atvykę į įvykio vietą policininkai pamatė kad prie restorano esančioje
automobilių aikštelėje grupė jaunuolių stumdosi su apsirengusiais maskuojančia uniforma be
skiriamųjų ženklų kariškiais. Policininkams priėjus ir paprašius prisistatyti, kariūnai atsisakė.
Vienam iš jų atstačius į policininkus automatą, kiti sulipo į automašiną „Latvija“, kuri pagal
registraciją priklauso KGB kariniam daliniui 51156 (suprantama, čia raporto autorius turėjo pavartoti
jau būtąjį laiką,– aut.). Policininkams pakartotinai pareikalavus asmens dokumentų, vienas iš
kariūnų prisistatė kaip Krašto apsaugos departamento „Geležinio vilko“ kuopos būrio vadas
Rimantas Baltušis ir parodė pažymėjimą. Paaiškino, kad jie vykdo specialią užduotį ir vyksta iš
Zarasų į Vilnių, o į restoraną užsuko išgerti kavos. Nors, kaip nurodo restorano padavėja, kariūnai
buvo neblaivūs ir užsisakė butelį degtinės. Po to kariūnai išvyko Vilniaus kryptimi. Išvykdami metė
repliką – „mes seniai žinom, kad Utenos policija yra „mentai“.
Tą pačią dieną apie 22 val., manoma, ta pati automašina buvo pastebėta Utenos r. Tauragnų
miestelyje, kur iš automato buvo iššautos dvi serijos“.
Ant raporto – VRM PD Respublikinės policijos vyriausiojo komisaro L.Vasiliausko
prierašas, esą apie įvykį nedelsiant buvo informuotas KAM Utenos komendantūros vadovas.
O po kelių dienų rašte LR Vyriausybės Teisėtvarkos skyriaus vedėjui V.Markevičiui
L.Vasiliauskas, išdėstęs incidento aplinkybes, pažymėjo, kad patikrinimo medžiaga spalio 21 d.
buvo perduota Utenos rajono prokuratūrai, kuri atlieka tolesnį įvykio aplinkybių tyrimą. 93
Iš tikrųjų, kaip jau minėjome, vidaus reikalų ir krašto apsaugos sistemų bendradarbiavimas
žadėjo nemažų perspektyvų sprendžiant opiausius teisėtvarkos užtikrinimo šalyje klausimus. Ypač
tai buvo aktualu formuojant policijos rezervą, nes vien kuriamai savivaldybių policijai tuomet truko
trečdalio numatyto darbuotojų skaičiaus. Anot tuometinio VRM Savivaldybių policijos valdybos
vyresniojo komisaro Č.Blažio, VRM kreipėsi pagalbos į Krašto apsaugos departamentą. Kariai,
kuriems taip pat nusibodo muštras ir rutina, noriai sutiko padėti policijai. Į pagalbą buvo skirti 183
kariai, kurie be papildomo atlygio (skirtingai nei kiti rezervininkai) turėjo talkinti policijai.
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1991 m. gruodžio 5 d. VRM PD generalinis komisaras P.Liubertas nusiuntė LR Vyriausybei
raštą Nr.5/2-122, kuriuo informavo Vyriausybę apie tai, jog Vyriausybės 1991 m. gegužės 31 d.
potvarkis Nr.349p dėl policijos rezervo formavimo spartinimo praktiškai nevykdomas.
Anot P.Liuberto, gruodžio 1 dienai iš viso 26-ose šalies policijos įstaigose atrinkti 234
rezervo nariai. Kadangi tai yra nedaug, artimiausiu metu rengti centralizuotus rezervo mokymus
netikslinga, be to, nė viename mieste ar rajone iki šiol nepasiektas Vyriausybės nustatytas minimalus
policijos rezervo narių skaičius. Išvardijęs objektyviąsias lėto rezervo formavimo priežastis (iš jų
svarbiausios – rezervo nariams keliami per griežti reikalavimai dėl sveikatos, pvz., iš 200 kandidatų
tinkamais pripažinti tik 65, ir tai, jog pačios policijos įstaigos nejautė gausaus rezervo poreikio),
P.Liubertas pabrėžė:
„Nepadėjo ir priemonės, kuriomis siekta formuojant policijos rezervą pasitelkti buvusio
Krašto apsaugos departamento bei Aukščiausiosios Tarybos apsaugos tarnybos pajėgas. Iš
Aukščiausiosios Tarybos apsaugos tarnybos iki gruodžio 1 d. nebuvo nukreiptas nė vienas žmogus, o
iš Krašto apsaugos – 184, iš kurių 170 atrinkta. Tačiau planuoti ir parengti apmokymai Vilniaus
mieste, kur buvo didžiausias nukreiptų iš krašto apsaugos sistemos darbuotojų skaičius, neįvyko,
nepavyko pasitelkti juos ir praktiniam policijos darbui, nes šie žmonės vykdo krašto apsaugos
struktūrų tiesiogines funkcijas“.
Toliau rašoma:
„Ateityje nereikėtų skatinti nukreipti į policijos rezervą Krašto apsaugos ministerijos ir kitų
sukarintų Respublikos žinybų pareigūnus, nes tai prieštarauja rezervo nuostatų raidai ir dvasiai. Jei
būtina, šie pareigūnai gali padėti užtikrinti viešąją tvarką bei visuomenės saugumą ir nebūdami
policijos rezervo nariais.“
Paminėjęs tą faktą, jog vykdant LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr.429
„Dėl tvarkos viešose vietose palaikymo ir aktyvesnės kovos su girtavimu“ šalies miestuose ir
rajonuose organizuotas bendras policininkų ir SKAT savanorių patruliavimas, P.Liubertas,
remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, prašė nutraukti policijos rezervo formavimo eigos
kontrolę Vyriausybėje.
Po keturių dienų, gruodžio 9-ąją, Z.Vaišvila adresavo VRM trumpą raštelį: „Sutikti.
Nutraukti policijos rezervo formavimo eigos kontrolę Vyriausybėje. Tačiau tai nereiškia, kad
policijos rezervo nebereikia formuoti“.94
Ir dar vienas svarbus dokumentas tęsiant kariuomenės (šįkart svetimos) temą.
1991 m. spalio 23 d. einantis ministro pareigas P.Liubertas raštu Nr.1/300 pateikė Lietuvos
Respublikos Vyriausybei informaciją apie SSRS VRM vidaus kariuomenės išvedimą iš Lietuvos
Respublikos teritorijos:
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„1991 m. spalio 23 d. SSRS VRM vidaus kariuomenės junginio 3404, dislokuoto Lietuvos
Respublikos teritorijoje, vadas pulkininkas N.Mironenko pranešė apie jam pavaldžių karinių dalinių
išvedimo iš Lietuvos eigą.
Iš karinio dalinio 3700 (Sniečkus) išvesta 432 žm. (63 proc.), orientacinė galutinio išvedimo
data š.m. lapkričio antroji pusė.
Iš karinio dalinio 7574 (Vilnius, milicijos pulkas) išvestos 5 kuopos, kuriose buvo likę tik
130 žmonių. Pulko likučiai saugo 1-ą Pataisos darbų koloniją ir respublikinę pataisos įstaigų
ligoninę.
Dalinio 5204 (Šiauliai, mokomasis pulkas) išvedimas bus vykdomas š.m. lapkričio pabaigoje
– gruodžio pradžioje.
Karinis dalinys 6509 (Kaunas) bei dalinio 7574 likučiai bus išvesti perėmus saugomus
objektus Lietuvos VRM vidaus tarnybos dalinių žinion.
Karinio dalinio 3404 valdymo aparatas sumažintas 8 proc.“
Kaip tampa aišku iš šio dokumento, kol kas buvo kalbama tik apie TSRS vidaus kariuomenės
dalinius, saugojusius Lietuvoje įkalinimo įstaigas. Atvirai kalbant, tai tuomet sukeldavo VRM
vadovybei daugiau problemų nei džiaugsmo, nes saugomiems objektams perimti reikėjo atitinkamų
nacionalinių teisės aktų, savųjų tam skirtų pajėgų sukūrimo ir, kas ne mažiau svarbu, labai didelių
lėšų. Jaunos Lietuvos valstybės garbei, šie klausimai buvo išspręsti per rekordiškai trumpą laiką:
skirtos biudžeto lėšos, sukurti iš pradžių 1-asis (Kaune), o kiek vėliau ir 2-asis (Vilniuje) vidaus
tarnybos pulkai. Tai leido be jokių sutrikimų perimti savo žinion TSRS vidaus kariuomenės iki tol
vykdytas funkcijas.
Tačiau negalima paneigti moralinės aukščiau pateiktos informacijos svarbos, kurios esmę
galima buvo išsakyti dviem žodžiais – „Jie išeina!“…
… Tikriausiai nesuklystume tvirtindami, jog vienu iš svarbiausių to meto akcentų tapo Spalio
2-oji – atkurta nepriklausomos Lietuvos policijos profesinė šventė. Tai buvo ne tik dar viena, kad ir
labai graži, atgaivinta tradicija, ne tik natūralus poreikis žinoti savo šaknis, istoriją, turėti aiškų
atskaitos tašką. Gimusi pačiu sunkiausiu Lietuvos policijai laikotarpiu, ši šventė tarsi vainikavo ilgą
kelią į pergalę, kuriame buvo ir milžiniško triūso, ir nežmoniškos įtampos, ir skaudžių netekčių, ir
reikšmingų laimėjimų. Ji tapo tuo kasmetiniu „rubežiumi“, ties kuriuo (ir dabar, ir amžinai) dera
stabtelėti, prisimenant ir pagerbiant praeitį, įvertinant nūdieną, kuriant ateitį…
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1991 metų spalis. Lietuvos vadovai – policijos šventėje (iš kairės): vicepremjeras, Saugumo
departamento direktorius Z.Vaišvila, generalinis policijos komisaras P. Liubertas, Lietuvos AT
pirmininkas V. Landsbergis su žmona.
Bet prieš tai – keli žodžiai apie „duoną kasdieninę“.
Prieš pat pirmąją Policijos dienos šventę įvyko VRM kolegija, kurioje buvo aptarti veiklos
rezultatai, kylančios problemos, iš kurių viena – kadrų trūkumas. Anot kalbėjusio kolegijoje VRM
Policijos departamento Respublikinės policijos vyriausiojo komisaro L.Vasiliausko, tuo metu iš viso
truko 3 tūkstančių darbuotojų. Daug „tuščių vietų“ buvo kriminalinėje policijoje – 27 proc., kai
kuriuose rajonuose, pavyzdžiui, Vilniaus rajone – net 41 proc. Tačiau, ministro pavaduotojo
J.Matonio žodžiais, ši problema turėjo būti netrukus išspręsta, nes VRM gavo apie tūkstantį
pareiškimų iš norinčiųjų dirbti policijoje.
Ne itin džiugino ir kriminogeninė situacija. Kolegijoje buvo pateikti skaičiai: per 1991 m.
aštuonis mėnesius šalyje buvo užregistruoti 28 634 nusikaltimai, t.y. 25 proc. daugiau nei per tą patį
1990-ųjų laikotarpį. Beveik 91 proc. visų nusikaltimų sudarė vagystės, iš kurių buvo išaiškinama tik
kas penkta. Savo eilės būti išaiškintais laukė net 125 nužudymai.
Dalyvavęs kolegijos darbe vicepremjeras Z.Vaišvila pranešė susirinkusiems, jog tą patį rytą
Vyriausybė oficialiai kreipėsi į Interpolą prašydama atstatyti Lietuvos dalyvavimą šioje tarptautinėje
organizacijoje. Z.Vaišvila taip pat paragino VRM bei jos padalinių vadovus pradėti rūpintis, kad
pareigūnai mokytųsi užsienio kalbų. Ir, ko gero, pirmą kartą nuskambėjo žodžiai apie ėjimą į
Europą…
Tačiau grįžkime prie policijos profesinės šventės atkūrimo istorijos.
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1991 m. rugsėjo 16 d. einantis ministro pareigas Policijos departamento generalinis
komisaras P.Liubertas pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei raštą Nr.5/1-71 „Dėl Lietuvos
policijos tradicijų tęstinumo“:
„Lietuvos policija, tęsdama Lietuvos valstybės tradicijas, š.m. spalio 2 d. numato iškilmingai
švęsti policijos profesinę šventę. Šventei organizuoti sudarytas organizacinis komitetas, kuriuo
pirmininku paskirtas vidaus reikalų ministro pavaduotojas J.Matonis.
Programoje numatome pašventinti Lietuvos policijos vėliavą, įkurti memorialinį skverą,
kuriame bus atidengtas paminklinis akmuo – aukuras „Didvyriais kritę, atgimę ąžuolais“, pravesti
iškilmingą VRM Kolegijos posėdį, organizuoti šventinį koncertą ir svečių priėmimą pas Generalinį
komisarą.
Į šventę bus kviečiami Lietuvos Respublikos ir Vyriausybės, ministerijų ir žinybų vadovai,
dvasininkijos, kultūros ir švietimo bei visuomeninių organizacijų atstovai. Be to, prašome leisti į
šventę pakviesti sekančių užsienio šalių VRM atstovus: Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos,
Baltarusijos, Rusijos TFSR ir RTFSR Kaliningrado srities.
Išlaidas planuojame padengti iš Vidaus reikalų ministerijos biudžeto“.95
Dar po savaitės P.Liubertas dar kartą kreipėsi į Vyriausybę:
„1991 m. spalio 2 d. atkuriama profesinė šventė – Policijos diena. Vidaus reikalų
ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose ruošiamasi iškilmingam Policijos dienos paminėjimui. Ta
proga vidaus reikalų ministro teisėmis bus paskatinti pasižymėję tarnyboje policijos bei kitų vidaus
reikalų įstaigų darbuotojai…
Vidaus reikalų ministerija prašo Policijos dienos proga labiausiai pasižymėjusius šiais metais
pareigūnus L.Vasiliauską, A.Šildiajevą ir J.Kvietkauską pristatyti valstybiniam apdovanojimui.
Taip pat tarpininkaujame, kad vidaus reikalų ministro pavaduotojai būtų premijuoti dviejų
mėnesinių atlyginimų dydžio premijomis. …“
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1991 m. spalio 2-ąją, po 52 metų pertraukos, Lietuvoje vėl buvo švenčiama profesinė
policijos šventė – Angelų Sargų diena.
Rengiantis pirmosios Policijos dienos minėjimui PD Respublikinės policijos vyriausiasis
komisaras L.Vasiliauskas interviu žiniasklaidai taip apibudino atkuriamų tradicijų svarbą:
„Šiandien mes turime sąlyginai žemoką savo tarnybinį rezultatą. Bet manau, kad… sistema
greit laikys tokį gyvenimo egzaminą, kai turėsime pateisinti savąjį vardą ir tą viltį, kurią į mus
sudėjo Lietuva... … Vėliava ir visa kita atributika – tai simboliai, ties kuriais žmogus susimąsto…
Tai turi būti daugiau nei materialūs daiktai. Simboliai turi mus sujungti, būti aukščiau pilkos
kasdienybės. Viskas, ką mes darome, nėra tuščias paradas...
Viena iš nepriklausomybės sėkmių, o Lietuva už tai kariavo nuožmų kantrybės ir vilties karą,
tai ir buvo tradicijų tęstinumo kibirkštis. Valstybė ir šiaip bet kokia jos struktūra neturi ateities, jeigu
ji neturi savo istorijos. Tai baisu. Be istorijos žmogus nėra žmogus“.
Turint galvoje ne visados palankią Lietuvos valdžios nuostatą vidaus reikalų sistemos, taip
pat ir policijos atžvilgiu, tuo metu itin svarbūs policijai buvo šalies vadovų žodžiai (gal ne visuomet
jie buvo nuoširdūs, tačiau iš tiesų – žodis ne žvirblis…).
Pirmas savo sveikinimą Lietuvos policijai atsiuntė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas V.Landsbergis:
„Lietuvos policija buvo su visais Lietuvos žmonėmis pačiomis sunkiausiomis išbandymo
valandomis. Amžinai prisiminsime vyrus, kritusius Medininkuose, ir pareigūnus, budėjusius prie
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Lietuvos valstybės pastatų pavojaus dienomis. Žinau, kad jumis galime pasitikėti, ir linkiu visuomet
būti patikima mūsų nepriklausomos demokratinės valstybės atrama“.
Perskaitęs šiuos žodžius, P.Liubertas bakstelėjo pirštu į trumpą tekstą žaliame rėmelyje,
išspausdintą vienkartiniame šventiniame laikraštyje „Spalio 2-oji“ ir, palingavęs galvą, reikšmingai
pasakė: „Štai čia visa esmė, čia svarbiausias dalykas!“
Pati spalio 2-oji tapo tikrai įspūdinga švente ne tik policijai, bet ir daugeliui Vilniaus
gyventojų (o gausių TV laidų ir reportažų dėka – ir visai Lietuvai). Pirmą kartą gausus šventės
dalyvių ir svečių būrys išvydo vėliavnešio V.Rakicko iš VRM pastato Šventaragio gatvėje
iškilmingai išneštą Lietuvos policijos vėliavą, kurią netrukus Vilniaus Arkikatedroje pašventino
vyskupas Juozas Tunaitis. Jis atliko šventąsias apeigas, kurių metu Lietuvos policijai buvo suteiktas
apaštališkasis palaiminimas.
Apie pirmosios policijos vėliavos atsiradimą vėliau pasakojo jos autorius dailininkas Romas
Karpavičius:
„Kai likus dviem savaitėms iki Policijos dienos į mane kreipėsi VRM vadovybė su prašymu
sukurti vėliavą, iš pradžių nepatikėjau. Per dvi savaites – ar tai įmanoma? Juk vėliavos kūrimas – tai
visų metų darbas. Mano kolegos tai išgirdę tik kraipė galvas… Kokį darbą ryžausi nuveikti, supratau
tik vėliau, kai baigėme siūti vėliavą spalio 2 d. 10 valandą ryto (vėliavą savo rankomis išsiuvinėjo
viena geriausių šio meno atstovių Margarita Čepukienė,– aut.). Kai įkalėme paskutinį vinį, net
netikėjome, kad baigėme.
Vėliava buvo daroma ekspromtu – vienas galas siuvamas, o kitas dar tik projektuojamas.
Labai norėjosi, kad ji būtų heraldiškai tiksli ir meniškai graži. Ilgai galvojome, kokią spalva
pasirinkti. Heraldiškai žalia spalva gal ir nelabai tinka, nes vėliava turi „matytis“ gamtoje. Bet
nutarę, kad vėliava bus ne kovinė, palikome šią spalvą (beje, vėliava ne kovinė ir savo formatu,
kovinės būna kvadratinės, o šios išmatavimai 1:2)… Daug sunkiau buvo surasti tokios spalvos
audeklą. Jau buvome visai praradę viltį, kai atsitiktinai aptikome kaip tik tokį, kokio norėjome, tik jis
buvo skirtas siūti bažnytinę vėliavą. Tikimės, kad klebonas labai nesupyko… Dabartinė vėliavos
spalva atitinka ir bendrą policijos spalvinį koloritą.
Paradinėje vėliavos pusėje yra policijos žvaigždė su devizu „Įstatymas ir teisėtumas“. Tai
mums nurodė VRM vadovybė, tad beliko tik meniškai sudėlioti ir išlaikyti heraldikos reikalavimus.
Antroji vėliavos pusė bendresnė – užrašas „Vardan Lietuvos“ ir Gedimino stulpai. Su
heraldikais nutarėme, kad Gedimino stulpai galėtų būti policijos talismanas. Taip pat nutarėme, kad
vėliavos spalva bus „sidabras“, nes jis simbolizuoja šaltumą ir solidumą…
Mintyse buvau gal ir gražesnių vėliavų sukūręs, bet norėjau, kad policijos vėliava būtų solidi,
o ne karnavalinė. Galvojau, kad raudona spalva būtų gražiau. Bet čia iškyla tos nelemtos
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asociacijos… Kaip ten bebūtų, vėliavą sukūrėme per dvi savaites… Generalinis komisaras
P.Liubertas, pamatęs vėliavą, buvo sužavėtas“…96
Pirmą kartą šventės ceremonijoje pasirodė policijos raitasis būrys. Šventėje dalyvavo LR AT
pirmininkas V.Landsbergis, vicepremjeras Z.Vaišvila, užsienio delegacijos: Vokietijos, Estijos,
Baltarusijos, Rusijos, RF Kaliningrado srities.
Prie VRM Kultūros ir sporto rūmų buvo atidarytas memorialinis skveras Lietuvos vidaus
reikalų sistemos pareigūnams, atidavusiems gyvybę žmonių labui. Buvo pasodinti penki ąžuoliukai:
vienas – visiems pareigūnams, žuvusiems nuo 1918 metų, dar keturi – 1991 m. liepos 31 d.
Medininkuose nužudytiems policininkams atminti. Skvere buvo atidengtas skulptoriaus Zibarto
Šiukštos sukurtas memorialinis akmuo, kuriame iškalti žodžiai: „Didvyriais kritę, atgimę ąžuolais“.

Prie VRM Kultūros ir sporto rūmų šventinamas paminklinis akmuo žuvusiems
pareigūnams.
Tuomet taip pat gimė tradicija iš memorialinio skvero vykti padėti gėlių Antakalnio kapinėse
bei Medininkuose, priimti naujų policijos pareigūnų priesaiką. Kita tradicija, gimusi 1991 m. spalio
2 d. – sporto varžybos, rengiamos Policijos dienai paminėti.
Tarp kitko, būtent per pirmąjį Lietuvos policijos dienos minėjimą įspūdingai pasirodė
maestro A.Radzevičiaus diriguojamas pučiamųjų orkestras, taip sužavėjęs ne tik šventės svečius, bet
ir organizatorius, kad jau 1991 m. spalio 24 d., pritarus LR Vyriausybei, buvo pasirašytas VRM
įsakymas Nr.462, kuriuo buvo įkurtas VRM reprezentacinis pučiamųjų instrumentų orkestras ir
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patvirtinti jo etatai. Įsakymas įsigaliojo nuo 1991 m. spalio 15 d. Orkestro meno vadovu ir
vyriausiuoju dirigentu paskirtas docentas Algirdas Radzevičius. Šio orkestro lygį puikiai iliustruoja
tai, jog 1990 m. orkestras tapo Pasaulinės asociacijos WASBE nariu – pirmas iš visų Lietuvos
orkestrų.
Spalio 2 d. vykusiame iškilmingame VRM kolegijos posėdyje 97 dalyvavo AT pirmininkas
V.Landsbergis, jo pavaduotojai K.Motieka ir Č.Stankevičius, vicepremjeras Z.Vaišvila, deputatai
J.Liaučius ir V.Čepaitis, vyskupas J.Tunaitis, monsinjoras K.Vasiliauskas, TSRS vidaus reikalų
ministro pavaduotojas V.Turbinas, RF vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas A.Anikejevas,
Baltarusijos vidaus reikalų ministro pavaduotojas L.Sobolevskij, Estijos VRM PD generalinis
direktorius J.Nurmė, kiti aukšti svečiai ir policijos veteranai.
Kalbėdamas V.Landsbergis pasiūlė prie žodžių „Įstatymas ir teisėtumas“, išsiuvinėtų naujoje
policijos vėliavoje, pridėti žodžius „Dora ir narsa“. Tuomet V.Landsbergis pasakė: „Tegu šie žodžiai
tampa jūsų vėliava šios nuostabios šventės dieną. Valstybės šventės diena“. Tai buvo tarsi
palaiminimas: nuo tol Lietuvos kalendoriuose spalio 2-oji žymima kaip Angelų Sargų – Policijos
diena.
Šioje šventinėje kolegijoje vyko pirmasis Lietuvos policijos pareigūnų apdovanojimas
nepriklausomos Lietuvos Respublikos ordinais – 1-ojo, 4-ojo ir 5-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus
ordinais. Pirmo laipsnio ordinu apdovanoti (po mirties) Medininkuose žuvę pareigūnai
M.Balavakas,

A.Kazlauskas,

J.Janonis

ir

A.Juozakas.

Žuvusiųjų

artimiesiems

šiuos

apdovanojimus įteikė V.Landsbergis.
4-ojo laipsnio ordinu apdovanotas Vilniaus m. VPK patrulinės tarnybos 2-ojo bataliono
pareigūnas A.Šildiajevas, 5-ojo laipsnio – Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato vyresnysis
komisaras V.Grigaravičius, Greito reagavimo rinktinės „Aras“ vyresnysis komisaras J.Dičiūnas,
rinktinės policininkai A.Buivydas, A.Gerulis, V.Jauga, R.Mikalajūnas.
Kolegijoje taip pat buvo priimta dar viena deklaracija:
„Tarnauti žmonėms, tautai, Lietuvai – policijos, vidaus tarnybos darbuotojų pašaukimas ir
pareiga.
Šiandien pirmąkart Lietuvos policijos istorijoje pašventinta ir aukštai iškelta jos vėliava –
atgimusios valstybės atgimstančios policijos simbolis. Ir nuo šiol ji ne tik virš mūsų, ji – mumyse.
Stipri, patikima policija – vienas iš pagrindinių valstybės gyvavimo garantų. Visur, visada ji
privalo vadovautis teisingumo, laisvės, demokratijos, žmonių gerovės idealais ir jiems ištikimai
tarnauti. Pareigūnams, nešiojantiems Lietuvos valstybinius ženklus, nevalia pamiršti, kad žmonių
pagarba jiems prasideda nuo savigarbos. Šiandienos policininkas – tai jėga ir kilnumas, aukštas
intelektas ir dora.
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Išsiugdyti šias savybes, išsaugoti jas – štai svarbiausia užduotis. Policininkas kaip niekas
kitas turi suprasti kito žmogaus skausmą, priimti jį kaip savąjį. Kas šito nesugeba – pasirinko ne tą
gyvenimo kelią.
Vieninteliu, nenukrypstamu visų pareigūnų veiklos kriterijumi turi būti žmogaus teisių,
teisėtų interesų apsauga. Mūsų vėliavoje mums visiems brangūs simboliai ir prasmingi žodžiai.
Vadovaudamiesi įstatymais, mes dirbsime Lietuvos ir jos žmonių labui“.
Šioje VRM kolegijoje vicepremjeras Z.Vaišvila paskelbė, jog LR Vyriausybės nutarimu
naujai kuriamos vidaus tarnybos pulkininkų laipsniai suteikti ministro pavaduotojui Juozui
Matoniui ir Alytaus GRPDK viršininkui Kazimierui Balzariui. Tai – pirmieji Lietuvos
Vyriausybės suteikti pulkininkų laipsniai.
Beje, nuo to laiko pulkininkų skaičius šalies vidaus reikalų sistemoje ėmė augti aritmetine
progresija, dėl to net gimė anekdotas: „Kodėl Lietuvos pulkininkai, skirtingai nei tarybiniai, nedėvi
kailinėmis papachomis?“ „Ogi todėl, kad Lietuvos avininkystė dar smarkiai atsilieka nuo
pulkininkystės“…
Pirmoji policijos šventė neapsiėjo ir be „šaukšto deguto“. Spalio 1 d. Panevėžyje trys vyrukai
sumušė juos sustabdžiusį policininką B.L. ir pabėgo. O spalio 2-ąją, savaip paminint Policijos dieną,
suįžūlėję nusikaltėliai Teatro aikštėje susprogdino policijos automobilį VAZ-2108.

Švenčių nuotaikoms nurimus, vidaus reikalų sistemoje buvo grįžta prie kasdienių darbų ir jau
anksčiau pradėto „komandos“ keitimo. 1991.10.30 įsakymu Nr.312 t/e Benediktas Lazutka
paskiriamas Vilniaus m. VPK KPB vyresniuoju komisaru, atleidus jį iš Šiaulių m. PK Kriminalinės
policijos skyriaus komisaro pareigų. 1991 m. spalio mėn. Juozas Dičiūnas paskirtas Kauno m. VPK
kriminalinės policijos biuro vyresniuoju komisaru.
1991.10.09 pasirodė VRM įsakymas Nr.438 „Dėl policijos pareigūnų uniformos dėvėjimo
taisyklių patvirtinimo bei komendantinės tarnybos organizavimo“:
„…3 p.– PD, šalies didmiesčių PK vadovams organizuoti komendantines tarnybas,
kontroliuojančias taisyklių laikymąsi ir policijos pareigūnų elgesį gatvėse bei kitose viešose vietose.
4. Patruliuojantiems komendantinės tarnybos pareigūnams už viršvalandinį darbą mokėti
vadovaujantis 1991.06.25 VRM įsakymu Nr.240.
5 p.– VRM MTA-KSV organizuoti komendantinės tarnybos patrulių raiščių gaminimą“.98
Šis sprendimas buvo priimtas vykdant LR Vyriausybės 1991.08.02 nutarimą Nr.31, tačiau
tokia komendantinės tarnybos forma nepateisino lūkesčių – atitraukiami nuo tiesioginių pareigų
vykdymo darbuotojai pro pirštus žiūrėjo į prievolę gaudyti nevalyvus kolegas.
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1991.10.16 VRM įsakymu Nr.454 buvusios TSRS VRM Vilniaus specialiosios vidurinės
J.Bartašiūno mokyklos vasaros stovykla buvo perduota į Lietuvos policijos akademijos balansą.99
1991.10.23 J.Matonis pasirašo įsakymą Nr.460 „Dėl VRM 1991 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr.97 „Dėl policijos departamento viešosios policijos Valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų
apsaugos rinktinės sudarymo„ dalinio pakeitimo ir papildymo“:
„1. Policijos departamento viešosios policijos Valstybinių įstaigų ir kitų svarbių objektų
apsaugos rinktinę pervardinti į Policijos departamento viešosios policijos apsaugos rinktinę. Suteikti
šiai rinktinei sąlyginį pavadinimą „Skydas“.
2. Sudaryti rinktinės „Skydas“ sudėtyje atskirąją kuopą užsienio atstovybių apsaugai,
atitinkamai papildant rinktinės nuostatus, patvirtinti jos struktūrą (…) Papildyti rinktinės etatų sąrašą
(…)
3. Patvirtinti diplomatinių ir konsulinių atstovybių Lietuvos Respublikoje apsaugos
instrukciją (…)“
1991 m. lapkričio 5 d. į naujai įrengtas Policijos akademijos patalpas Valakampiuose po ilgos
pertraukos sugrįžo daugiau nei tūkstantis studentų. Dešimt mėnesių čia buvo įsikūręs OMON-as.
Tačiau LPA vadovams teko nemažai paplušėti, kol jų „alma mater“ buvo tinkamai sutvarkyta.
1991.11.20 raštu Nr.1/321 Lietuvos Respublikos Vyriausybei LPA rektorius A.Pumputis prašė:
„Atstatant OMON-o nuniokotus Lietuvos policijos akademijos rūmus pritrūkome lėšų. Tuo
tikslu prašytume skirti vieną milijoną rublių“.
1991 m. lapkričio 9 d. VRM įvyko spaudos konferencija, kurios metu einantis vidaus reikalų
ministro pareigas J.Matonis, Kelių policijos komisaras L.Suslavičius ir kiti pareigūnai informavo
apie spalio 30-31 d. Berlyne vykusią Europos valstybių vidaus reikalų ministrų konferenciją, kurioje
dalyvavo ir Lietuvos VRM delegacija.
Pagrindinė šios konferencijos tema buvo nelegali migracija, ypač iš TSRS, Jugoslavijos,
Albanijos, Rumunijos bei kitų Rytų Europos šalių. Pavyzdžiui, 1991 m. iš TSRS į užsienį gyventi
išvyko 459 000 žmonių, iš Lietuvos – 1074 (1990 m. – 2225). Daugiausia Lietuvos piliečių išvyko į
Izraelį, JAV, Vokietiją, Kanadą, Australiją.
Ministrų konferencija priėmė darbinį Baigiamojo komunikato dokumentą dėl nelegalios
migracijos apribojimo iš Vidurio ir Rytų Europos šalių priemonių.
1991.11.11 laikinai einantis ministro pareigas J.Matonis pasirašė įsakymą Nr.485 „Dėl
pirminio parengimo kursų organizavimo Policijos departamento viešosios policijos apsaugos
rinktinėje „Skydas“:
„Siekiant savalaikio policijos pareigūnų apmokymo,
įsakau:
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1.

Organizuoti nuo 1991 m. gruodžio 1 d. Policijos departamento viešosios policijos

apsaugos rinktinės „Skydas“ bazėje pirminio parengimo kursus rinktinės policininkams.
2.

Pirminio parengimo kursų viršininku paskirti apsaugos rinktinės „Skydas“

komisarą J.Dervinį.
3.

(…)

4.

Apsaugos

rinktinės

„Skydas“

vadovams

užtikrinti

lankomumą,

sudaryti

klausytojams būtinas darbo sąlygas ir suteikti pagalbą mokymo medžiagos įsisavinimui. (…)“
Šį įsakymą verta pakomentuoti atskirai. Kaip ne kartą minėjome, viena opiausių tuomet buvo
kadrų problema. Ir ne tik jų beveik katastrofiškas trūkumas, bet pirmiausia jų kokybė. Jei anksčiau į
miliciją, net į eilinio pareigas buvo priimami tik atitarnavę kariuomenėje, t.y. fiziškai sveiki,
subrendę, mokantys elgtis su ginklais ir išmanantys drausmę žmonės, tai pasikeitus politinei šalies
santvarkai pasikeitė ir potencialių policijos kadrų kontingentas. Todėl VRM vadovybė daug dėmesio
skyrė tinkamam būsimųjų pareigūnų rengimui. Tačiau taisyklių, matyt, nebūna be išimčių, ką liudija
ir aukščiau pateiktas dokumentas: gerų pareigūnų, kad ir žemesnės grandies, per trumpą laiką
neparengsi, o viešosios tvarkos užtikrinimo klausimai reikalavo sprendimo nedelsiant, todėl „Skydo“
rinktinė tapo ta „juodąja skyle“, pro kurią į policijos sistemą praslysdavo nemažai atsitiktinių
žmonių: tiek tų, kurie nenorėjo mokytis ir ieškojo trumpesnio kelio, tiek tokių, kurie paprasčiausiai
vengė tarnybos Lietuvos kariuomenėje. Kiek vėliau, iš dalies išspendus bent „kiekybinę“ kadrų
problemą, šios tvarkos buvo atsisakyta.
1991.11.14 įsakymu Nr.487 „Dėl VRM darbuotojų materialinio paskatinimo“ už sumaniai ir
profesionaliai atliktą darbą tiriant Šumsko ir Medininkų pasienio postuose padarytus nusikaltimus
buvo skirtos piniginės premijos grupei ypatingai pasižymėjusių VRM pareigūnų: H.Margeniui,
V.Račkauskui – 3000 rub.; J.Rimkevičiui, R.Krukauskui, V.Pukeniui, G.Petrauskui – po 2500 rub.;
G.Adikliui, S.Karlonui, V.Radžiūnui, K.Šimkui – po 2000 rub.; G.Kudarauskui, Ž.Levickui,
E.Metlovui – po 1500 rub.; V.Šulcui, B.Mieldažiui, R.Dauniui, J.Balniui – po 1000 rub.; V.Veršilai,
E.Trakimienei – po 500 rub.
Bet kartu atėjo metas ir tiems, kurių išeliminavimas iš vidaus reikalų sistemos buvo
motyvuotas, deja, įvairiausiais sumetimais, tik ne profesionaliais. Netrukus tokia „kadrų politika“
nublokš sistemą gerokai atgal, susilpnindama arba visai užleisdama turėtas pozicijas kovoje su
nusikalstamumu. Kaip prisimename, 1990 m. gruodžio 11 d. priėmus Policijos įstatymą iš vidaus
reikalų sistemos taip pat pasitraukė nemažai „senosios gvardijos“ atstovų, tačiau tai buvo natūrali
kartų kaita. Tačiau po M.Misiukonio išėjimo prasidėjęs valymas daugelio darbuotojų pagrįstai buvo
vadinamas “raganų medžiokle“. Šiaip esminis komandos pasikeitimas yra priimtinas ir suprantamas
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politikoje, tačiau depolitizuotoje institucijoje tai dėsningai atrodė kaip elementarus asmeninių
sąskaitų suvedinėjimas.
1991 m. lapkričio 14 d. einantis vidaus reikalų ministro pareigas pulkininkas J.Matonis
pasirašo įsakymą Nr.334 t/e:
„Komandiruoti Lietuvos policijos akademijos žinion: Sadecką Alvydą, Prano, atleidus iš
Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiojo komisaro pareigų,
perdavus tarnybinius reikalus,– nuo 1991 m. lapkričio 14 d.
pagrindas: Lietuvos policijos akademijos rektoriaus 1991.11.12 d. raštas.“
Alvydas Sadeckas:
„Kalbėdamas apie mūsų,– M.Misiukonio, mano, L.Vasiliausko ir kitų vadovų išeliminavimo
iš vidaus reikalų sistemos priežastis, pirmiausia matau vieną: mūsų profesinį ir tiesiog žmogiškąjį
padorumą. Naujoji valdžia matė, kad su mumis nepavyksta žaisti tokį žaidimą, kurio mes niekuomet
nepriimtume nei profesiniu, nei kitokiu požiūriu. Konkrečiai, mūsų valdoma tikrai didžiulė
informacija niekada nebuvo panaudota politiniais ar kokiais kitais tikslais. Ir dabar mane stebina
laikas nuo laiko pasigirstančios kalbos, esą kaip čia mes galime atleisti vieną ar kitą aukštą
pareigūną, turintį tokios informacijos…
Mes, t.y. M.Misiukonis, P.Liubertas, aš kaip 6-ojo skyriaus viršininkas, turėjome labai daug
„užmušančios“ informacijos, bet mus išvarė į gatvę ir niekas nė nesusimąstė, kad tai gali būti
pavojinga. Ogi todėl, kad žinojo mūsų padorumą, galų gale, karininko garbės sampratą. Būtume
mažiau padorūs, mūsų dar oi kaip bijotų… Mums net galvon nebūtų šovę pasitarnauti nunešus
V.Landsbergiui ar kam kitam, pavyzdžiui, agentūrinę bylą. Arba pasielgti taip, kaip tas pats
V.Česnulevičius su informacija apie tariamą kareivių gaudymą.
Taigi, naujai valdžiai labai rūpėjo pakeisti mus, rasti tinkamus, sau palankius žmones, kurių
pečių neslėgtų profesinis padorumas, kitos „nepatogios“ moralinės savybės. Suprantama,
pirmiausia tokių ieškota tarp „atstumtųjų“, t.y. žmonių, kuriems kuriant policiją nebuvo pasiūlytos
jų geidžiamos pareigos arba kuriems kolegų buvo rodomas tam tikras nepasitikėjimas. Dėl to vėliau
prie VRM vairo ir atsidūrė publika, pridariusi policijai, visai vidaus reikalų sistemai tiek bėdų. Tie
žmonės būrėsi ne pagal profesines savybes, o pagal lojalumą kai kuriems politikams. O dar – dėl
tam tikrų bendrų nešvarių darbelių. Pavyzdžiui, būsimajam VRM Kontržvalgybos valdybos vadui
H.Margeniui, jam buvus dar KPV skyriaus viršininko pavaduotoju, aš asmeniškai tiesiai į akis
sakiau: „Tu žinai, kad ir aš žinau, jog kartais savanaudiškai išnaudoji situaciją“. Kaip aš galėjau
būti jam geras?“
Liutauras Vasiliauskas:
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„Nepridengtas įžūlumas, kurio viršūne tapo A.Sadecko atleidimas iš pareigų (pretekstas –
Italijos ambasadoriaus F.Tampestos apvogimas „Astorijos“ viešbutyje). J.Matonis ir buvo paskirtas
tam, kad aplink jį burtųsi „nuskriaustieji“.
Nereikėjo žmonių, kurie turi per kietą stuburą, nepasiduoda įtakai. Tai buvo skaudu, tačiau
neišvengiama: mes buvome per daug arti „saulės“, o šis dangaus kūnas, kaip žinoma, skleidžia ne
tik šilumą, bet ir radiaciją. Valymas buvo vykdomas labai brutaliai“.
Kaip matome, kaltinimai P.Valiukui, esą būtent po jo paskyrimo vidaus reikalų ministru
prasidėjo sistemos „valymas“ ne visada pagrįsti: kai kas buvo atlikta dar prieš tai, it buldozeriu
išvalant kelią trokštantiesiems moralinio revanšo.
Vytautas Leipus, 1991-1992 metais – Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras:
„Mes tą dieną buvome iškviesti į skubiai sušauktą Vyriausybės posėdį: aš, A.Sadeckas ir
L.Vasiliauskas. Jau žinojome, kad vienas iš mūsų bus atleistas, tik nežinojome, kuris būtent išeis be
antpečių. Ir tik po trumpos pasitarimo pertraukėlės J.Matonis aiškiai pasakė, kad turi išeiti
A.Sadeckas. Taip kad P.Valiuko „nuopelnas“ atleidžiant A.Sadecką buvo mažiausias, jei iš viso
buvo. Apskritai tuomet kalčiausia dėl panašių įvykių buvo Užsienio reikalų ministerija. Tai buvo
metai, kai į Lietuvą pradėjo važiuoti paskirti užsienio šalių ambasadoriai. Bet jų Vilniuje niekas net
ne pasitikdavo… Pirmąjį JAV ambasadorių į „Draugystės“ viešbutį iš oro uosto atvežė paprastas
taksistas. Viešbutyje ambasadoriui iš karto „pakeitė“ lagaminą. O jame, be kita ko, buvo asmeninis
JAV prezidento laiškas V.Landsbergiui. Žmogus susigriebęs lakstė naktį po viešbutį vienais
apatiniais, kol mes atvykę supratome, kas jis toks ir kas čia atsitiko. Suprantama, po tų atvejų kilo
nemažas triukšmas, imtasi ieškoti kaltųjų, ir aš griežtai pasakiau, kad nieko nebausiu: policija
nekalta, kad atvykę ambasadoriai turi patys ieškoti taksi ir niekieno neprižiūrimi gyventi
viešbučiuose. O mes dar jauna organizacija, kuri tik mokosi dirbti naujomis sąlygomis. Jau vėliau
supratau, kodėl iš tikrųjų buvo atleistas A.Sadeckas,– reikėjo parodyti užsieniečiams, kaip valdžia
reaguoja į tokius įvykius, bausdama pačius aukščiausius pareigūnus“.

Netrukus Vidaus reikalų ministerijoje atsirado ir naujas „šeimininkas“. 1991 m. lapkričio 19
d. LR Aukščiausiosios Tarybos posėdyje 85 deputatai (iš 98 buvusių salėje) balsavo už Petro
Valiuko patvirtinimą vidaus reikalų ministru.
Lapkričio 22 d. vicepremjeras Z.Vaišvila, pristatydamas P.Valiuką VRM kolektyvui, pasakė:
„Šiuo labai atsakingu Lietuvos Respublikai laikotarpiu Petro Valiuko kandidatūra pasirinkta
neatsitiktinai. Vyriausybė pasirinko žmogų, ilgą laiką dirbusį šioje sistemoje, ministerijos aparate,
sugebėjusį stabilizuoti padėtį greito reagavimo rinktinėje „Aras“, turintį savo tvirtą nuostatą
vykstančioje kovoje už Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. Mes tikimės jūsų paramos
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gerbiamam ministrui, nes nuo jūsų ministerijos priklausys ne tik visos vidaus reikalų sistemos
darbas, bet ir Respublikos likimas“.
Beje, jau 1996 m. savo pranešime „Baudžiamosios teisės priemonės Baltijos šalyse užkirsti
keliui organizuotam nusikalstamumui“ LR Seimo narys Egidijus Bičkauskas taip apibūdins šį
laikotarpį:
„… Kritinėje padėtyje atsidūrė teisėtvarkos institucijos. Su reikalu ar be reikalo puolami ir
kairiųjų, ir dešiniųjų politinių jėgų, kaltinami būtomis ir nebūtomis nuodėmėmis, vadinami
„okupacinio režimo ramsčiais“, jie nesugebėjo atsilaikyti, pradėjo politinius svyravimus, o vėliau
beveik nuleido rankas. Dalis labiausiai kvalifikuotų žmonių nutarė palikti šią, tuo metu ypač
nepopuliarią profesiją“.
P.Valiukas, kalbėdamas VRM kolegijų salėje, tuomet atvirai pareiškė, kad reikės peržiūrėti
kai kurias esamas ministerijos struktūras. Jis taip pat patikino, kad niekas neliks be darbo, o
vykdomos užduotys bus atliekamos profesionaliai ir be intrigų (įdomiausia, jog susirinkusieji
nepateikė nė vieno klausimo nei P.Valiukui, nei Z.Vaišvilai, nors paprastai tokiais atvejais
nepraleisdavo progos išsiaiškinti rūpimus klausimus).
Petras Valiukas:
„Tai nereiškia, kad esamoje struktūroje viską reikia griauti iš pagrindų. Artėjant
privatizacijai, rinkai, mums būtina pertvarkyti savo biudžetą, peržiūrėti kovos metodus su augančiu
nusikalstamumu, suaktyvinti viešosios policijos darbą. Visų pirma reikia gatvėse kuo daugiau
patrulių, kad jie aktyviai dirbtų, o ne sėdėtų mašinose. Jeigu visi atliks savo tiesioginę pareigą nors
trejetui, tai jau gerai.
Reikia pagerinti nusikaltimų išaiškinamumą. Kas kaltas šiuo atveju, vyriausioji kriminalinės
policijos valdyba ar kriminalinės tarnybos vietose, dabar atsakyti sunku, bet susidarė įspūdis, jog
miestuose bei rajonuose mechanizmas nesuveikia iki galo. Reikėtų pasakyti, kad šiandien pas mus
šlubuoja ir tardymas. Kriminalinė policija išaiškina gan nemažai nusikaltimų, o bylos pas tardytojus
guli, įtariamieji tuo metu užsiima nežinia kuo. Manau, reikėtų kuo greičiau nustatyti tardymo vietą
teisinėje sistemoje (…) Tardymo departamento sukūrimas kol kas dar nieko naujo nedavė.
Intensyvaus darbo nėra, o „tamsios“ bylos aiškinamos neefektyviai (…)
Dabartinės Vidaus reikalų ministerijos struktūros yra gana išpūstos. Žinoma, žmonės neturi
nukentėti, darbo pakaks visiems. Ypač reikia peržiūrėti tas aptarnaujančias grandis, kurios įgijo
valdymo funkcijas. Ministerijoje turi būti bendra kadrų struktūra, nes dabar išsimėtę į įvairias mažas
„kunigaikštystes“ ir kai reikia spręsti (…) klausimus, sunku susitarti, trukdo intrigos (…)
Gal kas mane neteisingai supras, bet tais garsiais žodžiais „organizuotas nusikalstamumas“
prisidengia dažniausiai darbuotojai, kurie net negali išaiškinti paprasčiausios vištų vagystės. Dabar,
kai visas nusikalstamumas yra organizuotas, kai grupė prie grupės, išlaikyti atskirą privilegijuotą
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tarnybą, duodant jai viską, kas geriausia, o ji tik kaupia informaciją – tai mums prabanga. Reikalinga
sujungti kriminalinio tyrimo biurą su organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuru, kad jie dirbtų
vieningą darbą, o nesidalintų tik rezultatais. Žinoma, keletą labiau prityrusių darbuotojų būtina skirti
tirti sunkius nusikaltimus, bet egzistuojantis organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuras su dabartine
mūsų darbuotojų kompetencija – muilo burbulas. Nedirbant kasdienio praktinio darbo atitrunkama
nuo realybės.
Kriminalistinių ekspertizių biuras atlieka ne tik policijos, tardymo, Pataisos darbų
departamento, bet ir kitų teisės institucijų užduotis, todėl turėtų būti tiesiogiai pavaldus vienam iš
ministro pavaduotojų.
Dabartinė Policijos departamento struktūra yra lyg ministerija ministerijoje, o juk jis
privalėtų būti vienalytis vidaus reikalų ministerijos organizmas. Sukurto privilegijuoto Policijos
departamento

funkcijos

išsiplėtė,

daug

kur

dirbtinai

išsipūtė.

Nusikalstamumas

auga,

išaiškinamumas krenta, o atsakyti už tai reikia kažkam kitam. Manyčiau, šis departamentas turi būti
lygiateisis kitų departamentų atžvilgiu (…)
Ministerija vis dėlto yra visų Respublikos padalinių valdymo organas, kuriame turėtų būti
štabas (…) štabo viršininkas prilygtų ministro pavaduotojo rangui (…)
Kintant visuomenei reikia kuo greičiau pakeisti mūsų pačių požiūrį į žmogų (…) Ministras
irgi turėtų būti arčiau žmonių ir nereikia iš jo daryti baubo (…) Antra vertus, nedidelis psichologinis
barjeras buvo. Tai, kad vicepremjerui Zigmui Vaišvilai ir man klausimų nepateikė – nebuvo didelė
staigmena. Tai lyg savotiškas psichologinis momentas. Anksčiau su kai kuriais aš sprendžiau savo
problemas, o dabar, atėjus man, jiems reikia spręsti savo problemas. Manau, po mėnesio dviejų
išsispręs šie klausimai, o įsakymus reikės vykdyti greitai ir su šypsena.
Tepadeda jums Dievas bei mūsų visų geranoriškumas įgyvendinant nelengvus jūsų
sumanymus kovoje su augančiu nusikalstamumu, dar vis egzistuojančiu sistemoje biurokratizmu“.100
Įdėmiai išnagrinėjus šią P.Valiuko kalbą, pažodžiui užrašytą tądien dalyvavusio naujojo
ministro pristatyme VRM savaitraščio korespondento, tenka pripažinti, kad vėliau ji sąmoningai ar
nesąmoningai buvo šiek tiek interpretuota, o ilgainiui apaugo nepagrįstais gandais. Taip, P.Valiukas
nedviprasmiškai, su jam būdingu tiesmukiškumu (gal net stačiokiškumu) leido suprasti tiems,
kuriuos laikė savo oponentais, kad vietos po saule visiems neužteks. Netrukus tai pasitvirtino:
daugelis tų „oponentų“ patys pasitraukė iš sistemos nelaukdami prievartos.
Liutauras Vasiliauskas:
„Nors nebuvau prisidėjęs prie P.Valiuko ir kitų, kaip jiems atrodė, „pažeminimo“, jie vis
dėlto siejo mane su ta grupe, todėl buvo aišku, kad naujoje komandoje man vietos neatsiras. Dar
daugiau, mano asmeniniai santykiai su P.Valiuku buvo gana geri, mes pasikalbėjome su juo, jis
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paprašė nepykti. Aš ir nepykau, nes pakako įžvalgumo suprasti, kad mano pašalinimas iš sistemos –
ne jo sprendimas, o kitų, aukščiau stovinčių žmonių valia, padiktuota mano nepatogaus charakterio
ir nelankstaus stuburo. Ir dabar, po daugelio metų, matau, jog P.Valiukas daugeliu atžvilgiu buvo
tik įrankis, jo rankomis buvo padaryta daug žalos policijai ir visai sistemai, galbūt jam pačiam
nesuvokiant, kas iš tikrųjų vyksta“.
Romasis Vaitekūnas:
„Mano santykiai su P.Valiuku nebuvo artimi,– susitikdavome retkarčiais kaip kolegos. Todėl
jo paskyrimo ministru nesiejau tiesiogiai su savo kaip Šiaulių policijos vadovo likimu. Bet, sužinojęs
apie jo paskyrimą, iš karto pagalvojau, kad sistemai tai nėra gerai, nes nuogąstavau dėl galimo
„gretų valymo“, nerimavau dėl gerų darbuotojų, puikių profesionalų likimo. Tas nerimas gimė kiek
anksčiau, už M.Misiukonio nugaros paskyrus jo pavaduotoju kadrų reikalams J.Matonį. Tai buvo
pirmas signalas ir kai kurie požymiai rodė, kad nerimauti būta dėl ko…“
Neteisus, žinoma, buvo P.Valiukas ir pavadindamas ONTB pareigūnų kompetenciją „muilo
burbulu“. Galima pateikti daug jų sėkmingos, profesionalios veiklos pavyzdžių. Vienas iš jų:
išnarpliota viena sudėtingiausių tų metų bylų – gintaro vagystė (1990 m. gruodį iš Palangos gintaro
muziejaus buvo pavogti 77 eksponatai beveik 3 milijonų rublių sumai). 1992 m. lapkričio 14 d. LR
Aukščiausiasis Teismas paskelbė nuosprendį kaltinamiesiems šioje garsioje byloje: A.Č. buvo
nuteistas 11 metų laisvės atėmimo bausme, A.U. – 12 metų, iš abiejų buvo konfiskuota po pusę
turto.
Bet grįžkime prie P.Valiuko „sosto kalbos“, iš kurios aišku, jog naujasis ministras anaiptol
neneigė organizuoto nusikalstamumo egzistavimo Lietuvoje, kritikuodamas tik, jo manymu,
nerezultatyviai veikusias šioje srityje kriminalinės policijos struktūras ir užsiminęs apie jų
reorganizavimą. Iš vienos pusės, tai buvo dar vienas pretekstas pakeisti komandą, iš kitos – nė vienas
iš jo įpėdinių taip pat neatsispyrė pagundos suvaidinti „naują šluotą“ ir apversti aukštyn kojom kurią
nors pavaldžios institucijos grandį. O P.Valiukas daugiausia priekaištų susilaukė dėl to, jog kiek
vėliau pareiškė žurnalistams, esą Lietuvoje nėra mafijos. Tiesa, ne jis vienas tai tvirtino. P.Valiuko
bendražygis, PD KPVV vadovas A.Talačka taip pat teigė: „Mano manymu, rimtos mafijos Lietuvoje
nėra. Tik šiek tiek panaši į tikrąją“.101
Tačiau šio posakio ministrui žiniasklaida taip ir neatleido, kad ir kaip jis buvo besiteisinęs,
esą turėjo galvoje klasikinės mafijos schemą, kurioje organizuotas nusikalstamumas tampriai susijęs
su korumpuota valstybės valdžia. Žiniasklaida apskritai „nemėgo“ P.Valiuko ir nuo pat pirmos
dienos nepaliko jo ramybėje (gal tai ir gerai demokratinėje visuomenėje).
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Tarsi šaipydamiesi iš ministro nuostatos, Lietuvos organizuoti nusikaltėliai kone atvirai
demonstravo savo galią. Gruodžio 1-osios naktį Panevėžyje skirtingose vietose nugriaudėjo
sprogimai, užsiliepsnojo keturios parduotuvės ir neseniai atidaryta kavinė „Vakaras“. Dar prieš porą
dienų toks pat likimas ištiko kavinę „Kamelija“. Tęsėsi gaujų karai Vilniuje, Šiauliuose,– šalyje
vyko didysis nusikaltėlių įtakos zonų padalijimas…

Jau lapkričio 19 dieną, AT dar tik ruošiantis balsuoti už P.Valiuką, „Respublikoje“ (Nr.270,
1991.11.19) pasirodė A.Kutrevičiaus rašinys pavadinimu „Paslaptingi pretendento į ministrus
maršrutai“.
Jame buvo pasakojama apie P.Valiuko (tuomet dar Kauno m. VPK vyriausiojo komisaro) ir
kitų pareigūnų palydėtą per valstybės sieną Lazdijuose sunkvežimį „Avia“ pakeistais valstybiniais
numeriais, kurio krovinio nustatyti nepavyko, nes muitinės dokumentuose toks faktas apskritai
neužfiksuotas. Ateityje mes dar grįšime prie kai kurių, iki šiol neafišuojamų P.Valiuko komandos
veiklos momentų, tačiau tą kartą P.Valiukas LR Vyriausybės ir susisiekimo ministro K.Birulio
pavedimu organizavo naujų lietuviškų pašto ženklų atgabenimą iš Vokietijos, kur jie buvo
spausdinami.
P.Valiukas, kaip ir žadėjo, ėmėsi darbo „iš peties“. Praėjus vos dviem dienoms po paskyrimo,
t.y. 1991 m. lapkričio 21 d., jis pateikia Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Vagnoriui
raštą Nr.1/180 „Dėl etatų pakeitimo ir J.Matonio paskyrimo ministro pirmuoju pavaduotoju“:
Prašome pakeisti esamus Vidaus reikalų ministerijos vadovybės etatus:
1.

Sumažinti Policijos departamento generalinio komisaro – vidaus reikalų ministro

pirmojo pavaduotojo etatą ir ministro pavaduotojo kadrų reikalams etatą.
2.

Įvesti vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo etatą ir Policijos departamento

generalinio komisaro – ministro pavaduotojo etatą.
3.

Paskirti pulkininką Juozą Matonį vidaus reikalų ministro pirmuoju (pažymėta

mūsų,– aut.) pavaduotoju, atleidžiant iš ministro pavaduotojo kadrų reikalams pareigų.
4.

Paskirti Petrą Liubertą Policijos departamento generaliniu komisaru – vidaus

reikalų ministro pavaduotoju, atleidžiant nuo Policijos departamento generalinio komisaro – vidaus
reikalų ministro pirmojo pavaduotojo pareigų“.
Vieną iš pirmųjų P.Valiukas išsprendė ir savo asmeninio saugumo klausimą. Tai daugeliui
VRM sistemos darbuotojų kėlė tam tikrą nuostabą: M.Misiukonį 1991-ųjų sausį taip pat saugojo
YPMB pareigūnai (H.Šliažas ir R.Guščia), tačiau TSRS kariuomenės siautėjimo sąlygomis tai buvo
suprantama, o nuo ko gi ministras saugomas dabar dviejų „ariečių“?..
Saulius Maziukas, 1991-1993 m. GRR „Aras“ viršila:
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„Jau trečią ar ketvirtą dieną po P.Valiuko paskyrimo ministru į rinktinę paskambino VRM
budėtojas ir liepė man ir viršilai Arvydui Skurdauskui su visiška ekipuote prisistatyti Kontržvalgybos
tarnybos viršininkui H.Margeniui. Priežasties nežinojau, bet pakeliui A.Skurdauskas prasitarė, kad
greičiausiai mums bus pasiūlyta saugoti vidaus reikalų ministrą, matyt, jis kažką jau žinojo. Kokie
patikrinimai vyko prieš tai, nežinau, tačiau pokalbis su H.Margeniu buvo trumpas, jis tik paklausė
manęs, ar noriu dirbti ministro vairuotoju? Aš sutikau. A.Skurdausko paklausė, ar nori saugoti
P.Valiuką? Tas irgi sutiko. H.Margenis pasakė, kad būsime lyg ir komandiruoti iš „Aro“ šioms
užduotims atlikti, nuvedė mus pas ministrą, kurį pažinojome anksčiau, jam būnant „Aro“ komisaru.
P.Valiukas davė man raktus nuo visų ministrui skirtų automobilių – „Čaikos“, „Volgos“, „šeštuko“
ir „devyntuko“. Ministro „Nissan“ buvo paimtas iš Kauno policijos jau vėliau…
Jau pradėję eiti naujas pareigas supratome, kad jos daug sunkesnės nei „Aro“ rinktinėje,
nes teko būti ir sargybiniais, ir sekretoriais, ir adjutantais. Dirbome praktiškai be išeiginių, neretai
kiaurą parą. Kodėl tam buvo pasirinkti būtent „ariečiai“? Kiek anksčiau, kai P.Valiukas dar buvo
Kauno policijos vadas, buvo sudegintas jo tarnybinis automobilis. Kas tai padarė, nežinoma,
greičiausiai, Kauno nusikaltėliai. Bet nuo to laiko P.Valiukas nutarė pasisaugoti, juoba vežiojusiais
jo pirmtakus vairuotojais „iš sovietinių laikų“ nepasitikėjo, atseit, gal jie kokie „gebešnikai“ ir
pan.“

1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos policijos akademijoje įvyko P.Valiuko susitikimas su
akademijos rektoratu. Nuo šio vizito P.Valiukas praktiškai pradėjo savo kaip ministro veiklą.
Susitikimo metu buvo svarstoma kadrų rengimo sistema, aptarti VRM poreikiai ir LPA
galimybės juos tenkinti. Juk, esant pakopiniam mokymui, svarbu žinoti, kiek ir kokių kategorijų
(lygių) specialistų reikia šalies vidaus reikalų įstaigoms. P.Valiukas sakė: „Mus labiausiai domina
antros pakopos studentai – būsimieji specialistai, kurių pirmoji laida jau po metų ateis dirbti. Galbūt
reikėtų, kad jau trečiame kurse dalis studentų specializuotųsi kriminalinės policijos darbe“.
P.Valiukas taip pat pasiūlė LPA sudaryti kelias grupes iš jau dirbančių žmonių su aukštuoju
neteisiniu išsilavinimu ir mokyti juos pagal atskirą programą baudžiamosios teisės, kriminalistikos ir
operatyvinės veiklos (neakivaizdinių studijų užuomazga).
Ministras paprašė LPA specialistų pagalbos rengiant kovos su nusikalstamumu programą,
kuri turėjo būti parengta Vyriausybės nutarimu. LPA rektorius A.Pumputis sutiko, pabrėžęs, kad
tokią programą iš tikrųjų turi rengti neutrali mokymo įstaiga, nes valdymo organas iš karto numatys
norimą rezultatą ir bet kokia kaina bandys įrodyti tai, kas jam parankiausia.102
Savo požiūrį į VRM PD Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos struktūrą P.Valiukas
pareiškė ir susitikime su KPVV pareigūnais 1991 m. gruodžio 2 d.
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Konkrečiai, atsakydamas į Organizuoto nusikalstamumo tyrimo biuro vyresniojo komisaro
Visvaldo Račkausko klausimus, P.Valiukas pasakė, jos reikia spręsti ONTB ir Kriminalinio tyrimo
biuro (KTB) sąveikos, kai kurių struktūrinių pakeitimų klausimus.
Respublikinės policijos vyriausiasis komisaras L.Vasiliauskas domėjosi darbuotojų
socialinėmis garantijomis, kurios daugiausia priklauso nuo laipsnių, pareigų, kvalifikacijos,
ištarnauto laiko. Pakitus struktūrai (laipsniai ir t.t.) nerimas dėl socialinių garantijų padidėjo.
Ministras užtikrino, kad ir atsisakius viso to, atlyginimai ne sumažės, o žymiai padidės. Be to, jis
patikino susirinkusius, jog keičiant kriminalinės policijos struktūrą, galbūt mažinant etatus konkretūs
žmonės nenukentės, esą jų reikia visuose šalies komisariatuose.
P.Liubertas ir Č.Mančinskas savo monografijoje, cituodami žiniasklaidą, rašo:
„Naikinant šiuos (kovos su organizuotu nusikalstamumu,– aut.) padalinius tuo pat metu buvo
kuriama nauja – kontržvalgybos – tarnyba, turėjusi sekti savo kolegų darbą. Pažeisdama Policijos
įstatymo 14 straipsnį dėl specialiųjų policijos dalinių tiesioginio pavaldumo Policijos departamento
generaliniam komisarui, G.Vagnoriaus vadovaujama Vyriausybė 1991 m. lapkričio 30 d. priėmė
nutarimą Nr.502, kuriuo Greitojo reagavimo rinktinė „Aras“ buvo perduota tiesioginei vidaus reikalų
ministro žiniai. Pažeisdamas Policijos įstatymo 13 straipsnį, vidaus reikalų ministras ėmė skirti
policijos pareigūnus eiti atsakingas vadovaujančias pareigas be Policijos departamento generalinio
komisaro teikimo ir žinios. Apibūdindamas naujos VRM vadovybės veiklą, buvęs vicepremjeras
Z.Vaišvila viešai spaudoje pareiškė, kad „vienoje iš pagrindinių teisėsaugos institucijų buvo nuklysta
nuo teisingų darbo metodų ir įstatymo laikymosi. Įstatymas netapo šventu dalyku (…), išryškėjo
ryšiai su nusikalstamu pasauliu. Ministro P.Valiuko vadovavimo metu šis procesas pasiekė savo
viršūnę. (…) Tai patvirtino ir jau iškeltos dėl kai kurių faktų baudžiamosios bylos, kurias tiria
Prokuratūros tardytojai, tarnybinis patikrinimas dėl VRM kontržvalgybos skyriaus. Manau, tokios
negerovės atsirado todėl, kad vidaus reikalų sistemoje nepavyko išvengti veiklos politizavimo (iš
vieno kraštutinumo persimesta į kitą). Esu įsitikinęs, kad buvo tarnaujama politinei konjunktūrai, o
gal net ir atliekami politiniai užsakymai, naudojamasi tarnybine padėtimi“…103
Visa tai įvyks truputį vėliau, todėl grįšime prie šių klausimų kitame, 1992 metams skirtame
mūsų kronikos skyriuje. O štai apie Greito reagavimo rinktinės „Aras“ priskyrimo kuruoti ministrui
(1991.12.31 įsakymas Nr.544: „Vykdant LR Vyriausybės 1991 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr.502
dalinai pakeisti VRM 1991 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr.96 ir nustatyti, jog greito reagavimo
rinktinė „Aras“ yra tiesiogiai pavaldi vidaus reikalų ministrui“) jos buvęs vadas Jonas Lazarenka
prisimena:
„Man tas dalykas, žinoma, atsirūgo. Tam tikras nepasitenkinimas tokia tvarka iš tuometinių
policijos vadovų pusės jautėsi nuolat, kad ir per pareigūnų skatinimo prizmę, kitus dalykus. Tarsi
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mes patys galėjome rinktis, kam priklausyti – ministrui ar generaliniam komisarui. Suprantama,
spręsti kai kuriuos ūkinius klausimus buvo lengviau – pakakdavo tiesioginio ministro nurodymo, ir
biurokratinė grandinėlė bemat sutrumpėdavo.
Nemanau, kad priskirdamas rinktinę sau, P.Valiukas turėjo dėl jos panaudojimo kokių nors
ypatingų planų. Kas jau kas, bet aš apie tai tikrai turėjau žinoti. Net užuominų jokių nebuvo, esą
„Aras“ gali būti panaudotas kitiems nei numatyta jo nuostatuose tikslams. Ministras anaiptol
nežiūrėjo į „Arą“ kaip į kokią asmeninę gvardiją. Tiesiog jis laikė rinktinę savo „kūdikiu“, jautė jai
dideles simpatijas, nuolat lankydavosi, tikrino, domėjosi mūsų veikla, problemomis“.
Deja, kai kurie vėlesni įvykiai iš dalies paneigs J.Lazarenkos žodžius ir pakankamai aiškiai
atsakys į klausimą, kam ir kodėl buvo reikalinga visiška šio specialiosios paskirties padalinio
kontrolė… O tada P.Valiukas, kurio sprendimai dėl „Aro“ rinktinės, Kontržvalgybos tarnybos
įsteigimo ir kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinių „subombardavimo“ neramino ne tik
kolegas, bet ir dalį Aukščiausiosios Tarybos deputatų, turėjo oficialiai aiškinti savo veiksmus
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Vagnoriui:
„1992.02.12 Nr.1/76
Nuorašas: Sąjūdžio centro frakcijos pirmininkui A.Sakalui (ir kitų parlamentinių frakcijų
pirmininkams).
Atsakydami į Centro frakcijos paklausimą pranešame, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu 1991.10.30 Nr.502 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos greito reagavimo
rinktinės „Aras“ ši rinktinė perduota vidaus reikalų ministro tiesioginiam pavaldumui, kas
prieštarauja Lietuvos Respublikos policijos įstatymui.
1.

Ši tezė teisiškai yra neįrodyta ir pateikta tik vienu požiūriu.

Visų pirma, apie vidaus reikalų ministro teises negalima spręsti tik vieno Lietuvos
Respublikos policijos įstatymo kontekstu, nes ministras prieš Vyriausybę ir Parlamentą atsako tiek
už policijos veiklą, tiek už vidaus tarnybų veiklą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymą
(21 str.) jis asmeniškai atsakingas, kad ministerija vykdytų jai pavestus uždavinius.
2. 14 str. 3 d. eina kalba, kad viešoje policijoje alternatyviai, t.y. „Gali būti sudaromi
specialiosios paskirties policijos padaliniai“. Ši teisinė nuostata rodo, kad Vyriausybė turi teisę, bet
ne pareigą viešoje policijoje sudaryti specialios paskirties dalinius. Šią teisę Vyriausybė gali
realizuoti alternatyviai. Be abejo, sukūrus tokį padalinį viešoje policijoje, jam gali tiesiogiai
vadovauti kompetentingas pareigūnas. Pagal pareigas Respublikos policijoje – tai Policijos
generalinis komisaras. Be to, čia būtina įsigilinti į terminą „tiesiogiai“. Šis terminas nurodo tik
tiesioginį viršininką policijos institucijoje. Tuo tarpu vidaus reikalų ministras yra visų „tiesioginių
viršininkų“ viršininkas. tai yra statutinės drausmės vidaus reikalų organų sistemoje aksioma. Tai yra
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ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir visose išsivysčiusiose šalyse, turinčiose senas policines
tradicijas, netgi tokiose šalyse, kur yra decentralizuota vidaus reikalų organų valdymo sistema.
3. Dėl greito reagavimo rinktinės „Aras“ priklausomybės tikslingumo ir panaudojimo
galimybių vidaus reikalų sistemoje.
„Aras“ viešosios policijos rėmuose buvo panaudojamas nepakankamai, dažnai jo
pareigūnams tekdavo atlikti patrulines funkcijas. Kovos su nusikalstamumu praktika parodė, kad
toks padalinys turi būti universalus, aptarnaujantis visą VRM sistemą.
Lietuvos Respublikos Laikinajame vidaus tarnybos įstatymo 10 str. numatyta, kad vidaus
tarnybų padalinių steigimas ir likvidavimas yra vidaus reikalų ministro prerogatyva. Steigti naują
specialaus greito reagavimo universalų padalinį, jį paruošti kovai su nusikalstamumu laiko ir
resursų deficito problemos rėmuose nevalstybiška. Dėl to, šiuo metu esant įtemptai kriminogeninei
situacijai, „Aras“ panaudojamas slopinti įvairius „kriminogeninius židinius“, tame tarpe išvedus
svetimos šalies vidaus kariuomenę, jis perėmė vieną jos funkcijų – slopinti masinius neramumus ir
riaušes pataisos darbų įstaigose.
Policijos departamente yra kiti specialios paskirties padaliniai, tai „Skydo“ rinktinė, kelių
policijos rinktinė, Vilniaus miesto rinktinė 420 žmonių, taip pat Kauno, Klaipėdos, Šiaulių,
Panevėžio ir kitų miestų batalionai ir kuopos.
Vidaus reikalų ministerijos kitoms funkcijoms vykdyti šiandiena yra „Aro“ rinktinė, viso
300 žmonių, kuri pagal savo funkcines pareigas vykdo ir policijos departamento, ir kitų VRM
departamentų funkcijas.
II. Vidaus reikalų ministerijoje savisaugos (kontržvalgybinei) funkcijai atlikti struktūrą
kuriame ne policijos, o vidaus tarnybos rėmuose ir negali pažeisti Policijos įstatymo, nes yra ne šio
normatyvinio akto, o Lietuvos Respublikos Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo reguliavimo sferoje.
tai vienas vidaus reikalų sistemą aptarnaujančių padalinių (Laikinojo vidaus tarnybos įstatymo 1 str.
3 d.), kurių steigimą ir likvidavimą reglamentuoja minėto įstatymo 10 straipsnis.
Tezė, kad demokratinėje valstybėje sukūrimas bet kurios struktūros, galinčios atlikti slapto
stebėjimo funkcijas, turi būti griežtai kontroliuojamas Parlamento – verta detalaus nagrinėjimo,
tačiau šiuo metu iš mums prieinamos užsienio valstybių praktikos nežinoma apie tiesioginę tokio
pobūdžio Parlamento kontrolę.
Operatyvinės veiklos įstatymo projekte, kuris yra Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios
Tarybos svarstymo objektas, numatyti konkretūs atskirų operatyvinių veiksmų kontrolės klausimai.
III. Teiginys apie pavedimą Vidaus reikalų ministrui, pažeidžiant įstatymą, vadovauti
Lietuvos Respublikos Interpolo veiklai neatitinka tikrovės, nes, visų pirma – Policijos įstatymas
nereglamentuoja Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro veiklos, o tik numato profesinius ryšius;
antra – Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras yra Kriminalinės policijos Vyriausiosios valdybos
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struktūrinis padalinys, o šio biuro vadovas – policijos vyresnysis komisaras, kurį, vadovaujantis
Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro veiklos nuostatais (1.2.), skiria į pareigas ir atleidžia iš jų
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministro teikimu. Šio biuro struktūrą ir
etatus tvirtina Vidaus reikalų ministras Policijos departamento generalinio komisaro teikimu.
Ministras P.Valiukas“.

Pats P.Valiukas tuomet sparčiai kilo karjeros laiptais. 1991.12.02 pirmasis ministro
pavaduotojas pulkininkas J.Matonis teikia Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Vagnoriui
raštą Nr.1/332:
„Teikimas pulkininko laipsnio suteikimui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui
Petrui Valiukui.
Petras Valiukas, gim. 1948 m., lietuvis, turintis aukštąjį išsilavinimą – 1980 m. baigė
Vilniaus Valstybinio universiteto teisės fakultetą, o 1990 m. baigė TSRS VRM Akademiją.
P.Valiukas vidaus reikalų sistemoje dirba nuo 1967 m. rugsėjo. Iki 1980 m. rugpjūčio dirbo
įvairiose kriminalinės paieškos tarnybos pareigose. 1980 m. rugpjūčio mėn. skiriamas Zarasų r.
VRS viršininku, 1985 m. birželio mėn. – Marijampolės (tuomet dar Kapsuko,– aut.) miesto ir
rajono VRS viršininku. 1988 m. siunčiamas mokytis į TSRS VRM Akademiją, kurią sėkmingai
baigė 1990 m. Nuo 1990 m. rugpjūčio 7 d. laikinai paskirtas į LR VRM KPV operatyvinio
įgaliotinio pareigas. 1991 m. balandžio mėn. skiriamas LR VRM Policijos departamento greito
reagavimo rinktinės „Aras“ komisaru, o nuo 1991 m. liepos 15 d. – Kauno m. vyriausiojo policijos
komisariato vyriausiuoju komisaru (P.Valiukas Kauno m. VPK vyriausiuoju komisaru, atleidus jį iš
GRR „Aras“ komisaro pareigų, paskirtas 1991.07.10 įsakymu Nr.184 a/s,– aut.).
Nuo 1991 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu
P.Valiukas paskirtas LR vidaus reikalų ministru.
Milicijos pulkininko laipsnis buvo suteiktas TSRS VRM 1989 m. spalio 12 d. įsakymu
Nr.431.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija tarpininkauja, kad vidaus reikalų ministrui
Petrui Valiukui būtų suteiktas (atstatytas) pulkininko laipsnis“.
Pulkininku P.Valiukas buvo vos dvi savaites. Netrukus jau buvo paskelbtas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 18 d. potvarkis Nr.1014p dėl generolo laipsnio
suteikimo Petrui Valiukui – vidaus reikalų ministrui (P.Valiukas apskritai tapo pirmuoju atkurtos
nepriklausomos Lietuvos generolu). VRM įsakymu Nr.9 t/e pirmasis ministro pavaduotojas
J.Matonis apie tai sistemos darbuotojus informavo tik 1992.01.07.104
Saulius Maziukas, 1991-1993 metais – P.Valiuko vairuotojas, asmens sargybinis:
104

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6, Nr.1260, 1 tomas.
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„Pats P.Valiukas buvo gana ūkiškas žmogus. Atsimenu, premjeras G.Vagnorius skyrė 40
tūkstančių Vokietijos markių vidaus reikalų ministro automobiliui įsigyti. Iš karto prisistatė
S.Brundza, atkakliai siūlęs už visą tą sumą nupirkti iš jo penkių metų senumo Audi-100. P.Valiukas
pasibaisėjo, atseit, ar ne per brangu už tokią mašiną? Išsikvietė Kelių policijos valdybos vyresnįjį
komisarą L.Suslavičių, laisvai kalbėjusį vokiškai, ir paprašė nuvykti į Vokietiją, ten paieškoti
tinkamo automobilio. Gana greitai L.Suslavičius grįžo, už tą pačią sumą pargabenęs dviejų metų
senumo „mersedesą“ ir dar du „fordus“, kurie atiteko eskortavimo rinktinei.
Šiaip P.Valiukas buvo labai geros širdies žmogus. Kartais porai dienų nuveždavome jį į
kaimą, į Labanorą. Tuomet stengdavomės išsimiegoti, kaip sakoma, atsigriebti už bemieges naktis.
Bet apie kokią septintą valandą ryto jis mus keldavo pusryčių, nes jau buvo iškepęs mums su
A.Skurdausku kiaušinienės. Vaišino ir pats juokėsi: „Na, kur tai matyta, kad generolas viršiloms
pusryčius ruoštų?“
P.Valiukas, ėmęsis vieną iš pirmųjų spręsti kadrų problemą (ir galbūt remdamasis savo paties
patirtimi) 1991.12.04 raštu Nr.1/333 Lietuvos Respublikos Vyriausybei „Dėl Tarnybos Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų sistemoje Statuto 38 straipsnio papildymo“ siūlė:
„Esančios Lietuvos Respublikos teritorijoje mokslo įstaigos kol kas nepajėgia paruošti
policijos bei vidaus tarnybų specialybių kvalifikuotų specialistų vidaus reikalų sistemai. Todėl
grupė vidaus reikalų sistemos pareigūnų buvo nukreipiama į buvusias SSRS sąjunginių respublikų
aukštąsias bei specialiąsias vidurines mokyklas ir dabartiniu metu jose sėkmingai studijuoja.
Atsižvelgiant į tai, kad pareigūnai ir ateity studijuos užsienio šalyse bei siekiant sutvarkyti
besimokančių teisinį statusą ir jų darbo užmokestį pagal galiojančius Lietuvos Respublikoje
norminius dokumentus, Vidaus reikalų ministerija siūlo papildyti Tarnybos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų sistemoje Statuto 38 straipsnį (…) antrąja dalimi tokia redakcija:
„Pareigūnai, einantys etatines pareigas policijoje arba vidaus tarnyboje ir nukreipti mokytis į
užsienio šalis, paliekami Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kadrų tarnybos žinioje
visam studijų laikotarpiui, mokant jiems visą darbo užmokestį pagal pareigas, iš kurių jie buvo
atleisti dėl įstojimo mokytis į užsienio šalių mokymo įstaigas“.
Kaip matome, tuomet į pareigūnų mokymąsi kitų šalių, net „buvusių TSRS respublikų“
aukštosiose bei specialiosiose mokyklose buvo žiūrima kiek kitaip nei šiandien: daugiau
vadovautasi praktine nauda, o ne politine konjunktūra, kurios, beje, 1991 metais būta kur kas
stipresnės nei 2005-siais…
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… Taip pat sparčiai buvo formuojamas artimų ministrui žmonių branduolys ir naujos VRM
struktūros, kurioms buvo lemta suvaidinti Lietuvos VRM ir policijos istorijoje tam tikrą vaidmenį,
švelniai tariant, gana prieštaringą.
1991.12.12 slaptu vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.021 buvo įsteigta VRM
Kontržvalgybos valdyba, patvirtinti jos etatai. Įsakymas įsigaliojo nuo tos pačios dienos.
Tą pačią dieną kitu įsakymu (Nr.358 t/e) ministras pulkininkas P.Valiukas paskyrė „majorą
Margenį Henriką, Jokūbo – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos viršininku, atleidus iš tos
pačios ministerijos teisėtumo kontrolės inspekcijos viršininko pavaduotojo pareigų,– nuo 1991 m.
gruodžio 12 d. …“
Ne tik dabar, kai demilitarizuotas vidaus reikalų sistemos statusas niekam nekelia jokių
abejonių, bet ir tada toks atvirai kariškas naujos tarnybos pavadinimas daug kam atrodė per daug
drastiškas, iššaukiantis. Tačiau P.Valiukas į tokias pastabas tik numojo ranka: „Mums nėra ko slėpti
už neutralių pavadinimų, viskas turi vadintis savo vardais“.
Dar po penkių dienų, 1991.12.17, įsakymu Nr.362 t/e kapitonas Giedrius Petrauskas
paskirtas Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotoju, atleidus iš LR VRM
teisėtumo kontrolės inspekcijos vyriausiojo inspektoriaus ypatingai svarbiems pavedimams pareigų,
o Vytautas Radžiūnas – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos skyriaus viršininku, atleidus iš
LR VRM PD kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos operatyvinės žvalgybos biuro 3-jo
skyriaus komisaro pareigų, atstatant kapitono laipsnį. Kitą dieną įsakymu Nr.366 t/e Gediminas
Mundeikis, buvęs Lietuvos VRM kadrų tarnybos žinioje, paskirtas Kontržvalgybos valdybos
vyresniuoju inspektoriumi, atstatant pulkininko leitenanto laipsnį .
Ko gero, derėtų iš karto paaiškinti skaitytojams, kodėl, užsibrėžę konkretų tikslą supažindinti
juos su policijos kronika, tuo pačiu metu skiriame lyg ir daugoka dėmesio VRM Kontržvalgybos
valdybai, kuri buvo ne policijos, o vidaus tarnybos struktūrinis padalinys. Turbūt todėl, kad, kaip
minėjome, šiai struktūrai buvo skirtas vaidmuo, kuris nemažai lėmė ir Lietuvos policijos vystymosi
bei veiklos raidą, o jos vadovų, pirmiausia H.Margenio ir G.Petrausko, įtaka ministro priimamiems
sprendimams buvo itin stipri.
Saulius Maziukas:
„Kartais sėdėdavome ar net miegodavome tiesiog ministro kabinete. Tuomet mačiau, kiek
dokumentų jam atnešdavo: vienam žmogui fiziškai neįmanoma juos net perskaityti, ne tik
išnagrinėti, įsigilinti. Nori nenori, ministras turėjo kažkuo pasitikėti, bent jau savo „komandos“
žmonėmis. Kartais tuo pasitikėjimu piktnaudžiavo: pavyzdžiui, pateikia ministrui kokio nors įsakymo
projektą, tas nesutinka pasirašyti, sako, šitaip nepraeis. Po kurio laiko jam pakiša tą patį įsakymą,
tik kelis žodžius vietomis sukeitę, ir jis, patikėjęs, kad į jo pastabas atsižvelgta, pasirašo. Kartais jo
kabinete vykdavo gana aštrūs vieno ar kito pareigūno kandidatūros aptarimai, net su
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keiksmažodžiais. Tuo metu itin jautėsi aplinkos įtaka P.Valiukui. Pavyzdžiui, jį įtikindavo, kad vieną
ar kitą „nesusitvarkantį“ arba „netinkamą“ žmogų reikia perkelti „kuo toliau nuo Vilniaus“. Tokią
įtaką darė ir K.Šalkauskas, ir A.Bukauskas, ir H.Margenis, ir P.Liubertas, ir J.Matonis… Tiesa, su
pastaruoju, kaip, beje, ir su V.Skapcevičiumi, P.Valiukas nelabai bendravo, tas aiškiai matėsi“.
Iš kitų svarbesnių to meto kadrinių sprendimų dar paminėtini Aurelijaus Racevičiaus
paskyrimas nuo 1991 m. gruodžio 9 d. (1991.12.20 įsakymas Nr.371 t/e, pagrindas – Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991.12.09 potvarkis Nr.974p) Lietuvos VRM policijos departamento
Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyresniuoju komisaru – Interpolo Lietuvos
nacionalinio biuro vadovu, atleidus jį iš tos pačios ministerijos Kauno m. VPK kriminalinės policijos
biuro kriminalistinių ekspertizių skyriaus komisaro-inspektoriaus pareigų, bei Juozo Dičiūno
paskyrimas nuo 1991 m. gruodžio 20 d. (1991.12.24 įsakymas Nr.375 t/e, pagrindas – Kauno miesto
Tarybos 1991 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.153) Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato
vyriausiuoju komisaru, atleidus iš to paties policijos komisariato kriminalinės policijos vyresniojo
komisaro pareigų.
Keliomis dienomis anksčiau, 1991.12.13, ministras pulkininkas P.Valiukas pasirašo įsakymą
Nr.361 t/e:
„Skelbiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 23 d. potvarkis Nr.904p
dėl pulkininko laipsnio suteikimo:
pulkininkui leitenantui Piotrui Ladzikui – VRM Vilniaus aukštesniosios teisės mokyklos
viršininko pavaduotojui;
pulkininkui leitenantui Alvydui Pumpučiui – Lietuvos policijos akademijos rektoriui;
pulkininkui leitenantui Henrikui Ramanauskui – VRM Pataisos reikalų departamento
direktoriaus pavaduotojui“.

1991 m. gruodžio 16 d. vykdydamas vieną iš pagrindinių savo pažadų P.Valiukas pasirašo
įsakymą Nr.563 „Dėl ministerijos reorganizavimo“:
„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr.499,
siekiant racionaliai panaudoti lėšas, skirtas ministerijos centrinio aparato ir jam priklausančių
padalinių išlaikymui ir tobulinant valdymo aparato darbą,–
įsakau:
1.

Reorganizuoti Vidaus reikalų ministerijos centrinio aparato ir jam priklausančius

padalinius, atitinkamai sumažinant etatų skaičių.
2.

Tuo tikslu ministerijos organizacinei-etatinei komisijai paruošti pakeitimus

tarnybų, departamentų, valdybų, skyrių ir kitų padalinių etatų sąrašuose ir įsakymų projektus.
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3.

Ministerijos centrinio aparato ir jam priklausančių padalinių reorganizaciją

pradėti nuo 1991 m. gruodžio 17 d.
4.

Įspėti visus centrinio aparato ir jam priklausančių padalinių pareigūnus, kad jų

užimamos etatinės pareigos dėl reorganizacijos gali būti panaikintos.
5.

Tarnybų vadovams supažindinti su šiuo įsakymu savo vadovaujamų tarnybų

pareigūnus, pastariesiems pasirašant“.
Po poros dienų, 1991.12.18, ministras P.Valiukas pasirašo dar vieną įsakymą „Etatų
klausimais“ – Nr.572:
„Vykdant LR Vyriausybės 1991 m. lapkričio 29 d. nutarimą Nr.499 bei VRM 1991 m.
lapkričio (čia klaida, turi būti gruodžio,– aut.) 16 d. įsakymą Nr.563,
įsakau:
Reorganizuoti VRM Organizacinę tarnybą, civilinės apsaugos skyrių bei Policijos
departamento štabą į VRM Štabą ir patvirtinti jo etatus (…)
VRM Organizacinės tarnybos etatus, civilinės apsaugos skyriaus etatus, paskelbtus 1991 m.
birželio 14 d. įsakymu Nr.228 su vėlesniais pakeitimais bei VRM Policijos departamento štabo
etatus, paskelbtus VRM 1991 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.129, laikyti netekusiais galios ir
patvirtinti VRM etatų pakeitimų sąrašą (…)
Įsakymas įsigalioja nuo 1991 m. gruodžio 20 d., išskyrus etatų pakeitimų sąrašuose
numatytus atvejus“.
Teisybės dėlei reikėtų pasakyti, kad P.Valiukas, maksimaliai kategoriškas tada, kai reikėjo
spręsti konkrečių asmenybių išeliminavimo iš vidaus reikalų sistemos klausimus, vykdydamas
bendrąją kadrų (tiksliau, etatų) politiką vis dėlto buvo daug lankstesnis. Pavyzdžiui, puikiai
žinodamas, koks teisingas kai kuriais atvejais būna teiginys „Lietuva – „švogerių“ žemė“, jis iš pat
pradžių atsisakė minties „pjauti per gyvuonį“ ir panaikino tik laisvus etatus, palikęs tarnybų
vadovams patiems spręsti pavaldinių tinkamumo užimamoms pareigoms, jų kompetencijos
klausimus.
Suprantama, VRM vadovybei rūpėjo ne tik kadrų problemos. 1991.12.19 gimsta ministro
įsakymas Nr.585 „Dėl kovos su nusikalstamumu problemų tyrimo darbo grupės sudarymo“:
„Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr.462 „Dėl
kai kurių organizacinių priemonių kovai su nusikalstamumu stiprinti ir viešajai tvarkai gerinti“ ir
siekiant užtikrinti savalaikį, kokybišką kovos su nusikalstamumu problemų tyrimą VRM sistemoje
bei sąveiką šiuo klausimu su kitomis respublikinėmis žinybomis, mokslo ir mokymo įstaigomis,–
įsakau:
1.

Sudaryti sekančios sudėties darbo grupę: V.Skapcevičius, vidaus reikalų ministro

pavaduotojas (grupės vadovas); A.Pečiulis, Organizacinės tarnybos viršininko pavaduotojas;
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P.Ancelis, Tardymo departamento direktoriaus pavaduotojas; A.Talačka, Kriminalinės policijos
vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras; V.Kolpakas, Ekonominių nusikaltimų tyrimo biuro
vyresnysis komisaras; R.Pukanasis, Policijos departamento štabo komisaras; A.Prusakovas,
Policijos departamento štabo vyresnysis inspektorius; R.Zaleckis, Vilniaus m. VPK operatyvinės
žvalgybos skyriaus jaunesnysis inspektorius; A.Soldatenko, Vilniaus m. 3 PK kriminalinės policijos
skyriaus jaunesnysis inspektorius; S.Buzaitė, Organizacinės tarnybos inspektorė; A.Petraitytė,
Organizacinės tarnybos vertėja.
2.

Darbo grupės vadovui (V.Skapcevičiui) organizuoti grupės narių darbą ir iki

1992 m. vasario 1 d. pateikti paruoštą medžiagą.
3.

Minėtam laikotarpiui darbo grupės narius atleisti nuo tiesioginių pareigų

vykdymo. (…)“.
Dar vieną svarbų VRM sistemos darbuotojams įsakymą Nr.607 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1991 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr.576 vykdymo“ 1991 m. gruodžio 24-ąją pasirašė
ministro pavaduotojas A.Svetulevičius:
1. Įpareigoti vidaus reikalų sistemos policijos ir kitų padalinių vadovus užtikrinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr.576 „Dėl darbo užmokesčio, pensijų
ir kitų išmokų padidinimo“ vykdymą.
2. Remiantis šiuo Vyriausybės nutarimu nuo 1991 m. gruodžio 1 d. padidinti 40 proc.:
2.1. VRM sistemos biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų, dirbančių samdos
pagrindais, mėnesinius atlyginimus, priedus policininkams, mokamus už patruliavimą su
tarnybiniais šunimis, kompensacijas vietoj maisto davinio. 40 proc. taip pat didinamas tarnybinis
atlyginimas pareigūnų, esančių VRM kadrų tarnybos žinioje.
Kiti nustatyti vadovų įsakymais laikini priedai prie atlyginimų (už laikinai nesančio
darbuotojo pavadavimą, padidintą darbo krūvį ir pan.) nedidinami.
1.2. Stipendijas VRM aukštesniųjų teisės mokyklų dieninių skyrių klausytojams.
1.3. Darbuotojams, kuriems tarnybiniai atlyginimai nustatyti Lietuvos VRM 1991 m.
gruodžio 11 d. įsakymo Nr.541 6-u punktu.
(…)
4.

Pareigūnams ir specialistams, kuriems mėnesiniai tarnybiniai atlyginimai

nustatyti koeficientais nuo 1991 m. gruodžio 1 d., atlyginimai paskaičiuojami dauginant šiuos
koeficientus iš minimalios mėnesinės algos (500 rublių)…“
… 1991-ieji ėjo į pabaigą, nors galingų istorinių įvykių išvargintiems Lietuvos vidaus reikalų
sistemos, atgimusios policijos pareigūnams dažnai atrodydavo, kad šis sunkiausių „kliūčių ruožas“
niekada nesibaigs…
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Tad kokie jie vis dėlto buvo, tie istoriniai metai, Lietuvos policijai? Kas nuveikta, kas
laimėta, kokie svarbūs darbai dar laukė savo eilės?
Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos pertvarką ir įgyvendinant Policijos
įstatymą bei Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo nuostatas dėl šio įstatymo įsigaliojimo,
VRM atliko didžiulį darbą ruošiant teisinę norminę bazę bei praktinį naujai priimtų norminių
dokumentų įgyvendinimą. Buvo parengti ir pateikti Vyriausybei Tarnybos statutas, vidaus tarnybos
įstatymas, pensinio aprūpinimo įstatymo projektai, policijos ir kitų pareigūnų socialinių garantijų
teikimo nuostatai. VRM teikimu priimtas įstatymas dėl baudžiamojo, baudžiamojo proceso ir
pataisos darbų kodeksų pakeitimų ir papildymų, naujos nuteistųjų darbo apmokėjimo sąlygos,
įstatymas dėl socialinės bei psichologinės reabilitacijos bei daugelis kitų norminių aktų.
Nors ir vengdami sausų skaičių, negalime nepaminėti ir tokio svarbaus apibūdinant tam tikrą
laikotarpį dalyko, kaip nusikalstamumo statistika – geriausias teisėtvarkos veiklos „lakmuso
popierėlis“.
Iš 1992 m. Vidaus reikalų ministerijos informacijos Lietuvos Respublikos Vyriausybei
„Apie nusikalstamumo būklę Respublikoje 1991 metais, VRM priemones praeitų metų gruodžio
mėnesyje bei planuojamas vykdyti šių metų sausio mėnesį“:
„Per 1991 metus, lyginant su 1990 metais, bendra Respublikoje užregistruotų nusikaltimų
skaičius padidėjo nuo 37 056 iki 44 984 arba 21,4 proc., o jų augimo tempai – nuo 18,6 proc. iki
21,4 proc.
Didžiausi nusikaltimų augimo tempai užregistruoti Alytaus (56,7 proc.), Marijampolės (73,5
proc.), Klaipėdos (82,9 proc.), Kretingos (60,9 proc.), Molėtų (51,6 proc.), Skuodo (54,1 proc.),
Švenčionių (53,8 proc.), Šilalės (68,9 proc.) ir Šiaulių (60,7 proc.) rajonuose.
Ypač sudėtinga kriminogeninė situacija išlieka stambiuose Respublikos miestuose ir jų
rajonuose. Jeigu nusikaltimų skaičius 10 tūkst. gyventojų vidurkis Lietuvoje yra 122,2, tai Vilniuje
jis sudarė 183,6 nusikaltimo, Kaune – 152,6, Klaipėdoje – 141,0…
Kriminalinės paieškos linija registruojamų nusikaltimų padaugėjo nuo 31 290 iki 38 591
arba 23,3 proc., jų augimo tempai sumažėjo nuo 28,4 proc. iki 23,3 proc. Sunkių nusikaltimų
padaugėjo nuo 3 781 iki 4 327 arba 14,4 proc., o jų augimo tempai sumažėjo nuo 19,5 proc. iki 14,4
proc.
Neigiamos tendencijos nusikalstamumo struktūroje išliko. Daugiau nusikaltimų padarė
neblaivūs, anksčiau teisti, nepilnamečiai ir nusikalstamos grupės (…)
Per 1991 metus viešose vietose padarytų nusikaltimų, lyginant su 1990 m., sumažėjo nuo 5
655 iki 5 507 arba 2,6 proc.
(…) 1991 metais 16,1 proc. (36) padaugėjo tyčinių nužudymų, 7,2 proc. (23) – sunkių kūno
sužalojimų, 20,4 proc. (68) – plėšimų, 55,0 proc. (3 033) – valstybinio ir visuomeninio turto
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vagysčių, 21,5 proc. (3 881) – piliečių asmeninio turto vagysčių, 76,0 proc. (146) – eismo taisyklių
pažeidimų, sukėlusių nukentėjusiųjų mirtį.
Sumažėjo išžaginimų (3,6 proc.), smulkių valstybinio ar visuomeninio turto grobimų (16,8
proc.) ir autotransporto priemonių nuvarymų (4,7 proc.) skaičius.
Lemiamą įtaką nusikalstamumui, kaip ir anksčiau, daro slaptosios ir atvirosios valstybinio
bei piliečių asmeninio turto vagystės. Jų 1991 m. užregistruota 33 121. Pastaruoju metu aukomis vis
dažniau tampa uždarų akcinių bendrovių, komercinių ir privačių parduotuvių vadovai bei
darbuotojai. Nemažėja vagysčių iš valstybinių įmonių, organizacijų, padaugėjo jų iš mokyklų, vaikų
darželių.
Praktiškai nepagerėjo rezultatai užtikrinant bausmės neišvengiamumą. Per 1991 metus
neišaiškintas 25 421 arba 70,4 proc. nusikaltimų (1990 m. – 18 855 arba 66,6 proc.)…
Per 1991 metus Respublikos keliuose ir gatvėse įvyko 6 067 autoavarijos, kurių metu 1 093
žmonės žuvo ir 6 638 buvo sužeisti, tai atitinkamai apie 20 proc. daugiau nei 1990 m.“105
...
Sveikindamas vidaus reikalų sistemos darbuotojus, visus Lietuvos žmones Naujųjų metų
proga, ministras Petras Valiukas pastebėjo:
„Štai ir praėjo 1991-ieji – sunkių išbandymų ir netekties, pergalių ir džiaugsmo metai. Tai
buvo prieštaringi, lemtingi, tikrai istoriniai metai tiek mums, tiek visai Lietuvai. Praeis kiek laiko, ir
apie 1991-uosius prabils ne tik istorikai ir publicistai. Apie juos bus rašomos knygos, kuriamos eilės
ir dainos, statomi spektakliai – tiek dramatizmo, tiek aistrų ir energijos buvo šiais metais“.
P.Valiuko žodžiai jau pildosi…
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, yla 9, N-43, Arch.Nr.1234, 1 tomas.
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1992
Žingsnis pirmyn, du – atgal?..
Toliau vartojant lyrikos žodyną galima kai kuriuos 1991 metų epitetus pritaikyti ir 1992siems: jie taip pat buvo gana prieštaringi ir tam tikra prasme lemtingi tiek Lietuvos vidaus reikalų
sistemai ir, konkrečiai, policijai, tiek visai valstybei. Tikriausiai, ir apie juos bus rašomos (jau
rašomos) knygos, kuriose daugiau ar mažiau atspindės tų metų dvasia, bus įvertinamos pergalės,
įvardijami pralaimėjimai, analizuojamos klaidos, pasakojama apie nelengvą pareigūnų kovą su kaip
niekad suviešėjusiu nusikalstamumu, jų ryžtą ir pasiaukojimą ginant savo krašto žmones, pagal
išgales prisidedant prie savo atkurtos valstybės klestėjimo…
Tačiau dainos, eilės ir spektakliai – vargu bau. Nes pernelyg slogūs daugelio policijos
pareigūnų prisiminimai apie tuos metus, pernelyg sunki buvo moralinė atmosfera, kai žmonės,
nedviprasmiškai susiję savo likimus su naująja Lietuva, pasiaukojančiai ginę ją sudėtingiausiu
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laikotarpiu ir, nepaisydami jokių nepriteklių tikėję geresniu rytojumi, staiga patys pajuto nepelnytą
nepasitikėjimą, trapią priklausomybę nuo kažkieno valios. Tai buvo metai, kai šalia profesionalumo
klestėjo diletantiškumas, šalia ištikimybės pareigai – avantiūrizmas, o situacijos dramatizmą neretai
keisdavo groteskas.
Iš dalies tai galima paaiškinti „naujos šluotos“ sindromu.
Viename iš pirmųjų savo interviu vidaus reikalų ministras P.Valiukas į žurnalisto klausimą,
ar ministerijoje didysis valymas dar nebaigtas, atsakė:
„Toli gražu. Manau, jog per didelis valdymo aparatas. Iš 800 darbuotojų apie 30 procentų
pereis į teritorinius padalinius. Ten trūksta žmonių“. O paklaustas apie VRM kontržvalgybą ir
mafiją, P.Valiukas paaiškino: „Ji turėtų apsaugoti policiją nuo korupcijos ir kitų neigiamų veiksnių,
nuo ryšių su nusikaltėlių pasauliu. Tokius padalinius turi beveik visų išsivysčiusių šalių vidaus
reikalų ministerijos. Tai galima pavadinti ir saugos bei informacijos tarnyba. (…) Respublikos
stambiausiuose miestuose veikia mafijozų sambūriai, turintys savo žmonių valdžios sluoksniuose.
Dėl to kalta ir kriminalinė policija, nes per pastaruosius metus nebuvo demaskuota nė viena mafijozų
grupė. (…) Manau, jau greitai tie žmonės, kurie dabar sėdi kabinetuose ir vien kilnoja popierius, eis į
gatves tirti nusikaltimus. O jei nesugebės to daryti – į darbo biržą“.106
Čia vėl verta paminėti, kad P.Valiukas įvertindamas Lietuvos mafiją nebuvo vienišas. Tą
patį, nuolat keisdamas nuomonę ministrui įkandin, porino kriminalinės policijos vadovas A.Talačka:
„Yra operatyviniai duomenys apie dvi grupes, atitinkančias klasikinį mafijos apibrėžimą. Tose
grupėse – nuo banditų iki aukščiausio rango mūsų politinių veikėjų“…107
1992 m. sausio 21 d. ministro generolo P.Valiuko įsakymu Nr.29 „Dėl kolegijos
personalinės sudėties paskelbimo“ buvo sudaryta nauja Vidaus reikalų ministerijos kolegija, kurią
sudarė 13 narių: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, VRM Policijos departamento
generalinis komisaras ir ministro pavaduotojai, VRM departamentų vadovai, taip pat Vilniaus,
Kauno bei Klaipėdos miestų vyriausiųjų policijos komisariatų vyriausieji komisarai pagal užimamas
pareigas.
LR VRM kolegijos nariais buvo patvirtinti: Jonas Blaževičius, Pataisos reikalų
departamento direktorių; Juozas Dičiūnas, Kauno m. VPK vyriausiasis komisaras; Julius
Kraujelis, Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius; Vytautas Leipus, Vilniaus m. VPK
vyriausiasis komisaras; Petras Liubertas, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Policijos departamento generalinis komisaras; Juozas Matonis, Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro pirmasis pavaduotojas; Vaclovas Narmontas, Klaipėdos m. VPK vyriausiasis
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„Lietuvos rytas“ Nr.12, 1992.01.18, „Pirmasis Lietuvos generolas vertina kompetenciją“.

107

„Lietuvos rytas“ Nr.33, 1992.02.18. „Ar melsis žmogžudys, pasmerktas kalėti iki gyvos galvos?“.
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komisaras; Alvydas Pumputis, Lietuvos Policijos akademijos rektorius; Vytautas Skapcevičius,
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotojas; Arvydas Svetulevičius, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotojas; Justinas Vasiliauskas, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Tardymo departamento direktorius; Algirdas Talačka, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kriminalinės policijos vyriausiosios
valdybos vyriausiasis komisaras.
Kolegijos pirmininkas – vidaus reikalų ministras Petras Valiukas.
1992 metų sausio-vasario mėnesiais buvo padaryta nemažai žemesnio lygio rokiruočių.
Pirmiausia buvo palaipsniui išspręstas Jono Liaudansko, „eks“ PD KPVV vyresniojo komisaro
klausimas – jį įsakyta (įsakymas Nr.2 TE) laikyti paimtu VRM Kadrų tarnybos žinion nuo
1992.01.03. Po to J.Liaudanskas dar kurį laiką buvo humaniškai laikomas sergančiu ir tik po to
atleistas.
Tuo pat metu Stasys Dzunkovas paskirtas Kauno m. VPK Kriminalinės policijos biuro
vyresniuoju komisaru; Vytas Gražys – PD Operatyvinės tarnybos valdybos vyresniuoju komisaru;
Visvaldas Račkauskas – PD KPVV vyresniuoju komisaru; Juozas Rimkevičius – Interpolo
Lietuvos nacionalinio biuro komisaru; Česlovas Kazimieras Blažys – PD Savivaldybių policijos
skyriaus vyresniuoju komisaru.
1992 m. vasario 11 d. (įsakymas Nr.56 TE) Petras Burdelis paskiriamas Vilniaus m. 1-o
PK komisaru, atleidus iš „Aro“ komisaro pareigų. Nuo tos pačios dienos Greito reagavimo rinktinės
„Aras“ komisaru paskirtas Jonas Lazarenka. Tą pačią dieną (įsakymas Nr.63 t/e) Algirdas
Debeikis paskiriamas PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru.
Kiek vėliau, 1992.02.28 buvo išspręstas Transporto policijos vadovybės klausimas: Vincas
Kazys Bagužis paskirtas Transporto policijos valdybos (TPV) prie VRM PD vyresniuoju komisaru;
Eugenijus Beinoravičius – TPV Kriminalinės policijos skyriaus komisaru; Stanislavas Ivanovas –
TPV Viešosios policijos skyriaus komisaru.
O štai 1992 m. vasario 28 d. įsakymas Nr.85 t/e atrodė kaip nepridengtas akibrokštas
„Sadecko komandai“:
„Iš dalies pakeisti Lietuvos VRM 1992 m. sausio 21 d. įsakymą Nr.16 t/e dėl vyresniojo
komisaro R.Rindoko ir komisaro K.Šimkaus komandiravimo Vilniaus m. vyriausiojo policijos
komisariato žinion.
Paskirti: Šimkų Kęstutį, Jono (…) Vilniaus m. 2-o policijos komisariato kriminalinės
policijos skyriaus jaunesniuoju inspektoriumi…
Rindoką Raimundą, Raimundo (…) Vilniaus m. 2-o policijos komisariato kriminalinės
policijos skyriaus jaunesniuoju inspektoriumi…“
Truputį kitaip šį atvejį komentuoja buvęs Vilniaus policijos vadovas Vytautas Leipus:
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„Tokį sprendimą dėl K.Šimkaus ir R.Rindoko nevadinčiau kažkokiu asmeniniu kerštu, juo
labiau, kiek prisimenu, dėl jų išėjimo „pasidarbavo„ ne P.Valiukas, o visai kiti žmonės. Tiesiog
nesutapo ministro ir šių pareigūnų – savo srities profesionalų – požiūris į kai kuriuos dalykus. Kai
jie abu atėjo pas mane, parodžiau, kokias turiu laisvas pareigybes, leidau rinktis. K.Šimkus tiesiai
paklausė, ar aš taip pat, kaip ir P.Valiukas, reikalausiu „šimtaprocentinio išaiškinamumo“? Sakau,
vyrai, baikit nesąmones (P.Valiukas, reikia pripažinti, iš tikrųjų buvo iškėlęs nerealius reikalavimus
užtikrinti kone visišką išaiškinamumą), jei norite dirbti pas mane – pirmyn. Bet jie pasirinko
Policijos akademiją“…

Kaip matome, „Sadecko komandos“ žmonių likimai buvo labai skirtingi: vieni
(V.Račkauskas, J.Rimkevičius) be jokių problemų rado vietą naujoje kriminalinės policijos
struktūroje, kitiems gi, beje, vieniems stipriausių šalies kriminalistų, teko pradėti nuo jaunesniųjų
inspektorių. Regis, P.Valiuko ir jo aplinkos ignoravimas ir izoliavimas netrukus grįžo bumerangu…
P.Liubertas ir Č.Mančinskas taip komentuoja šią situaciją:
„Naujoji Lietuvos vidaus reikalų ministerijos vadovybė įvykdė keletą policijos struktūros
reorganizavimų. Svarbiausias jų buvo tas, kad augančio nusikalstamumo aplinkybėmis vidaus
reikalų ministro P.Valiuko 1992 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.10 buvo likviduoti policijos kovos su
organizuotu nusikalstamumu Lietuvoje padaliniai. Dėl to daug žinomų kriminalinės paieškos
patyrusių profesionalų buvo atleista iš pareigų, perėjo į kitas tarnybas, kai kurie apskritai pasitraukė
iš vidaus reikalų sistemos. Kaip viešai spaudoje nurodė buvęs pirmasis atkurtos Nepriklausomos
Lietuvos vidaus reikalų ministras M.Misiukonis, naujoji „valdžia nesuprato, kiek kainuoja tikro
profesionalo paruošimas valstybei ir kokios naudos, ginant įstatymus, šie žmonės gali duoti.
Negalima buvo jų vaikyti vien dėl to, kad jie kitos tautybės ar anksčiau buvo partijos nariai. Tačiau
kurį laiką tai buvo daroma“ („Lietuvos rytas“, 1995 m. rugsėjo 22 d.)“.108
Vytautas Leipus:
„P.Valiukas

nebuvo

„iš

medžio

iškritęs“

ir

puikiai

žinojo,

kad

organizuotas

nusikalstamumas Lietuvoje egzistuoja. Man teko apie tai su juo kalbėtis, sakiau, kad negalima taip
kategoriškai spręsti, esą vakar buvo, o šiandien jau nėra. Manau, tai nebuvo jo paties sumąstymas,
jis paprasčiausiai vykdė komandą iš aukščiau – kuo greičiau raportuoti, kad pas mus „padarius
revoliuciją“ jau viskas gražu, nebėra organizuoto nusikalstamumo ir t.t. P.Valiukui paprasčiausiai
trūko politinio įžvalgumo, patirties…“

Savo ruožtu A.Sadeckas, duodamas 1999 metais savaitraščiui „Sargyba“ interviu
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos įkūrimo 10-mečio proga, pasakė:
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P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004, 104 p.
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„Deja, nusikalstamas pasaulis per tą laiką progresavo kur kas greičiau ir užėmė tvirtesnes
pozicijas nei mūsų specializuoti padaliniai. Tam įtakos turėjo ir beprasmės reformos, ir politiniais,
asmeniniais, karjeristiniais ar kitais sumetimais vykęs susidorojimas su profesionaliais darbuotojais.
Tose tarnybose, net vadovų postuose atsidūrė nemažai atsitiktinių praeivių, nelabai švarių žmonių.
Jie net ir nesuprato, kas yra organizuotas nusikalstamumas, arba jį suprimityvindavo. Todėl
teisėsauga ir atsiliko.“109
Vykdant tokią „kadrų rotaciją“ naujai VRM vadovybei iš dalies rankas atrišo tam tikras
optimistinis požiūris į kadrų problemos sprendimą.
1991 m., sparčiai augant nusikalstamumui, VRM sistemai buvo duotas gana didelis
papildomų etatų skaičius – iš viso 8,5 tūkst. etatų (tai buvo pradinė klaida – intensyvus vystymasis,
kiekybė vietoj kokybės. Iš kitos pusės – bandymai sustabdyti nusikalstamumu bent pareigūnų
skaičiumi). Tačiau ir 1992 m. vasario mėn. duomenimis, policijai vis dar truko 2 tūkst. darbuotojų,
tardymui – 80.
Į pareigūnų pareigas 1991 m. buvo priimti 4 037 žmonės (per 1990 m.– 1 294). Todėl buvo
prognozuojama, kad 1992 m., esant tokiems tempams, policininkų nekomplektas bus minimalus, ir
problemų liks tik komplektuojant policijos valdininkus ir vidaus tarnybos karininkus. Buvo taip pat
galvojama, kaip organizuoti priėmimą į tarnybą konkurso tvarka (kai kurios tarnybos jau ėmė taikyti
šią naujovę). Šiems klausimams buvo skirtas VRM operatyvinis pasitarimas, kurio pagrindinė tema
– ką daryti, kad į gatves neišeitų visiškai neapmokyti žmonės. Nutarta, kad pirminio parengimo
kursai bus sutrumpinti iki 2,5 mėnesio ir tokiu atveju bus galima apmokyti iki 1994 m. visus naujai
atėjusius dirbti policininkus. Taip pat nutarta, kad pirmąją policininkų pakopą rengs Vilniaus ir
Kauno aukštesniosios policijos mokyklos, kurso trukmė – 9 mėnesiai (ši inkubacija nelietė, kaip jau
minėjome, tik „Skydo“ rinktinės, ir nemažai tų, kurie norėjo užsikabinti policijoje, lindo kaip tik per
ją). O 2-ą ir 3-ą pakopas, atitinkamai, turėjo rengti LPA. Atrodo, kaip tik tada ir gimė iškreipta
nuostata (vėliau padariusi tam tikros žalos), esą LPA rengs „inspektorius ir komisarus“, t.y.
parengimo lygis buvo painiojamas su galimybe iš karto užimti tam tikras pareigas.
Bet kiekybė vis tik buvo supainiota su kokybe, nes dauguma naujai priimtų žmonių atėjo į
policiją tiesiai iš gatvės, nieko nežinodami apie policiją jau patruliavo į gatves, turėjo gaudyti
nusikaltėlių ir t.t. Į budėjimus buvo išleidžiami visiškai nepasiruošę 18-19 metų jaunuoliai. Aišku,
tokios situacijos negalima buvo laikyti normalia. Be to, priėmus tiek daug naujų pareigūnų, paaštrėjo
jų pirminio parengimo ir perkvalifikavimo problema. Todėl iškilo būtinybė rengti perspektyvinę
darbo su kadrais programą.
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1992 m. sausį VRM kolegijoje buvo priimtas nutarimas iki 1992 m. liepos 1 d. parengti
„Kompleksinę darbo su kadrais programą 1992-1996 metams“. Tam darbui, be VRM darbuotojų,
buvo ketinama pasitelkti LPA specialistus, psichologus, sociologus, Lietuvos darbo biržos atstovus.
Programoje turėjo būti numatyti vidaus reikalų sistemos struktūros bei etatų pokyčiai, kadrų
poreikis tarnyboms, įstaigoms ir padaliniams, kadrų kaita, komplektavimo šaltiniai, pareigūnų
ugdymo, mokymo, stažuočių užsienyje ir kiti klausimai. Tuomet tai atrodė nerealu: juk per visą
tarybinį laikotarpį taip ir nebuvo sudaryta vieninga milicijos darbuotojų lavinimo programa.
Buvo planuojama pakopinė pareigūnų profesinio ugdymo sistema. Pirma pakopa turėjo
rengti policininkus ir vidaus tarnybos puskarininkius, antra – suteikti aukštesnįjį išsilavinimą, trečia
– aukštąjį. Į policininko ar puskarininkio pareigas būtų skiriamas tik baigęs pirmos pakopos mokymą
žmogus, kaip yra visose civilizuotose valstybėse.
Daug vilčių buvo dedama į Kadrų valdybos struktūroje atsiradusią psichologų tarnybą,
kurioje pradėjo dirbti trys žmonės (2002 m. buvo telikęs vienas). Psichologų etatus buvo planuojama
įvesti visose įstaigose. Manyta, kad psichologų žodis turi būti lemiamas rekomenduojant kandidatui
darbą vienoje ar kitoje tarnyboje, o ypač formuojant vadovaujančių kadrų rezervą. Tai esą turėjo
padėti išvengti subjektyvumo skiriant į vadovaujančias pareigas, sukurti teisingą atrankos sistemą.
Tarp veiksnių, lemsiančių vidaus reikalų sistemos struktūrinius pokyčius, departamentų ir
tarnybų vietą sistemoje ir už jos ribų, buvo įvardijami tokie numatyti įgyvendinti dalykai, kaip kovos
su nusikalstamumu programa, naujas administracinis teritorinis suskirstymas, esminė teisinė
reforma.
Beje, vykdant reorganizaciją buvo panaikintas ne tik 6-as skyrius, bet ir Policijos
departamento štabas, kurio funkcijos buvo sukoncentruotos centrinio VRM aparato štabe. Toks
sprendimas buvo aiškinamas būtinumu kovojant su nusikalstamumu koordinuoti visų padalinių
jėgas. Tas pats atsitiko su Policijos departamento Kadrų tarnyba.
Apie VRM Kadrų valdybos veiklą tuomet išsamiai pasakojo jos viršininkas pulkininkas
Jonas Bartkevičius:
„Tarnybai policijos padaliniuose trūksta apie 2 tūkst. pareigūnų, nors stygius nuolat
mažinamas. 1991 m. į darbą policijoje arba vidaus tarnyboje naujai paskirta apie 4 tūkst. žmonių, o
kreipėsi apie 10 tūkst. Tai reiškia, kad jau prasidėjo šiokia tokia atranka, atsirado keliamų kriterijų
sistema.
Iš viso sistemoje dirba apie 20 tūkst. žmonių. Beveik visos vakansijos – viešojoje ir
savivaldybių policijoje. Gana prastai kadrų problema buvo sprendžiama Kaune, Klaipėdoje,
Trakuose (šiame rajone 1992 m. pradžioje trūko trečdalio visų pareigūnų). Lėtai buvo
komplektuojama Šiauliuose, tačiau, anot R.Vaitekūno, čia buvo kreipiamas ypatingas dėmesys į
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pareigūnų kokybę, o ne skaičių. Kaip sakydavo R.Vaitekūnas, geriau neturėti jokio darbuotojo nei
turėti blogą“.110
Anot J.Bartkevičiaus, gerai tvarkėsi Panevėžio, Anykščių, Ignalinos, Skuodo policijos
įstaigos.
Pirminis pareigūnų mokymas nuo šešių mėnesių buvo sutrumpintas iki trijų (pirmoji pakopa
Vilniaus ir Kauno aukštesniosiose policijos mokyklose). Tai buvo padaryta ne iš gero gyvenimo,
tačiau ne viską lėmė mokymo trukmė: buvo sudaromos mažesnės grupės, mokymo procesas
intensyvėjo, racionalėjo. Plečiantys ryšiams su užsieniu pradėta mokyti užsienio kalbų (anglų ir
prancūzų).
Nemažai sunkumų kilo komplektuojant tardymo padalinius. Beveik visus tardytojus rengė
VU Teisės fakultetas, kuriame kelis metus egzistavo ir speciali VRM finansuojama papildoma
grupė, kuri nuo 1991 m. buvo komplektuojama pasirašant sutartis su studentais, kurie, gavę
diplomus, privalėjome tam tikrą laiką dirbti VRM struktūroje. Už sutarties įsipareigojimų
nevykdymą buvo numatyta nemaža piniginė atsakomybė.
Beje, tuomet vienu iš didžiausių jaukų dirbti vidaus reikalų sistemoje buvo gana svarios
socialinės garantijos: galimybė visos šalies ribose nemokamai naudotis visuomeniniu transportu
(išskyrus lėktuvus ir taksi), teisė į valstybinę pensiją ištarnavus dvidešimt metų ir t.t. Vienintelė aštri
socialinė problema buvo aprūpinimas gyvenamuoju plotu (Vilniuje be savo kampo buvo 180, Kaune
– 190, Klaipėdoje – 200 pareigūnų).
Kaip ten bebūtų, didžiausia, o kartais ir vienintele VRM pagalbininke sprendžiant kadrų
rengimo problemas, buvo Lietuvos policijos akademija.
Mečislovas Poplavskis:
„1992 metais, kai kadrų problema tiesiog smaugė mus, kreipiausi pagalbos į LPA rektorių
A.Pumputį. Ir jis savo sprendimu, su J.Matonio palaiminimu, „virš plano“, savo lėšomis (VRM tik
simboliškai prisidėjo prie šio reikalo) per pusmetį parengė specialiai Vilniaus rajono policijos
komisariatui dvi grupes pareigūnų, t.y. apie 60 žmonių: kriminalinės policijos specialistų, apylinkės
inspektorių. Beje, tarp jų buvo nemažai rusakalbių, todėl, mano paprašytas, A.Pumputis papildomai,
įtariu, kad beveik savavališkai, surengė jiems lietuvių kalbos kursus. Iki šiol esu dėkingas tiems
dviem žmonėms už neįkainojamą paramą mums pačiais sunkiausiais metais“.

Beje, dar kartą apie tardymą. Nuo 1992 m. pradžios įsigaliojus įstatymui „Dėl Lietuvos
Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“ (suprantama, tai nebuvo
galutinis BPK variantas, ir po to jis šimtą kartų lopytas), tuometinis VRM Tardymo departamento
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direktorius pulkininkas Justinas Vasiliauskas taip komentavo laukiamus pokyčius šioje itin
svarbioje teisėsaugos sferoje:
„Tardytojo darbas, be abejo, palengvės. Svarbiausia, kad dabar tardytojo darbo objektu bus
nusikaltimą padaręs asmuo. Be to, dalis bylų teks kvotos organams, t.y. respublikinei ir savivaldybių
policijai. Apmokius kadrus, kvotos organai turėtų savarankiškai tirti akivaizdžius nusikaltimus…
Palengvinamas pats procesas, atsirado naujų nuostatų dėl kardomosios priemonės, numatytos
trys pasirinkimo galimybės: pasižadėjimas raštu, užstatas, suėmimas. Užstatas – ne mažiau kaip 1
tūkstantis rublių.
Sumažės atvejų, kai būtinai turi dalyvauti kviestiniai. Jie bus reikalingi tik darant kratas,
paėmimus, uždedant turtui areštą.
Viena iš naujovių – sumarinis procesas, t.y. sutrumpintas nusikaltimo tyrimas, atliekamas per
penkiolika dienų, kurio priežiūrą vykdo teisėjas, o teismo pirmininkas duoda sankciją kardomajai
priemonei – suėmimui.
BPK užfiksuota ir tokia svarbi nuostata: LR pilietį būtinai turi teisti Lietuvos teismai.
Sulaikytas bet kurioje valstybėje, pasirašiusioje su Lietuva atitinkamą bendradarbiavimo sutartį,
nusikaltėlis turi būti perduodamas Lietuvai ir čia teisiamas (ekstradicija)…
Beje, „pataisytame“ BPK buvo numatyta, kad baudžiamosiose bylose į bendrus terminus
neįeina suėmimo trukmės terminas, numatytas senaties termino taikymas baudžiamosiose bylose,
nenustačius kaltininko.
Įteisinamas patikrinimo aktas sudaro prielaidas kontroliuoti įmonių, įstaigų finansinę ūkinę
veiklą, tokiu būdu užkardant finansinius, ekonominius nusikaltimus.111
Pastariesiems nuo pat 1992 metų pradžios buvo skiriamas ypatingas dėmesys. 1992 m.
vasario 24 d. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras A.Paulauskas, valstybės kontrolierius
K.Uoka ir vidaus reikalų ministras P.Valiukas pasirašė bendrą raštą Nr.7/n-216/2 „Dėl teisėsaugos
įstaigų veiksmų koordinacijos kovoje su ekonominiais nusikaltimais“:
„Respublikos miestų ir rajonų prokurorams
Respublikos policijos komisariatams
Respublikos valstybės kontrolės departamento apygardų vyr. kontrolieriams
Teisėsaugos organų duomenys rodo, kad Respublikos prokuratūros, policijos ir valstybės
kontrolės įstaigos silpnai kovoja su ekonominiais nusikaltimais ir pažeidimais, nesiima reikiamų
priemonių šių nusikaltimų priežastims pašalinti. Nėra tinkamos tvarkos prekyboje. Prekės ir toliau,
aplenkdamos parduotuvių prekystalius, patenka spekuliantams. Toliau plačiai grobstomas ir
švaistomas valstybinis ir visuomeninis turtas, vyksta neteisėtas jo privatizavimas, paplitusi
kontrabanda. Teisėsaugos organų taikomos priemonės jokios įtakos šiam procesui neturi.
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Viena iš pagrindinių teisėsaugos organų neefektyvaus darbo priežasčių yra tai, kad šis darbas
tarpusavyje nekoordinuojamas, kiekviena įstaiga dirba izoliuotai, nederindama savo pastangų.
neatliekami bendri patikrinimai, pasitarimai, nevyksta apsikeitimas patirtimi ir operatyvine
informacija.
Tikslu sustiprinti kovą su ekonominiais nusikaltimais ir nusižengimais yra įkurta
tarpžinybinė komisija, į kurios sudėtį įeina Generalinės prokuratūros, Vidaus reikalų ministerijos bei
Valstybės kontrolės departamento darbuotojai. Komisijos darbo organizatoriaus vaidmuo tenka
Valstybės kontrolės departamentui.
Siūlome analogiškas komisijas įkurti miestuose ir rajonuose. Apie teigiamą patirtį prašome
informuoti paminėtų respublikinių žinybų vadovus“.

Tačiau verta dar trumpam grįžti prie tardymo. 1992 m. kovo pradžioje VRM įvyko
vadovybės susitikimas su žiniasklaidos atstovais, kuriame dalyvavo ir VRM Tardymo departamento
direktorius J.Vasiliauskas, informavęs, jog 1992 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, šalies tardymo
sistemoje dirbo 503 tardytojai. 1991 m., anot J.Vasiliausko, susidarė nenormali padėtis, kai
kiekvienas tardytojas tirdavo vidutiniškai po 80 bylų (iš viso per metus eigoje buvo daugiau nei 31
tūkstantis bylų). Tokia situacija neturėjo pasikartoti, nes 1991 m. gruodžio 10 d. priimtas įstatymas
dėl LR baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo, kuriuo šalyje įteisintas sumarinis
(sutrumpintas) procesas. AT nutarimu taip pat įteisinta nauja kardomosios priemonės rūšis –
piniginis užstatas.
Priėmus įstatymą tardytojų darbo krūvis iš tikrųjų pastebimai sumažėjo: per 1992 m. sausį,
lyginant su analogišku 1991-ųjų laikotarpiu, eigoje buvo 1000 bylų mažiau, o į teismus atiduota apie
100 bylų daugiau. Svarbiausia, ko gero, naujo įstatymo nuostata – jog teisingumą vykdo tik teismas
(anksčiau ši teisė buvo suteikta ir tardytojui, galėjusiam nutraukti baudžiamąją bylą, perduoti
teisiamąjį draugiškam teismui, kolektyvui auklėti ir pan.).
Tardymo departamentui, kaip ir kitiems VRM padaliniams, itin aktuali buvo kadrų problema.
Nemažai kvalifikuotų teisininkų išeidavo į komercines struktūras, jų vietą užimdavo žmonės be
teisinio išsilavinimo. Neramino vadinamųjų ūkinių nusikaltimų tyrimas – nebuvo kam atlikti
dokumentinės revizijos. Daugelyje Lietuvos rajonų nebuvo nei teismo medicinos specialistų, nei
psichiatrų.
J.Vasiliauskas dalijosi abejonėmis dėl rengiamo Baudžiamojo kodekso, konkrečiai, dėl
nuostatos palikti mirties bausmę tik už nužudymą sunkinančiomis aplinkybėmis, taip pat dėl 87 str.
(valiutinės operacijos), kuris naujomis sąlygomis buvo pažeidinėjamas masiškai ir t.t.
Suprantama, būtų neteisinga manyti, jog klaidinga P.Valiuko ir kitų VRM vadovų pozicija
dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinių, jų vietos, uždavinių ir apskritai misijos
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Lietuvos teisėsaugos struktūroje automatiškai reiškė abejingumą vidaus reikalų sistemai, policijai
pavestoms kovos su nusikalstamumu bei viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijoms. Duodamas
interviu VRM savaitraščiui „Liaudies sargyboje“ ministras Petras Valiukas kalbėjo:
„Objektyviai vertinant vis blogėjančią kriminogeninę situaciją Lietuvoje neteisinga būtų
kaltinti vien Vidaus reikalų ministeriją, policiją, nors reikia pripažinti, kad ir mes neišvengėme tam
tikrų klaidų, skaudžiai atsiliepiančių dabar. Esminė klaida (…) buvo padaryta pradėjus reorganizuoti
ne visą vidaus reikalų sistemą, o tik sudėtinę jos dalį – policiją. Policijos departamento struktūra ir
funkcijos yra dirbtinai išpūstos, sukurta lyg ir „ministerija ministerijoje“, atsirado paralelinės
valdymo struktūros. Todėl kartais neaišku, kas gi atsakingas už nusikaltimų prevenciją ir jų
išaiškinimą. Be to, kaip organizuoti šį darbą, jei po nepriklausomybės atkūrimo per dvejus metus
ministerija neparengė iš esmės nė vieno poįstatyminio norminio akto, t.y. ligi šiol neturime daugelio
svarbių instrukcijų, reglamentuojančių mūsų veiklą. Beje, Respublikos parlamentas taip pat neskuba
priimti labai svarbių įstatymų – operatyvinės veiklos, kovai su girtavimu ir alkoholizmu stiprinti ir
t.t.
(…) Lietuvą tiesiog užplūdo asmeninio turto vagystės, daugėja kvalifikuotų vagysčių iš butų
(prasidėjo nusikaltėlių specifikacija,– aut.), neišaiškinta daug sunkių nusikaltimų. Vis daugėja
automobilių bei jų detalių vagysčių (deficito sąlygomis), o reikiamos sąveikos tarp policijos,
muitinės, pasienio tarnybos kol kas nėra. Todėl kovai su šiais nusikaltimais kuriame specializuotą
padalinį, kurio sudėtyje bus kriminalinės, kelių policijos, ekspertų kriminalistų, informacinės
tarnybos pareigūnai.
(…) Daug nusikaltimų lieka neišaiškinta. Išaiškinimas neatskiriamai susijęs su nusikaltusių
asmenų paieška. Dabar gi paieškos funkcijos ir šio darbo kontrolė išskaidytos į atskiras tarnybas,
neparengta vieninga paieškos darbo instrukcija, neišspręsti bendradarbiavimo su kitomis žinybomis
klausimai. O slapstosi (…) per 600 nusikaltėlių, t.y. 64 proc. daugiau nei 1990 m., kol kas nesurasti
22 žudikai, 27 žagintojai, 42 plėšikai ir t.t.
… Kreipėmės į Vyriausybę siūlydami perduoti dalį nebūdingų policijai paieškos funkcijų
kitoms žinyboms (skolininkų, vengiančių išlaikyti vaikus asmenų ir pan.).
Daugiau dėmesio skiriame ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Vykstančios Lietuvos
ūkyje permainos reikalauja nukreipti jos darbą į privatizacijos procesus, privačių bei valstybinių
įmonių ryšius su užsieniu, neteisėtas pinigų operacijas, mokesčių slėpimą, kyšininkavimą,
kontrabandą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir t.t.
Aktuali yra nepilnamečių bei anksčiau teistų asmenų (recidyvo) nusikalstamumas
(objektyvios priežastis – socialinės, ekonominės ir t.t.), tačiau vis mažiau dėmesio skiriama tokiai
prevencinei priemonei, kaip administracinė priežiūra. Ankstesnė beviltiškai paseno, nauja sistema
nesukurta, o problema vis aštrėja…
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Pradėjome diegti viešosios, savivaldybių ir kelių policijos patrulių vieningo valdymo sistemą
(2003 m. pradėto diegti „vieningo patrulio“ prototipas,– aut.).112
Toliau tęsėsi ir savivaldybių policijos kūrimas, tačiau ne visur šis procesas vyko sklandžiai.
Nors savivaldybių policiją pradėta kurti vos priėmus Policijos įstatymą, ir 1992 m. daug kas
nesuprato arba nenorėjo suprasti šios struktūros svarbos. 1992 m. kovo mėn. šalyje buvo daugiau nei
80 nuovadų. Pirmos keturios nuovados, kaip jau minėjome, atsirado Šiauliuose, tai buvo didelis
miesto policijos vadovo R.Vaitekūno ir savivaldybių policijos komisaro A.Vilbiko, taip pat miesto
valdžios nuopelnas. Šiauliečių patirtį pirmieji pradėjo taikyti panevėžiečiai, kur taip pat buvo
įsteigtos keturios nuovados. Klaipėdoje atsirado 5, Kaune – net 12 nuovadų. Užtat Vilniuje nuovados
kūrėsi sunkiai, atsirado vos dvi. Pagrindine priežastimi buvo patalpų trūkumas, o tiksliau, abejingas
(arba atsargus) kai kurių miesto valdžios atstovų požiūris į naujas policijos struktūras.
Buvo sukomplektuotos ir gana sėkmingai dirbo nuovados Marijampolės, Vilkaviškio, Trakų,
Vilniaus, Mažeikių rajonuose. Bet daugeliui policijos komisariatų vadovų buvo būdinga laukimo
politika, tai lėmė nežinia dėl nuovadų gyvybingumo, ateities. Neigiamą pėdsaką šia prasme paliko ir
aršios kai kurių politikų intrigos 1991 metais, priešpastatant policijos rūšis viena kitai.
Pagal LR Vyriausybės 1991 m. birželio 10 d. nutarimą Nr.226 skirti savivaldybių policijai
patalpas, mokėti atlyginimus turėjo vietos valdžia, o VRM – aprūpinti ginklais, uniformomis,
techninėmis priemonėmis. Tačiau lėšų trūkumas nuolat kėlė rimtų problemų dėl nuovadų
aprūpinimo, taip pat darbą trikdė žinybiškumas. Kai kurių komisariatų vadovai negalėjo pasidalyti
valdžios, savivaldybių policijos komisarai kartais leido įsakymus, prieštaraujančius PK vadovo
nustatytai tvarkai, nederino veiksmų. Tokius konfliktus paprastai „gesindavo“ VRM komisijos. Pats
VRM savivaldybių policijos skyrius (iš pradžių valdyba) buvo gerokai apkarpytas, iš 28 darbuotojų
ilgainiui liko vos 7. Nors savivaldybių policijos struktūrose dirbo beveik trečdalis (!) visų šalies
policijos pareigūnų.
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Ir 1992 metais piliečiai neretai piketavo, protestuodami prieš valdžios sprendimus. Šį kartą
policijai teko „ginti“ sostinės savivaldybę.
1992 m. vasario 5 d. LR Vyriausybės nutarimu buvo likviduota „Dinamo“ sporto sąjunga, jos
materialinė-techninė bazė perduota VRM.
„Dinamo“ sporto draugija buvo įkurta dar F.Dzeržinskio iniciatyva. Lietuvoje 1940 m.
atsirado pirmas dinamiečių klubas, kiek vėliau – draugijos taryba. Nuo pat pradžios tai buvo vidaus
reikalų ir valstybės saugumo darbuotojų sporto organizacija. Lietuvoje ji turėjo apie 22 tūkstančius
narių, išlaikė apie 300 geriausių šalies sportininkų, „Dinamo“ draugijos biudžetas 1983-1989 metais
siekė 3 milijonus rublių.
Vietoj „Dinamo“ draugijos buvo įkurtas Fizinio parengimo ir sporto skyrius prie VRM,
finansuojamas iš valstybės biudžeto. Skyriui vadovavo Rimantas Rudžionis. Anot jo, pasikeitus
statusui ir norint išlaikyti turėtas pozicijas, reikėjo kasmet skirti mažiausiai 60 mln. rublių, tačiau tuo
metu valstybė negalėjo skirti tiek pinigų, todėl paramos neteko daugelis sportininkų, kuriuos prieš tai
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rėmė „Dinamo“. Kai kuriuos iš jų priglaudė Lietuvos sportininkų rengimo centras, kitus – sporto
šakų federacijos, įvairios sporto mokyklos.
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bendradarbiavimą, pirmiausia per neseniai sukurtą Interpolo Lietuvos nacionalinį biurą. 1992 m.
vasario 12 d. raštu Nr.1/72 „Dėl Lietuvos mokėjimų į Interpolo biudžetą“ ministras P.Valiukas
kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos vicepirmininką Z.Vaišvilą:
„1991 metų vasario 7 d. Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras gavo Interpolo Generalinio
sekretoriaus p. R.E.Kendall laišką dėl Lietuvos Respublikos įnašų į Interpolo biudžetą. Šiuos įnašus
reikia sumokėti iki finansinių metų birželio 30 dienos.
Lietuvos Respublikos 1992 metų privalomi įnašai į Interpolo biudžetą yra tokie:
1. Du biudžetiniai vienetai po 17 300 Šveicarijos frankų (CHF) = 34 600 CHF.
2. Naujai įstojusių Interpolo narių vienkartinė įmoka keturi biudžetiniai vienetai po 17 300
CHF = 69 200 CHF.
Viso reikia mokėti 103 800 CHF (…)
Prašau Jūsų padėti laiku sumokėti įnašus į Interpolo biudžetą, tuo tikslu duodant visus
reikalingus nurodymus. (…)“
1992 m. vasario 26 d. generalinis komisaras P.Liubertas ir Interpolo Lietuvos nacionalinio
biuro vyresnysis komisaras A.Racevičius (beje, jauniausias Lietuvoje vyresnysis komisaras – 33
metų) lankėsi Lione, kur susipažino su Interpolo struktūra, veiklos principais bei tarėsi dėl Lietuvos
policijos pareigūnų stažuočių Prancūzijoje. Jau 1992 m. balandžio pabaigoje į Prancūziją mokytis
išvyko pirmoji Lietuvos policininkų grupė. Pareigūnai turėjo studijuoti kriminalistinę ekspertizę,
kovą su terorizmu, narkomanija, stebėti viešosios policijos darbą. Tarp vykusiųjų buvo ir grupė
motociklininkų, kurie Lietuvoje turės lydėti eskortus.
Taip pat 1992 m. gegužės pabaigoje į Prancūziją išvyko pirmoji Lietuvos policininkų grupė,
vadovaujama VRM Kadrų valdybos viršininko pavaduotojo Antano Bukausko. Ši grupė nemokamai
stažavosi Prancūzijoje vieną mėnesį, net bilietus iš Varšuvos į Paryžių apmokėjo priimančioji pusė.
Birželio 15 d. į Prancūziją išvyko antra keturių Lietuvos pareigūnų grupė, kuri domėjosi teisminės
policijos organizavimu, o mėnesio pabaigoje „Aro“ bei „Vyčio“ rinktinių, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių
bei kitų PK pareigūnų grupė. Rugpjūčio mėnesį į Prancūziją išvyko dar viena keturių pareigūnų
grupė į policijos inspektorių kursus, kuri mokėsi vienerius metus.
(Beje, LR Aukščiausioji Taryba, svarstydama 1992 m. biudžetą, Vidaus reikalų ministerijai
numatė skirti 511 753 tūkst. rublių. Daugiau buvo skiriama tik Sveikatos apsaugos (1 639 617) bei
Kultūros ir švietimo (1 536 065) ministerijoms. Mažiausiai – Teisingumo ministerijai – 608 tūkst.
rublių.)
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Tačiau rimčiausios buvo vidinės problemos, ypač tinkamai neįvertinto organizuoto
nusikalstamumo srityje. Organizuotos nusikalstamos grupuotės stiprėjo ir įžūlėjo tiesiog akyse…
1992 m. sausio 9-osios vakare įvyko didelis susišaudymas Panevėžyje. Dar prieš tai
„tulpinių“ nusikalstama grupuotė pradėjo reketuoti vieną Panevėžio bendrovę. Verslininkams
nesutikus mokėti banditams duoklę, į bendrovės pastatą sausio 4-ąją buvo įmesti sprogmenys, po to
užpuolikai ėmė šaudyti iš automatų, karabinų, pistoletų į pastato langus, suvarpė kulkomis vieno
verslininko automobilį, o kitas, sužalotas sprogimo bangos, pateko į ligoninę.
O sausio 9 d. „tulpiniai surengė naują užpuolimą: į vieno bendrovės nario butą įsiveržė keli
vyrukai, vedami liūdnai pagarsėjusio „Kavioro“, ir bandė paimti šeimininką įkaitu. Tam pavyko
įbėgti į kaimynų butą ir iššokti pro langą. kaimynai tuo metu iškvietė policiją, kuri, padedama
„Geležinio vilko“ brigados greito reagavimo padalinio apsupo visą rajoną ir sulaikė kelis „tulpinius“,
pas kuriuos kratų metu rasta daug ginklų bei sprogmenų. Pačiam „Kaviorui“ pavyko pasprukti, buvo
paskelbta jo ir kitų garsiausių Panevėžio reketininkų („Psicho“, „Mutkės“, „Paškės“) paieška. Bet
banditai neketino pasiduoti: netrukus grupė ginkluotų jaunuolių bandė įsiveržti į vieno KAM
pareigūno, dalyvavusio operacijoje, butą, šeimininkui teko ginantis panaudoti šaunamąjį ginklą.
Tai buvo, ko gero, pirmas atvejis, kai verslininkai ryžtingai atsisakė mokėti duoklę
banditams. Tačiau iš tikrųjų padėtis tik blogėjo, juolab organizuotas pasaulis sparčiai ginklavosi.
Antai 1992 m. vasario 19 d. Panevėžio policija sulaikė NVS aviacijos Panevėžio įgulos komendantą
majorą N.Kijenką, pas kurį kratos metu buvo rasta ginklų ir sprogmenų. Majoras buvo įtariamas
tiekęs ginklus „Kavioro“ ir „Psicho“ nusikalstamai gaujai. NVS generolas Kolesnikovas kategoriškai
reikalavo išlaisvinti majorą, kitaip grasino padarysiąs tai jėga. Bet paaiškėjus, kad majoras laikomas
ne Panevėžyje, konfliktas užgeso.113
Vytautas Grigaravičius:
„Alytuje, kaip ir kitur, atsirado nusikalstamų grupuočių, jos ėmė kelti galvą, prasidėjo
reketas, smurtas, išaugo kitų nusikaltimų, ypač automobilių vagysčių. Pagrindinės buvo
vadinamosios „plikių“ ir „baublių“ grupuotės (nuo pastarosios vėliau atskilo „tamošių“ grupuotė).
Nusikaltėliai taip suįžūlėjo, kad ketino „apmokestinti“ jau ne tik smulkaus ar vidutinio verslo
atstovus, bet užsimojo į valstybines įmones, tokias kaip Alytaus medvilnės, mėsos kombinatus,
šaldytuvų gamyklą. Beje, šios gamyklos direktorius Andriulionis buvo ir vienas iš Lietuvos
pramonininkų asociacijos vadovų, o labai daug priklausė nuo jo pozicijos, ar pavyktų nusikaltėliams
jį palaužti. Juk žmonės bijojo, buvo tikrai įbauginami. Patį gamyklos direktorių nuolat sekė
nusikaltėliai, lankėsi gamykloje, skambindavo jam į buto duris, važinėjo visur paskui jį, žodžiu,
pradėjo tikrą psichologinį terorą. Nors turėjome operatyvinės informacijos, jos tuomet nepakako
tam, kad nusikaltėliai būtų pastatyti į vietą. O pareiškimus rašyti žmonės nenorėjo, bijojo. Taigi, su
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„Lietuvos rytas“ Nr.35, 1992.02.20 „Generolo Kolesnikovo ultimatumas policijai“.
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Andriulionio pagalba pradėjau lankytis asociacijos susirinkimuose, susitikdavau su įvairaus lygio
verslininkais, įkalbinėjau veikti drauge. Ir jie pasitikėjo manimi, pradėjo teikti rimtą, konkrečią
informaciją apie nusikaltėlių veiklą. Mums tik to ir reikėjo“.
Nepaisant Vilniuje vykusių „Madrido dvaro“ intrigų policija kiek galėjo bandė sutramdyti
pavojingiausius nusikaltėlius. Sausio 28 d. keturi turto prievartautojai buvo sulaikyti Vilniuje 1-ojo
policijos komisariato pareigūnų, vadovaujamų Č.Malinovskio, kai atvažiavo pas pilietį V.K.
reikalauti 3000 rublių, kitaip grasino sudeginti jo automobilį.
Šiauliuose buvo sustabdyti keturi maisto produktų parduotuvių aukcionai, nes nusikaltėliams
nepavykus įbauginti privatizacijos dalyvių ir priversti juos atsisakyti dalyvauti nekilnojamojo turto
aukcionuose, buvo pereita prie sprogdinimų. Tokiais metodais nusikalstamam pasauliui iš tikrųjų
neretai pavykdavo nukreipti privatizacijos procesus jiems tinkama linkme.114
Vasario 27 d. stambi operacija buvo atlikta Kėdainiuose. Jos metu buvo sulaikyta 13
įtariamųjų turto prievartavimu. Kratos metu rasta ginklų, sprogmenų, narkotikų. Tačiau dalies
visuomenės ir kai kurių įtakingų spaudos leidinių požiūris į policijos pastangas kovoti su
nusikalstamumu, jos veiklos įvertinimas buvo daugiau nei keisti. Štai tuose pačiuose Kėdainiuose
vakare po įtariamųjų sulaikymo minia jų giminaičių su trispalve ir žvakutėmis susirinko prie
Kėdainių policijos komisariato, protestuodami prieš „sulaikytųjų mušimą“. Rajono tarybos deputatui
V.Volkui su dviem moterimis buvo leista susitikti su vienu iš įtariamųjų ir įsitikinti, kad jokių
smurto žymių jo kūne nėra.
P.Valiukas, duodamas interviu spaudai, sakė:
„Nemanau, kad mūsų vyrai, kartais panaudojantys gumines lazdas prieš suįžūlėjusius
žaliūkus, terorizuojančius Lietuvos žmones, viršija savo įgaliojimus. Deja, dar nereti atvejai, kai
nusikaltėliai atvirai šaiposi iš policininkų, net bando naudoti jėgą. Darysime viską, kad jiems tokie
norai dingtų. (…) Policininkas turi jaustis saugus, nes tik tada jis sugebės užtikrinti kitų žmonių
saugumą“.115
Policijos pareigūnų „įgaliojimų viršijimo“ temą tuomet ypač pamėgo „Respublika“.
Dienraščio 44-me numeryje (1992.03.04) pasirodė žurnalisto R.Urbono rašinys „Bananinė“
profilaktika“ apie „Aro„ rinktinės reidą Biržuose, kurio metu „arai“ bent kuriam laikui pastatė į vietą
visiškai suįžūlėjusius vietos jaunuolius iš vadinamosios „pašto karvelių“ grupuotės.
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„Lietuvos rytas“ Nr.190, 1992.09.29 L.Peleckienė „Po sprogimų privatizuotuose objektuose šiauliečiai atsisakė
aukcionų“.
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„Lietuvos rytas“ Nr.99, 1992.05.22 „Lietuvoje beveik visas nusikalstamumas organizuotas, tačiau mafijos dar
nematyti“.
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Netrukus laikraščio 50-me numeryje (1992.03.13) A.Kutrevičius vėl puola policiją rašinyje
skambiu pavadinimu „Prancūzai muša arabus, „Aras“ – lietuvius“. Šį kartą buvo piktinamasi
aukščiau minėta operacija Kėdainiuose.
Jonas Lazarenka, 1991 metais – GRR „Aras“ komisaras:
„1992 metais „Aro“ pareigūnai neretai buvo siunčiami į vieną ar kitą rajoną, padėti vietos
policijai palaikyti tvarką. Manau, tai pasiteisino, nes kai kurie teritoriniai policijos padaliniai
tuomet buvo „suglaudę ausis“. Anaiptol ne dėl to, kad rajonuose policija būtų korumpuota,
paprasčiausiai, ji neturėjo pakankamo teisinio pagrindo susitvarkyti su kylančiomis problemomis.
Be to, egzistavo ir tam tikras žmogiškasis faktorius: vietiniams pareigūnams psichologiškai nebuvo
lengva kovoti su kraštiečiais – pavyzdžiui, su vienais pareigūnai kartu augo nuo mažens, kitų gal ir
prisibijodavo. Prisiminkime, kiek tais metais buvo registruojama pareigūnų užpuolimų, jų turto
naikinimo, padeginėjimo… Šia prasme mums būdavo daug lengviau. Užtat „nukentėjome“ nuo
žiniasklaidos, ypač „Respublikos“, stojusios „ginti piliečius nuo „Aro“ siautėjimo“, ypač po mūsų
išvykų į Biržus, Kėdainius, po kurių šiuose miestuose ilgam įsiviešpatavo tyla. Buvo aišku, kad pats
„Aras“ čia niekuo dėtas: „Respublika“ tuomet kariavo su VRM vadovybe, ypač P.Valiuku, o
rikošetu kliūdavo ir mums. Bet netrukus „susitaikėme“ su žiniasklaida, tapome labiau atviri
žurnalistams, kviesdavome į susitikimus, šaudymo varžybas ir pan. Galima sakyti, nuo tų laikų
žiniasklaida žiūri į „Arą“ gana draugiškai, bent jau be išankstinės nuostatos“.

Tačiau prieš tai VRM spaudos tarnybos pasiūlymu buvo atlikta, kaip dabar pasakytų,
savotiška PR-akcija. 1992 m. kovo 10 d. grupė žurnalistų, atstovavusių įvairius leidinius ir
televizijos kanalus, apsilankė Biržuose, kur pasidomėjo „Respublikos“ aprašytais „Aro“ veiksmais
prieš „pašto karvelius“, terorizavusius gyventojus. Žmonės kalbėjo vieningai: „Jei ne „Aras“,
nežinome, ką mums reikėtų daryti. Tegu dažniau atvažiuoja, nes mūsų policininkai dar bailūs“.
„Respublika“, apsiašarojusi dėl chuliganų, nė žodžiu neužsiminė apie jų aukas. Vietos
policija tikrai buvo pasyvi: daugelis pareigūnų bijojo ne tik pažeidėjų, kiek atgarsio spaudoje,
negailėjusiai pačių bjauriausių epitetų panaudojusiam lazdą pareigūnui. Be to – pažinties arba
susidorojimo baimės faktorius. Biržiečiai buvo tiesiog įbauginti „karvelių“, ypač moterys.
Žurnalistai lankėsi „Siūlo“ fabrike. Gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje, kalbėjosi gatvėse.
Nuomonė buvo vieninga: Respublikos“ straipsnis tendencingas, o vietos policija be pagalbos iš
šalies nepajėgi susitvarkyti su pažeidėjais.
Kiek vėliau panašus žurnalistų „desantas“ aplankė Kėdainius, rezultatas buvo tas pats:
„respublikonų“ įvertinimai neatitinka didžiosios žmonių daugumos nuomonės dėl policijos veiksmų.
Beje, netrukus tai praktiškai pripažino pati „Respublika“, parašiusi apie „pašto karvelių“ grupuotę
maždaug taip: vietiniai policininkai jų iki šiol privengia, iš rajono išvykęs neišlaikęs grasinimų buvęs
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rajono teismo pirmininkas K.Š., nesiliauja grasinimai kitiems pareigūnams. Kaltinamo reketu A.D.
bylą Biržų rajono teisėjai paprašė perduoti kitam teismui. „Respublika“ vardija daug kitų „pašto
karvelių“ nusikaltimų, mini vis besitęsiantį žmonių įbauginimą.116
O po pusmečio kiek sušvelnėjo „respublikonų“ požiūris ir į kitą bylą. Nors ir iššaukiančiu
pavadinimu „Kėdainių byla: viskas sprogo kaip muilo burbulas“, bet 207-me laikraščio numeryje
rašoma apie tai, jog 1992 m. spalio 18 d. Panevėžio rajono apylinkės teismas išteisino grupę
kėdainiečių, kaltinamų turto prievartavimu, tačiau jie buvo nuteisti už kitus nusikaltimus, įrodytus
tiek tyrimo, tiek teismo metu.
Iš tikrųjų dauguma panašių publikacijų buvo nukreiptos prieš ministrą P.Valiuką bei kitus
VRM vadovus, kuriems žiniasklaida (ir ne tik ji) turėjo tiek pagrįstų, tiek nepamatuotų pretenzijų.
Pavyzdžiui, 1992 m. vasario 18 d. vidaus reikalų ministras P.Valiukas susitikęs su
žurnalistais informavo juos apie įsteigtą VRM spaudos tarnybą. Be jokios abejonės, tai buvo
teisingas žingsnis stengiantis sutvarkyti policijos ryšių su visuomene sferą, paskatinti žurnalistus,
įpratusius vaikščioti kur ir kaip panorėjo, paisyti tokias sąvokas kaip nekaltumo prezumpcija,
žmogaus garbė ir orumas ir t.t. Šiandien tai niekam nekelia jokių klausimų. Bet „plunksnos
rykliams“, įžvelgusiems naujovėje tik norą slėpti informaciją, nepatiko toks ministro pareiškimas:
„Užteks žaisti į vienus vartus. Aš su žurnalistais noriu žaisti lygiomis sąlygomis. Ir dar noriu, kad jūs
priprastumėte prie šios tvarkos“. P.Valiuką užsipuolė pirmiausia dėl to, kad nuo tol žurnalistai turėjo
gauti suvestines ne iš VRM Budėtojų dalies, kaip jie buvo įpratę, o per Spaudos tarnybą.
„Respublika“ tiesiai pareiškė, kad viešumo laikai, atrodo, baigėsi… 117 Vėliau dienraštis ne kartą
buvo grįžęs prie sutrumpintų suvestinių temos ir net atvirai ragino piliečius informuoti jį apie
policininkų, kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų „netinkamą“ elgesį. Verta sutikti, kad viešumas –
varomoji visuomenės vystymosi jėga, tačiau, deja, padažas ne visada būdavo skanus.
Ne ką mažiau nei P.Valiukui nuo žiniasklaidos kliūdavo jo pirmajam pavaduotojui
J.Matoniui. 1992 m. kovo 19 d. savaitraštis „Mažoji Lietuva“ paskelbė D.Kaminsko straipsnį
„Alsuojantis į pakaušį“, kuriame tikrai buvo pasigesta objektyvumo, užtat gausu ryškaus faktų
iškraipymo atvejų, skaitytojų klaidinimo. Dėl to J.Matonis buvo priverstas VRM savaitraštyje
„Liaudies sargyboje“ (1992, Nr.14, balandžio 6-12) padaryti viešą pareiškimą:
„(...) Pareiškiu, kad nei su straipsnio autoriumi, nei su jo prasimanymais nieko bendro
neturiu.
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„Respublika“ Nr.87, 1992.05.06, R.Barauskas, „Pašto karveliai“.
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„Respublika“ Nr.34, 1992.02.19, V.Gaivenis, „Ša!“ sako vidaus reikalų ministras P.Valiukas“.

200
Mano tėvas, paprastas valstietis, yra nukentėjęs nuo sovietų valdžios. Iš Lietuvos
Respublikos teritorijos išvykęs dirbti nebuvau. Kategoriškai neigiu kyšininkavimo faktą. Savo
biografijos duomenų niekuomet neslėpiau.
Suprasdamas, kad rašinys yra nukreiptas ne tik į mano asmenį, paaiškinu, jog pasinaudosiu
visomis įstatymo suteiktomis galimybėmis, kad būtų apginta mano garbė ir orumas“.
1992.04.09 ministras P.Valiukas pateikė LR Vyriausybei raštą Nr.1/166 „Dėl straipsnio
laikraštyje „Mažoji Lietuva“ (1992.03.19 Nr.10) „Alsuojantis į pakaušį arba kodėl J.Matonis netapo
vidaus reikalų ministru“, kuriame ne be pagrindo pareiškė: „(…) Išskyrus šį faktą (mažareikšmį
J.Matonio vaikystės epizodą,– aut.) visa straipsnio medžiaga yra parengta siekiant sukompromituoti
vieną iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovų. Straipsnis nukreiptas ne tik prieš
konkretų asmenį, bet ir siekia kitų, žymiai subtilesnių tikslų – paskleisti nepasitikėjimą Lietuvos
valstybės pareigūnais, kurie taip pat minimi straipsnyje, ir jos struktūromis, kurioms jie
vadovauja“…
Iš tikrųjų, po ilgo bylinėjimosi teismas privertė laikraštį paneigti neatitikusius tikrovės
„faktus“ ir viešai atsiprašyti J.Matonio. Tai, ko gero, buvo pirmoji byla, kurią vidaus reikalų
sistemos pareigūnas laimėjo prieš visagalę, kaip jai pačiai atrodė, „ketvirtąją valdžią“.
Tačiau labiausiai žiniasklaidai užkliuvo naujai įsteigta VRM kontržvalgyba, kuriai, kaip jau
minėjome, dėl daugelio priežasčių būtina skirti daugiau dėmesio. Savaime suprantama, iš pat pradžių
buvo daugiau nei rizikinga duoti kuriamai tarnybai tokį atkreipiantį į save dėmesį ir kiek bauginantį
„militaristinį“ pavadinimą. Apie tai P.Valiuką iš karto bandė įspėti kai kurie jo bendražygiai, tačiau
ministro pozicija šiuo klausimu buvo tvirta: „Nėra čia ko žaisti slėpynių, viskas turi vadintis
tikraisiais vardais“.
Viename iš savo pirmųjų interviu spaudai ministras P.Valiukas į klausimą, ką veiks
kontržvalgybininkai, atsakė: „Jie rūpinsis mūsų vidaus reikalų sistemos apsauga. Nuo ko? Nuo
nusikaltėlių, kurie įvairiausiais būdais stengiasi daryti įtaką pareigūnams. Be to, šie žmonės stebės
kalinių ir kolonijos darbuotojų santykius. Žiūrės, pavyzdžiui, kad iš kalėjimų nebūtų per tvorą
neteisėtai permetinėjami daiktai“.
Anot P.Valiuko, „Kontržvalgybos valdyboje dirbs 15 pareigūnų ir šiek tiek gausesnis
techninių darbuotojų būrelis (…) Sutelkus į kontržvalgybą daugiau žmonių, bus daugiau
teisėtumo“.118
Sunku pasakyti, ką iš tikrųjų reiškė ministro žodžiai apie kalėjimų tvoros stebėjimą,–
nevykusį juoką, atvirą pasityčiojimą ar ribotą mąstymą, tačiau buvo aišku, kad po tokių „perliukų“
domėjimosi nauja struktūra tik daugės. Tiesa, P.Valiukas bandė aiškinti Kontržvalgybos valdybos
(KŽV) vietą ir paskirtį per VRM spaudos tarnybą, tačiau ir tuomet tai skambėjo neįtikinamai,
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„Respublika“ Nr.7, 1992.01.11, G.Vaidila, „Kontržvalgyba: ministras reformuoja sistemą“.
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angažuotai: „Šios tarnybos reikalingumą įrodo gyvenimas. Objektyviai reikalingų vidaus reikalų
sistemai tarnybinių paslapčių niekas, be mūsų pačių, nesaugos. Turime ir turėsime daug ginklų ir
technikos, o šiais neramiais laikais net geriausia vieša sargyba jų neapsaugos. Tik kontržvalgyba gali
efektyviai padėti išvengti piktnaudžiavimų, provokacijų įkalinimo įstaigose. Tvirtinimai, esą VRM
kontržvalgyba nekontroliuojama, užsiima „politiniu špionažu“, yra absurdiški. Visą ministerijos
veiklą kontroliuoja Parlamentas, Vyriausybė, Generalinė prokuratūra“…119
Tačiau visai kitaip šį P.Valiuko (arba, tiksliau, kur kas aukštesnių valdžios sluoksnių) „enfant
terrible“, t.y. „bjaurų kūdikį“, vertina kai kurie Lietuvos policijos istorijos tyrinėtojai. Štai kiek
ilgoka, tačiau labai svarbi citata iš P.Liuberto ir Č.Mančinsko monografijos:
„Archyviniai dokumentai liudija, kad iš dalies policijos kadrų valymas partiniais,
nacionaliniais ir panašiais motyvais buvo vykdomas per sukurtą naują kontržvalgybos instituciją,
kuriai vadovavo H.Margenis. Iš šios tarnybos darbo svarstymo Vidaus reikalų ministerijos
vadovybės pasitarimo protokolo matyti, kad tik per du mėnesius ir vien tik Vilniuje ir Klaipėdoje
kontržvalgyba iš policijos pašalino 167 pareigūnus. Į to meto nepageidaujamųjų sąrašą pateko buvę
kompartijos nariai, kitataučiai ir net tie, kurių žmonos buvo ne lietuvių tautybės. Pasitarime
paaiškėjo, kad šios tarnybos steigimą vietose policijos pareigūnai sutikdavo labai priešiškai –
skirdavo pačias blogiausias patalpas, vengė bendrauti ir visokiais būdais ją ignoravo. Pasitarime
kontržvalgybos valdybos pareigūnas A.Stončaitis atvirai prisipažino, kad „tiesiog mane gniuždo toks
darbas“ priešiškumo atmosferoje. 1992 m. gruodžio mėn. J.Matonis, jo paties žodžiais tariant,
„įvedęs tvarką Vidaus reikalų ministerijoje, ramiai galėjo išeiti iš jos“. Netrukus buvo likviduota ir
kontržvalgybos tarnyba“.120
Reikia pažymėti, kad šis kategoriškai neigiamas VRM Kontržvalgybos tarnybos įvertinimas
sukėlė anaiptol nevienodą daugelio vidaus reikalų sistemos darbuotojų, veteranų, turėjusių vienokių
ar kitokių ryšių su šia tarnyba, reakciją. Iš tikrųjų, nė kiek neteisinant odiozinių KŽV vadovų tam
tikrų darbelių, smarkiai sukompromitavusių visą tarnybą, derėtų pripažinti ir tai, jog didžioji
dauguma KŽV pareigūnų ir tais prieštaringais laikais sąžiningai vykdė savo tiesiogines pareigas
kovodami su nusikaltėliais, o ne „kitaminčiais“, tad būtų neteisinga jų atžvilgiu „kartu su vandeniu
išpilti ir vaiką“. Todėl verta šia prasme P.Liuberto ir Č.Mančinsko teiginyje atskirti pliusus nuo
minusų.
Šį teiginį iš dalies patvirtina Aleksandras Katinas, 1992 metais – KŽV štabo vyriausiasis
inspektorius:
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„Liaudies sargyboje“ Nr.7, 1991 m. vasario 17-23, „Ar visada esame objektyvūs?“.
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P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vilnius, 2004, 113-114 p.p.
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„Ši tarnyba buvo dirbtinai įslaptinta. Pavyzdžiui, pradėjau dirbti nė nematęs jokio įsakymo
dėl savo paskyrimo. Neprisimenu, kad būtų kokie nors įrašai tarnybos byloje, nemačiau tarnybos
nuostatų. Visų darbuotojų telefonai – tiek namų, tiek darbo – taip pat buvo įslaptinti, kad niekas
negalėtų sužinoti, kas ten dirba. Tokiu būdu daug kam buvo įvaryta baimės: kuo mažiau žinai, tuo
daugiau bijai. Taip pat nežinau iki šiol, kokiu principu buvo tvarkoma KŽV dokumentacija,
raštvedyba, kaip „vaikščiojo“ popieriai, ar jie išvis buvo kur nors registruojami. Aš pats, gavęs
vieną kitą dokumentą, parengdavau atsakymą ir pateikdavau H.Margeniui, o tolesnio jų likimo
nežinojau…
Sakyčiau, žmonių likimus kur kas drastiškiau sprendė ne kontržvalgyba, o Teisėtumo
kontrolės inspekcija, konkrečiai, jos viršininkas K.Šalkauskas. Tiksliau, vieni įtardavo, o kiti
siūlydavo sprendimą. Kartais buvo svarstoma tiesiog prie pietų stalo: „Šitą – na ch…, šitą – taip
pat“… O pagrindas galėjo būti bet koks, dažniausiai tik įtarumas, nepasitikėjimas. Bandėme sakyti
kai kam iš tuometinių vadovų, kad negalima šitaip elgtis, aukoti žmones visiškai nepatikrintos
informacijos pagrindu. Prisimenu vieną gautą dokumentą, pasirašytą V.Landsbergio, mačiau jį savo
akimis. Pirmoji pastraipa – apie kažkokius bendrus dalykus, o antrojoje lyg tarp kitko klausiama:
„Ar tiesa, kad Šalčininkų rajono policijos komisaru dar tebedirba I.Jankauskas?“ Kitą dieną
komisaras jau nebedirbo…“

Be abejo, pajutę savo galią ir ne tik vidaus reikalų ministro, bet ir kai kurių valstybės vadovų
palaikymą, KŽV ir Teisėtumo kontrolės inspekcijos vadai nė nesistengė slėpti savo užmojų
kontroliuoti visus ir viską. Štai ką, pavyzdžiui, prisimena tuometinis VRM Policijos departamento
generalinis komisaras Petras Liubertas:
„Kai stačiausi namą, kartą kreipiausi pagalbos į tuometinį Vilniaus miesto kelių policijos
vadovą S.Glebų,– kažkur mieste ardė senas šaligatvio trinkeles, tad paprašiau, jei yra galimybė,
leisti kažkiek jų įsigyti, norėjau sutvarkyti takelį prie namo. S.Glebus viską sutvarkė oficialiai: už
trinkeles buvo sumokėta, turėjau visus kvitus. Susitariau dėl mašinos ir nuvykau prie statybų jos
laukti. Vos privažiavęs prie sklypo pastebėjau, kad mane seka du automobiliai. Apsisukau,
spūstelėjau „gazą“ ir užspaudžiau vieną iš jų. Klausiu, kas tokie? Mykė, mykė, pagaliau prisipažino,
kad iš kontržvalgybos. Grįžau į VRM, užėjau pas P.Valiuką, jis tuomet kažkokį filmą žiūrėjo…
Sakau, ministre, kas čia vyksta, kad jau ir pavaduotojus seka? A-a, sako, čia tas Henka sugalvojo
durnystę, atseit, Liubertas kažkokius blokus „susiveikė“, turi vežti, bet mes jau išsiaiškinome, kad
ten nieko tokio…“
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Tačiau ne visi sutinka su tokiomis kategoriškomis KŽV veiklos charakteristikomis. Štai ką
sako P.Liuberto ir Č.Mančinsko minimas buvęs Kontržvalgybos tarnybos pareigūnas Algirdas
Stončaitis:
„Be abejo, Kontržvalgybos tarnybos vadovai buvo artimi ministrui žmonės ir jų atotrūkis
nuo tarnybos pareigūnų buvo didžiulis. Aš tuomet buvau vyresnysis inspektorius, kuravęs Vilniaus
miesto zoną ir nė negalėjau žinoti, kuo užsiima, tarkime, H.Margenis ar G.Petrauskas. Bet su
Vilniaus m. VPK vadovais – V.Leipumi, E.Gružu – buvome iš karto susitarę, kad jokio darbuotojų
sekimo nebus. Praktiškai mes vykdėme vidaus tyrimų tarnybos funkcijas, kurių didžioji dalis nebuvo
operatyvinės.
Nežinau, ką iš tikrųjų reiškia P.Liuberto ir Č.Mančinsko knygoje pateiktas skaičius,– esą
vien Vilniuje ir Klaipėdoje kontržvalgybos tarnybos pastangomis buvo atleisti 167 policijos
darbuotojai. Gal apskritai tiek žmonių išėjo arba buvo atleisti iš darbo dėl pačių įvairiausių, tarp jų
ir neigiamų, motyvų, tačiau teiginį, jog tai įvyko dėl tautinių, religinių ir panašių motyvų, atmetu
kategoriškai. Jokiu būdu su tuo nesutikčiau! Suprantama, kalbu apie savo tuometinės veiklos barą,
apie kartu su manimi dirbusius žmones.
Tuomet situacija Vilniuje, kaip, beje, ir kitur, kėlė nemažai problemų: laikai buvo sunkūs,
neramūs, todėl buvo svarbu išvalyti policijos gretas nuo nesąžiningų, nedorų darbuotojų. Toks
„išsivalymas“ vyksta nuolat, jis tiesiog būtinas. Tad savaime suprantama, jog gavę informacijos
apie vieno ar kito pareigūno veiklą, nesuderinamą su policininko statusu, mes kruopščiai
tikrindavome ją, taip pat ir operatyvinėmis priemonėmis, ir teikdavome vadovybei savo išvadas.
Taip, dėl konkrečių pažeidimų ar nusižengimų kai kurie darbuotojai buvo atleisti. Bet tikrai Vilniaus
mieste nebuvo nė vieno atvejo, kad mūsų dėmesio objektu žmogus būtų tapęs dėl savo arba, juo
labiau, žmonos tautybės. Minėtos knygos autoriai dėl to visiškai neteisūs…“
Tą patį tvirtina buvęs Vilniaus miesto VPK vyriausiasis komisaras Vytautas Leipus:
„Iš tikrųjų nemažai žmonių išėjo reorganizacijos laikotarpiu, t.y. iki 1991 m. liepos 1 dienos.
Kas dėl pirmųjų 1992 metų mėnesių, atvirkščiai, tai buvo pirma didelė „atėjimo“ banga. Be abejo,
buvo visokiausių žmonių, keliems aš pats pasiūliau išeiti geruoju, nes turėjau informacijos apie jų
nepageidaujamus ryšius ir pan. Tokius atvejus ant vienos rankos pirštų galiu suskaičiuoti. Bet kad
šitiek žmonių būtų atleista dėl nesusijusių su tarnyba motyvų ir vien kontržvalgybos pastangomis –
kažkoks absurdo teatras. Jei iškildavo tam tikrų klausimų, mes su Vilniaus m. VPK kontržvalgybos
vadovu A.Stončaiču kartu juos spręsdavome, bet kad būtų vykdomas kažkoks stambus valymas, tikrai
to neprisimenu“.
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Kaip žinoma, asmeniniai žmonių prisiminimai neturi būti traktuojami kaip rimtas istorinis
šaltinis dėl galimo subjektyvumo, atminties nepatikimumo ir pan. Bet ar visada galima tikėti
„archyviniais

dokumentais“,

kurie

P.Liuberto

ir

Č.Mančinsko

monografijoje

konkrečiai

neįvardijami? Rengiant šį leidinį pavyko susipažinti su dokumentu, kuriuo tyrinėtojai remiasi
pateikdami destruktyvios KŽV veiklos įrodymus. Tai protokolas „Dėl Kontržvalgybos tarnybos
veiklos tarnybinio patikrinimo“. Skamba rimtai, bet (dėmesio!) – dokumentas rašytas ranka,
niekieno nepasirašytas, be numerio, datos, apskritai be jokių rekvizitų… Galima neabejoti jo
autentiškumu (iš tikrųjų 1992 m. pabaigoje vyko KŽV veiklos patikrinimas, po kurio tarnyba buvo
išformuota), ypač tai liudijant pačiam P.Liubertui, tačiau, kaip sakoma, „prie bylos“ – šiuo atveju
istorinės – šių popierių neprijungsi: parašyti juk galima bet ką. Be to, štai tiksli ištrauka iš šio
protokolo: „Stončaitis: Mes esame vykdytojai teisėtumo kontrolės inspekcijos funkcijų. Yra
išnagrinėtos 49 medžiagos, apklausti 167 darbuotojai. Ne vienas nebuvo nubaustas, visi buvo atleisti
iš tarnybos… (šis prieštaringas protokolo teiginys visiškai neaiškus,– aut.). Gariūnų policija
džiūgauja, kad mes nebedirbame. Ant mūsų yra didelis spaudimas iš policijos pareigūnų pusės. Aš
negaliu realizuoti informacijos, kuri eina ant didelių vadovų“.
Taigi, vis dėlto neaišku, už ką gi buvo atleisti tie 167 darbuotojai – už žmonų tautybę ar
neigiamais motyvais? Ar jie atleisti tik „kontržvalgybos pastangomis“? Nėra paslaptis, kad kadrų
kaita tuomet buvo tikrai didelė, į policiją (ne vien į Gariūnų) patekdavo nemažai atsitiktinių arba
tiesiog nešvarių žmonių, nuo kurių kažkas privalėjo išvalyti gretas, taip pat ir operatyvinėmis
priemonėmis. Tad visai suprantama nemeilė tarnybai, kuri ketino pajudinti ir kai kuriuos aukštesnio
rango pareigūnus (tai, kad vidinis sistemos imunitetas yra reikalingas visais laikais, įrodo ir
Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 5-osios valdybos įsteigimas 2005 metais).
Vytautas Leipus:
„Vilniuje vyko gana savotiški procesai. Kai pradėjau vadovauti sostinės Vidaus reikalų
valdybai 1989-ųjų pabaigoje, lietuvių joje buvo ne daugiau kaip 5 procentai. Todėl vėliau iškilo
klausimas: arba daryti „revoliuciją“ ir visus šluoti, arba surasti su tais žmonėmis bendrą kalbą –
atseit, dirbam, vyrai. Tai pavyko: dauguma pareigūnų, ypač kriminalinės paieškos, buvo tikri
„profai“, jie ne politikavo, o dirbo. Būtent tada ir susidarė tokių profesionalų, kaip A.Mikulskis,
J.Subačius, A.Alijevas, V.Braknys bei kiti, branduolys. Vėliau, žinoma, teko ir laviruoti. Tiesą
pasakius, aš pats nuolat nešiodavausi aplanke paruoštą pareiškimą išeiti iš darbo, tik be datos.
P.Valiukas man keliskart tiesiai pasakė, kad mane liepta atleisti iš darbo. Sakau, ką daryti,
atleiskite. Bet praeidavo kažkiek laiko ir viskas nurimdavo. Neabejoju, kad P.Valiukas norėdamas
būtų pasinaudojęs šia situacija ir atleidęs tiek mane, tiek kitus vadovus, bet jis to nepadarė.
Pavyzdžiui, taip pat kelis kartus buvo bandoma „nuimti“ 6-ojo skyriaus vadovą J.Britovą,
teko visais būdais jį ginti – „slėpti“ nuo VRM vadovų akių, leisti atostogų, kad per tą laiką nurimtų
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aistros ir pan. Taip pat pavyko rasti bendrą kalbą su Lietuvių kalbos inspekcija, kad nekirstų iš
peties, o duotų laiko po truputį pereiti prie lietuviškosios raštvedybos. Tai irgi leido išsaugoti
nemažai gerų darbuotojų…“

Bet apie KŽV, šios „ministerijos ministerijoje“ veiklos nutraukimą 1992-ųjų pabaigoje ir šio
žingsnio priežastis mes dar kalbėsime chronologine tvarka. O iš pradžių, suteikiant šiai tarnybai
daug vilčių, ji buvo kiek įmanoma stiprinama materialiai ir techniškai.
1992.01.22 raštais Nr.1/32 bei Nr.1/33 vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas
J.Matonis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką G.Vagnorių prašydamas „rasti
galimybę skirti 155 000 Vokietijos Respublikos markių ir 120 000 JAV dolerių specialioms
sistemoms įsigyti“.
Už šias lėšas gauta naujausia operatyvinė technika ir tada, ir vėliau padėjo išaiškinti ne vieną
pavojingą nusikaltimą. Prisimena Vilniaus rajono PK vyresnysis komisaras Mečislovas Poplavskis:
„H.Margenis

kartą

apsilankė

pas

mane,

pasikalbėjome

kaip

seniai

pažįstami

operatyvininkai. Tuomet jis pasakė, kad kontržvalgybai čia nėra ką veikti, atseit, aš pats kaip
„operas“ susitvarkysiu. Taip ir buvo: nei tada, nei vėliau nepajutome jokio „valymo“ ar kitokio
kišimosi į mūsų reikalus. Atvirkščiai, kai 1992 m. mūsų teritorijoje vienas po kito per savaitę buvo
nužudyti net septyni taksistai, H.Margenis atsiuntė į pagalbą savo žmones, kartu mes greit
išaiškinome šiuos nusikaltimus.
Grįždamas prie tariamo „gretų valymo“ galiu pasakyti, kad tais laikais iš tikrųjų nemažai
darbuotojų dėl pačių įvairiausių priežasčių palikdavo tarnybą arba ieškodavo kitos vietos. Aš pats
tuomet buvau priėmęs į darbą (beje, ministro įsakymu) daug kitataučių, tarp jų atėjusių iš VRM,
Policijos departamento. Ir atleidau nemažai, ypač tų, kurie nesugebėjo ar nenorėjo dirbti, buvo
prasti darbuotojai nepriklausomai nuo jų tautybės. Manau, jeigu būtų buvęs koks nors persekiojimas
tautiniu požiūriu, Vilniaus rajono policijos komisariatą turėjo uždaryti patį pirmiausią. Tačiau buvo
kaip tik atvirkščiai…“
Grįžtant į 1992 metų pradžia reikėtų pažymėti, jog Vidaus reikalų ministerijai galvos
skausmą sukeldavo ne tik tautiniai mafijozai ar jų žemesnio rango kolegos, bet ir vis dar dislokuotų
Lietuvoje TSRS kariuomenės dalinių kariškiai. Jų likimas visiems buvo aiškus: kariuomenės
išvedimas – tik laiko klausimas. Todėl, jausdami „čemodaninę nuotaiką“ karininkai nebekreipė
dėmesio į pavaldinių drausmę, o šie, savo ruožtu jausdami nebaudžiamumą, išsijuosę darbavosi
kriminaliniuose dirvonuose.
1992 m. vasario 5 d. vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas J.Matonis informavo
Ministrą Pirmininką G.Vagnorių:
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„Gilų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos susirūpinimą kelia tas faktas, kad
pastaruoju metu žymiai išaugo nusikaltimų, padaromų Lietuvos Respublikos teritorijoje dislokuotų
NVS karinių dalinių kariškių, skaičius.
Itin pavojinga kriminogeninė situacija susiklostė karinio dalinio 36839 priešlėktuvinės
gynybos padalinyje, dislokuotame Vilniaus rajono teritorijoje, apie ką byloja žemiau pateikiami
faktai.
1991 m. sausio mėnesį keturi būtinosios tarnybos kareiviai, nuvarę automobilį UAZ, įvykdė
avariją Vilniaus mieste. Nuvarytas automobilis sudegė, tačiau kaltininkai liko nenubausti.
Tų pačių metų vasarą iš Raudondvario ūkio garažo buvo nuvarytas motociklas IŽ-Planeta,
vėliau rastas karinio padalinio teritorijoje.
Iš padalinio Lenino kambario buvo pavogtas televizorius ir parduotas Kalinos kaimo
gyventojui O. Jo parodymais, televizorių jam pardavė kareiviai.
1991 m. rudenį iš padalinio teritorijos buvo pavogti 3 paršiukai, tačiau ir šį kartą padalinio
vadovybė nesiėmė atitinkamų priemonių.
Padalinio kareivis buvo įvykdęs vagystę iš buto Kalinos kaime 10 tūkstančių rublių sumai,
tačiau, vadovybės neišduotas, dezertyravo.
Padalinio karininkai ir kareiviai dažnai pasirodo viešose vietose girti, jie ne kartą policijos
pareigūnų buvo aptikti lindynėse. Taip pat komisariato darbuotojai turi faktų apie karininkų ginklo
panaudojimą kareivių atžvilgiu. Yra duomenų apie tai, kad vakarais ir naktimis kareiviai automobiliu
GAZ-66 išvažiuodavo iš padalinio teritorijos, važinėdavo po Riešės apylinkės teritoriją, vogė,
girtavo.
Didelį nerimą kelia tie faktai, kad būtinosios tarnybos kareiviai nakties metu grupėmis
išeidavo iš padalinio dislokacijos vietos ir apvogdavo šalia Kryžiokų kaimo esančius sodo namelius,
o pavogti daiktai buvo slepiami padalinio teritorijoje.
1992 m. vasario 2-3 dienomis Vilniaus rajono PK operatyvinės tardymo grupės buvo
sulaikyti kareiviai (…) įvykdę visą eilę vagysčių iš sodo namelių. Pavogtus daiktus – televizorius,
dviračius, dulkių siurblius, drabužius – slėpdavo padalinio teritorijoje, o vieną pavogtą dulkių siurblį
padovanojo praporščikui Panovui. (...)
Visa tai byloja apie prastą kariškių drausmę ir kontrolės stoką iš padalinio vadovybės pusės,
kas sąlygoja nuolatinius teisėtvarkos pažeidimus. Karinio dalinio vadovybė nuolat informuojama
apie visus pažeidimus, tačiau ji nesuinteresuota įvesti tvarką ir tinkamai įvertinti kariškių padaromus
nusižengimus.
Informuodama apie susiklosčiusią situaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Vidaus reikalų
ministerijos vadovybė išsiuntė atitinkamą laišką NVS Ginkluotųjų Pajėgų Šiaurės-Vakarų karinės
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grupės vadui, kur buvo pateikti visi teisėtvarkos pažeidimų faktai ir reikalaujama nedelsiant imtis
priemonių užkirsti kelią nusikaltimams.
Tai buvo padaryta pirmiausia atsižvelgiant į 1992.01.27 Rusijos Federacijos Prezidento Įsaką
„Dėl Šiaurės-Vakarų kariuomenės grupės ir Baltijos laivyno perėjimo į Rusijos Federacijos
jurisdikciją“:
„Dėl TSRS egzistavimo nutraukimo ir siekiant palaikyti stabilų Šiaurės-Vakarų kariuomenės
grupės ir Baltijos laivyno valdymą bei užtikrinti funkcionavimą, į s a k a u:
1.

Pervesti Šiaurės-Vakarų kariuomenės grupę ir Baltijos laivyną į Rusijos

Federacijos jurisdikciją ir NVS Ginkluotųjų Pajėgų Vyriausiojo vado pavaldumą.
2.

Nustatyti, kad Šiaurės-Vakarų kariuomenės grupės ir Baltijos laivyno veiklos

finansavimas vykdomas iš Rusijos Federacijos biudžeto.
3.

Rusijos Federacijos valstybinei delegacijai nedelsiant pradėti derybas su Latvijos

Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Estijos Respublikos delegacijomis dėl kariuomenės ir laivyno
pajėgų statuso ir išvedimo iš nurodytų valstybių teritorijų tvarkos.
4.

Paskirti generolą pulkininką Mironovą V.I. Rusijos Federacijos įgaliotoju

kariuomenės ir laivyno pajėgų laikinosios dislokacijos ir išvedimo iš Latvijos Respublikos, Lietuvos
Respublikos ir Estijos Respublikos teritorijų klausimais.
5.

Įsakas įsigalioja nuo pasirašymo momento.

Rusijos Federacijos Prezidentas B.Jelcinas“.
Daugmaž tuo pačiu laiku (ant dokumento nėra tikslios datos,– aut.) vidaus reikalų ministras
P.Valiukas išsiuntė šalies miestų ir rajonų bei transporto policijos komisariatų vadovams slaptą
nurodymą:
„Gaunama informacija rodo, kad Rusijos kariuomenė, laikinai dislokuota Lietuvos
Respublikos teritorijoje, nelegaliai papildoma nauju kariniu kontingentu. Šiam tikslui naudojamos
visos civilinės ir karinės susisiekimo priemonės, organizuojant kariškių įvežimą į Respubliką
perrengiant juos civiliniais drabužiais arba naudojant tranzitinius dokumentus.
Vykdant šių metų kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės potvarkį Nr.306P ir šių
metų balandžio 13 d. potvarkį Nr…. ir siekiant užtikrinti reikiamą policijos ir krašto apsaugos
tarnybų bendradarbiavimą užkertant kelius neteisėtiems Rusijos kariškių veiksmams,–
SIŪLAU:
1.

Instruktuoti kiekvieną policijos pareigūną apie būtinumą nedelsiant informuoti

atitinkamas krašto apsaugos tarnybas (apskrities arba rajono komendantūras, Pasienio apsaugos
tarnybos užkardas) apie įtartinų, civiliai apsirengusių žmonių grupių organizuotą atvykimą į rajoną
arba naujų karinių grupuočių pasirodymą.
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2.

Įtartinų, civiliai aprengtų žmonių grupių (jaunuoliai 18-20 metų, lydimi

pagyvenusio vyriškio) pasirodymo atveju, policijos pareigūnas privalo patikrinti jų dokumentus
(asmens pažymėjimus, komandiruotės pažymėjimus ir t.t.), o kilus įtarimui dėl jų priklausymo
kariniam kontingentui, nedelsiant informuoti krašto apsaugos tarnybas ir imtis priemonių
kontroliuoti šių asmenų veiksmus policijos kompetencijos ribose.
3. Kreiptis į apskričių (rajonų) komendantūrų arba Pasienio apsaugos tarnybos užkardų
vadovus dėl bendro veiksmų plano sudarymo ypatingoms situacijoms, susijusioms su nelegaliai
atvykusių kariškių blokavimu, sulaikymu bei išsiuntimu iš Lietuvos.
Vadovautis nuostata, kad už šių klausimų sprendimų priėmimą ir vykdymą atsakingi:
-

pasienio zonoje (5 km) – Pasienio apsaugos tarnybos viršininkas;

-

likusioje teritorijoje – pagal administracinį paskirstymą – miestų ir apskričių (rajonų)

komendantai.
4. Užtikrinti policijos pareigūnams, įtrauktiems į atitinkamas operatyvines grupes pagal
bendrą krašto apsaugos tarnybų ir policijos veiksmų planą, tokį darbo režimą, kad nenukentėtų
policijos tarnybų interesai.
5. Apie visus pastebėtus kariškių atvykimus, judėjimus ir incidentus su jais nedelsiant
informuoti VRM budėtojų dalį telefonu ir atsiunčiant išsamesnį pranešimą teletaipu“.
Beje, 1992 m. balandžio 7 d. buvo sulaikytas (už dalyvavimą puče) NVS Ginkluotųjų pajėgų
Klaipėdos divizijos vadas I.Černychas. Protestuodama prieš tai, visa divizija grasino pajudėti į
Vilnių vaduoti pulkininką, jeigu jis nebus paleistas iki 14 val. Reikalas įgavo didelį politinį
rezonansą, jo spręsti ėmėsi aukščiausioji abiejų šalių valdžia. Pagaliau pulkininkas buvo perduotas
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovui ir Šiaurės-Vakarų kariuomenės grupės vadui generolui
pulkininkui V.Mironovui.

Sprendžiant opiausias teisėsaugos veiklos stiprinimo problemas svarbų vaidmenį atliko 1992
m. balandžio 21 d. įvykusį išplėstinė VRM kolegija, nagrinėjusi kvotos ir tardymo klausimus.
Konkrečiai, kolegijoje buvo pažymėta, jog tardymui būdingos problemos „persimėtė“ į kvotą
(sumarinis procesas), t.y. į kriminalinę policiją, kurios sudėtyje iš pradžių buvo kvotos padaliniai.
PD generalinis komisaras P.Liubertas pažymėjo, kad nuolat augant nusikalstamumui kriminalinei
policijai ir savų problemų per akis, daug nusikaltimų lieka neišaiškinti, daugelyje komisariatų per
tris 1992 m. mėnesius neišaiškintas nė vienas ekonominis nusikaltimas, kai kur augimas sudaro
daugiau nei 100 proc. O dabar operatyvininkams tenka būti dar ir kvotėjais (2003 m. įsigaliojus
kokybiškai naujiems BK ir BPK buvo vėl pasirinktas šis modelis ir visi kriminalinės policijos
pareigūnai tapo tyrėjais,– aut.) Todėl nuskambėjo Tardymo departamento direktoriaus
J.Vasiliausko pasiūlymas kurti atskirą Kvotos tarnybą, kad nebūtų sužlugdytas operatyvinis darbas.
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Kalbėjęs kolegijoje Kelių policijos vyriausiasis komisaras R.Oleka kur kas įžvalgiau
pastebėjo: „Kvota – tai darbo forma, todėl visi policijos pareigūnai turi mokėti ją atlikti“. Jam pritarė
ir Savivaldybių policijos vadas Č.Blažys: „Laikui bėgant kvotėjai, kaip atskiras padalinys, išnyks,
šio darbo imsis visi. Jau dabar yra apylinkės inspektorių, dirbančių kvotėjais. Todėl reikia pagalvoti
apie specialų organą ministerijoje, kuris kontroliuotų kvotos veiklą“.
Tą patį pakartojo ir pirmasis ministro pavaduotojas J.Matonis: teisinė reforma šalyje vyksta
tokia kryptimi, kad po kelerių metų daugybė nusikaltimų guls ant policijos pečių, vadinasi, pats
gyvenimas privers kiekvieną policininką sugebėti atlikti kvotėjo darbą.
Tam buvo imtasi konkrečių žingsnių. Pavyzdžiui, Kauno Aukštesniojoje teisės mokykloje
(ATM) buvo surengti specialūs kvotėjų kursai, jų rezultatų tik 1992 m. vasarą. ATM rengė kvotėjus
per šešis mėnesius, tuomet VU Teisės fakultetas – 5 metus. Tokia sistema sulaukė kolegijoje
nemažai kritikos.
Beje, daugelis dalyvavusių kolegijoje policijos komisarų atvirai sakė, jog jiems ta kvota – lyg
perkūnas iš giedro dangaus. Tiesa, visi sutiko, jog būtina kiekvienam pareigūnui mokėti atlikti visus
veiksmus, kurių reikalauja sumarinis procesas, tačiau be parengtų kadrų problema buvo itin opi. Kai
kur (pavyzdžiui, Ignalinos PK) buvo rasta galimybė įvesti 4 kvotėjų etatus, kiti komisariatai neturėjo
(ar nerado) tokių galimybių. Anot Utenos PK vadovo V.Šalgunovo, „policijos pareigūnai nemoka
įvykio vietose surinkti įrodymų, tinkamai apiforminti, todėl prarandama tikroji įrodymų, padėsiančių
parengti bylą teismui, reikšmė“.
O pagal sumarinį procesą kvotėjas, t.y. tas pats policininkas, turėjo vienas vykti į įvykio vietą
ir veikti be tardytojo pagalbos.
Labiausiai komisariatai buvo pasigedę metodinės paramos ir kvotai reikalingų blankų, nes
tardytojams skirti blankai kvotai netiko. Paaiškėjo ir įstatymų spragos, sumarinį procesą reikėjo
tobulinti vos priėmus įstatymą. VRM kolegijoje buvo informuota, kad apie 80 proc. nusikaltimų –
asmeninio ir visuomeninio turto vagystės, t.y. būtent tie nusikaltimai, kurių tyrimas buvo perduotas
kvotai. O kiekvienu atveju reikalingas advokatas, nors advokatų kai kuriuose rajonuose buvo vos 23, jų ir darbo dienomis neprikalbinsi pajudėti, o ką jau kalbėti apie savaitgalius. Tai rodė, jog
pradėtas kvotos procesas nebuvo „suaugęs“ su visa teisine sistema. Taip pat kolegijoje buvo kalbama
apie paieškos kontrolę, tarnybinę tardytojų drausmę, jų personalinę atsakomybę, darbo vertinimo
kriterijus ir t.t.
Jau po kolegijos savo mintimis apie kvotos problemas dalijosi tuometinis Alytaus miesto ir
rajono PK vyresnysis komisaras V.Grigaravičius. Anot jo, įvedus kvotą (sumarinį procesą)
palengvėjo tardytojų darbo sąlygos, sumažėjo krūviai, tačiau tai apsunkino kriminalinės policijos
gyvenimą, tarp kvotos ir tardymo atsirado trintis (pavyzdžiui, komisaras gali įsakyti kvotėjui, o
tardytojui – ne). Neapibrėžta šių dviejų tarnybų vieta nusikaltimų tyrimo procese, jei tardytojui dabar
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leidžiama vieną bylą tirti 2 mėnesius, kvotėjas privalo tai padaryti per 2 savaites. 1992 m. kovo mėn.
atliktas patikrinimas parodė, kad kiekvienas iš 15-os Alytaus PK tardytojų vidutiniškai tyrė 6-7
bylas, o kriminalinės policijos pareigūnas – apie 50. Nuo metų pradžios tardymas turėjo 105 bylas, o
kvota – 436. Senoje sistemoje sekliai ir tardytojai turėjo kiekvienas savo užduotį, veiklos barą, o
dabar sekliai plušo už du, iš jų buvo reikalaujama vesti tiek baudžiamąsias, tiek operatyvines bylas.
Pati idėja turėti universalų pareigūną, anot V.Grigaravičiaus, buvo gera ir ateityje būtent taip ir turi
būti (gyvenimas tai paliudijo 2003 m.), tačiau tuo metu, esant tokiam nusikalstamumo augimo
bumui, policijai reikėjo bent daugiau žmonių, kad ji galėtų dirbti ir savo tiesioginį, ir kvotos darbą.
V.Grigaravičiaus nuomone, paprasčiausiai buvo paskubėta perduodant kvotą policijai, tad vienintelė
išeitis liko sutelkti kvotą viename atskirame padalinyje. Toks variantas buvo siūlomas ir VRM,
tačiau iki sprendimo priėmimo komisariatai turėjo suktis kas kaip išmanė.121
Šiaip ar taip, VRM kolegijos sprendimas Nr.2KM/1 „Dėl policijos ir tardymo tarnybų
uždavinių, vykdant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. priimtą
įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo ir papildymo“ skelbė:
„Kolegija pažymėjo, jog išaugo kvalifikuotų kvotėjų poreikis. Nors organizuotas kvotėjų
rengimas Kauno aukštesniojoje teisės mokykloje, kvalifikuotų kvotėjų vis dar nepakanka, todėl šį
darbą daugelyje policijos komisariatų tenka atlikti operatyviniams darbuotojams. Lieka
nesureguliuoti kvotos organų bei tardymo padalinių bendradarbiavimo santykiai atskleidžiant ir
nagrinėjant nusikaltimus. Siekdama užtikrinti pastarųjų sąveiką, kolegija nusprendė:
1.

VRM štabui (A.Pečiulis, Tardymo departamentui (J.Vasiliauskas), PD KPVV

(A.Talačka) ir ENTV (A.Debeikis) iki šių metų rugpjūčio 1 d. paruošti Instrukciją apie tardymo bei
policijos tarnybų bendradarbiavimą aiškinant nusikaltimus.
2.

Operatyvaus

valdymo

skyriui

(V.Trinkūnas),

Informatikos

tarnybai

(I.Barauskas) iki šių metų liepos 1 d. įvesti ketvirtinę ataskaitą apie pareiškimų ir pranešimų apie
nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus nagrinėjimą. Kontroliuoti sprendimą pagal pareiškimus ir
pranešimus apie nusikaltimus pagrįstumą ir teisėtumą.
3.

PD KPVV (A.Talačka), savivaldybių policijos skyriui (Č.Blažys) paskirti

pareigūnus, atsakingus už kvotos kontrolę.
4.

…………..

5.

Kadrų valdybai (J.Bartkevičius), PD Savivaldybių policijos skyriui (Č.Blažys),

PD KPVV (A.Talačka) imtis papildomų priemonių sprendžiant etatų komplektavimo bei kvotėjų
apmokymo problemas“.

121

„Liaudies sargyboje“ Nr.25, 1992 m. birželio 25-liepos 1.
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1992 m. balandžio pradžioje VRM įvykusioje spaudos konferencijoje buvo pristatyta nauja
nusikalstamumo kontrolės koncepcija. Ją pristatė ministro pavaduotojas V.Skapcevičius, VRM štabo
viršininkas A.Pečiulis, Kauno ATM dėstytojas I.Bazylevas, VRM štabo Analizės, informacijos ir
planavimo skyriaus viršininkas R.Pukanasis, Teisingumo ministerijos teisės instituto kriminologinių
tyrimų skyriaus vedėjas A.Dapšys ir kiti darbo grupės nariai.
Šioje koncepcijoje pirmą kartą buvo atsisakyta „kovos su nusikalstamumu“ sąvokos, nes,
anot V.Skapcevičiaus, socializmo dogma, esą nusikalstamumas gali išnykti, tėra mitas. Jeigu tai
kova, tai kažkas turi ją laimėti. Bet laimėti jos neįmanoma. Nusikaltėlių pasaulis buvo ir bus, jo
egzistavimas priklauso ne nuo visuomenės formacijos pavadinimo, o nuo objektyvių – socialinių,
ekonominių, moralinių, kultūrinių ir t.t. priežasčių.
Nauja koncepcija reikalavo iš visuomenės aktyvios pozicijos nusikalstamo pasaulio atžvilgiu.
Koncepcijos turinį sudarė keturi pagrindiniai klausimai: žmogaus gyvybės ir turto apsauga,
privatizavimo procesų kontrolė, socialiai nepritapusių žmonių grąžinimas visuomenei ir
nepilnamečių kontrolė.
Naujai parengta koncepcija nenumatė naujų vidaus reikalų struktūrų kūrimo, o tik kokybinius
veiklos organizavimo pokyčius. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas pirminės (žemutinės) grandies
stiprinimui, nes pagrindinis, svarbiausias darbas vyksta vietose, todėl didžiausią dėmesį reikia skirti
savivaldybių policijai.
Apskritai būtent 1992 metais buvo pradėtas intensyvus darbas tobulinant bei kuriant VRM
sistemos veiklos teisinę bazę. Buvo kuriamos naujos koncepcijos, metodologijos, ilgainiui tapusios
kai kurių svarbių nacionalinių programų pagrindu. Suprasdami šio darbo svarbą, pareigūnai vis dėlto
kartais pasijuokdavo iš VRM štabo „produkcijos“ gausos: esą, greit nuo visų tų koncepcijų reikės
kokios nors kontracepcijos… Bet juokai juokais, o viena iš rimčiausių tų metų problemų buvo
išsikerojęs visuomenėje dar nuo 1988-89 metų teisinis nihilizmas, silpnų arba išvis neveikiančių
įstatymų ignoravimas ir t.t. Visa tai lėmė ne tik staigų nusikalstamumo augimą, bet ir sąmoningą
organizuoto nusikalstamo pasaulio siekį įbauginti visuomenę, teisėsaugą ir net valstybės valdžią,
atvirai dominuoti vykstančio privatizavimo procese, kitose šalies gyvenimo sferose. Tais metais
ypač padaugėjo išpuolių prieš policiją visoje Lietuvoje.
1992 m. vasario 16-osios naktį buvo padegtas Kėdainių rajono PK vyresniojo komisaro
R.Ramanavičiaus sodo namelis.
Vasario 28 d. Alytuje prie policininko N.Vitkausko buto durų sprogo įtaisas, apdegė durys,
įtrūko grindys.
Tos pačios paros naktį sudegintas Kretingos rajono PK vadovo K.Jablonskio sodo namas.
Vasario 29-osios naktį Kelmėje buvo padegtos šio rajono PK jaunesniojo inspektoriaus buto
durys, išdegė prieškambaris.

212
Tą pačią naktį Vilniuje, Gariūnų nuovados vyresniojo inspektoriaus V.Tolstorožych buto
balkone sprogo granata.
1992 m. balandžio 4 d. Grigiškėse buvo susprogdintos nuovados vyr. inspektorės
O.Kurganienės buto durys, sužalota pati pareigūnė ir jos 16-metė dukra. Pastaruoju metu tai tapo
madinga, užtaisai po pareigūnų durimis, automobiliais ir sodo nameliais sproginėjo visoje šalyje.
Beje, tiriant pastarąjį atvejį kriminalinės policijos pareigūnų Lentvaryje buvo sulaikytas įtariamasis,
ne kartą teistas V.B., kuris per apklausas sostinės 5-me PK nuo gautų sužalojimų mirė. Dėl to buvo
apkaltinti apklausose dalyvavę operatyvininkai, du iš jų netrukus nuteisti.
Čia – tik keli tipiški atvejai. Tokių įvykių Lietuvoje užregistruota ir daugiau,– buvo
sprogdinami, padegami policininkų automobiliai, butai, sodo nameliai… Neskaitant „paprastų“
grasinimų susidoroti. Policijai praktiškai buvo paskelbtas karas, vis dažniau buvo klausiama „Kas
apgins patį policininką?“ Ne paslaptis, kad nemažai pareigūnų tuomet tapo pasyvūs, prisipažindavo
biją, kad ir jiems nepaleistų „raudonojo gaidžio“. Kretingos PK vadovas Kazys Jablonskis,
duodamas interviu laikraščiui “Liaudies sargyboje“, sakė, jog „dėl tokių grasinimų vis tiek nemesi
darbo ir nepradėsi dieną naktį saugoti savo butą, lydėti į mokyklą vaikus. Yra ir kitų rūpesčių: be
tiesioginio karo daugeliui policijos pareigūnų paskelbtas „kompromatų karas“, jie juodinami,
šmeižiami, privalo aiškintis, dalyvauti patikrinimuose ir t.t. Dažniausiai tas „kompromatas“ buvo
tuomet madingas kaltinimas nelojalumu naujai valdžiai, vyravo reikalavimai pasiaiškinti, ką veikei
sovietmečiu ir pan.“.
Policija turėjo atlaikyti šį spaudimą, įrodyti nebijanti nusikaltėlių. Pavyzdžiui, Kėdainiuose
buvo sulaikytas komisaro namelio padegėjas, gerai žinomas policijai S.S. Buvo sulaikytas ir žmogus,
įtariamas susprogdinęs Radviliškio rajono PK kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus
O.Travkino garažą.
Savo ruožtu VRM, palaikydama pareigūnus ir vadovaudamasi atitinkama Policijos įstatymo
nuostata, išmokėdavo nukentėjusiems policininkams kompensacijas. Tačiau blogiausia buvo tai, jog
visiems matomas tam tikras policijos silpnumas, nesugebėjimas perlaužti situaciją savo, t.y.
visuomenės, įstatymo naudai, vis didėjantis pačių pareigūnų daromų pažeidimų skaičius stipriai
kenkė pačios policijos įvaizdžiui. 1991 metais gautas žmonių pasitikėjimo avansas tirpo akyse,
puoselėtas dėl „savos“ policijos viltis pastebimai keitė nusivylimas. Bandydama valdyti situaciją,
išsiaiškinti krentančio policijos populiarumo priežastis Vidaus reikalų ministerija atliko keletą
sociologinių apklausų, turėjusių padėti atsakyti į šiuos klausimus, pasirinkti tinkamą veiklos modelį.
1992 m. pavasarį Vilniaus, Trakų bei Šalčininkų rajonuose buvo atlikta sociologinė apklausa,
kurios tikslas – ištirti vietos gyventojų požiūrį į policiją, jos darbą. Apklausą surengė VRM štabo
Analizės, informacijos ir planavimo skyrius. Gal apklausos formos ir metodai nebuvo tobuli, tačiau
jos rezultatai vis tiek buvo gana įdomūs.
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Vilniaus rajone apklausoje dalyvavo 100 gyventojų. 24,5 proc. jų pastaruoju metu teko
kreiptis į policiją (daugiausia dėl vagysčių), iš jų 66,6 proc. buvo patenkinti policijos pagalba, 20,8
proc. – patenkinti iš dalies. Didžioji respondentų dalis (89,9 proc.) manė, jog policija yra jų interesų
gynėja. 36,7 proc. teigė, kad policija deramai užtikrina tvarką jų rajone. 71,4 proc. apklaustųjų buvo
įsitikinę, kad policija dirba geriau nei anksčiau milicija. Policijos elgesio kultūra buvo patenkinti
79,6 proc. gyventojų, jos gebėjimu operatyviai reaguoti į pranešimus – 68,4 proc..
Didžiausią susirūpinimą respondentams kėlė policijos techninis aprūpinimas: 66,3 proc. buvo
įsitikinę, kad jis yra blogas. Į klausimą, ką reikia daryti, kad pagerėtų policijos darbas rajone, 79,6
proc. apklaustųjų suteikė pirmenybę policijos aprūpinimui technika, 44,9 proc. – pareigūnų rengimo
gerinimui, 29,8 proc. – vadovų atsakomybės sugriežtinimui, o štai už didesnius įgaliojimus policijai
pasisakė tik 25,5 proc. gyventojų.
Kiek kitokie apklausos rezultatai buvo Trakų rajone. Kas trečias gyventojas netikėjo, kad
policija sugebės jį apginti. Iš visų besikreipusių į policiją 90 proc. piliečių kreipėsi dėl vagysčių. Iš jų
teigiamai apie policijos darbą atsiliepė 36,3 proc., įvertino vidutiniškai – 63,6 proc. Vis dėlto
daugiau nei pusė respondentų buvo pareiškę laiką policiją savo interesų gynėja, o ne valstybės
valdžios represine struktūra. 42,2 proc. apklaustųjų manė, jog policijos darbas, lyginant su milicija,
pagerėjo. Net 80,9 proc. gyventojų buvo įsitikinę, kad policijos darbas dar labiau pagerėtų, jei
policija būtų tinkamai aprūpinta techninėmis priemonėmis.
O štai Šalčininkų rajone dauguma respondentų pareiškė, jog milicija buvo geriau nei policija.
58,4 proc. gyventojų buvo įsitikinę, jog policija nesugebės jų apginti, 80 proc. pareiškė
nepasitikėjimą ja, kas trečias pilietis nenorėtų, kad jo giminės ar artimieji dirbtų policijoje. Tokio
požiūrio į policiją priežastys buvo formuluojamos daugmaž taip: „Jie nesuinteresuoti atskleisti
nusikaltimus“, „savivaliauja“, „girtauja“ ir pan. Policininkų elgesio kultūra skundėsi 41,6 proc.,
fiziniu parengimu – 30,3 proc. apklaustųjų.
Šios apklausos rezultatai, savaime suprantama, privertė VRM susimąstyti. Taip, pietryčių
Lietuva – ypatingas, specifinis regionas, tačiau respondentų išsakytos mintys, požiūris į policiją vis
dėlto buvo būdingi visos šalies gyventojams. Belieka spėlioti, kad skirtingą trijų labai panašių rajonų
gyventojų požiūrį į tą pačią valstybės instituciją daugiausia lėmė PK vadovų sugebėjimai
susitvarkyti savo kieme. Kaip žinome iš anksčiau pateiktų pavyzdžių, Mečislovas Poplavskis
sugebėjo Vilniaus rajone padaryti viską, kad gyventojų požiūris į jo vadovaujamą (ligi šiol) policiją
būtų teigiamas, geranoriškas. O štai jo kolegoms-kaimynams, matyt, trūko tam tikrų savybių…122
Mečislovas Poplavskis:
„Ir dabar galiu didžiuotis tuo, kad ir sunkiausiais kriminogenine prasme 1991-1992 metais
pavyko išsaugoti operatyvines pajėgas ir gana stiprią apylinkės inspektorių grandį, kontroliuoti
122

„Liaudies sargyboje“ Nr.19, 1992 m. gegužės 11-17, „Kuo policija skiriasi nuo milicijos?“
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nusikalstamus procesus. O svarbiausia – nuolatinis bendradarbiavimas su visuomene, žmonių
parama ir supratimas, jų pasitikėjimas. Būtent žmonių noras padėti policijai lėmė tai, jog pačioje
pradžioje pavyko pažaboti tokį reiškinį, kaip reketas, neleisti jam pasiekti tokio masto, kaip kituose
miestuose ir rajonuose“.
Šiame fone toliau buvo keičiama įvairaus lygio policijos įstaigų vadovų sudėtis. Vilniaus m.
3-ojo PK komisaru paskirtas Henrikas Sadauskas, Kauno m. Žaliakalnio PK komisaru –
Valdemaras Maksvytis, Palangos m. PK komisaru – Zenonas Žymančius.
Taip pat buvo paskirti du kriminalinės policijos padalinių vadovai: PD KPVV vyresniuoju
komisaru tapo Anatolijus Kolosovskis, o PD Operatyvinės tarnybos valdybos komisaru, atleidus iš
Vilniaus m. 3-o PK komisaro pareigų,– Vizgirdas Telyčėnas.
Be to, ministras P.Valiukas vieną po kito pasirašė du įsakymus:
„1992.03.19 Nr.108 t/e
Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 3 p. (dėl sveikatos būklės): Liaudanską Joną,
Vaclovo, esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos žinioje,– nuo 1992 m. kovo 19 d. (…)“ bei
„1992.03.20 Nr.109 t/e
Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 6 p. (dėl etatų mažinimo): Vasiliauską LiutaurąJuozą, Tomo, esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos žinioje,– nuo 1992 m. kovo 20 d. (…)“.123
1992 m. gegužės 12 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo
ministras pirmininkas G.Vagnorius, prokuratūros, Ekonomikos ir finansų ministerijos atstovai.
Pasitarimas buvo skirtas kovos su ekonominiais nusikaltimais klausimams. Pasitarime buvo
pabrėžta,

kad

nusikalstamumas

ekonomikos

sferoje

įgauna

grėsmingą

pobūdį,

plinta

piktnaudžiavimas privatizacijos procese, finansų-kredito sistemoje, grobimai, kyšininkavimas,
valiutos operacijų taisyklių pažeidimai.
Per pastaruosius 4 metus ekonominių nusikaltimų lyginamasis svoris nusikalstamumo
struktūroje sumažėjo nuo 13 iki 5 proc., t.y. beveik 3 kartus.
Sparčiai vystantys rinkos ekonomikai, specializuota operatyvinė tarnyba nepersiorientavo
darbui naujomis sąlygomis. Policijos komisariatų veikla aiškinant ir atskleidžiant ekonominius
nusikaltimus neefektyvi, pareigūnams trūksta patirties, jų vadovai nusišalino nuo ekonominių
nusikaltimų tyrimo padalinių darbo organizavimo.
Taip pat buvo pabrėžta, kad negalima laukti, kol bus įgyvendinta nusikalstamumo
ekonomikos sferoje kontrolės sistema, susiklostys tam tikros ekonominių santykių prielaidos,
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Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6, Nr.1260, 2 tomas.
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palengvinančios policijos veiklą tiriant ekonominius nusikaltimus. Jau šiandien tam tikslui būtina
pergrupuoti turimas pajėgas, apibrėžti šio darbo prioritetines kryptis.
PD generalinis komisaras P.Liubertas paminėjo, jog ligi šiol nepavyksta sustabdyti 1987 m.
prasidėjusio ekonominių nusikaltimų skaičiaus augimą. Dažniausi nusikaltimai – grobstymai ir
vagystės. 1992 m., lyginant su analogišku 1991 m. laikotarpiu, valstybės turto vagysčių padaugėjo
51,4 proc. Tuo metu policijos darbas nepagerėjo: daugelyje miestų ir rajonų iš 10 užregistruotų
ekonominių nusikaltimų 9 liko neišaiškinti, yra komisariatų, kur beveik per pusmetį neiškelta nė
vienos bylos pagal ekonominius nusikaltimus. Tuomet buvo pradėta plauti nusikalstamu būdu
„uždirbtus“ pinigus (neretai naudojant prievartą), prasidėjo stambios machinacijos akcinėse
bendrovėse, kitose komercinėse struktūrose.
Policijos darbą šia kryptimi apsunkino tai, kad nebuvo priimtas naujas Lietuvos buhalterinės
apskaitos įstatymas, nesukurta atskira revizorių tarnyba. Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba
neturėjo tikros ekonominės situacijos analizės, jai pritrūko darbuotojų. Vidaus reikalų ministras net
pasirašė įsakymą, leidžiantį kiekvienam rajono policijos komisarui priimti ekonominiams
nusikaltimams tirti tiek darbuotojų, kiek reikia. O krūvis vis didėjo: ENTV turėjo užtikrinti gamyklų
apsaugą, neleisti išvežti iš šalies žaliavų, kontroliuoti finansines banko operacijas, kovoti su valiutos
padirbinėjimu ir t.t. Štai tokia situacija susiklostė 1992-siais, kuriuos G.Vagnorius pavadino (regis,
per daug optimistiškai) „tvarkos atkūrimo metais“.
Ko gero, verta paminėti ir tai, kad būtent 1992 metais, t.y. prasidėjus masinei valstybinio
turto privatizacijai, ėmė plisti korupcija. Per pirmąjį 1992 m. pusmetį, anot ENTV vyresniojo
komisaro A.Debeikio, buvo atskleisti 25 kyšio gavimo atvejai (1991 m.- 17). Tačiau buvo
atskleidžiamas tik 1 atvejis iš 20. A.Debeikio nuomone, iliuzijų turėti nevertėjo, nes senosios
struktūros neveikė, o naujos tik pradėjo įsivažiuoti, dėl to teismai dažnai išteisindavo kyšininkus,
apskritai šioje srityje vyravo chaosas. Didžiausia bėda – policininkų parodymais, jų surinkta
operatyvine medžiaga nebuvo tikima, o kyšio davėjas ir juoba gavėjas nelinkę duoti parodymus (abu
patenkinti), o liudytojų tokiais atvejais paprastai nebūna ir t.t.
Vienu iš konkrečių pasitarimo rezultatų tapo vidaus reikalų ministro 1992.05.21 įsakymas
Nr.329 „Dėl kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos uždavinių, naujų darbo
vertinimo kriterijų nustatymo bei šių metų gegužės 12 dienos respublikinio pasitarimo sprendimo
vykdymo“:
„Siekiant įgyvendinti pasitarime nurodytas neatidėliotinas priemones,
įsakau:
1.

VRM Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybai (A.Debeikis) ir jos struktūriniams

padaliniams vietose savo veiklą orientuoti į šias strategines kryptis:
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–

viešosios bei operatyvinės informacijos pagrindu pagrįsta ekonominių

procesų analizė ir aktyvus reagavimas į pavojingiausias ekonomikai neteisėtas veikas;
–

aktyvus bendradarbiavimas su Valstybės kontrolės, Finansų ministerijos

mokesčių inspekcijos ir kitomis kontroliuojančiomis tarnybomis, siekiant užkirsti kelią neteisėtų
pajamų legalizavimui privatizacijos proceso metu;
–

materialinių

resursų

apsaugos

kontrolė

žemės

ūkio,

finansų

ir

bankininkystės sferose.
2.

Pavesti Viešosios policijos valdybai (V.Navickas) ir Savivaldybių policijos skyriui

(Č.Blažys) ir jų padaliniams vietose vykdyti administracinių teisės pažeidimų ekonomikos sferoje
išaiškinamąjį ir prevencinį darbą, paliekant koordinavimo funkcijas šioje srityje Ekonominių
nusikaltimų tyrimo valdybai (A.Debeikis) ir jos padaliniams.
3.

Vidaus reikalų ministerijos Štabui (A.Pečiulis) ir Informatikos tarnybai

(I.Barauskas) peržiūrėti ir nuo š.m. liepos 1 d. įvesti naujus ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos
darbo rezultatų vertinimo kriterijus, orientuojantis į galutinius darbo rezultatus pagal išaiškintus
kriminalinius nusikaltimus, ekonominį efektą.
4.

VRM Kadrų valdybai (J.Bartkevičius), suderinus su ekonominių nusikaltimų

tyrimo ir kriminalinių ekspertizių valdybomis, iki š.m. birželio 15 d. įvesti respublikos vidaus reikalų
ministerijos sistemoje 20 specialistų revizorių etatų.
5.

VRM Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai (A.Debeikis) ir Operatyvinės

tarnybos valdybai (V.Gražys) šių metų birželio mėnesį organizuoti ir pravesti zoninius tarnybos
pareigūnų mokymus.
6.

Policijos komisariatų vadovams asmeniškai organizuoti ir kontroliuoti ekonominių

nusikaltimų tyrimo padalinių veiklą, užtikrinant operatyvinį paieškos darbą, bendradarbiavimą tarp
tarnybų ir kitų suinteresuotų institucijų, kontroliuojančių ekonominę-finansinę veiklą. …“

1992 m. birželį buvo paskelbti statistiniai duomenys, liudijantys apie penkių mėnesių
kriminogeninę situaciją Lietuvoje.
Per šį laikotarpį šalyje užregistruoti 21 499 nusikaltimai, iš jų 2 004 – sunkūs. Lyginant su
tuo pačiu 1991 m. laikotarpiu, nusikaltimų padaugėjo 20,9 proc. (sunkių – 22,9 proc.).
Didžiausią visų nusikaltimų dalį sudarė slaptosios ir atvirosios valstybinio bei asmeninio
turto vagystės. Per 5 mėnesius jų užregistruota 14 858, t.y. 80,9 proc. visų kriminalinės policijos
užregistruotų nusikaltimų. Lyginant su 1991 m., valstybinio turto vagysčių padaugėjo 55 proc.,
asmeninio – 10,7 proc. Daugelyje miestų ir rajonų devyni dešimtadaliai tokių nusikaltimų liko
neišaiškinti.
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Skaičiuojant 10-čiai tūkstančių gyventojų, daugiausia visų nusikaltimų buvo užregistruota
Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Šilalės, Marijampolės rajonuose, Vilniaus mieste. Per 5 mėnesius
Vilniuje padaryti 4 587 nusikaltimai, t.y. 11,9 proc. daugiau nei 1991 m., Kaune – 2 786 (1,9 proc.),
Klaipėdoje – 1 415 (22,9 proc.), Šiauliuose – 690 (4,9 proc.), Panevėžyje – 621 (72,5 proc.).
Anot kai kurių tuometinių VRM vadovų, situacija buvo sudėtinga, tačiau ne kritiška, nors
nusikalstamumas iš tiesų augo, daugėjo tyčinių nužudymų, vagysčių, plėšimų. Smunkant šalies
žmonių pragyvenimo lygiui, smarkiai didėjant kainoms, daugėjo ekonominių nusikaltimų.
Pavyzdžiui, per 1992 m. 5 mėnesius vadinamojo valstybinio turto vagysčių padaugėjo 122,5 proc.
lyginant su 1991 m. Tuo metu išaiškinti pavykdavo tik labai nedidelę dalį nusikaltimų. Statistika
rodė, jog valstybinis turtas buvo labai lengvai prieinamas nusikaltėliams, pirmiausia dėl to, kad šie
atvirai ir praktiškai netrukdomai dalyvavo pirminėje privatizacijoje, neretai nurungdami konkurentus
grynai kriminaliniais metodais – įbauginimu, susidorojimu ir pan.
Vis daugiau 1992 m. buvo padaroma ir grupinių – 1 823 (per 1991 m. 5 mėn. – 1 411) bei
recidyvinių – 1 270 (1 003) nusikaltimų.
Vienintelė paguoda buvo ta, jog kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje nusikalstamumas augo dar
sparčiau, o išaiškinamumas buvo dar prastesnis nei Lietuvoje (Lietuvoje – 35,1 proc., Latvijoje –
27,7 proc., Estijoje – 16,1 proc.).
Beje, kas dėl santykių su kitomis, pirmiausia kaimyninėmis valstybėmis,– Lietuvos VRM
tvirtai laikėsi nuostatos, kad sėkminga teisėsaugos veikla, ypač organizuoto nusikalstamumo (vis
labiau įgaunančio tarptautinio bruožų) kontrolės srityje įmanoma tik stiprinant bendradarbiavimą
tarp įvairių šalių giminingų institucijų, neapsiribojant vien Interpolo galimybėmis.
Viename iš interviu spaudai VRM štabo viršininko pavaduotojas Antanas Pečiulis pasakojo
apie padėtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje:
„Nesureguliuota tvarka teisinės pagalbos suteikimo sferoje: konkrečiose baudžiamosiose
bylose, ieškant padariusius nusikaltimus, dingusius be žinios bei kitus asmenis, pavogtą
autotransportą, išduodant viena kitai esančius šalių teritorijoje asmenis, trauktinus atsakomybėn.
Nėra tokių sutarčių su užsienio valstybėmis, įskaitant buvusias TSRS respublikas.
Nesuderinta migracijos klausimų sprendimo tvarka: nelegaliai atvykstančių arba legaliai
atvykusių, tačiau pažeidusių užsieniečio teisinio statuso įstatymą asmenų išsiuntimo sąlygos, tranzito
per LR teritoriją ir t.t.
Neišspręsti pagalbos stichinių nelaimių ar katastrofų metu teisiniai klausimai, taip pat tokių
klausimų, kaip pasikeitimas operatyvine informacija, prevencinės priemonės kovoje su terorizmu,
organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir kitais tarptautinio lygio nusikaltimais,
derinimas.
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Todėl dideliu laimėjimu šioje srityje laikomas sutarčių tarp Lietuvos ir Estijos, Lietuvos ir
Latvijos

vidaus

reikalų

ministerijų

pasirašymas.

Šiose

dvipusėse

sutartyse

numatytas

bendradarbiavimas dėl teisinės pagalbos konkrečiose baudžiamosiose bylose, ieškant dingusių be
žinios žmonių, galimybė šalių policijos pareigūnams neatlyginamai naudotis kriminalistinių įstaigų
ir kartotekų duomenimis, keistis informacija kovos su nusikalstamumu, eismo saugumo, kitais
klausimais ir pan.
Abi sutartys pasirašytos Rygoje 1992 m. balandžio 20 d.
Viena iš VRM štabo veiklos krypčių – ryšių, dalykinių kontaktų užmezgimas su užsienio
valstybėmis. Šiuo tikslu štabe sukurtas naujas struktūrinis padalinys, kuriame dirba 11 žmonių, gerai
mokančių mažiausiai vieną užsienio kalbą. Jų užduotis – susitarimų, protokolų, sutarčių parengimas.
Jau parengtos pasirašyti sutartys su Prancūzija, Vokietija, Rusija, pradėti rengti sutarčių su Lenkija,
Baltarusija, Ukraina, Suomija projektai“.124
Jau 1992 m. gegužės 30 d. VRM Baltojoje salėje buvo pasirašytos iškart trys
bendradarbiavimo sutartys: tarp Ukrainos ir Lietuvos, Ukrainos ir Latvijos, Ukrainos ir Estijos. Iš
Lietuvos pusės sutartį pasirašė ministras P.Valiukas, iš Ukrainos – ministras A.Veselišinas, Estijos –
R.Niarska, Latvijos – Č.Ziedonis.
Taip pat nuo 1992 m. gegužės mėn. Vilniuje, Vidaus reikalų ministerijoje visą savaitę vyko
Pasaulio lietuvių teisininkų kongresas. Jame dalyvavo daug žinomų lietuvių teisininkų iš užsienio,
ypač JAV. Pranešimų temos buvo pačios įvairiausios – nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos
projekto analizės ir teisininkų rengimo sistemos iki valdžios ir etikos santykio.
Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas padėjo užmegzti ryšius ir žemesnės grandies
policijos padaliniams. 1992 m. gegužės 8-9 d. Lietuvoje buvo surengtas pirmas tarptautinis kelių
policijos motoralis. Motokroso daugiakovės varžybos vyko ir anksčiau, bet po viešnagės 1991 m.
Italijoje Lietuvos „keliukai“ nutarė patys rengti panašias lenktynes, kurių nugalėtojai atstovavo šaliai
Italijoje, Modenoje. Lenktynėse taip pat dalyvavo policininkai iš Estijos, Suomijos, Baltarusijos,
Moldovos, Ukrainos.
Taip pat 1992 m. pavasarį į Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Danijos sekciją, kuriai
buvo pavesta kuruoti šia prasme Baltijos valstybes, įstojo pirmieji du Lietuvos policijos pareigūnai:
Kauno m. viešosios policijos vyresnysis komisaras M.Petrauskas ir šio miesto kelių policijos
komisaras G.Žemaitis. Į tą pačią sekciją netrukus įstojo dar apie 20 policininkių. Iki 1993 m. birželio
turėjo būti sutvarkyti ir pateikti TPA būstinei dokumentai dėl TPA Lietuvos sekcijos steigimo.
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„Liaudies sargyboje“ Nr.19, 1992 m. gegužės 11-17. „Pirmosios tarptautinės Lietuvos VRM sutartys“.
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1992 m. birželio 25 d. Ministras Pirmininkas G.Vagnorius pasirašė labai svarbų šalies vidaus
reikalų sistemai dokumentą – LR Vyriausybės nutarimą Nr.490 „Dėl vidaus reikalų sistemos
pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo“:
„Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1.

Nustatyti, kad iki bus priimti ir įsigalios Lietuvos Respublikos prokuratūros,

vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos
skyriaus darbuotojų, pareigūnų ir karių pensijų įstatymai:
1.1.

vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir kariams nuo 1992 m. birželio 1 d. į

tarnybos stažą, reikalingą pensijai už ištarnautus metus skirti, įskaitomas:
1.1.1.

tarnybos laikas vidaus reikalų sistemoje nuo paskyrimo į pareigas dienos;

(…)
1.1.3. tarnybos laikas TSRS ir kitų valstybių ginkluotosiose pajėgose, TSRS pasienio
tarnyboje ir vidaus reikalų sistemoje;
1.1.4. mokymosi

laikas

visų

valstybių

aukštosiose,

specialiosiose

vidurinėse,

aukštesniosiose policijos, milicijos, karo ir vidaus reikalų tarnybos mokyklose;
1.1.5. darbo laikas policijoje, vidaus reikalų tarnybos sistemoje samdos pagrindais, jeigu
vėliau tos pareigos priskirtos pareigūno pareigoms;
1.1.6. darbo laikas valstybiniuose organuose, jeigu pareigūnai atleisti ryšium su jų išrinkimu
visų lygių Lietuvos Respublikos deputatais ir sugrįžę į tarnybą pasibaigus įgaliojimų laikui;
1.1.7. (…)
1.1.8. darbo laikas įstaigose bei organizacijose, jeigu pareigūnai komandiruoti dirbti šiose
įstaigose bei organizacijose paliekant juos Vidaus reikalų ministerijos kadrų rezerve, taip pat laikas,
išdirbtas Lietuvos teisėsaugos organuose prokurorais, prokuroro pavaduotojais, prokuroro padėjėjais,
prokuratūros tardytojais;
1.1.9. nuteisto pareigūno bausmės atlikimo laikas, jeigu vėliau jis reabilituotas;
1.2.

kiekvieni mokymosi metai civilinėse aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose

vidurinėse mokyklose, jeigu jas baigę asmenys iš karto paskirti vidaus reikalų sistemos pareigūnais,
įskaitomi kaip pusė metų;
1.3.

1 tarnybos diena įskaitoma kaip 3 tarnybos dienos (išvardijami atvejai) (…)

1.7. mirus pareigūnui arba pensininkui, išmokamos tokio dydžio pašalpos:
1.7.1. mirus pareigūnui ar kariui dėl priežasčių, nesusijusių su tarnybinių pareigų vykdymu,
šeimai išmokama 3 minimalių gyvenimo lygių dydžio vienkartinė pašalpa;
1.7.2. mirus pensininkui (buvusiam pareigūnui), jo šeimos nariams arba jį laidojusiems
asmenims išmokama 2 mėnesių mirusiojo pensijos dydžio, bet ne mažesnė kaip 3 minimalių
gyvenimo lygių dydžio laidojimo pašalpa.
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2.

Perskaičiuoti paskirtas už ištarnautus metus ir maitintojo, žuvusio vykdant tarnybines

pareigas, netekimo pensijas vidaus reikalų sistemos pensininkams priklausomai nuo jų atleidimo į
pensiją (pensijos paskyrimo) datos, taikant šiuos koeficientus:
-

atleistiems iki 1991 m. kovo 31 d. – 2,6;

-

atleistiems nuo 1991 m. kovo 31 d. iki 1991 m. birželio 30 d. – 2;

-

atleistiems nuo 1991 m. liepos 1 d. iki 1991 m. rugsėjo 30 d. – 1,4.

Koeficientas 2 taikomas ir tiems pensininkams, kurie atleisti iš tarnybos į pensiją po 1991 m.
liepos 1 d. ir dėl pateisinamų priežasčių nepaskirti policijos pareigūnais, o jų pensijos apskaičiuotos
kaip milicijos pareigūnams.
3.

Nustatyti, kad šio nutarimo 2 punkte nurodyta tvarka pensijos neperskaičiuojamos

pensininkams, kurie, būdami pareigūnais, dalyvavo „liaudies gynėjų“ būriuose, naikinimo
batalionuose, prieš pereidami dirbti į vidaus reikalų sistemą, dirbo etatiniais komunistų partijos,
komjaunimo darbuotojais (jeigu tokio darbo stažas buvo įskaitytas skaičiuojant pensijas ir jie vidaus
reikalų sistemoje dirbo mažiau nei 12,5 metų), tarnavo TSRS vidaus kariuomenės operatyviniuose,
motorizuotųjų šaulių, specialiuosiuose milicijos padaliniuose, taip pat pensininkams, kurie atvyko
nuolatos gyventi į Lietuvos Respubliką ir pensijos po atleidimo iš tarnybos jiems paskirtos ne
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Pareigūnams, kurie iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos dėl įvairių priežasčių atleisti iš
tarnybos vidaus reikalų sistemoje, neturėdami teisės į pensiją, pensija šio nutarimo nustatyta tvarka
neskiriama.
4.

Šio nutarimo 2 punktas įsigalioja nuo 1992 m. liepos 1 dienos.

Lėšos Vidaus reikalų ministerijos paskirtoms pensijoms skiriamos iš Lietuvos valstybės
biudžeto.
5.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos 17 d.

nutarimo Nr.281 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros, vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto
apsaugos sistemų, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus darbuotojų, pareigūnų ir karių
pensinio aprūpinimo tvarkos“ (Žin., 1991, Nr.23-623) 2.2 punktą, kiek tai liečia Vidaus reikalų
ministerijos paskirtų pensijų perskaičiavimą pagal šio nutarimo 2 ir 3 punktus.
1992 metais Lietuvoje itin sparčiai augo nepilnamečių nusikalstamumas. Tą pačią 1992 m.
gegužės 25 dieną LR Vyriausybė priėmė dar vieną nutarimą Nr.387 „Dėl priemonių nepilnamečių
teisių apsaugai ir jų teisės pažeidimų prevencijai gerinti“.
Šiuo nutarimu buvo įsteigta Nepilnamečių teisių apsaugos ir globos tarnyba prie LR
Vyriausybės, o miestuose ir rajonuose – šios tarnybos padaliniai prie savivaldybių. Tačiau padėtį
komplikavo tai, jog ši tarnyba dar tik kūrėsi, realiai neveikė, o ankstesnės nepilnamečių reikalų
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komisijos buvo jau panaikintos. Vidaus reikalų ministerija, savo ruožtu, remdamasi minėtu
nutarimu, nusprendė panaikinti nepilnamečių reikalų inspekcijas ir perduoti jų etatus kriminalinei
policijai. Buvo neatsižvelgta į tai, jog iš esmės nauja tarnyba ir policijos nepilnamečių reikalų
sistema anaiptol ne dubliavo viena kitą, o turėjo ir galėjo dirbti bendradarbiaudamos.
VRM vadovų aiškinimai, esą nepilnamečių reikalų inspektorių funkcijas sėkmingai perims
apylinkių inspektoriai ir kriminalinės policijos pareigūnai, skambėjo neįtikinančiai, visiškai nebuvo
atsižvelgta į šio darbo specifiką, kovojant su nusikalstamumu nepagalvota apie nepilnamečius
pažeidėjus kaip pastarojo rezervą. 1992 m. liepos 1 d. duomenimis, Lietuvoje nepilnamečių reikalų
inspekcijų įskaitoje buvo 4 524 asmenys, tarp jų nemažai padariusių visuomenei pavojingas veikas,
valkataujančių, girtaujančių, vartojančių narkotikus bei toksines medžiagas. Kriminalinės policijos
pareigūnai, skęsdami savo problemose, net teoriškai negalėjo imtis tokio kontingento kontrolės ir
auklėjimo darbo.
Tiesa, tuomet tiek šalies valdžiai, tiek VRM vadovybei, kaip jau ne kartą minėjome, labiau
rūpėjo kitos problemos, ypač susijusios su Rusijos kariuomenės buvimu Lietuvos teritorijoje.
1992 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras P.Valiukas ir krašto
apsaugos ministras A.Butkevičius pasirašo bendrą įsakymą Nr.477/410 „Dėl priemonių viešajai
tvarkai stiprinti, užkertant kelią neteisėtiems Rusijos jurisdikcijoje esančių kariškių veiksmams“:
„Pastaruoju metu Respublikoje susiklostė sudėtinga kriminogeninė situacija dėl neteisėtų
Rusijos jurisdikcijoje esančių kariškių veiksmų. Padažnėjo atveju, kai (…) kariškiai grubiai
pažeidžia teisėtvarką, įvykdo kriminalinius nusikaltimus. Nepaisydama Lietuvos Respublikos
įstatymų Rusijos karinė vadovybė siekia papildyti savo karinius dalinius nauju kontingentu.
Siekiant stiprinti viešąją tvarką bei visuomeninę rimtį ir užtikrinti š.m. sausio 8 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.13 vykdymą,
įsakau:
1.

Apskričių komendantams kartu su SKAT rinktinių, apskričių teritorijoje dislokuotų

Lauko kariuomenės brigados dalinių vadais bei miestų ir rajonų policijos komisarais parengti ir nuo
š.m. liepos 1 d. pradėti vykdyti bendras priemones siekiant išaiškinti neteisėtai atvykusius į Lietuvą
(po 1992 m. sausio 8 d.) Rusijos jurisdikcijoje esančius kariškius ir taikyti jiems Lietuvos
Respublikos įstatymais numatytas poveikio priemones.
2.

Apskričių

komendantams

organizuoti

komendantūros

patalpose

neteisėtai

atvykusių Rusijos kariškių surinkimo punktus, numatant reikiamas jų laikymui iki išsiuntimo sąlygas
bei atitinkamų pareigūnų, vykdančių dokumentavimą, apsaugą bei palydėjimą, skaičių.
3.

Įpareigoti Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos operatyviai

spręsti neteisėtai atvykusių kariškių išsiuntimo iš Lietuvos klausimus ir užtikrinti savalaikį priimtų
nutarimų pateikimą apskričių komendantūroms.
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4.

Nustatyti, kad neteisėtai atvykę Rusijos kariškiai išaiškinami ir išsiunčiami iš

Lietuvos sekančia tvarka:
4.1. Policijos ir Krašto apsaugos pareigūnai, vykdydami savo tarnybines pareigas, privalo
tikrinti Rusijos kariškių ir įtartinų civilių asmenų dokumentus, atkreipiant dėmesį į atvykimo į
Lietuvą datą.
4.2. Išaiškėjus, kad kariškis atvyko į Lietuvą po š.m. sausio 8 d., sulaikomas ir pristatomas į
apskrities komendantūros surinkimo punktą.
4.3. (…)
4.4. Gavus Migracijos departamento prie VRM nutarimą dėl išsiuntimo iš Lietuvos, tokie
asmenys Krašto apsaugos ir Transporto policijos jėgomis palydimi geležinkelio transportu iki
Lietuvos Respublikos sienos.
5.

Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Krašto apsaugos ministerijos Jungtiniam štabui

ir Vidaus reikalų ministerijos štabui“.
Tačiau 1992 m. birželio 30 d. įvykęs operatyvinis pasitarimas svarstė kitus klausimus. Šiame
pasitarime paskelbta, jog Edvardas Gružas paskirtas Migracijos departamento prie VRM
direktoriumi, atleidus jį iš Vilniaus m. VPK pirmojo vyriausiojo komisaro pavaduotojo vidaus
tarnybai pareigų. Taip pat kalbėta apie Klaipėdos m. VPK ir Kretingos r. PK operatyvinės tarnybinės
veiklos kompleksinio patikrinimo rezultatus, dėl kurių Klaipėdos policijos vyriausiasis komisaras V.
Narmontas gavo griežtą papeikimą, o kriminalinės policijos biuro komisaras V.Liaudanskas –
papeikimą. Tokios pat nuobaudos buvo skirtos ir kretingiškiams: komisaras K.Jablonskis gavo
papeikimą, jo pavaduotojas kriminalinei policijai A.Puodžius – griežtą papeikimą.
Tačiau svarbiausia buvo tai, jog šiame pasitarime buvo pristatyti darbo grupės parengti
„Nusikaltimų asmeninei nuosavybei kontrolės programos metmenys“, kuriuos nuspręsta priimti už
kuriamos programos pagrindą ir pateikti LR Vyriausybei, taip pat supažindinti su šia programa šalies
policijos komisariatus, gavus iš pastarųjų pastabas bei pasiūlymus parengti galutinę šios programos
redakciją iki 1992 metų liepos 20 d.
Operatyvinio pasitarimo metu taip pat nuskambėjo pasiūlymas Vilniaus bei Kauno
aukštesniąsias teisės mokyklas reorganizuoti į policijos mokyklas bei įkurti Klaipėdos aukštesniąją
policijos mokyklą, kalbėta apie vidaus reikalų sistemos pareigūnų rengimo reorganizavimą bei LR
AT 1991.02.04 nutarimą dėl socialinės ir psichologinės reabilitacijos … ir problemas Šiaulių mieste
ir Utenos rajone.
Manome, ties „problemomis Šiaulių mieste“ verta truputėlį stabtelėti.
Romasis Vaitekūnas, 1992 metais – Šiaulių miesto PK vyresnysis komisaras:
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„Prisimenu, didelį spaudimą iš šalies ir tuometinės miesto valdžios pusės teko atlaikyti 1992
metais, kai Šiauliuose buvo sulaikyta grupė savanorių, pavogusių iš karinio dalinio sandėlio
Zokniuose tris tonas įvairiausių šaudmenų, sprogmenų. Spaudė ir per vidaus reikalų ministeriją (po
tarnybinio komisariato veiklos patikrinimo gavau iš laikinai ėjusio ministro pareigas P.Liuberto
tarnybinę nuobaudą), ir kaip miesto valdybos narį…“

Reikalo esmė tokia. Į Šiaulių policiją dėl vagystės kreipėsi rusų kariškiai: iš karinio dalinio
62414, dislokuoto Zokniuose, buvo pavogta daug nevaldomų reaktyvinių sviedinių (NURS-ų).
Policija netrukus atliko pirmą kratą pas LLL aktyvistą A.Končių, Sąjūdžio miesto tarybos
vairuotoją. Iš jo sodybos Aukštelkės kaime buvo išvežtas pilnas sunkvežimis pabūklų, šaudmenų,
net parašiutų. Šiaulių sekliai rado ir dalį raketų, paslėptų „Lakštingalos“ kolektyviniuose soduose –
iš viso 51 dėžę. Vėliau dar 50 raketų rasta netoli Kauno, Šilėnų gyvenvietėje. Buvo nustatyta, kad
ginklų vagystėje dalyvavo dar penki SKAT savanoriai ir tiek pat civilių asmenų, o viso pavogto
arsenalo kaina siekė 5 milijonų rublių. A.Končiaus žodžiais, nurodymus dėl šios „operacijos“ jis
gaudavęs iš Vilniaus, iš Sąjūdžio tarybos.
Romasis Vaitekūnas:
„Ta „savanorių byla“ buvo labai politizuota. Mes, Šiaulių policijos pareigūnai, net
kreipėmės į Aukščiausiąjį teismą prašydami išaiškinti, ar tai traktuojama kaip vagystė, ar dar kaip
nors… Aukščiausiasis teismas išaiškino, jog tai traktuotina kaip vagystė. Taigi, teisiniu aspektu
bylos tyrimo teisėtumas buvo užtikrintas. Kilo nemažas triukšmas, į Šiaulius atlėkė visokie
politikieriai, AT deputatai, ypač reiškėsi Sėjūnas, reikalavo susitikimo su sulaikytais savanoriais.
Man skambino ir VRM PD KPVV vyriausiasis komisaras A.Talačka, šaukė, gana grubiai reikalavo
nutraukti šią bylą, paleisti tuos savanorius, atseit, ministras apie tai žino, jo nuomonė tokia pati.
Tuomet pasakiau, kad neįvykdysiu to dėl dviejų priežasčių: pirma, neturiu bylos, ji pas tardytoją, o
jokios įtakos jo sprendimams aš daryti negaliu, o antra – jei pats būčiau tardytojas, nė už ką
nenutraukčiau bylos ir sulaikytųjų nepaleisčiau. Buvo spaudimo Šiaulių m. prokuratūrai ir iš
Generalinės prokuratūros… Paskui tą bylą pasiėmė Tardymo departamentas, netrukus po to
atvažiavo A.Skučo vyrai su nurodymu perduoti jiems daiktinius įrodymus, t.y. tris tonas šaudmenų ir
sprogmenų, prikrautų iki lubų vienoje iš areštinės kamerų. Pasirašę perdavimo dokumentus,
susikrovė dėžes ir išsivežė nežinia kur. Tolesniu bylos likimu nesidomėjau,– būtų buvę nekorektiška
lįsti ne į savo reikalus. Po to vyko tas tarnybinis patikrinimas, mane išsikvietė į VRM. Užėjau pas
P.Liubertą, tas sako, ministras įsakė tave nubausti, taigi, sugalvok sau nuobaudą. Sakau, jums
pavedė, jūs ir galvokite, tai ne mano galvos skausmas“.
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A.Končiaus baudžiamąją bylą tyrė VRM Tardymo departamento ypač svarbių bylų
vyresnysis tardytojas V.Vilkelis. Tačiau tuometinio generalinio prokuroro pavaduotojo G.Norkūno
sprendimu V.Vilkelis buvo nušalintas, mat prokuroras įtarė jį „suinteresuotumu išnarplioti
A.Končiaus ir AT Apsaugos skyriaus pareigūnų veiksmus“. Be to, anot prokuroro, „šituo
nusikaltimu Lietuvai nepadaryta žalos“.125
Ką gi, G.Norkūno logika tiesiog pritrenkianti: anot jo, tardytojas neturi būti suinteresuotas
atlikti savo darbą, t.y. ištirti nusikaltimą. Įdomus ir postulatas dėl nepadarytos Lietuvai žalos – šis
teisininkas, ko gero, nebūtų sulaikęs, tarkime, liūdnai pagarsėjusio prancūzo B.Cantat,– iš tiesų, o
kokią žalą tas padarė Lietuvai?..
Šiaulių policija patyrė ir „dešiniosios“ žiniasklaidos atakas: trijuose „Lietuvos aido“
numeriuose buvo spausdinami G.Mikšio rašiniai su kaltinimais dėl „A.Končiaus sumušimo ir
apvogimo“. Paprastai kantrūs ir nelinkę veltis į santykių su žiniasklaida aiškinimąsi, Šiaulių
policininkai neištvėrė ir parašė „Lietuvos aidui“ atvirą laišką, kuriuo, paaiškinę bylos tyrimo
aplinkybes, reikalavo paneigti tikrovę neatitinkančius gandus. Laišką pasirašė 41 pareigūnas.
O šios istorijos baigtis gana banali: byla iškeliavo į Generalinę prokuratūrą, kur buvo
sėkmingai numarinta, įtariamieji liko laisvėje, dingusių raketų niekas nebeieškojo, o „Lietuvos
aidas“, suprantama, nė neketino atsiprašyti Šiaulių policininkų…
1992-ųjų vasarą toliau buvo vykdomi etatiniai pakeitimai. Liepos 8 d. įsakymu Nr.227 t/e
Lietuvos VRM Policijos departamento vyriausiuoju komisaru – generalinio komisaro pavaduotoju
paskirtas pulkininkas Pavelas Berezuckis, atleidus jį iš Kauno aukštesniosios teisės mokyklos
viršininko pareigų. Kiek anksčiau, birželio 30 d., Benediktas Lazutka paskirtas Vilniaus m. VPK
Kriminalinės policijos valdybos vyresniuoju komisaru.
Bet jeigu šių dviejų pareigūnų – geriausių šalies operatyvininkų kohortos atstovų –
paskyrimą į aukštas pareigas buvo galima tik sveikinti, tai jų jaunesniojo kolegos Viliaus Karaliaus
(vėliau praminto „kontrabandos karaliumi“ ir šiuo metu, t.y. 2005 metais, teisiamo) paskyrimas
1992.06.10 PD ENTV 3-o skyriaus inspektoriumi, atleidus iš Lazdijų PK KP sektoriaus
inspektoriaus pareigų, buvo aiški vadovybės klaida, turėjusi policijos įvaizdžiui nemalonių
pasekmių…
Vienas iš pažymėtinų 1992-ųjų liepos įvykių tapo tas faktas, jog Lietuvos teisėsaugos
pareigūnai praktiškai priartėjo prie Medininkų žudynių išaiškinimo ir tik kategoriškas Rusijos
atsisakymas bendradarbiauti tiriant šią bylą neleido (ir ligi šiol neleidžia) patraukti žudikus
atsakomybėn. Liepos 10 d.

vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas J.Matonis pateikė

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininko pavaduotojui Z.Vaišvilai raštą Nr.1/289:
125

„Respublika“ Nr.82, 1992.04.29, V.Gaivenis, „Pagrobti šaudmenys, ne silkės“.
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„1991 metų liepos 31 naktį, apie 4-5 valandą Vilniaus rajono Medininkų muitinės poste
įvykdytas ginkluotas banditinis užpuolimas ir nužudyti keturi policijos ir trys muitinės darbuotojai.
Nustatyta, kad į pareigūnus buvo šaudyta iš 7,62 mm kalibro ginklais ir pistoleto „PM“.
Iš sušaudytų pareigūnų nusikaltėliai paėmė 3 automatus, 7 apkabas su šoviniais, 2 pistoletus
„PM“, metalinius antrankius, gumines lazdas ir greičio matavimo prietaisą.
Nustatyta, kad užpuolikai buvo ginkluoti ginklais su duslintuvais, naudojamais specialiuose
padaliniuose.
Turima informacija, kad Rygos OMON-o specialūs padaliniai, sąlyginai vadinami Delta-1 ir
Delta-2 1991.07.30 buvo Vilniuje su pilna ekipiruote.
1991 metų lapkričio 6 dieną Šumsko posto užpuolimo metu buvo sulaikyti A.Smotkinas,
H.Dzegojevas, V.Orlovas, pas kuriuos rasta ir išimta automatas ir pistoletas, priklausantys
Medininkuose žuvusiems policininkams. Nustatyta, kad šiuos ginklus sulaikytiesiems perdavė po
pučo, OMON-o likvidavimo dieną OMON-o štabo viršininkas V.Razvodov per buvusio Vilniaus m.
Spalio rajono darbininkų draugovės vadą A.Bobyliovą. Įteikdamas šiuos ginklus V.Razvodov įspėjo,
kad šie ginklai kruvini.
Buvusios TSRS VRM vadovybė slėpė Razvodov buvimo vietą. Nustatyta, kad jis mokėsi
TSRS VRM akademijoje Maskvoje. Pasirodžius publikacijom Lietuvos, o po to ir Rusijos spaudoje
apie Medininkų ir Šumsko bylų tyrimo eigą, Razvodovas pasilėpė“.

… Virė ir politinis Lietuvos gyvenimas.
Liepos 21 d. po ilgos G.Vagnoriaus atstatydinimo procedūros premjeru tapo Aleksandras
Abišala. Skiriant jį į pareigas prie Aukščiausiosios Tarybos pastato įvyko didžiulis mitingas, kurį
surengė G.Vagnorių palaikanti Darbininkų sąjunga. Kai kurie įeinantys į AT rūmus deputatai buvo
apmėtyti

akmenimis,

kiaušiniais.

Nuo

mitinguotojų

nukentėjo

K.Prunskienė,

R.Valatka,

V.Jasukaitytė, K.Antanavičius. Kliuvo ir bandžiusiems įvesti tvarką policininkams, ne vienas jų po
susidūrimo su mitingo dalyviais liko su sukruvinta nosimi, mėlynėmis, suplėšytomis uniformomis.
Dėl to į parlamentą buvo iškviesti aiškintis ministras P.Valiukas ir Vilniaus policijos vadas
V.Leipus, taip pat kliuvo AT Apsaugos skyriaus vadui A.Skučui, generalinio prokuroro
pavaduotojui P.Babraičiui. P.Valiukas tikino deputatus, kad yra filmuota medžiaga, pagal kurios
kadrus pavyko nustatyti aktyviausius tvarkos pažeidėjus ir pradėti jų paiešką (du iš jų atpažinti kaip
Šaulių sąjungos nariai).
Bet, pradėjus ieškoti organizatorių, šios atsakomybės oficialiai išsižadėjo įvairios politinės ir
visuomeninės organizacijos. Policijos darbas valdžios buvo įvertintas labai kritiškai, tačiau, kaip
vėliau brifinge pareiškė AT mandatų ir etikos komisijos pirmininkas N.Medvedevas, šie įvykiai
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parodė, kad reikia įstatymo dėl manifestacijų. O kol kas nei policija, nei AT apsaugos skyrius
paprasčiausiai nežinojo, kaip elgtis tokiais atvejais.
Šis išpuolis prieš „kairiuosius“ nebuvo vienintelis. Dieną prieš, liepos 20 d., Alytuje panašiai
buvo sutikti deputatai Č.Juršėnas ir K.Antanavičius, pirmasis liko be akinių, prasibrovus pro minią.
Alytaus PK buvo iškelta baudžiamoji byla dėl chuliganizmo, tačiau jos užbaigti nepavyko – vis
negalėjo atvykti pas tardytoją pats nukentėjusysis.
1992 m. liepos 14 d. įvyko VRM išplėstinės kolegijos posėdis. Savo pranešime VRM PD
kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriausiasis komisaras A.Talačka konstatavo, jog „yra
grėsmė pasiekti ribą, už kurios bus sunku kontroliuoti nusikalstamumą, nepadės ir papildomi etatai
policijoje“. Tokią išvadą padiktavo 1992 m. pirmojo pusmečio nusikaltimų tyrimo rezultatai:
užregistruota beveik 26 tūkst. nusikaltimų, t.y. apie 4 tūkst. daugiau nei per pirmąjį 1991-ųjų
pusmetį. Labiausiai nusikaltimų skaičius augo Vilniuje bei Klaipėdoje, taip pat Panevėžio, Kauno ir
Klaipėdos rajonuose, kur augimo rodikliai gerokai viršijo šalies rodiklį (68,5 nusikaltimo 10 tūkst.
gyventojų).
Bemaž penktadaliu padaugėjo kriminalinių nusikaltimų (kaip dabar sakoma, nusikaltimų,
padarytų pagal kriminalinės policijos liniją), sunkių nusikaltimų augimas sudarė 23,6 proc.
Vienintelė paguoda buvo ta, kad šiek tiek sulėtėjo nusikalstamumo augimo tempai – nuo 30,1 proc.
(1991 m.) iki 19,1 proc. (1992 m.). Kriminalinė policija išaiškino apie 1700 nusikaltimų daugiau nei
per pirmąjį 1991-ųjų pusmetį.
Ypač pavojingas, kaip konstatuota kolegijoje, buvo nusikaltimų ekonomikos sferoje mastas,
sunkiai sekėsi tirti turinius nusikaltimus: neišaiškinta net 77,3 proc. visų asmeninio turto vagysčių.
Naujų nusikaltimo rūšių (ypač susijusių su konkurencijos, keršto, apiplėšimo motyvais) plitimą
skatino nesureguliuotos rinkos sąlygos, netobula įstatymų bazė, santvarkos kaitos procesai, kitos
socialinės, ekonominės bei kitokios priemonės. Per pirmąjį 1992 m. pusmetį daugiau nei 50 kartų
nusikaltėliai naudojo sprogstamąsias bei degiąsias medžiagas, šešis kartus kėsintasi į policijos
pareigūnų gyvybę bei turtą, labai dažnai nusikaltėliai apiplėšimo tikslais naudojo prieš aukas tokią
„madingą“ tuomet priemonę, kaip dujų balionėliai, kuriais atvirai buvo prekiaujama ne tik
Gariūnuose, bet ir kitose šalies turgavietėse.
Per minimą pusmetį 48 proc. padaugėjo ieškomų nusikaltėlių, tarp jų nemažai ypač
pavojingų. Jei per visus 1991 metus buvo užregistruotas 121 nusikaltimas, susijęs su narkotikais, tai
per pirmąjį 1992-ųjų pusmetį jų buvo užregistruota 104.
Kolegijoje pakako ir savikritikos, objektyvių neefektyvaus policijos darbo įvertinimų.
Policijos pareigūnų etatų pastaruoju metu pagausėjo daugiau kaip du kartus, 1992 m. viduryje jų
buvo beveik 22 tūkstančiai (pagal 1992 m. rugsėjo statistinius duomenis, Lietuva gerokai lenkė kitas
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gyventoją, Norvegijoje – 728, Danijoje – 550, VFR – 488, Švedijoje – 465, Anglijoje – 397,
Prancūzijoje – 288).
Tačiau bandymai spręsti problemas per „kiekybę“, t.y. taikyti ekstensyvaus policijos
vystymo metodą, nepasiteisino. Gana daug naujai priimtų pareigūnų buvo atleista jau pirmais
tarnybos metais. Du trečdaliai kriminalinės policijos pareigūnų – naujokai, opiausia problema liko
kadrų mokymas, kvalifikacijos kėlimas, tarnybinė drausmė. Per pusmetį net 28 policijos pareigūnai
nusižengė įstatymui (tai tik baigtų tirti baudžiamųjų bylų skaičius).
Kiekybinis sistemos plėtojimas paaštrino daugelį kitų problemų, tarp jų policijos ir vidaus
tarnybų bendradarbiavimą (paaiškinti smulkiau). Ypač aštrus buvo policijos ir tardymo santykių
klausimas,

prireikė

net

specialios

instrukcijos,

reglamentuojančios

šių

dviejų

tarnybų

bendradarbiavimą. Taip pat pablogėjo kriminalinės policijos ir pataisos reikalų įstaigų ryšiai (dėl to
žymiai susilpnėjo operatyvinės pozicijos įkalinimo įstaigose) ir t.t.
Nekokie reikalai buvo ir viešojoje policijoje. Nors patrulių šalyje per metus padaugėjo 800
pareigūnų, patrulių tarnybos indėlis išaiškinant kriminalinius nusikaltimus net gerokai sumažėjo.
Dalyvavęs VRM kolegijoje šalies generalinio prokuroro pavaduotojas P.Babraitis
priekaištavo: „Užtenka teisintis, kad nusikaltimus, machinacijas su valiuta trukdo užfiksuoti,
išaiškinti vien įstatymų netobulumas, skirtingas šių dalykų traktavimas. Duokit man bent porą tokių
bylų ir aš su jomis eisiu iki Aukščiausiojo teismo plenumo, pasieksiu, kad būtų padarytas
precedentas“. P.Babraitis taip pat paminėjo, kad maždaug penktadalio bylų nagrinėjimo terminai
pratęsiami be reikalo.
Su juo iš dalies sutiko ir PD generalinis komisaras P.Liubertas: „Tai, kad ekonominių
nusikaltimų tyrimo tarnybų darbuotojai svarbiausiu dalyku dar laiko vaikščiojimą po kavines ir jų
tikrinimą – pasenusi šio darbo „ideologija“… Būtina rengti moksliškai pagrįstą policijos struktūrą
nelaukiant naujo Respublikos administracinio padalijimo“.
Vidaus reikalų ministras P.Valiukas: „Pas mus jau yra mafijos su visomis jos struktūromis
užuomazgos. Nusikaltėlių grupės – jų yra, galima sakyti, visuose rajonuose – veikia organizuotai,
turi savų žmonių ir mūsų sistemoje. Yra požymių, kad didžiųjų miestų policija bijo tokių grupių. Ko
mes verti ir kam reikalingi, jei nusikaltėliai pradės diktuoti savo sąlygas? Blogi simptomai, kad
kiekviena valdyba siekia būti tarsi ministerija ministerijoje… Dabar svarbu neįsivelti į jokius
politinius judėjimus. Mūsų politika – darbas“.
Tačiau praėjus dviem savaitėms po kolegijos P.Valiukas interviu „Respublikai“ vis dėlto
nenorėjo patvirtinti, jog jis klydęs dėl mafijos nebuvimo Lietuvoje: „Vėl „Respublika“ mano žodžius
interpretuoja savaip. Iš tikrųjų sakiau, jog dabar turime operatyvinių duomenų, kad pas mus jau yra
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mafijos su visomis jos struktūromis užuomazgos. Prieš aštuonis mėnesius tokių duomenų dar
neturėjau“.126
Nežinia, kur žiūrėjo vidaus reikalų ministras, nes tuomet tik aklas nematė augančio kaip ant
mielių organizuoto nusikalstamumo, vis stiprėjančių grupuočių siautėjimo, prasidėjusių gaujų karų
dėl „vietos po saule“ – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose…
Vienas garsiausių gaujų karo epizodų įvyko sostinėje. Rugsėjo 9 d. Vilniaus Šeimyniškių g.
21a esančioje sporto salėje buvo rasti du lavonai. Kaip paaiškėjo, tai buvo nušauti iš automato
žinomi nusikalstamo pasaulio autoritetai A.Tomilinas (pravarde „Velionyj“) ir I.Zorkinas
(„Baronas“), atskilę nuo garsiosios „Vilniaus brigados“ ir sukūrę savo nusikalstamą grupuotę. Tai
buvo ryški gaujų karo dėl įtakos sferų padalijimo išdava. Rugsėjo 17 d. Vilniaus policija, tirdama šį
skambų nusikaltimą, operacijos, kurioje dalyvavo daugiau nei 150 pareigūnų, metu atliko apie 30
kratų ir rado pas įtariamuosius nemažai įvairių ginklų. Tiriant „zelionų“ nužudymą buvo suimtas ir
vėliau nuteistas I.Tiomkinas („Timocha“)…
Nusikalstamas pasaulis traukė į save ir gana žinomus žmones. Garliavoje (Kauno raj.) spalio
2 d. grupė jaunuolių atėjo į verslininko P.V. namus ir reikalavo iš jo duoklės. Gindamasis
šeimininkas nušovė vieną iš reketininkų. Kaip paaiškėjo, tai buvo žymus boksininkas sunkiasvoris
V.Markevičius, Barselonos Olimpinių žaidinių dalyvis…
Na, P.Valiuko požiūris į mafiją pasikeis kiek vėliau,– klysti yra būdinga kiekvienam. Užtat
tvirtindamas, jog svarbu nesivelti į politiką, ministras oi kaip gudravo… Tarsi kam nors tada keltų
abejonių paties P.Valiuko, jo pirmojo pavaduotojo J.Matonio bei kitų „komandos narių“ ryški
orientacija į dešinę, besąlygiškas visų politinių užsakymų iš aukščiau vykdymas. Tai puikiai rodo ne
tik aukščiau minėta „Šiaulių savanorių byla“ ar apskritai visa P.Valiuko kadrų politika, bet ir ta
tamsi Kontržvalgybos tarnybos vadovų veikla, kuria ir tada, ir vėliau domėjosi žiniasklaida, kai kurie
politikai, tačiau įrodyti ką nors rimtesnio nesugebėjo.
Dar 1992 m. sausio 27 d. LR Aukščiausiojoje Taryboje įvyko krašto apsaugos ir vidaus
reikalų komisijos narių susitikimas su vicepremjeru Z.Vaišvila. Mat, pastarasis kiek anksčiau buvo
pareiškęs, esą Krašto apsaugos ministerijai skirti ginklai atitenka kitoms valstybėms, Kaukazo ir
Užkaukazės nusikalstamoms grupuotėms.
Suprantama, komisija priėjo išvadą, kad tie gandai neatitinka tikrovės, nes iš tiesų Z.Vaišvilai
konkrečių faktų tuomet pritrūko. AT deputatas A.Norvilas netgi pasakė, jog vicepremjeras „elgiasi
kaip vaikėzas“ ir pareiškė, kad jeigu šie faktai ir atitiktų tikrovę, skelbti jų nederėtų.
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Čia reikia priminti, jog Ginklų fondas tuomet dar nebuvo suformuotas: krašto apsaugos
ministro A.Butkevičiaus siūlomi kandidatai į jo vadovus vis neįtikdavo tai Z.Vaišvilai, tai
A.Terleckui, o tie, savo ruožtu, kaltino vilkinimu Krašto apsaugos ministeriją.127
Todėl iš dalies suprantama, kad valdžia, rūpindamasi Lietuvos kariuomenės, savanorių,
vidaus tarnybos bei pasienio apsaugos dalinių aprūpinimu ginkluote, ieškojo įvairių ginklų tiekimo
šaltinių. Ši užduotis ir buvo pavesta AT Apsaugos skyriui ir Vidaus reikalų ministerijai. Konkrečiai,
tuo užsiėmė A.Skučas ir H.Margenis.
Rimas Arnaitis, 1991-1993 m. GRR „Aras“ policininkas:
„Dėl to, kad H.Margenis darė ministrui didžiulę įtaką, net abejonių nekilo. Kai mūsiškiai
lydėdavo krovinius – ginklus, pinigus, pirmuosius lietuviškus pasus ir t.t. – visa tai buvo daroma per
H.Margenį“.

Suprantama, visiškai natūralu būtų buvę tikėtis, kad ginklų pirkimo teisėtoms valstybinėms
institucijoms sandoriai būtų skaidrūs ir taip pat teisėti. Tačiau šią sritį ligi šiol gaubia tiršta paslapčių
migla. Žinoma, norint ją būtų galima nesunkiai išsklaidyti,– tai leidžia padaryti kai kurie išlikę
valstybiniuose bei asmeniniuose archyvuose labai įdomūs dokumentai. Bet tai yra ne mūsų kronikos,
o visai kitų struktūrų prerogatyva, būtų tik noras. Galima tik pasakyti, kad šalia legalių sandorių,
kaip antai šaunamųjų ginklų pirkimai iš Rusijos, VRM KŽV (be abejo, palaiminta iš aukščiau)
užmezgė šiuo klausimu sunkiai suprantamus ryšius su tokiomis tuomet odiozinėmis asmenybėmis,
kaip D.Kaplanas, J.Aizenštatas ir kiti „Vilniaus brigados“ vadeivai B.Dekanidzei artimi žmonės.
Maža to, kad įsigijant iš jų ginklus (kurių tam tikra dalis iš tikrųjų greitai dingdavo iš Lietuvos Pietų
kryptimi) mokėjimo pavedimus patikimi žmonės, kai kada ir „Aro“ pareigūnai, slapta vežiodavo
D.Kaplanui į Rygą,– šiuos veikėjus, atvykstant į Lietuvą, kiaurą parą taip pat turėjo saugoti
„ariečiai“. Ir ne tik saugoti, o ir lydėti į užsienį, pavyzdžiui, į Lenkiją, iš kur taip pat paslaptingai iki
pat Lazdijų buvo lydimi treileriai su „kalašnikovais“ bei kitais ginklais, kuriuos prie sienos
pasitikdavo asmeniškai H.Margenis ir jo pavaduotojas G.Petrauskas. Vienas buvęs rinktinės
pareigūnas prisiminė kartą po tokios operacijos ištartus H.Margenio žodžius: „Vyrai, jeigu apie tai
kada nors kas nors sužinos, mums visiems bus šakės“. Suprantama: juk reikalai kvepėjo ginklų
kontrabanda stambiu mastu. Štai kodėl ministrui taip rūpėjo paimti „Arą“ savo globon…
Štai du vidaus reikalų ministro įsakymai šia tema:
„1992.09.01 Nr.519
Dėl Lazdijų muitinės operatyvinio aptarnavimo
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Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. kovo 20 d. nutarimą Nr.179 dėl
muitinių (muitinės postų) teritorijos bei pasienio ruožo operatyvinio aptarnavimo, Lazdijų muitinėje
įsteigtas policijos postas.
Įsakau:
1.

Į postą paskirtiems dirbti vidaus reikalų sistemos pareigūnams vadovauti ir jų

veiklos koordinavimui paskirti VRM Kontržvalgybos valdybos viršininko pavaduotoją G.Petrauską.
2.

Policijos departamento Kelių policijos valdybos vyr. komisarui R.Olekai,

Viešosios policijos valdybos vyr. komisarui V.Navickui ir Greito reagavimo rinktinės „Aras“ vyr.
komisarui J.Lazarenkai, preliminariai suderinus su G.Petrausku, išskirti pastarojo žinion reikiamą
skaičių pareigūnų ir transporto priemonių, postui keliamų uždavinių vykdymui užtikrinti.
3.

Poste dirbantiems pareigūnams kontroliuoti muitinėje bei pasienyje, prireikus

pasitelkiant operatyviniam darbui teritorinių policijos komisariatų pajėgas, juridinius ir fizinius
asmenis, vykstančius bei gabenančius prekes per Lietuvos Respublikos sieną, atkreipiant ypatingą
dėmesį į išvykimo ir atvykimo pagrindą, tikrinti transporto priemones, sutikrinant pagrindinių
agregatų numerių atitikimą su nurodytais techniniuose pasuose, palaikyti ir užtikrinti viešąją tvarką
aptarnaujamoje teritorijoje bei vykdyti kitas pavestas funkcijas, remiantis galiojančiais įstatymais ir
normatyviniais aktais.
Ministras generolas P.Valiukas“.
„1992.09.02 Nr.518
Dėl VRM vadovybės kuruojančių tarnybų pasiskirstymo
Įvykus kai kuriems VRM struktūriniams pakitimams ir siekiant efektyviau bei racionaliau
organizuoti tarnybų valdymą,–
įsakau:
1. Nustatyti, kad:
Vidaus reikalų ministras Petras Valiukas kuruoja Kadrų valdybą, Teisėtumo kontrolės
inspekciją, Kontržvalgybos valdybą, Greito reagavimo rinktinę „Aras“.
Pirmasis

ministro

pavaduotojas

Juozas

Matonis

kuruoja

Tardymo

departamentą,

Kriminalistinių ekspertizių valdybą, mokymo įstaigas, Profesinės etikos ir socialinės apsaugos
skyrių, Ryšių skyrių, Medicinos skyrių, „Liaudies sargyboje“ redakciją, Kultūros ir sporto rūmus,
Fizinio parengimo ir sporto skyrių.
Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas kuruoja visus Policijos
departamento padalinius.
Ministro pavaduotojas Vytautas Skapcevičius kuruoja Štabą, Migracijos departamentą,
Sekretoriatą, Informatikos tarnybą, Operatyvaus valdymo skyrių.
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Ministro

pavaduotojas

Arvydas

Svetulevičius

kuruoja

VRM

vidaus

kariuomenę,

Priešgaisrinės apsaugos departamentą, Pataisos reikalų departamentą, Finansų kontrolės valdybą,
Statybos montavimo valdybą, Materialinio-techninio aprūpinimo ir kapitalinės statybos valdybą.
(…)
Ministras generolas P.Valiukas“.
Komentarai, atrodo, nereikalingi. Galima tik atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvoje veikė ne
vien Lazdijų muitinė, tačiau kažkodėl tik ji labai rūpėjo P.Valiukui ir jo šauniems
kontržvalgybininkams. Be to, nejau visi Lazdijų muitininkai buvo tokie jau nepatikimi, kad jiems
prireikė nuolatinės asmeninės G.Petrausko globos? O gal, paprasčiausiai, kai kam rūpėjo prižiūrėti ir
užtikrinti patikimą „koridorių“?..
Prisimena Jonas Lazarenka:
„Ši tema gana skaudi, ypač man kaip tuometiniam „Aro“ vadui. Iš pradžių net nežinojome,
kokia užduotis teko „Aro“ pareigūnams, visa tai iškilo viešumon vėliau. O buvo taip: VRM
Kontržvalgybos vado H.Margenio pavedimu du „arai“ buvo paskirti saugoti privačius asmenis.
Kartą, H.Margeniui pareikalavus atsiųsti apsaugą, tam buvo paskirti kiti pareigūnai – „etatiniai“
buvo kažkur išvykę. Grįžę pareigūnai pasipiktino, ėmė priekaištauti man, atseit, anksčiau mes tai
B.Dekanidzės šutvei užpakalius spardėme, o dabar turime jų lagaminus nešioti?.. Bandžiau
išsiaiškinti su H.Margeniu, bet tas atkirto: tylėk ir daryk, kas pasakyta. Nulėkiau pas P.Valiuką, tas
tikrai nustebo išgirdęs tokią naujieną, suvaidinti buvo neįmanoma… Turėdamas tokį kozirį griežtai
atsisakiau vykdyti panašius H.Margenio pavedimus, nuo tų laikų mūsų santykiai su juo, švelniai
tariant, gerokai atšalo. Tik po to iš „Respublikos“ rašinių sužinojome, ką turėjome saugoti…“

Tarp kitko, galima tikėti J.Lazarenkos žodžiais, esą ministras kai ko nežinojo. Daugelis tais
metais dirbusių vidaus reikalų sistemoje pareigūnų puikiai atsimena, kad KŽV vadovų pastangomis
ministras buvo tiesiog atskirtas nuo bendravimo su kitais pavaldiniais ir akylai saugomas nuo
kontržvalgybininkų nepatikrintos informacijos. Netgi atstovui spaudai, turėjusiam kasdien
informuoti ministrą apie publikacijas teisėsaugos temomis, H.Margenio buvo pasakyta, kad šių
paslaugų nereikia ir apskritai be jo arba G.Petrausko leidimo pas ministrą nepateks nė vienas
darbuotojas.
Kai kurias įdomias tų laikų tendencijas pastebi savo monografijoje P.Liubertas ir
Č.Mančinskas:
„Krenta į akis tai, kad vieno iš šalies dešiniųjų politinių jėgų lyderio G.Vagnoriaus
vadovaujama Lietuvos Vyriausybė leido Lietuvos piliečiams ir nuolatiniams gyventojams įsigyti
ginklus ir šaudmenis savigynai 1991 m. gruodžio 24 d., o jų įsigijimo, laikymo ir naudojimo tvarka
buvo patvirtinta tik 1994 m. kovo 18 d., t.y. jau LDDP valdymo metais išleidus atitinkamą įstatymą.
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Vietoj to, kad nustatytų Lietuvos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 24 d. nutarimo įgyvendinimo tvarką
bei policijos komisariatų uždavinius ir funkcijas šioje srityje, vidaus reikalų ministro P.Valiuko
vadovaujama Vidaus reikalų ministerija būtent tuo metu, jautriai reaguodama į šalies vadovų viešus
pareiškimus, jog Lietuvoje nėra mafijos, 1992 m. sausio 15 d. likvidavo policijos kovos su
organizuotu nusikalstamumu Lietuvoje padalinius. Šitų Lietuvos Vyriausybės ir Vidaus reikalų
ministerijos nutarimų sutapimas laiko atžvilgiu ir toks vėlavimas parengti norminius dokumentus,
tiksliau, tokia netvarka valstybėje negalėjo neturėti įtakos teisėsaugos ir teisėtvarkos būklei, policijos
darbui ir buvo labai palanki nusikalstamumui augti mūsų šalyje. Apskritai didėjant nusikalstamumui,
nutraukti policinį organizuotų nusikaltėlių persekiojimą ir tuo pat metu suteikti galimybę
apsiginkluoti – tai sunkiai suvokiami dalykai“.128
Patikslinsime, jog 1991 m. gruodžio 24 d. LR Vyriausybė iš tikrųjų priėmė nutarimą Nr.587
„Dėl leidimo įsigyti šaunamuosius ginklus savigynai“. 1992 m. sausio 2 d. VRM įsakymu Nr.1
patvirtinta instrukcija, reglamentuojanti šaunamojo ginklo įsigijimo ir laikymo sąlygas.
Šiuo nutarimu LR piliečiams arba nuolatiniams gyventojams savigynai buvo leidžiama
įsigyti lygiavamzdžius medžioklinius šautuvus, dujinius pistoletus (revolverius), dujų balionėlius.
1992 m. gegužės 12 d. LR Vyriausybė taip pat priėmė nutarimą Nr.340 „Dėl užsienio
valstybių piliečių ir jų asmeninės apsaugos darbuotojų šaunamųjų ginklų įvežimo į LR“ (padaugėjus
nusikaltimų prieš užsienio piliečius).
Pačių VRM vadovų meilė ginklams taip pat visada buvo stipri, tačiau į parduotuves jie
kažkodėl neskubėdavo. Pavyzdžiui, 1992.04.29 vidaus reikalų ministras P.Valiukas pasirašo
įsakymą Nr.287 „Dėl ginklų, esančių VRM greito reagavimo rinktinės „Aras“ įskaitoje, pardavimo“:
„Sutinkamai su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1991 m. vasario 20 d.
įsakymu Nr.52
įsakau:
7,62 mm 1938 m. karabinus KO Nr.AB-8146-44m ir HM-1241-46m, esančius VRM greito
reagavimo rinktinės „Aras“ įskaitoje, bet netinkamus naudojimui tarnyboje, parduoti p. K.Šalkauskui
ir R.Turčinskui“.
Tačiau būtų neteisinga teigti, jog tokia „chaliavos“ praktika atsirado P.Valiuko laikais,– jis
tik naudojosi anksčiau įgyta patirtimi:
„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Įsakymas 1991.05.20 Nr.174 „Dėl medžioklinių šautuvų vienkartinės realizacijos“
Ryšium su tuo, kad VRM sandėlyje susikaupė išimtų medžioklinių šautuvų,–
įsakau:
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leisti vienkartinę medžioklinių šautuvų realizaciją per VRM buhalteriją (sutinkamai LR VRM
įsakymo Nr.52, 1991.02.20) šiems asmenims:
Gružas E., Armanavičius R., Kazlauskas S., Židonis V., Matonis J., Markevičius,
Paltanavičius, Buitys, Stančikas, Liaudanskas, Černiauskas, Šlapkauskas, Leipus V., Rinkevičius J.,
Lobanov I., Andrejaitis J., Medviečiuk S., Erlickas K., Šalgunov V., Jurkevičius V., Burokas I.,
Prapuolenis L.
Ministras generolas majoras M.Misiukonis“.129
Dar didesnės teisybės dėlei reikia paminėti, jog tokie kadaise paimtų saugoti ginklų
išpardavimai už simbolinę kainą VRM buvo praktikuojami ir vėliau, šitaip apsiginklavo nemažai
aukštesnio rango pareigūnų.
1992 metų rugpjūtį Kauno bei Klaipėdos ATM buvo reorganizuotos į aukštesniąsias policijos
mokyklas. Jų viršininkais atitinkamai paskirti buvęs Kauno ATM viršininko pavaduotojas Antanas
Butavičius ir Viktoras Liaudanskas, buvęs Klaipėdos m. VPK kriminalinės policijos vyresnysis
komisaras.
Kaišiadorių rajono PK komisaru paskirtas Silvestras Vaina, dirbęs PK kriminalinės
policijos sektoriaus komisaru inspektoriumi. Buvęs komisaras Česlovas Sakalauskas tapo
specializuoto tardymo skyriaus prie Transporto policijos valdybos viršininku. Klaipėdos m. 3-ojo PK
komisaru paskirtas Romas Gevaitis.
1992.09.02 Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo pateiktas vidaus reikalų ministro
P.Valiuko raštas Nr.1/356, kuriuo buvo informuojama apie Vidaus reikalų ministerijos veiklos
strateginės kryptis 1992-1993 metais:
„Įvertindama susidariusią kriminogeninę situaciją ir siekdama kontroliuoti bei stabilizuoti
neigiamus procesus teisėtvarkos užtikrinimo srityje, Vidaus reikalų ministerija numato savo veiklą
vystyti šiomis kryptimis:
1. Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijos įgyvendinimas.
1992 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ir
Teisingumo ministerijų parengtai Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijai. Jau parengti ir
pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nusikaltimų asmeninei nuosavybei kontrolės programos
metmenys (…) Šias metais taip pat numatoma kartu su Ekonomikos, Finansų ir Teisingumo
ministerijomis paruošti nusikaltimų ekonomikos sferoje kontrolės programos metmenis, o 1993 metų
I ketvirtyje jų pagrindų – konkrečią veiklos programą (…) Visa tai – pirmas žingsnis formuojant
aktyvią nusikalstamumo kontrolės politiką, kuriant vieningą nusikalstamumo kontrolės subjektų
sistemą bei organizuojant jos valdymą valstybiniu mastu.
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Įgyvendinant šias programas bus siekiama:
-

sudaryti prielaidas (…) nusikaltėlių resocializacijos problemoms spręsti, formuoti turto

savisaugos sistemą…
-

ardyti profesionalių nusikaltėlių sukauptą ekonominį potencialą, giliai prasiskverbiant į

nusikalstamas struktūras, atskleisti jų neteisėtu būdu įgyto turto kaupimo mechanizmą bei
neutralizuoti jo legalizavimo būdus (…)
2. Veiklos teisinis reguliavimas ir norminė bazė
Nusikalstamumo kontrolės efektyvumą menkina tai, kad veikia visuomeninių santykių
neatitinkančios baudžiamosios teisės ir iš to išplaukiančios baudžiamojo proceso bei bausmių
vykdymo teisės normos. Įstatymuose dar atsispindi socialistinės ideologijos nuostatos, kurios neigia
realias nusikalstamumo priežastis ir formas (…)
Priėmus Operatyvinės veiklos įstatymą, šiais metais numatoma parengti ir pateikti
Vyriausybei tvirtinti VRM operatyvinės veiklos nuostatus (…)
Plečiantis Lietuvos tarptautiniams ryšiams, liberalizuojant pravažiavimo per valstybinę sieną
tvarką, gali susidaryti sąlygos atsirasti tarptautinei nusikalstamai prekybai narkotikais ir atitinkamai
infrastruktūrai. Veikiantys įstatymai šioje sferoje neatitinka tarptautinių normų, todėl VRM rengia ir
š.m. spalio mėnesį pateiks Vyriausybei narkomanijos prevencijos įstatymo projektą.
Policija, vykdydama nusikaltimų bei teisės pažeidimų prevenciją, šiuo metu neturi teisinio
pagrindo įrašyti į profilaktinę įskaitą asmenis, linkusius į teisės pažeidimus, o taip pat teisinių
priemonių jų elgesio stebėjimui tam, kad savalaikiai užkardyti nusikaltimus bei teisėtvarkos
pažeidimus… VRM kartu su kitomis žinybomis numato 1993 m. parengti ir pateikti Vyriausybei
Nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevencijos įstatymo bei Informacinių santykių įstatymo projektus.
3. Tarptautinis bendradarbiavimo vystymas ir pažangios užsienio šalių patirties diegimas.
4. Informacinis veiklos aprūpinimas.
5. Kadrų ugdymas ir profesinio pasirengimo tobulinimas.
Siekiant pagerinti naujai priimtų į policininko pareigas kadrų kokybę, nutrauktas betarpiškas
paskyrimas į policininko pareigas policijos įstaigose. Nuo š.m. kandidatai konkurso tvarka stos į
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aukštesniąsias policijos mokyklas. Po 11 mėn. mokymosi dalis
baigusiųjų bus priimta į tarnybą policijos įstaigose policininko pareigose.
Vidaus

reikalų

ministerijos

mokymo

įstaigų

darbas

pagal

pasaulinę

praktiką

reorganizuojamas į mokymo pakopinę sistemą. Taikyti šį modelį praktikoje būtų galima nuo 1993
m. Organizaciniu požiūriu Policijos akademija turėtų organiškai įsilieti į Vidaus reikalų ministerijos
sistemą.
Šiais metais VRM numato parengti kompleksinę kadrų ugdymo programą 1993-1996 metams
ir pradėti ją realizuoti sekančiais metais“.

235
O 1992 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr.1/376 Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
A.Abišalai ministras P.Valiukas teikė paaiškinimą dėl Kauno aukštesniosios policijos mokyklos
reorganizavimo:
„Vykdant Lietuvos respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 12 d. potvarkio Nr.125p 3
poziciją, kurioje kalbama, kad ministerijos ir valstybės tarnybos turi iki 1991 m. liepos 5 d.
panaikinti sau pavaldžias specialiąsias vidurines mokyklas, vietoj kurių gali būti steigiamos
aukštesniosios mokyklos, naudojant panaikintų specialiųjų vidurinių mokyklų bazę ir lėšas; buvusi
SSRS VRM Kauno specialioji vidurinė mokykla 1991 metais buvo reorganizuota į Kauno
aukštesniąją teisės mokyklą, ruošiančią viduriniosios grandies valdininkus vidaus reikalų sistemos
Policijos departamentui. Jų mokymo trukmė buvo 2 m. 9 mėn. Greta, šioje mokykloje vyko pirminis
profesinis policininkų rengimas, trunkantis 3 mėn.
Šiuo metu, siekiant įdiegti pakopinę, integruotą-diferencijuotą profesinio ugdymo sistemą ir
atsižvelgiant į tai, kad viduriniosios grandies policijos valdininkai yra rengiami Lietuvos policijos
akademijoje, kurios statusas numato minėtos mokymo sistemos taikymą, LR VRM Kolegija 1992 m.
birželio 30 d. nutarė Kauno aukštesniąją teisės mokyklą reorganizuoti į Kauno aukštesniąją policijos
mokyklą. Reorganizacija buvo vykdoma remiantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 1992.06.10
nutarimu Nr.451 „Dėl švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo nuostatų
patvirtinimo“.
(…) Būtina paminėti, kad esama pirminio policininkų rengimo sistema neatitinka šių dienų
reikalavimų. Trijų mėnesių mokymo programa yra visiškai nepakankama ruošiant policijos
pareigūną, sugebantį profesionaliai atlikti jam patikėtas pareigas.
Remdamasi užsienio šalių patirtimi (…) LR VRM reorganizuotose mokyklose pradėjo taikyti
10 mėnesių mokymo programą, atitinkančią pirmojo Policijos akademijos kurso programą ir kartu
pirmąją profesinio policijos pareigūnų ugdymo pakopą. Sėkmingai baigę ją, pareigūnai konkurso
keliu galės įstoti tolesniam mokslui Policijos akademijoje, siekiant policijos valdininko
kvalifikacinės kategorijos.
Visiems buvusios Kauno aukštesniosios teisės mokyklos klausytojams bus leista įstoti tęsti
mokslą Policijos akademijoje.
Svarstydama šios mokymo reformos klausimus kolegija vieningai nutarė, jog pakopinės
rengimo sistemos įdiegimas būtinas ir neatidėliotinas (…)“
1992 m. rugsėjo 21 d. Vidaus reikalų ministerijoje įvyko LR Vyriausybės „išvažiuojamasis“
posėdis, skirtas teisėsaugos problemoms.
Kalbėdamas apie kriminogeninę situaciją šalyje, ministras P.Valiukas konstatavo, kad ji
išlieka sudėtinga, nestabili, per aštuonis 1992 m. mėnesius nusikaltimų (lyginant su tuo pačiu 1991
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m. laikotarpiu) padaugėjo penktadaliu. P.Valiukas sakė, jog būtina kuo greičiau įgyvendinti teisinę
reformą, keisti pasenusias BK, BPK normas ir pan.
Anot ministro, nauja situacija reikalavo ir VRM struktūrų keitimo, naujų kūrimo. Jo
nuomone, pareigūnų skaičius Lietuvoje jau buvo pakankamas, dabar reikėjo susirūpinti darbo
organizavimu ir pareigūnų skatinimu.
Kadangi visuomenei didžiausią nerimą kėlė mafijos veikla, korupcija, buvo parengtas
organizuoto nusikalstamumo kontrolės projektas.
Beje, primindamas ministrui jo ankstesnius pareiškimus, esą mafijos Lietuvoje nėra,
premjeras A.Abišala pasakė: „Verčiau pripažinkim, kad mafija pas mus yra ir diskutuokim dėl to, ką
daryti“. P.Valiukas: „Nors dar neturime visiškai tvirtų įrodymų, jog nusikaltėlių grupuotės yra
susijusios su valdžios pareigūnais, jos struktūromis, bet operatyviniai duomenys leidžia padaryti
būtent tokią išvadą. Nedelsiant, per kokį pusmetį, reikia priimti vadinamąjį antimafijinį įstatymą“.
Taigi, pasirodo, ministro nuostatai dėl mafijos pasikeisti viso labo reikėjo aukštesnio nurodymo.
Kaip neprisiminti nemirtingojo kareivio Šveiko: „Pone leitenante, aš ne už ką nenusiraminčiau, bet
kadangi Jūs liepėte, aš jau nusiraminau“…
Minėtame posėdyje buvo diskutuota ir dėl transporto priemonių valstybinių ženklų gamybos
ir kainų, kelių policijos rinkliavų tarifų. Buvo nutarta, jog a/m ženklas turi kainuoti 2,5 tūkst. rublių,
invalidams numatant lengvatas. Priminsime, jog būtent 1992 m. rugsėjį Lietuvoje buvo pradėti keisti
automobilių valstybiniai numeriai, vairuotojų pažymėjimai ir transporto priemonių registracijos
liudijimai (vad. techniniai pasai). Numerių gamintoja – bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė „Baltic
Sign“. Turėti naujus numerius pirmiausia privalėjo vykstantys į užsienį. Tuo metu, Kelių policijos
duomenimis, Lietuvoje buvo įregistruota apie 800 tūkstančių automobilių ir apie 1,5 mln. vairuotojų.
Posėdyje apsvarsčius Nusikaltimų kontrolės pagrindinių krypčių ir prielaidų bei Nusikaltimų
asmeninei nuosavybei kontrolės programos metmenis, nutarta šių metmenų netvirtinti, bet nedelsiant
pradėti rengti pačią programą.
A.Abišala taip pat domėjosi, kada bus galima visiškai atsisakyti tarybinių pasų, siūlė
pasirūpinti, kad jau nuo 1992 m. lapkričio 1 d. visi į užsienį vykstantys žmonės turėtų lietuviškus
pasus. Nutarta išdavinėti pasus skubos tvarka už didesnį mokestį.
Šiame Vyriausybės posėdyje taip pat buvo nutarta įkurti Sniečkaus (Visagino) miesto
policijos komisariatą.
Buvo aptartos tardymo problemos, šios institucijos vieta ir perspektyvos vidaus reikalų
sistemoje, taip pat vidaus tarnybos įstaigų, eismo saugumo bei kiti klausimai, dėl kurių priimti
Vyriausybės nutarimai. Iki pietų posėdis vyko VRM (1-8 klausimai), po to persikėlė į Vyriausybę
(9-13 klausimai).
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Beje, dar rengiantis šiam Vyriausybės posėdžiui, ministras vėl pademonstravo savo kaip
neprognozuojamo žmogaus amplua. Iš pradžių jis griežtai įsakė VRM spaudos tarnybai jokiu būdu
neleisti į šį posėdį žurnalistų. Šiaip ar taip pastaruosius pavyko įtikinti, kad jų dalyvavimas
neįmanomas dėl techninių kliūčių. Užtat pats P.Valiukas į VRM mažąją kolegijų salę, kur vyko
posėdis, už parankės atsivedė „Lietuvos ryto“ žurnalistą A.Gurevičių, kuris kitą dieną vienintelis
pateikė išsamią informaciją apie posėdžio darbą. Suprantama, jo kolegoms tokie pokštai nepatiko, jie
reikalavo paaiškinimo iš VRM vadovų. Ir ministro pavaduotojas V.Skapcevičius paaiškino, jog dėl
to kalta, žinoma, Spaudos tarnyba, viršijusi savo įgaliojimus…

Operatyvinės veiklos įstatymas (OVĮ), į kurį pagrįstai buvo dedama daug vilčių, pasirodė
1992 m. rugpjūtį. Pirmą kartą per visą pokario laikmetį operatyvinė veikla Lietuvoje tapo teisėta,
apibrėžta įstatymo. Prieš tai, TSRS laikais, buvo vadovaudamasi įvairiais, vienas kitam
prieštaraujančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais, neretai praktikoje TSRS vidaus reikalų
ministro įsakymai būdavo viršesni už įstatymus, pati tarybinės teisės koncepcija negarantavo
objektyvaus nusikaltimų tyrimo, nors ir deklaravo tai. Operatyvinės veiklos formos ir metodai,
suprantama, egzistavo ir anksčiau, juos plačiai naudojo KGB, VRM, kiti tokios veiklos subjektai.
Tačiau, pavyzdžiui, prokuratūra buvo visiškai nušalinta nuo tokios veiklos priežiūros, nebuvo jokių
garantijų, kad vykdant operatyvinę veiklą nebus pažeidžiamos piliečių teisės, kiti įstatymai. Todėl
OVĮ – esminis žingsnis ne tik teisės, bet ir demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių gynimo srityje.
Beje, prieš priimant OVĮ Lietuvoje operatyvine veikla galėjo užsiimti 12 institucijų, o
priėmus įstatymą jų liko tik 6. Teisėtumo garantu tapo pats įstatymas, o ne kažkokie žinybiniai aktai
(dažniausiai uždari, neprieinami žmonėms). Operatyvinės veiklos funkcijos buvo patikėtos ne
atskiriems pareigūnams, o valstybės institucijoms. Labai svarbu buvo ir tai, jog atsirado kelių
pakopų operatyvinės veiklos priežiūra: AT, prokuratūra, teismai.
Anot vidaus reikalų ministro pavaduotojo V.Skapcevičiaus, vadovavusio OVĮ rengimo darbo
grupei, negalima buvo tvirtinti, jog priimtas tobulas įstatymas, nes darbo grupei pritrūko ir specialios
literatūros, ir norminės bazės šaltinių. Bet įstatymo korektyvų tikėtasi aprobavus OVĮ praktikoje,
kaip vėliau, iš esmės reformuojant šalies teisinę sistemą, ir atsitiko, todėl vėliau, 1999 metais, iškilo
naujos OVĮ redakcijos būtinybė.
Tai, kad Operatyvinės veiklos įstatymas gimė gana sunkiai, viename savo interviu
žiniasklaidai pripažino ir pats P.Valiukas: “Kai pastaruoju metu mes į policiją priimdavome beveik
visus norinčius, aš rytais bijodavau paimti į rankas kriminalinių nusikaltimų suvestines. Nes vos ne
kasdien į policiją priimti jaunuoliai patys darydavo nusikaltimus (…) Niekada neneigiau, kad
Lietuvoje jo (organizuoto nusikalstamumo,– aut.) nėra. Organizuotas nusikalstamumas pas mus
egzistuoja jau nuo pokario metų. Tačiau nesiimu to įvardyti mafija, nes kol nėra teismo įrodyta, kad
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aukštas valdžios pareigūnas bendravo su nusikaltėliais, tol, mano supratimu, kalbėti apie Lietuvos
mafiją ne visai tikslu. Tačiau policija tokių duomenų turi nemažai, tik sunku juos įrodyti. Sakykim,
buvo aiškiai sabotuojamas Operatyvinės veiklos įstatymo priėmimas. Be šio įstatymo mes kaip be
rankų. Vadinasi, tuo kažkas buvo labai suinteresuotas“.130
Užtat pavadindamas kriminogeninę situaciją nestabilia ir sudėtinga, P.Valiukas buvo visiškai
teisus. Per 1992 m. 8 mėnesius šalyje buvo užregistruota 34 060 nusikaltimų, iš jų 3 458 – sunkūs.
Tiesa, tuomet milžiniškų teisėsaugos institucijų pastangų dėka palaipsniui ėmė mažėti
nusikalstamumo augimo tempai. Apie 63 proc. visų nusikaltimų buvo padaryta didmiesčiuose.
Sparčiausiai nusikalstamumas augo Rokiškio (131,6 proc.), Kėdainių (96,6 proc.), Molėtų (85,4
proc.) ir Zarasų (76,5 proc.) rajonuose.
Per 8 1992-ųjų mėnesius buvo užregistruoti 182 tyčiniai nužudymai (17,4 proc. daugiau nei
per tą patį 1991-ųjų laikotarpį), 230 sunkių kūno sužalojimų (5,5 proc. daugiau), 135 išžaginimai
(6,3 proc. daugiau). Ketvirtadaliu daugiau užregistruota grobimų (1 586), penktadaliu – plėšimų
(300). Išaiškinta 83,1 proc. nužudymų, 82 proc. išžaginimų, 71 proc. sunkių kūno sužalojimų. Tačiau
didžiausią dalį visų nusikaltimų (77,2 proc.) sudarė vadinamieji turtiniai nusikaltimai. Asmeninio
piliečių turto vagysčių (lyginant su analogišku 1991 m. laikotarpiu) padaugėjo 10,2 proc., o
valstybinio turto – net 55,1 proc. Žymiai išaugo ir nepilnamečių padaromų nusikaltimų skaičius.
Tarp priežasčių pirmiausia paminėtina vis plitusi spalvotųjų metalų grobimo karštligė. Vien 1992 m.
rugpjūtį šalyje buvo pavogta 58 tonos spalvotojo metalo lakštų, 18 tūkstančių metrų kabelių ir laidų,
nemažai elektros variklių. Nuostoliai siekė 18,27 mln. rublių. Tuo pat metu būtent šie nusikaltimai
buvo išaiškinami blogiausiai: liko neišaiškinta 76,7 proc. asmeninio bei 75,9 proc. valstybinio turto
vagysčių.
Tarp tokios padėties priežasčių iš tikrųjų reikia paminėti nestabilumą šalies politikoje ir
ekonomikoje, prasidėjusiame (ir, deja, ligi šiol besitęsiančiame) teisinės sistemos reorganizavime.
Nebuvo pradėta teismų reforma, seni tarybiniai Baudžiamasis ir Baudžiamojo proceso kodeksai,
neaiški tardymo ir kvotos padėtis, profesionalių darbuotojų skaičiaus sumažėjimas, daugelis kitų
problemų – visa tai lėmė aukštą nusikalstamumo lygį. Analizuojant tų metų statistiką krinta į akis ir
keistoka disproporcija tarp užregistruojamų nusikaltimų ir jų išaiškinamumo skaičiaus. Iš dalies
specialistai aiškino tokią padėtį tuo, kad vis dar buvo gaji nusikaltimų slėpimo (vadinamosios
procentomanijos) praktika, išsikerojusi dar sovietmečiu. Vien per pirmąjį 1992 metų pusmetį šalies
prokuratūra panaikino 655 neteisėtus policijos nutarimus atsisakyti kelti baudžiamąsias bylas.
Neretai nukentėjusieji būdavo įkalbinėjami nerašyti pareiškimų dėl neva menkų nuostolių, žalos
menkavertiškumo ir pan.
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„Respublika“ Nr.188, 1992.09.25, A.Lingys, „Kova su nusikaltėliais – kas ką?“.
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Trumpam grįžtant prie Lietuvos VRM tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo, galima
pasakyti, jog šios veiklos vektorius tuomet buvo aiškiai nukreiptas tik į Vakarus. Žinant nuo pat
nepriklausomybės atkūrimo paskelbtus Lietuvos prioritetus dėl integravimosi į Europą tai visiškai
suprantama. Tačiau ir dalykinių kontaktų su Rytais, iš kurių pusės Lietuvai kildavo daugiausia
kriminalinių grėsmių, ignoravimas vargu ar buvo pateisinamas.
Pavyzdžiui, 1992 m. rugpjūčio pradžioje Kirgizijos sostinėje Biškeke įvyko buvusių TSRS
respublikų vidaus reikalų ministrų susitikimas, kuriame dalyvavo 14 ministrų, pasirašiusių sutartį dėl
informacijos keitimosi kovojant su nusikalstamumu. Buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo
galimybės ir perspektyvos. Susitikime nedalyvavo tik Lietuvos delegacija. Ministras P.Valiukas
buvo gavęs kvietimą, tačiau pareiškė, jog Lietuva pasisako tik už sutarčių su atskiromis šalimis
pasirašymą. Tokios sutartys tuomet jau buvo pasirašytos su Latvija, Estija, Ukraina ir Baltarusija.
Tuo pat metu stiprėjo Lietuvos VRM ryšiai su kitomis valstybėmis, pirmiausia su Lenkija.
1992 m. rugsėjo 28 d. P.Valiukas ir Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministras A.Milczanowski
Varšuvoje pasirašė sutartį „Dėl bendradarbiavimo nusikalstamumo kontrolės srityje“. Šalys
įsipareigojo teikti abipusę pagalbą užtikrinant saugumą ir viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, jų
tyrimą. Sutartyje buvo numatyta bendradarbiauti kovojant su terorizmu, prekyba narkotikais,
ginklais, žmonėmis, antikvariatu, taip pat išaiškinant vertybinių popierių padirbinėjimo atvejus,
ieškant dingusių be žinios, įtariamų padarius nusikaltimus asmenų, pavogtų automobilių ir t.t.
Sutartyje buvo numatytas ir bendradarbiavimas eismo saugumo, krizių situacijų srityse, keitimasis
moksline, technine ir kitokia informacija, kultūros bei sporto ryšių stiprinimas. Pirmuoju praktinių
žingsniu turėjo tapti pasikeitimas kriminalinės policijos atstovais nuo 1992 m. lapkričio 1 d.
O štai informacija statistikos mėgėjams. Per 1992 metus Lietuvos VRM pareigūnai buvo
išvykę į 61 užsienio komandiruotę, kurioms finansuoti buvo naudojama laisvai konvertuojama
valiuta. Komandiruotėms išleista apie 60 tūkst. JAV dolerių (iš jų 28 tūkst. gauti iš LR Finansų
ministerijos).
Vidutiniškai vieno pareigūno komandiruotės išlaidos 1992 m. sudarė apie 400 USD.
Brangiausia 1992 m. komandiruotė (7 164 USD) – P.Berezuckio ir A.Racevičiaus dalyvavimas
Interpolo generalinėje asamblėjoje Dakare (Senegalas). Lėšas šiai išvykai skyrė LR Vyriausybė.
Iš 61 komandiruotės 20-je buvo išvykę VRM vadovai: ministras P.Valiukas – 3 kartus (į
Italiją, Austriją ir Lenkiją; ministro pirmasis pavaduotojas J.Matonis – 7 kartus (dukart į Prancūziją,
dukart į Čekoslovakiją, taip pat į Vokietiją, Švediją, Norvegiją ir Šveicariją); generalinis komisaras
P.Liubertas – 5 kartus (į Prancūziją, Kanadą, Didžiąją Britaniją, Lenkiją ir Estiją), ministro
pavaduotojas V.Skapcevičius – 5 kartus (JAV, Prancūzija, Didžioji Britanija, Suomija, Lenkija).
Belieka pridurti, kad iš likusių užsienio komandiruočių, į kurias vyko žemesnio rango
pareigūnai, beveik visos buvo į Lenkiją.
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Vilnius, 1992 m. spalis. Bendradarbiavimo sutartį pasirašo Lietuvos vidaus reikalų
ministras Petras Valiukas ir Lenkijos vidaus reikalų ministras Andžej Milčanovskij.
1992 m. rugsėjį Lietuvos policijos kapelionu (po 50 metų pertraukos) buvo paskirtas
Edmundas Paulionis, žinomas katalikų bažnyčios ir visuomenės veikėjas, Helsinkio grupės narys,
vienas iš Lietuvos laisvės lygos, dar 1977 m. paskelbusios savo tikslu Lietuvos nepriklausomybę,
kūrėjų.
Kelmės rajono PK komisaru buvo paskirtas Algirdas Razminas, prieš tai dirbęs kriminalinės
policijos komisaru inspektoriumi. Tačiau jo vadovavimas Kelmės policijai tęsėsi neilgai, nes
netrukus šis pareigūnas liūdnai pagarsėjo kaip pirmas nepriklausomos Lietuvos komisaras, nuteistas
laisvės atėmimu.
VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-o skyriaus komisaru buvo paskirtas
Pranas Jurgaitis.
1992 m. spalį Raimondas Budginas paskirtas Transporto policijos valdybos prie VRM PD
Aerouostų transporto policijos komisariato komisaru.

… Spalio 2-ąją buvo antrąkart paminėta atkurta Lietuvos policijos – Angelų Sargų diena.
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Vilnius, 1992 m. spalio 2 d. Vilniaus Arkikatedroje laikomos Šv. mišios už Lietuvos
policiją. Pirmoje eilėje iš kairės: ministro pavaduotojas A.Svetulevičius, ministras P.Valiukas,
Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas, pirmasis Lietuvos policijos kapelionas
E.Paulionis.
Minėjimo išvakarėse VRM savaitraštis „Liaudies sargyboje“ išspausdino tradicinį (ir
paskutinį) interviu su vidaus reikalų ministru P.Valiuku. Apie milicijos reorganizavimą į policiją
ministras kalbėjo taip: „Tas perėjimas daug kuo buvo simboliškas, praktiškai mūsų darbe dar mažai
kas pasikeitė. Gal tik uniforma. Apskritai mes dar turime kloti policijos pamatą. Todėl šiemet ir
nustojome priimti į darbą žmones be jokio parengimo. Dabar policininku galės būti tik baigęs metų
laiko policijos mokyklą, padirbėjęs jis galės stoti į Policijos akademiją, į antrą pakopą. Labai svarbūs
akcentai – policininkų kultūros ugdymas, visokeriopas lavinimas. Tad Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
policijos mokyklos čia turi suvaidinti didžiulį vaidmenį. Ir mūsų santykiai su žmonėmis turi smarkiai
keistis: policininkai pirmiausia turi tapti jų, tautos gynėjais, ne vien valstybės įrankiais (…)
Apskritai tie poslinkiai dar gana nežymūs, nes dauguma žmonių perėjo iš milicijos, jų
sąmonės, mąstymo taip greit nepakeisi.
(…) Aš neseniai prie ministerijos vairo ir tokio vadovavimo patirties nedaug – iki to tik
keletą mėnesių buvau Kauno vyriausiuoju komisaru. Pakeitėm kai kurias struktūras, įkūrėm naujas.
Bet tik kai pradės duoti rezultatus diegiama trijų pakopų europinio tipo mokymo sistema, mes išties
pajusim, jog pasikeitė ne tik policininko kvalifikacijos lygis, bet ir sąmonė. Tad šiais metais ir
norėjosi čia padaryti lūžį, pertvarkyti tas tarybinio tipo aukštesniąsias teisės mokyklas. Tai,
suprantama, sukėlė nemažai ginčų.
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Į konservatyvų mąstymą linkusiems komisarams atrodo, kad 11 mėnesių išvažiavus
darbuotojui mokytis, apsivers skyrius. Suplanavom, kad trijose policijos mokyklose ir Policijos
akademijoje per metus mokymo kursą išeis apie 1000 policininkų. Manau, jog per keletą metų mes
pakeisim ir ministerijos (taip pat ir Policijos departamento) darbuotojų sudėtį“.
Paklaustas, ar tokie pareiškimai neprivers žmonių jausti netikrumą dėl savo likimo, padėties
laikinumą, P.Valiukas atsakė:
„Įvertiname ir tai. Kartu su Policijos akademija šiemet nuo spalio pradedame darbuotojų
perkvalifikavimą, rengiame kursus, siųsime tobulintis ir į užsienį (žinoma, tokius, kurie dar turi
potencijos). Kitaip – jokios perspektyvos. Juk štai policijos antrą pakopą baigęs mokės laisvai
kalbėti viena iš užsienio kalbų, dirbti su kompiuteriais, gaus ir atitinkamą pradinį medicinos
parengimą. Tai negi galės jiems vadovauti, kartu dirbti prasčiau pasirengęs?
Jokiu būdu nesakau, kad mes visus išvaikysime ir dirbsim tik su jaunikliais. Be patyrimo
perimamumo nėra pažangos. Tad mokymas, perkvalifikavimas ir perimamumas ir yra tie trys
banginiai.
Šiandien kuriama sistema, tikiuosi, suveiks ir iki amžiaus pabaigos mes turėtume pasiekti
išsivysčiusių šalių lygį įstatymų bazės, technikos, profesionalumo požiūriu. Jau dabar ir policijos
pareigūnai, ir Akademijos dėstytojai pradėjo mokytis, stažuotis užsienyje. Vokietija mums skyrė 3
mln. markių. Jas numatome panaudoti šiuolaikiniam policininkų centrui (tikriausiai Kaune) įsteigti.
Dėl įstatymų bazės. Toli gražu ne visus mūsų pasiūlymus išgirsta įstatymų leidėjai. Štai tik
po gerų metų pagaliau priimtas Operatyvinės veiklos įstatymas (…) Senų įstatymų normos trukdo
dirbti, mes net negalime nubausti bilietų perpardavinėtojų stotyse, nes šie įsigyja bilietus
nepažeisdami tvarkos ir t.t.
Svarbiausia – policininkas turi būti nepaperkamas, kultūringas, fiziškai stiprus (…) Dabar
gamykloje pilstantis limonadą darbininkas gauna 28 tūkstančius rublių, o policininkas – apie 5
tūkstančius. Todėl, žinoma, sunku įgyvendinti nepaperkamumo principą (…) Mano nuomone,
policininko atlyginimas turėtų būti bent 30 proc. didesnis nei vidutinė darbininko, tarnautojo alga.
Viename iš rajonų ketiname atlikti eksperimentą: perpus sumažinti policininkų skaičių, o
atlyginimo fondą padalyti likusiems. Todėl dabar jau nebeskubame priimti bet ką į likusias 2 tūkst.
vakuojančių vietų. Pradžioje iš patriotinių paskatų galima pasiekti atitinkamą lygį, bet vėliau su pigia
policija daug nenuveiksi“.131
Policiją jos profesinės šventės proga pasveikino LR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas
V.Landsbergis:
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„Liaudies sargyboje“ Nr.39, 1992 m. spalio 1-7, „Pirmiausia – nepaperkamas policininkas“.
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„Lietuvos policija buvo su visais Lietuvos žmonėmis pačiomis sunkiausiomis išbandymų
valandomis. Amžinai prisiminsime kritusius Medininkuose ir budėjusius prie Lietuvos valstybės
pastatų pavojaus dienomis. Tegul visi dori žmonės žino – policijos vyrais galima pasitikėti…“
Dalyvaudamas iškilmingame minėjime Policijos dienos proga V.Landsbergis apdovanojo
Sausio 13-osios atminimo medaliais 126 LR policijos ir vidaus reikalų įstaigų darbuotojus.

1992 m. Policijos dienos minėjime dalyvavo Ministras Pirmininkas A.Abišala.
Per Policijos dienos minėjimą ministras P.Valiukas, sodindamas ąžuoliuką žuvusiems
pareigūnams atminti, pasakė: „Pernai, pagerbę žuvusius savo draugus pirmaisiais ąžuolais,
tikėjomės, kad jie bus ir paskutiniai. Deja, nuo to laiko Lietuvos žemė priglaudė dar dvylika vidaus
reikalų sistemos pareigūnų“.
Beje, įdomus štrichas – Policijos dienos proga anksčiau laiko buvo suteikti laipsniai,
pavyzdžiui, šiems pareigūnams: Tauragės priešgaisrinės apsaugos poskyrio viršininkui V.Petraičiui
– pulkininko leitenanto, Pataisos reikalų departamento operatyvinio skyriaus viršininkui A.Drazdžiui
– majoro, Migracijos departamento prie VRM vyresniajai inspektorei V.Šulutei – vyresniosios
leitenantės. Pulkininkais leitenantais taip pat tapo Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM
Klaipėdos SPAD operatyvinis budėtojas A.Papievis, VRM Sekretoriato viršininko pavaduotojas
A.Likas, Tardymo poskyrio prie Plungės r. PK viršininkė S.Jundulienė; majoro – Pataisos reikalų
departamento respublikinės ligoninės psichiatrinio skyriaus viršininkui A.Makejevui. Nesunku
pastebėti, kad nė vieno policininko tarp šių, be jokios abejonės, puikių darbuotojų vis dėlto nebuvo.

244
Maloniu siurprizu turbūt visiems Lietuvos policijos pareigūnams tapo pirmą kartą specialiai
Policijos dienai skirta populiari A.Valinsko vedama televizijos laida „Taip. Ne.“ Žaidimo finale
varžėsi klaipėdietis Vidmantas Dambrauskas, varėniškis Valdas Žaliaduonis, vilniečiai Violeta
Sajauskaitė ir Algimantas Petrauskas. Po to dar dvejus metus iš eilės profesinės šventės proga
policininkai buvo kviečiami dalyvauti populiariausiame to meto teležaidime.
Tiesa, ne visur šventiniai renginiai vyko be ekscesų. 1992 m. rugsėjo pabaigoje po Policijos
dienos proga surengtų sporto varžybų tarp policijos ir karių, kurias laimėjo pastarieji, kilo konfliktas
tarp Lietuvos kariškių ir vietos policininkų. Pareigūnams sulaikius ir pristačius į nuovadą
triukšmavusį „Orijos“ restorane „Geležinio vilko“ brigados Alytaus motodesantinio bataliono
Marijampolės kuopos vadą L.G., netrukus į nuovadą įsiveržė 10 automatais ginkluotų kareivių su
šunimi ir išlaisvino sulaikytąjį vadą bei jo „neaiškios kilmės“ sėbrą.
1992 m. lapkričio 24-osios naktį buvo sušauktas Laikinosios gynybos vadovybės posėdis,
kuriame buvo nagrinėti „provokacinio pobūdžio“ veiksmai prie buvusių KGB rūmų Vilniuje.
Priminsime, lapkričio 16 d. premjeras A.Abišala įpareigojo VRM vykdyti fizinę (išorinę) šio
pastato apsaugą. Tai buvo pavesta 2-ojo vidaus tarnybos pulko kariams ir policijos patruliams.
Lapkričio 23-24 dienomis, vykdydami šią užduotį, VRM pareigūnai du kartus buvo užblokavę
išvažiavimus iš KGB rūmų ir neišleidę viduje budėjusius AT Apsaugos skyriaus darbuotojus, esą
kad nebūtų išvežami KGB dokumentai. Nesusipratimas vos neišaugo į rimtą konfliktą, kurį teko
kartu gesinti premjerui, VRM ir kitų struktūrų vadovams.132
Šie įvykiai, kaip ir visa eilė panašių, privertė VRM ir KAM vadovus daugiau dėmesio skirti
policijos ir kariūnų „nedraugiškumo“ problemai.
1992 m. lapkričio pabaigoje įvyko VRM ir KAM pasitarimas dėl pasitaikančių
nesusipratimų, konfliktų tarp policininkų ir kariškių (Karmėlavoje, Nemenčinėje, Ignalinoje,
Jašiūnuose, Šalčininkuose ir kitur).
P.Liubertas, generalinis komisaras, einantis vidaus reikalų ministro pareigas: „Mes – dvi
ginkluotos struktūros, kuriomis Lietuva, dar esanti kryžkelėje, turi remtis. Lietuvos policija
deideologizuota ir depolitizuota. Mūsų pavaldiniai ne viską čia supranta, todėl išsiaiškinti kariškių ir
policijos pareigūnų santykius būtina. Štai po panašaus pasienio tarnybos ir kelių policijos atstovų
susitikimo tarp jų nesusipratimų nėra“.
Š.Vasiliauskas, krašto apsaugos ministro pavaduotojas: „Viršūnių lygmenyje santykiai geri.
Konfliktai kyla žemutinėse struktūrose, tarp jaunų vaikinų. Blogai, kad ir tarp karo komendantų ir
policijos komisarų nemažai nesusipratimų. Mūsų statutai patvirtinti tik prieš trejetą savaičių. Taip,
daug bėdų dėl ginklų laikymo, nešiojimo – neturim kambarių, atitinkamų spintų… Deja, Lietuvos
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„Lietuvos rytas“ Nr.231, 1992.11.25, R.Sakalauskaitė „Nakties detektyvas prie KGB rūmų“.
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kariškiai paveldėjo nemažai sovietų armijos ydų. Savo karininkus baudžiam, bet atleisti negalim – jų
ir taip trūksta“…
J.Gaudutis, Nusikaltimų tyrimo departamento prie Generalinės prokuratūros vyriausiasis
prokuroras: „Aplaidumo mūsų kariniuose daliniuose daug, ginklus neretai gauna neišmokyti su jais
elgtis, nemažai girtuokliaujama (…) Jašiūnuose (…) kariškiai buvo muštynių iniciatoriai. Jie vengia
padėti tardymui. Dėl tų įvykių policijai pretenzijų neturim (…) Prokuratūra ilgai nuolaidžiavo
armijai, dabar turim atseikėti pagal nuopelnus, įtariamuosius areštuosim (…) Konfliktai dažniausiai
kyla, kai KAM daliniai, kariškiai imasi vykdyti policijos ar ko kito, bet ne savo tikrąsias funkcijas.
Parlamentui siūlysim suburti prie Generalinės prokuratūros 10 žmonių grupę kariškių įstatymų
pažeidimams, nusikaltimams tirti“…
Pasitarime buvo aptarta daug konkrečių klausimų, kaip gerinti tarpusavio supratimą.
P.Liubertas siūlė surengti tokius pasitarimus visuose miestuose ir rajonuose (beje, ilgainiui pasirodė,
kad daug kur policijos komisarai ir karo komendantai kuo puikiausiai sutaria), parengti bendrą VRM
ir KAM įsakymą dėl tarpusavio santykių, keitimosi informacija ir pan., sudaryti bendras darbo
grupes. Policininkų ir karių nesutarimai, anot P.Liuberto, ne tik jaunystės ar kvailumo rodiklis.
Abiejų struktūrų atstovai gerai veikė kartu 1991-siais, lemtingomis Lietuvai dienomis. Tačiau vėliau
kilo kitas, ne ką lengvesnis uždavinys: rasti savo vietą besikuriančios demokratinės teisinės
valstybės sistemoje. Reikės pergyventi „bananinių“ respublikų… ginkluotųjų formuočių klystkelius,
viliojančius įtikti kokiai nors politinei grupuotei, asmeniui, o ne Konstitucijai, įstatymui (…) VRM ir
KAM santykių derinimai – šių struktūrų brendimo požymiai. 133
Vienas iš VRM ir KAM sąlyčio taškų, bendrų veiksmų objektų 1992 metais, be abejonės,
tebebuvo Lietuvoje dislokuotų Rusijos kariuomenės dalinių kontrolė.
1992 m. spalio 29 d. l.e. krašto apsaugos ministro pareigas E.Nazelskis ir vidaus reikalų
ministro pirmasis pavaduotojas J.Matonis pasirašė bendrą įsakymą Nr.784/627 „Dėl Rusijos
kariuomenės karinių kolonų judėjimo kontrolės“:
„Remiantis pasirašytais š.m. rugsėjo 8 d. Maskvoje tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos
Federacijos Protokolu „Dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos
Respublikos teritorijos techninių ir organizacinių klausimų sprendimo tvarkos“ bei Susitarimu „Dėl
išvedamų Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų dalių, dalinių bei kariškių elgesio ir funkcionavimo
taisyklių“,
įsakau:
1.

Apskričių komendantams kartu su apskričių teritorijoje dislokuotų Lauko

kariuomenės brigados dalinių vadais bei miestų ir rajonų policijos komisarais organizuoti ir nuo š.m.
spalio 31 d. vykdyti Rusijos kariuomenės karinių kolonų judėjimo kontrolę. Išvedant karinius
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„Liaudies sargyboje“ Nr.48, 1992 m. gruodžio 3-9, „VRM ir KAM: nepainioti funkcijų“.
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dalinius iš Lietuvos Respublikos teritorijos, kolonų judėjimo kontrolę vykdyti iki geležinkelio
pakrovimo aikštelių bei valstybinės Lietuvos Respublikos sienos.
2.

Rusijos kariuomenės kolonų judėjimo kontrolei Lauko kariuomenės brigados

dalinių vadams skirti palydos grupes, aprūpinant jas autotransporto priemonėmis, o miestų ir rajonų
policijos komisarams – kontrolę vykdyti, išstatant kolonų judėjimo maršrute postus bei patrulius.
3.

Apskričių bei rajonų komendantams organizuoti savalaikį informacijos teikimą

Lauko kariuomenės brigados dalinių vadams bei miestų ir rajonų policijos komisarams apie Rusijos
karinių kolonų judėjimo laiką ir maršrutus.
4.

Lauko kariuomenės brigados dalinių palydos grupėms bei policijos postams ir

patruliams Rusijos kariuomenės kolonų judėjimo kontrolę vykdyti vadovaujantis pasirašytais tarp
Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos dokumentais dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų
išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos bei Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais
dokumentais, reglamentuojančiais kelių eismo saugumą ir tvarką bei viešąją tvarką.
5.

Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Krašto apsaugos ministerijos Jungtiniam štabui

ir Vidaus reikalų ministerijos štabui“.
… 1992 metų ruduo tiek vidaus reikalų sistemai, tiek visai Lietuvai tapo radikalių permainų
metu. Ir ne tik radikalių, bet ir visiškai netikėtų valdančiajai dešiniųjų jėgų daugumai. Priminsime,
kad 1992 m. spalio 25 d. įvyko rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą, kurių rezultatai šokiravo
valdžią, įsitikinusią, jog atėjo amžiams: triuškinančią pergalę pasiekė A.Brazausko vadovaujama
Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP). Žmonės, pavargę nuo nesibaigiančio priešų ieškojimo,
neprofesionalios, griovėjiškos dešiniųjų veiklos beveik visose šalies valdymo srityse, visuomenės
padalijimą į „savuosius“ ir „šunaują“ vadovaujantis vien politinio lojalumo kriterijais, atidavė savo
balsus kairiosioms jėgoms, kartu patikėdami jiems savo viltis į kitokį gyvenimą.
Vidaus reikalų sistemoje permainų iš pradžių taip pat niekas nesitikėjo, tačiau akstinas taisyti
sudėtingą padėtį atsirado iš karto po Policijos dienos minėjimo, susirgus vidaus reikalų ministrui
Petrui Valiukui ir pradėjus ministro pareigas eiti generaliniam komisarui P.Liubertui.
Prisimena Saulius Maziukas, 1992 metais – GRR „Aras“ viršila, ministro vairuotojas,
asmens sargybinis:
„Naktį po Policijos dienos minėjimo P.Valiukas paskambino man ir paprašė atvežti pas jį
„Aro“ rinktinės gydytoją Danguolę, pasakė, kad jam skauda širdį. Tai negalėjo būti minėjimo
pasekmės – P.Valiukas beveik nevartojo alkoholio, tą vakarą su svečiais taip pat labai nedaug
išgėrė. Nuvykome su gydytoja pas ministrą į Trakus. Jis tikrai jautėsi blogai, buvo pakilęs
spaudimas. Danguolė kategoriškai patarė jam kreiptis į ligoninę. Apie 10 valandą ryto ministras vėl
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paskambino man ir paprašė nuvežti jį į VRM ligoninę. Tada nė pagalvoti negalėjau, kad jis
nebegrįš…“
Iš tikrųjų, ministro negalavimas tuomet niekam nekėlė bent kiek rimtesnio susirūpinimo.
Niekas negalėjo pagalvoti, kad pasižymėjęs gera sveikata ir puikia sportine forma P.Valiukas (ne
kiekvienas „arietis“ galėjo aplenkti jį bėgimo take) gali rimtai ir, kas svarbiausia, taip staigiai
susirgti. Todėl šis faktas, beje, susietas ir su aukščiau minėtais neskaidriais kai kurių P.Valiuko
aplinkos žmonių žaidimais, ilgainiui pagimdė tam tikrų abejonių dėl netikėtos ministro mirties 1993ųjų pradžioje. Šios abejonės neišsklaidytos iki šiol ir vargu ar bus išsklaidytos regimoje ateityje: per
daug paslapčių gaubia tiek P.Valiuko veiklą vidaus reikalų ministro poste, tiek miglotas jo mirties
aplinkybes. Bet, pasikartosime, iš pradžių niekas apie tai nė negalvojo…
Saulius Maziukas:
„Po kurio laiko P.Valiukas buvo perkeltas į Kauno klinikas. Teko vežioti pas jį žymius
kardiochirurgus Marcinkevičių, Sirvydį, kitus gydytojus, kurie konsultavo jį gydančius kolegas.
Buvo keista matyti P.Valiuką sergantį: jis buvo geros sportinės formos, kartu su mumis „Dinamo“
stadione po dvidešimt ratų laisvai nubėgdavo, po to kaitinosi pirtelėje, niekada niekuo nesiskųsdavo.
Lankydamas jį mačiau, kad jam darosi vis blogiau, kartais besikalbant jį užtikdavo priepuoliai. Jis
tiesiog akyse suseno, sublogo, tai ypač jautėsi po to, kai jį išvežė į Kauną. Ir labai dideliu smūgiu
jam tapo motinos mirtis 1992 m. spalio pabaigoje. Gydytojai kategoriškai uždraudė jam vykti į
laidotuves. Tuomet antrą kartą mačiau P.Valiuką – ministrą, generolą – verkiantį… O pirmą kartą
ašaras jo akyse mačiau po Medininkų žudynių…“
Taigi, susirgus ministrui eiti jo pareigas buvo pavesta P.Liubertui. Šis sprendimas atrodo šiek
tiek keistokas: būtų natūralu, jei šios pareigos būtų patikėtos pirmajam ministro pavaduotojui
J.Matoniui. Tačiau yra kaip yra,– tai liudija vidaus reikalų ministro 1992.10.05 įsakymas Nr.348 t/e:
„Ligos metu nuo 1992 m. spalio 5 dienos ministro pareigas laikinai pavedu vykdyti ministro
pavaduotojui, Policijos departamento generaliniam komisarui Petrui Liubertui“.134
Petras Liubertas:
„Mano paskyrimas eiti ministro pareigas P.Valiuko ligos metu man pačiam buvo tam tikra
staigmena. Nežinau, kodėl gimė būtent toks sprendimas,– P.Valiukui susirgus J.Matonis jautėsi esąs
pirmas asmuo, galbūt, pagal pareigas. Bet pastaruoju metu (apie pusmetį iki ministro ligos)
P.Valiuko ir jo pirmojo pavaduotojo J.Matonio santykiai, švelniai tariant, nebuvo tokie, kaip iš
pradžių. Priežasties tikrai nežinau, man pačiam tai buvo siurprizas. Bet tiksliai atsimenu, kad
pasirašytą įsakymą man atvežė H.Margenis“.
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Tiesa, pažįstantiems P.Valiuko parašą negali nekristi į akis tai, jog ministro parašas šiame
įsakyme ir ankstesniuose dokumentuose gerokai skiriasi. Gal todėl, kad įsakymą pasirašė tikrai labai
ligotas žmogus?..
Kaip ten bebūtų, gyvenimas kėlė vidaus reikalų sistemai, policijai nemažai neatidėliotinų
uždavinių, kurie reikalavo savo sprendimo. Vienas iš tokių buvo sistemos pareigūnų tarnybinės
drausmės klausimas. Nepasitvirtinus ankstesniems bandymams sukurti komendantinės tarnybos
surogatą, t.y. įvesti VRM karininkų patruliavimą, buvo imtasi kitokių priemonių. 1992 m. lapkričio 9
d. l.e. ministro pareigas Policijos departamento generalinis komisaras P.Liubertas pasirašė įsakymą
Nr.675 „Dėl komendantinės tarnybos organizavimo Vidaus reikalų ministerijoje ir policijos
komisariatuose“:
„Vykdant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1991 m. spalio 9 d. įsakymą
Nr.438 „Dėl policijos pareigūnų uniformos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo bei komendantinės
tarnybos organizavimo“ ir Vidaus reikalų ministerijos 1992 m. kovo 31 d. įsakymą Nr.198 „Dėl
laikinųjų vidaus reikalų tarnybos pareigūnų uniformos dėvėjimo taisyklių“,
įsakau:
1.

Vidaus reikalų ministerijos Operatyvaus valdymo skyriaus, Vilniaus, Kauno,

Klaipėdos miestų vyriausiųjų policijos komisariatų, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės
miestų policijos komisariatų vadovams nuo š.m. lapkričio 25 d. organizuoti komendantines tarnybas,
kontroliuojančias uniformos dėvėjimo taisyklių laikymąsi ir policijos bei vidaus tarnybos pareigūnų
elgesį gatvėse bei kitose viešose vietose.
2.

Patvirtinti Komendantinės tarnybos organizavimo Vidaus reikalų ministerijoje ir

policijos komisariatuose taisykles…
3.

Vidaus reikalų ministerijos departamentų, valdybų, tarnybų, miestų, rajonų,

transporto policijos komisariatų, vidaus tarnybų padalinių, mokymo įstaigų vadovams užtikrinti šių
taisyklių laikymąsi.
4.

Patruliuojantiems komendantinės tarnybos pareigūnams už viršvalandinį darbą

mokėti, vadovaujantis 1991 m. birželio 25 d. VRM įsakymu Nr.240.
5.

VRM Operatyvaus valdymo skyriui (V.Trinkūnui) kontroliuoti šio įsakymo

vykdymą“.
Tuo pat metu kriminogeninė situacija Lietuvoje vis blogėjo. Per 10 1992 m. mėnesių šalyje
užregistruota 43 829 nusikaltimai, o tai 20,7 proc. daugiau nei per atitinkamą 1991 m. laikotarpį. 10
tūkst. gyventojų teko 116,5 nusikaltimo.
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Kaip ir anksčiau, didžiąją nusikaltimų dalį sudaro asmeninio (užregistruota 20 114) ir
valstybinio (11 251) turto vagystės, atitinkamai 13,1 proc. ir 64,9 proc. daugiau nei per 10 1991-ųjų
mėnesių.
Daugėja smurtinių nusikaltimų: tyčinių nužudymų – 19,4 proc., išžaginimų – 6,8 proc.,
sunkių kūno sužalojimų – 1,4 proc. Tačiau pagerėjo ir šių nusikaltimų išaiškinamumas: išaiškinta
78,1 proc. tyčinių nužudymų, 79,2 proc. išžaginimų, 68,4 proc. sunkių kūno sužalojimų.
Net 48,2 proc. visų užregistruotų nusikaltimų tenka dviem didžiausiems miestams – Vilniui ir
Kaunui, nors jau pastebimos nusikalstamumo augimo tempų stabilizavimas.
Pagerėjo policijos darbas užtikrinant viešąją tvarką. Nusikaltimų, padarytų gatvėse, sumažėjo
nuo 2 951 (1991 m.) iki 2 817 (1992 m.), arba 4,5 proc. (Vilniuje – nuo 1 621 iki 1 161 arba 28,4
proc., Kaune – nuo 357 iki 321 arba 10,1 proc.).
Dėl autoįvykių šalies keliuose bei gatvėse žuvo 639 žmonės, sužaloti 3 589 (atitinkamai 27,6
ir 35,9 proc. mažiau nei 1991 m. Neblaivūs vairuotojai tapo 396 autoavarijų kaltininkais (35,8 proc.
mažiau).
Apibūdindamas tuometinę situaciją Lietuvoje, vidaus reikalų ministro patarėjas pulkininkas
Igoris Bazylevas sakė:
„Vystosi organizuotas nusikalstamumas. Nusikaltėliai susibūrė į grupes, kiekviena turi savo
vadeivą (organizatorių), tarpinę grandį – užsakovą ir tiesioginius nusikaltimų vykdytojus. Tai lyg
pirmasis etapas, kai išsiskiria lyderis, kuris formuoja savo grupę. Šį etapą Lietuva jau įveikę… Antro
etapo metu nusikaltėlių grupės vienijosi į didesnius nusikaltėlių junginius. Šiandien Lietuvoje
penkios grupuotės jau pasidalijo teritorijas ir įtakos sferas. Dabar jaučiamas trečias organizuoto
nusikalstamumo vystymosi etapas, kai grupuotės nusikalstamu būdu jau sukaupė didžiulius pinigus
ir dabar investuoja į nekilnojamąjį turtą, skverbiasi į privatizacijos procesą, dalyvauja aukcionuose ir
t.t. Toliau mūsų laukia ketvirtasis nusikalstamumo vystymosi etapas – skverbimasis į valdžią“.
Anot I.Bazylevo, nuo 1986 iki 1992 metų nusikalstamumas Lietuvoje augo kasmet apie 30
proc., tuomet pasaulio vidurkis – 3-5 proc. Situacija iš tikrųjų buvo sudėtinga. Išeitis – pripažinti,
kad organizuotas nusikalstamumas egzistuoja ir sukurti jo kontrolės sistemą: priimti konkrečius
įstatymus, pavyzdžiui, kovos su narkotikų verslu ir pan. „Būtina Seimo patvirtinta nacionalinė
programa ir koordinuojančios jos vykdymą struktūros (teismai, prokuratūra). Vidaus reikalų sistema
viena nepajėgi to padaryti (nusikaltėlis pagaunamas, teismas nenuteisia, visos pastangos bergždžios).
Taip pat reikalingas įstatymas, griežtinantis nusikalstamos grupuotės vadeivos bausmę. Būtina tirti
organizuoto nusikalstamumo finansinę veiklą.
Reikalinga nacionalinė programa, ginanti liudytojus, nukentėjusius, bylą tiriančius
teisėsaugos darbuotojus. Be to, reikia įstatymo, numatančio švelnesnę bausmę liudijančiam teisme
nusikalstamo susivienijimo nariui (arba išvis atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės).
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Daug metų kriminalistai domėjosi tik nusikaltimo priežastimis ir nusikaltėlio asmenybe. O
nusikalstamo pasaulio atsiradimo, jo visumos kriminologai neaprėpdavo. Tačiau tik suvokę
organizuoto nusikalstamumo esmę, jo vietą negatyvioje visuomenės dalyje, ryšių pobūdį su kitais
nusikalstamais sluoksniais, išsiaiškinę faktorius, lemiančius organizuoto nusikalstamumo formas
(…), išstudijavę kriminogeninę, o svarbiausia – mūsų valstybės socialinę bei ekonominę situaciją,
tiksliai nustatysime svarbiausias kovos su organizuotu nusikalstamumu gaires.
Vienintelis organizuoto nusikalstamumo tikslas – pasipelnymas. Beveik visos VRM ekspertų
ištirtos organizuotos nusikalstamos struktūros tik tam ir kūrėsi – per trumpiausią laiką gauti kuo
daugiau pelno… Liberalizuojant ekonominę politiką, organizuotas nusikalstamumas vis labiau
stengiasi paversti pinigus kapitalu, t.y. gauti naujo pelno. Ypač patraukliai atrodo privatizuojamų
įmonių ir aptarnavimo sferos objektų įsigijimas. Mafijozai laukė šio momento ir labai greit
susiorientavo. Vienintelė kliūtis – būtinybė legalizuoti nedorai įgytus pinigus. Taip kuriama
„bipoliarinė ekonomika“, kur susipina teisėta ir neteisėta veikla. Tai ir kelia didžiausią grėsmę (…)
LR Vyriausybė supranta, kad privatizuojami objektai gali patekti ir patenka į organizuotų
nusikaltėlių rankas, todėl bando užkirsti tam kelią. Tačiau iki šiol niekas tinkamai nekontroliuoja
privatizavimo proceso, nėra ypač reikalingos pelno deklaravimo sistemos. (…) Ar teisėta yra ūkinė
veikla, savo nuožiūra sprendžia labai žemo lygio valdininkai (kaip vėliau su žemėtvarka, nors šaknys
– tam pačiam laike). Nuo jų priklauso sutarčių sudarymas, paskolų išdavimas, vertingos komercinės
informacijos suteikimas ir pan. Tad nenuostabu, kad kyšis tampa įprastu netgi tiems verslininkams,
kurie normaliomis sąlygomis mieliau verstųsi sąžiningu verslu. Sunku apsaugoti privatizavimo
procesą nuo organizuotų nusikaltėlių, kai kartu plėtojama valstybinio aparato korupcija.
(…) Per 60 proc. vidaus reikalų sistemos darbuotojų įsitikinę, kad šiuo metu Lietuvoje
glaudžiai suauga kriminalinis ir ekonominis nusikalstamumas. 39,1 proc. apklaustųjų nurodė ryškią
tendenciją panaudoti kriminalinius elementus ūkiniuose nusikaltimuose. 19,1 proc. teigia, jog
pinigai, gauti darant nusikaltimus, panaudojami pareigūnams papirkti, kad lengviau būtų daryti
ūkinius nusikaltimus.
Respondentai taip pat nurodė keletą gudrybių, kurių griebiasi organizuoti nusikaltėliai
„plaudami“ pinigus. Tai fiktyvių akcinių bendrovių steigimas arba ryšiai su legaliai veikiančiomis
bendrovėmis per tarpininkus. Šia prasme ypač vertinamos firmos, kuriose yra užsienio kapitalo, nes
jos leidžia „plauti“ ne tik rublius, bet ir valiutą, įgytą kontrabandos, reketo būdu, parduodant
Lietuvoje užsienyje vogtus automobilius, antikvariatą ir t.t.
Į klausimą „ar egzistuoja ryšys tarp AB, bendrų įmonių ir organizuoto nusikalstamo
pasaulio?“ 77,6 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai. 38,4 proc. pažymėjo, kad nemažai bendrovių
atsirado būtent palaikomos organizuotų nusikalstamų grupuočių vadų. 27,4 proc. respondentų mano,
jog nusikaltėliai naudojasi bendrovių paslaugomis išvežant be jokių kliūčių į užsienį produkciją ir
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žaliavas, kurios ten parduodamos už valiutą. 36,8 proc. nurodo, jog nusikalstamu būdu gautas pelnas
legalizuojamas, o pagrobtas turtas realizuojamas per akcines bendroves ir bendras su užsieniečiais
firmas.
Organizuoto nusikalstamo pasaulio bosai pirmiausia siekia įsigyti tas pramonės, statybos,
transporto, prekybos bei kitas įmones, kurios žada didžiausią pelną mažiausiai rizikuojant. Įžengęs į
konkurencijos kelią nusikalstamas pasaulis griebiasi savo seno ginklo – fizinio ir psichologinio
smurto, korupcijos ryšių. Tokios „konkurencijos“ paprastai neištveria tie, kurie pripažįsta kovą pagal
taisykles. Visa tai vyksta šiandien.
LR Vyriausybė jau žengė pirmuosius žingsnius korumpuotiems valdininkams pažaboti. 1992
m. priimti Vyriausybės nutarimai (Nr.21, 69, 355, 360), kurie draudžia valdininkams verstis privačiu
verslu, nustatytos patalpų nuomos, taip pat prekių (paslaugų) įsigijimo valstybinėse įstaigose
taisyklės ir pan. Tačiau šito per maža, todėl artimiausiu metu buvo siūloma paspartinti įstatymo dėl
valstybinės tarnybos rengimą. Taip pat numatyti finansinę valstybės pareigūnų kontrolę, turto
deklaravimą ir t.t.“.135
Gana įdomias mintis tuomet dėstė vidaus reikalų ministro patarėjas Romas Zaleckis. Anot
jo, prasidėjus priešrinkiminiam įvairių politinių partijų vajui, buvo pastebėta, jog nė vienos iš jų
rinkiminėje programoje neskiriamas dėmesys šalies teisėsaugos problemoms, nematyti, ką viena ar
kita partija darys, atėjusi į valdžią.
Vyriausybės lygmenyje jau buvo nuspręsta, jog sunku tikėtis realių rezultatų vien „kovojant“
su nusikalstamumu, jį reikia dar ir „kontroliuoti“. Į šią sąvoką įėjo ir racionalus šio socialinio
reiškinio valdymas, ir jo priežasčių šalinimas, ir teisinės prievartos mechanizmas. Esminės reformos,
suprantama, buvo neišvengiamos, bet jos galėjo būti daromos nepalankiausiomis nusikaltėliams
sąlygomis. Galima sakyti, kad valstybė kol kas nebuvo pasirengusi kontroliuoti nusikalstamumą.
Tam būtina tos kontrolės subjektų sistema, teisinės, ekonominės ir socialinės priemonės,
nusikaltimų prevencijos, jų atskleidimo, nuteistųjų resocializacijos ir kt. procesų valdymas. Valdžia
buvo suprantama ne kaip atsakomybė ir pareiga, o kaip kelias į lengvatas, pasipelnymo šaltinis.
Todėl suprantamas ir organizuoto nusikalstamo pasaulio skverbimasis į valdžią. Partijų programose
vyravo ekonominiai, „apčiuopiami“ dalykai: žemės grąžinimas, mokesčių mažinimas, indėlių
indeksavimas ir grąžinimas ir pan. O nusikalstamumas – kitoks reiškinys, greitų rezultatų kovoje su
juo tikėtis negalima.136
Tam tikrą atsakomybę dėl neigiamų procesų nusikalstamumo srityje prisiėmė ir kai kurie
politikai. Štai AT sekretorius Liudvikas Sabutis sakė:
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„Liaudies sargyboje“ Nr.42-48, 1992 m. spalio 22-28, „Mafija Lietuvoje?“
„Liaudies sargyboje“ Nr.39,1992 m. spalio 1-7.
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„Išanalizavęs, kas nuveikta per nepriklausomybės metus, galiu pasakyti, kad nebuvo kitų
priežasčių, išskyrus psichologines ir organizacines, išskyrus mūsų pačių užsispyrimą terorizuoti
teisingumo specialistus, viską vilkinti. Turėjome ir galėjome tą darbą padaryti anksčiau ir darniau. O
dabar suvestinių skaičiai (ypač neišaiškintų nusikaltimų) kaskart vis siaubingesni. Jei
nusikalstamumas dar kelerius metus taip augs, jis niekais pavers visas mūsų pastangas gyventi
pasiturinčiai, patogiai, ramiai, kultūringai… Suinteresuotos grupės stengiasi paveikti ministerijų
valdininkus, kad būtų sudarytos palankios, išimtinės sąlygos jų veiklai… Žmonės klausia, ar
neatrodo, kad kai kurie įstatymai specialiai „prakišami“ tokių grupių interesams patenkinti“.137
Gana kritiškai tuomet vykusius Lietuvoje procesus vertino ir AT pirmininko pavaduotojas,
Centro judėjimo lyderis Kazimieras Motieka:
„Lūžio momentas visada yra parankus įvairiems nusikaltėliams. Vis dėlto su nusikaltimais ir
šiuo metu yra galimybių kovoti geriau. Galbūt dar per menkas šiandieninis pasiruošimas ir
kvalifikacija tų, kieno pareiga nusikaltėlius gaudyti. Didelę neigiamą įtaką daro ir maži teisėsaugos
darbuotojų atlyginimai. Įstatymai, kad ir ne visai dar sutvarkyti, nusikalstamumo augti neskatina.
Kas kita, kad įstatymai dažnai nevykdomi. Bet tai jau daugiausia netvarkos žinybose rodiklis (…)
Dažniausiai nusikalstama ten, kur žengiama tik pusė žingsnio, kur vienu metu ir leidžiama, ir
draudžiama. Valstybės aparatui sudarytos galimybės nuolat ir visur kištis, viską reguliuoti, daryti
visokias išlygas, nuolaidas, išimtis. Tai pati palankiausia terpė nusikaltimams. Vyriausybės
rūpinimasis, kad visi turėtų lygias galimybes, yra deklaratyvus, iš esmės naivus ir praktiškai
neįgyvendinamas (…)
Kalbant apie baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų nagrinėjimą teismuose, reikėtų
akcentuoti būtinumą į teismą siųsti tik gerai paruoštas medžiagas (…) Dideli ir darbo krūviai, daug
kas stengiasi visus trūkumus šioje sferoje suversti tarybinių laikų palikimui, seniems kadrams, kurie
neva negali dabar gerai dirbti. Manau, toks požiūris yra klaidingas, daug pavyzdžių byloja, kad yra
atvirkščiai (…) Blogai, jeigu teisingumas verčiamas taikstytis prie konjunktūrinių „oficialios linijos“
reikalavimų. Teisingumas yra tik ten ir tada, jei jis išlieka visiškai objektyvus ir nepriklausomas. Be
to, esu įsitikinęs, kad didelį teigiamą vaidmenį suvaidintų, jei teisėsaugos srityje dirbantiems
pareigūnams būtų nustatyti gana aukšti atlyginimai, kaip pasaulyje seniai įprasta. Mes dar
neišmokome apskaičiuoti, kiek sutaupome ir kiek prarandame betaupydami“.138
Taip pat 1992 m. pabaigoje buvo vis dažniau skundžiamasi dėl užgriuvusių kriminalinę
policiją problemų. Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos vyresnysis komisaras Benediktas
Lazutka tada sakė: „Kvota užgriuvo kriminalinę policiją lyg sniego lavina. Buvo įsakyta –
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„Liaudies sargyboje“, Nr.41, 1992 m. spalio 15-21.
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kiekvienas „operas“ turi tirti bylas, kurios pagal straipsnius tinka sumariniam procesui. Esą tai plečia
„opero“ akiratį, jis tampa teisininku profesionalu… Gal ateityje taip ir bus, bet praktiškai tai keblu,
nes dabar dauguma „operų“ – berniūkščiai, dirbantys vos metus kitus. Jie dar menki operatyvininkai,
o iš jų bandoma padaryti kvotėjus. Ir štai rezultatas: aibė neišaiškintų „tamsių“ bylų“. Kriminalinėje
policijoje turi būti kvotėjų etatai, dirbti profesionalai.
Kai kūrėme naują kriminalinę policiją, sukome galvas, kaip pakelti jos prestižą. Pradžioje tai
pavyko, bet reformos įstrigo. Negana sukurti vėliavą, aprengti žmones naujomis uniformomis ir
pamiršti tokį svarbų dalyką, kaip Baudžiamojo kodekso reforma“.139

Tai, kad taisyti padėtį reikia nedelsiant, turbūt, geriausiai matė vadovavęs Vidaus reikalų
ministerijai šalies policijos vadovas Petras Liubertas. Jis taip pat žinojo, kad pradėti būtina nuo tos
vietos, nuo kurios paprastai ir pūva visa žuvis. Todėl pirmiausia jis ėmėsi pastatyti į vietą VRM
Kontržvalgybos tarnybą,– juk, kaip žinoma, įbaugintus, nuolat buvusius tarsi po gaubtu pareigūnus
buvo keblu mobilizuoti dideliam, reikalavusiam pasiaukojimo, kūrybingam darbui. Suprantama,
esant rikiuotėje ministrui P.Valiukui tai, ko gero, būtų buvę neįmanoma. Tačiau pavestos, kad ir
laikinai, pirmojo asmens pareigos ir, kas dar svarbiau, triuškinantis dešiniųjų pralaimėjimas
rinkimuose į Seimą leidžia atsakyti į klausimą, iš kur generaliniam komisarui atsirado „tiek drąsos,
tiek valios geležinės“ pajudinti, regis, nepajudinamą ministro favoritą H.Margenį.
Petras Liubertas:
„Jokių nurodymų „iš aukščiau“ dėl Kontržvalgybos tarnybos nebuvo, tai buvo grynai
žinybinis reikalas. Taip pat kategoriškai galiu pareikšti, kad jokios įtakos tam neturėjo nei
artėjantys rinkimai, nei kiti išoriniai faktoriai. Kadangi ministro pareigas buvo pavesta eiti man,
nusprendžiau atsiriboti nuo tos betvarkės, savivalės, chaotiško specialiųjų operatyvinių priemonių
panaudojimo tiek mūsų darbuotojų, tiek kitų asmenų atžvilgiu ir pan. Tuomet buvo rimtų pagrindų
manyti, kad naudojant KŽV technines galimybes buvo vykdomas tam tikrų politinių jėgų sekimas
arba kontrolė. Kai P.Valiukui susirgus pradėjau vykdyti ministro pareigas, iš karto nurodžiau
sudaryti komisiją ir nuodugniai ištirti KŽV veiklą, kad nebūtų jokių priekaištų, esą P.Liubertas tęsia
tą darbą. Negalėčiau tvirtinti, jog sprendimą priėmiau aš vienas: mes buvome įpratę rimtus
klausimus svarstyti kolegialiai. Suprantama, grįžus P.Valiukui galėjau sulaukti tam tikrų
nemalonumų, nes jo komanda su niekuo nesiskaitė ir, ko gero, nebūtų atleidusi tokio akibrokšto iš
mano pusės. Pamenu, kai Panevėžyje ne be mano pastangų buvo atleidžiamas toks K., H.Margenis
nuvyko ten ir pareiškė, kad Liuberto pasirašytas įsakymas nieko nereiškia…
Operatyvinio pasitarimo metu H.Margenis laikėsi taip, kaip gali laikytis tik labai įžūlūs
žmonės, manantys, jog yra visagaliai“.
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Naujus vėjus pastarasis pajuto jau 1992 m. lapkričio 3 d., pateikęs P.Liubertui parengtą
įsakymo Nr.656 dėl priemokų kai kuriems KŽV darbuotojams projektą:
„Dėl patalpų stokos Kontržvalgybos valdyba negali sukomplektuoti jai skirtų etatų. Dėl to
šiuo metu dirbantys pareigūnai turi atlikti žymiai didesnį darbo krūvį.
Įsakau:
Nekomplekto sutaupytų pinigų sąskaita papildomai prie š.m. lapkričio ir gruodžio mėnesių
atlyginimų primokėti priedus šiems Kontržvalgybos valdybos darbuotojams:
H.Margenis – 3300;

G.Petrauskas – 3300; S.Karlonas – 3300; A.Katinas – 3300;

A.Stončaitis – 3300; G.Bareikis – 3300; V.Balnaitienė – 3300; V.Radžiūnas – 3300…“
Šiame sąraše – dar 15-ka KŽV darbuotojų pavardžių, kuriems l.e. ministro pareigas
P.Liubertas sutiko mokėti minėtą priedą, taip pat po 3300 bendrųjų talonų (šie laikinieji pinigai,
praminti „vagnorkomis“, pasirodė Lietuvoje 1992 m. spalio 1 d.,– aut.), tačiau tik lapkričio mėnesį.
Gruodį jis savo ranka, juodu rašalu, išbraukė iš parengto įsakymo teksto, kaip ir minėtų aštuonių
pareigūnų pavardes, papildomai pasirašęs prie pataisymų.
Dar po trijų dienų gimsta kitas įsakymas, kurį, beje, pasirašo sergantis ministras P.Valiukas:
„1992.11.06 Nr.013 Slaptai
Etatų klausimais
1.

Reorganizuoti VRM Teisėtumo kontrolės inspekciją ir VRM Kontržvalgybos

valdybą į VRM Teisėtumo ir operatyvinės kontrolės valdybą.
2.

Patvirtinti VRM Teisėtumo ir operatyvinės kontrolės valdybos etatus bei jai

pavaldaus specialios technikos gamybos bei remonto baro etatus.
3.

Įsakymas įsigalioja nuo 1992 m. lapkričio 6 d.“

Reikia pažymėti, jog sumanymas H.Margenio ir K.Šalkausko tarnybas į vieną „kumštį“ buvo
gimęs dar anksčiau ir iš pradžių ėjęs ministro pareigas P.Liubertas taip pat neturėjo tikslo visiškai
išformuoti Kontržvalgybos tarnybą. Tai liudija ir aukščiau minėtas protokolas „Dėl kontržvalgybos
tarnybos veiklos tarnybinio patikrinimo“, kuriame užrašyti P.Liuberto žodžiai: „Reikia vesti
agentūrines bylas, reikia verbuoti policininkus, kitus žmones. KAM-as sudarys imuniteto tarnybą.
Gal tai ir neblogai? KŽV sujungimas su teisėtumo inspekcija“. Juo labiau, kad šis protokolas gimė
gerokai vėliau, jau vykstant patikrinimui. O 1992.11.11 P.Liubertas pasirašo įsakymą Nr.665 „Dėl
VRM Kontržvalgybos valdybos veiklos tarnybinio patikrinimo“:
„Vykdant 1992 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr.013 dėl Teisėtumo kontrolės inspekcijos ir
Kontržvalgybos valdybos reorganizavimo, pasirašytą LR vidaus reikalų ministro,–
įsakau:
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1. VRM Kontržvalgybos valdybos operatyvinės tarnybinės veiklos patikrinimui sudaryti
darbinę grupę šios sudėties:
V.Telyčėnas – Operatyvinės tarnybos valdybos komisaras (grupės vadovas); V.Radžiūnas –
Kontržvalgybos valdybos skyriaus viršininkas; R.Voišnis – Finansų kontrolės valdybos viršininko
pavaduotojas; Z.Marcinkevičius – Kriminalistinių ekspertizių valdybos poskyrio viršininkas;
A.Soldatenko – PD referentų grupės komisaras.
2. Darbinei grupei iki š.m. lapkričio 25 dienos paruošti medžiagą apie patikrinimo rezultatus
ir pateikti apsvarstymui Operatyviniame pasitarime pas Ministrą.
3. Kontržvalgybos valdybos struktūrinių padalinių vadovams iki š.m. lapkričio 16 dienos
raštu pateikti sudarytos darbo grupės vadovui ataskaitas apie atliktą darbą (nuo įkūrimo laikotarpio).
4. Išklausyti Operatyviniame pasitarime pas Ministrą Kontržvalgybos valdybos viršininko
H.Margenio ataskaitą apie valdybos atliktą darbą ir rezultatus.
5. Panaikinti 1992 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr.017.
6. Supažindinti suinteresuotas tarnybas.
L.einantis ministro pareigas policijos generalinis komisaras P.Liubertas“.
Netrukus P.Liubertas pasirašo dar vieną įsakymą:
„1992.11.20 Nr.688
Papildant Lietuvos VRM 1992 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr.665 dėl Lietuvos VRM
Kontržvalgybos valdybos veiklos tarnybinio patikrinimo,–
įsakau:
Lietuvos VRM Kontržvalgybos valdybos ir Teisėtumo kontrolės inspekcijos reorganizavimą
pradėti vykdyti nuo 1992 m. gruodžio 5 d.“
Aleksejus Soldatenka, 1992 metais – Policijos departamento generalinio komisaro
referentas:
„Tuomet buvau generalinio komisaro P.Liuberto referentas, esminių klausimų nesprendžiau.
Mano funkcija buvo protokoluoti komisijos posėdį. Kiek prisimenu, iš pradžių komisija svarstė
einamuosius organizacinius klausimus, o vėliau, perėjus prie kontržvalgybos reikalų, situacija tapo
aštresnė. P.Liubertas, tuomet ėjęs vidaus reikalų ministro pareigas, kokius šešis ar septynis kartus
pateikė H.Margeniui tą patį klausimą: „Ar jūs vykdėte fizinių asmenų sekimą ir telekomunikacijos
priemonėmis perduodamos informacijos pasiklausymą be sankcijos? Ir, jeigu vykdėte, kieno
nurodymu?“ H.Margenis kalbėjo daug, tačiau apie nieką. Į pateiktą klausimą jis taip ir neatsakė
tiesiai, tik užuominomis leido suprasti, kad tai iš tikrųjų buvo daroma nurodžius labai aukšto lygio
žmonėms. Šiaip H.Margenis jautėsi labai tvirtai, nesimatė iš jo elgesio, laikysenos, kad jis būtų dėl
ko nors sunerimęs.
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Komisija posėdžiavo ilgai, teksto buvo daug. Pagaliau parengęs protokolo juodraštį,
parodžiau jį P.Liubertui. Reikia pabrėžti, kad į Policijos departamentą atėjau neseniai iš Vilniaus
m. 3-ojo komisariato, tad vakarykščiam inspektoriui buvo šiek tiek baugoka dalyvauti sprendžiant
tokius svarbius klausimus, juolab tada nelabai suvokiau, kas gi vyksta. Todėl posėdžio protokolą
surašiau nors ir teisingai, bet labai aptakiai, vengdamas itin aštrių kampų. Perskaitęs juodraštį
P.Liubertas pažiūrėjo į mane kaip į kokį mažvaikį ir tepasakė: „Tu nesupratai…Nesupratai
komisijos darbo esmės, dėl ko mes visa tai surinkome“. Po šių žodžių galutinai supratau, kad ši
tarnyba, kuri viešpats žino kuo užsiiminėjo, paprasčiausiai sutriuškinama, tad parašiau protokolą
taip, kaip buvo reikalinga…“
Tokiu būdu P.Liubertas, be abejo, smarkiai rizikuodamas, palengvino užduotis pertvarkant
vidaus reikalų sistemą netrukus ateisiančiam naujam vidaus reikalų ministrui Romasiui Vaitekūnui.
Romasis Vaitekūnas:
„Mačiau, kad Kontržvalgybos tarnybos veikla buvo labai politizuota, nukreipta į vidų, prieš
vidaus reikalų sistemos žmones. Tai buvo absoliučiai kenkėjiška veikla: KŽV „dėka“ visi jautė
susidorojimo baimę, vaikščiojo tiesiog susigūžę. Žmonių likimus neaiškiais metodais sprendė
kažkokie „favoritai“… Tą veiklą reikėjo nutraukti, ir ji buvo ryžtingai nutraukta.“
Jau tapęs ministru P.Vaitekūnas užbaigė Kontržvalgybos tarnybos – šio sistemos „damoklo
kardo“ – išformavimą. Tačiau šis darbas vyko palaipsniui. 1993 m. sausio 1 d. buvo pasirašytas
įsakymas Nr.1:
„Atsižvelgiant į tai, kad esama Vidaus Reikalų Ministerijos Kontržvalgybos valdybos ir
Teisėtumo kontrolės inspekcijos struktūra neleidžia pilnumoje atlikti jiems pavestų funkcijų bei
toliau tobulinant VRM centrinio aparato struktūrą,–
ĮSAKAU:
1.

VRM Kadrų valdybai (J.Bartkevičius) kartu su suinteresuotomis tarnybomis iki

š.m. sausio 20 d. paruošti ir pateikti tvirtinimui naujas minėtų tarnybų struktūras ir etatus.
2.

Įstatymo nustatytais terminais perspėti Kontržvalgybos valdybos ir Teisėtumo

kontrolės inspekcijos pareigūnus ir darbuotojus dėl jų galimo atleidimo dėl etatų mažinimo.
3.

VRM 1992 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr.013 etatų klausimais laikyti negaliojančiu

nuo jo pasirašymo datos“.
Vėliau, 1993.02.09 įsakymu Nr.63 t/e buvo pradėtas spręsti konkrečių KŽV darbuotojų
likimas:
„Paskirti: Vytautą Radžiūną – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie
Lietuvos VRM PD 2-o skyriaus komisaru, atleidus iš VRM Kontržvalgybos valdybos technikos
skyriaus viršininko pareigų,– nuo 1993 m. vasario 1 d. …
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Ričardą Daunį – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie Lietuvos VRM
PD 2-o skyriaus 1-o poskyrio komisaru inspektoriumi, atleidus iš VRM Kontržvalgybos valdybos
technikos skyriaus vyriausiojo inspektoriaus pareigų ypač svarbiems pavedimams,– nuo 1993 m.
vasario 1 d. …
Liudviką Puidoką – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie Lietuvos
VRM PD 2-o skyriaus 2-o poskyrio komisaru inspektoriumi, atleidus iš VRM Kontržvalgybos
valdybos technikos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigų – nuo 1993 m. vasario 1 d. …
Ministras pulkininkas R.Vaitekūnas“.
1993 m. kovo18 d. ministras R.Vaitekūnas įsakymu Nr.153 vėl grįžta prie KŽV klausimo:
„Įsakau:
1. Reorganizuoti VRM Kontržvalgybos valdybą bei Teisėtumo kontrolės inspekciją į VRM
Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekciją.
2. Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcijos viršininku paskirti majorą Gediminą
Jatkevičių ir įpareigoti jį iki 1993 m. kovo 22 dienos Kadrų valdybai pateikti pasiūlymus dėl šios
tarnybos struktūros.
3. Vidaus reikalų ministro 1991.12.12 įsakymo Nr.021 priedą Nr.1 ir 1992.05 įsakymo
Nr.09 priedą Nr.1 su vėlesniais pakeitimais laikyti netekusiais galios“.
Dar kiek vėliau, 1993.03.26 įsakymu Nr.147 t/e vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas priima
sprendimą dėl Kontržvalgybos tarnybos bei Teisėtumo kontrolės inspekcijos vadovų:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos VRM 1993 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.153 „Dėl VRM
kontržvalgybos valdybos ir teisėtumo kontrolės inspekcijos reorganizavimo“
atleisti pagal Statuto 43 str. 6 p. (dėl etatų mažinimo):
pulkininką leitenantą Henriką Margenį – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos
viršininką,– nuo 1993 m. balandžio 1 d. Ištarnautas laikas 1993 m. balandžio 1 dienai sudaro 19
metų 02 mėnesius 21 dieną. Eilinės atostogos priklauso nuo 1993 m. sausio 1 dienos.
pulkininką leitenantą Kęstutį Šalkauską – Lietuvos VRM teisėtumo kontrolės inspekcijos
viršininką,– nuo 1993 m. balandžio 1 d. Ištarnautas laikas 1993 m. balandžio 1 dienai sudaro 12
metų 01 mėnesį 19 dienų. Eilinės atostogos priklauso nuo 1993 m. sausio 1 dienos.
kapitoną Giedrių Petrauską – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos viršininko
pavaduotoją,– nuo 1993 m. balandžio 1 d. Ištarnautas laikas 1993 m. balandžio 1 dienai sudaro 10
metų 05 mėnesius 16 dienų. Išmokėti kompensaciją už 1992 m. neišnaudotas eilines atostogas.
Eilinės atostogos priklauso nuo 1993 m. sausio 1 dienos“.
O tos pačios dienos įsakymu Nr.156 t/e buvo nuspręsta dėl likusių KŽV darbuotojų:
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„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos VRM 1993 m. kovo 18 d. įsakymu Nr.153 „Dėl VRM
kontržvalgybos valdybos ir teisėtumo kontrolės inspekcijos reorganizavimo“, atleisti iš užimamų
pareigų, paliekant VRM kadrų tarnybos žinioje, nuo 1993 m. kovo 25 dienos:
kapitoną Saulių Karloną – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus
viršininką; kapitoną Algirdą Stončaitį – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos informacijos
skyriaus vyresnįjį inspektorių; pulkininką leitenantą Gediminą Mundeikį – Lietuvos VRM
kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus vyresnįjį inspektorių; kapitoną Rolandą Pravdzinską
– Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus vyresnįjį inspektorių; vyresnįjį
leitenantą Romualdą Nekrošių – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus
inspektorių; vyresnįjį leitenantą Gintarą Bareikį – Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos
informacijos skyriaus inspektorių; jaunesniąją leitenantę Viliją Balnaitienę –

Lietuvos VRM

kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus inspektorę; puskarininkę Editą-Gitaną Batutienę –
Lietuvos VRM kontržvalgybos valdybos informacijos skyriaus inspektorę.
Ministras pulkininkas Romasis Vaitekūnas“.
Dar po trijų dienų, 1993.03.29 įsakymu Nr.159 t/e esantis VRM kadrų žinioje paskutinis iš
buvusios KŽV sostinės padalinio vadovų – kapitonas Algirdas Stončaitis buvo paskirtas Lietuvos
VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcijos vyriausiuoju inspektoriumi ypatingai
svarbiems pavedimams.140
Bet visa tai įvyko jau 1993 metais, šį kartą liekančiais už mūsų prisiminimų chronologinių
rėmų, todėl turime vėl trumpam grįžti atgal.
Likęs už ministrą, generalinis komisaras P.Liubertas stengėsi kiek įmanoma atitaisyti jo
neįtikusių P.Valiuko komandai bendražygių atžvilgiu padarytas skriaudas. 1992 m. lapkričio 18 d. jis
pasirašo raštą Nr.1/512 (27-23178) Lietuvos Respublikos Vyriausybės patarėjui Sveikatos apsaugos
ir socialiniais klausimais V.Baršiui „Dėl A.Sadecko prašymo paskirti VRM pensiją“:
„Iki 1990 m. kovo 1 d. pagal galiojusius įstatymus į darbo stažą VRM buvo įskaitomas darbo
laikas

Ginkluotose

pajėgose,

valstybės

saugumo

organuose,

partiniuose,

tarybiniuose,

profsąjunginiuose ir komjaunimo rankamose pareigose.
Šis darbo laikas priimtiems į darbą pareigūnams buvo patvirtintas VRM įsakymais ir
suteikdavo teisę į procentinį darbo užmokesčio priedą bei VRM pensijinį aprūpinimą.
Be to, vadovaujantis 1991 m. birželio mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu
Nr.240 „Dėl darbo stažo, suteikiančio teisę gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus
vidaus reikalų sistemoje metus, įskaitymo“ Alvydui Sadeckui Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 12 d.

140

Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 2 tomas.
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potvarkiu Nr.516p užskaityti 5 metai 9 mėnesiai ir 6 dienos procentiniam darbo užmokesčio priedui
gauti.
Manytume, jog būtų tikslinga A.Sadeckui šį darbo laiką pripažinti ir VRM pensijiniam
aprūpinimui, kadangi šis stažas A.Sadeckui buvo užskaitytas priimant jį į darbą 1975.12.01 ir
suteikdavo teisę ir į VRM pensijinį aprūpinimą.
Kartu informuojame, jog šiuo metu vidaus reikalų sistemoje yra apie 50 pareigūnų, kurie
pradėjo dirbti prieš 1990 metus ir jiems taipogi pagal anksčiau galiojusius įstatymus buvo įskaitytas
darbo laikas kitose organizacijose.
Manytume, jog būtų netikslinga peržiūrėti įskaitytą darbo laiką suteikiantį teisę procentiniam
darbo užmokesčio priedui bei VRM pensijiniam aprūpinimui pareigūnams, kurie pirmaisiais
Lietuvos Respublikos atkūrimo metais prisiekė ir profesionaliai bei ištikimai tarnauja Lietuvai ir jos
doriems žmonėms“.
Belieka pridurti, jog tų keliasdešimties darbuotojų, atėjusių į vidaus reikalų sistemą iš įvairių
partinių, komjaunimo bei tarybinių organų, pensinio aprūpinimo klausimas jau pačioje LDDP
valdymo pradžioje buvo išspręstas teigiamai.
… 1992 metų gruodžio 18 d. savo pirmąjį įsakymą (Nr.435 t/e) pasirašė naujasis Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministras pulkininkas Romasis Vaitekūnas:
„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 straipsniu,–
pradedu vykdyti nuo 1992 m. gruodžio 18 dienos ministro pareigas“.
* Vaitekūnas Romasis, Petro. Gimęs 1943 m. Joniškėlyje (Pasvalio r.). Baigęs Volgogrado
aukštesniąją tardymo mokyklą pradėjo darbą Šiauliuose tardytoju, miesto vidaus reikalų skyriaus
tardymo poskyrio viršininku. Nuo 1987 m. Šiaulių m. VRS viršininkas, nuo 1991 m. balandžio –
miesto policijos komisariato vyresnysis komisaras.

Štai kaip prisimena savo paskyrimą į šias pareigas pats Romasis Vaitekūnas:
„Matydamas, kad nebeturiu jokios perspektyvos dirbti VRM sistemoje, parašiau pareiškimą
P.Valiukui dėl atleidimo iš tarnybos savo noru. Bet patekti pas ministrą niekaip negalėjau, manęs
tiesiog nenorėjo pas jį leisti, siūlė užsirašyti į priėmimą. Kategoriškai pasakiau, kad turiu aptarti su
ministru labai svarbų reikalą kaip komisariato vadovas, o ne kaip pilietis. Šiaip ar taip P.Valiukas
priėmė mane, tai buvo prieš pat 1992 m. rinkimus į Seimą. Atsimenu, jis kalbėjo apie tai, kad
dešinieji būtinai laimės rinkimus, jie palaiko jį patį ir t.t. Atsakiau, kad nesu nei dešinysis, nei
kairysis, todėl nesieju savęs su politika, prašau tik patenkinti mano apsisprendimą palikti tarnybą.
P.Valiukas sutiko, tik paprašė padirbėti dar pusantro mėnesio iki rinkimų. Susitarėme anksčiau
laiko neskleisti informacijos apie mano išėjimą, nejaudinti kolektyvo.
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Policijos dieną atsisakiau vykti į Vilnių, paminėjau su savo kolektyvu. O po kelių dienų man
paskambino P.Liubertas, informavo norįs suplėšyti mano pareiškimą. Sakau, aš jums tokių
įgaliojimų nesuteikiau. O jis pasakė, kad ministras jam pavedė spręsti šį klausimą. Tuomet dar kartą
informavau jį, kad dirbsiu tik iki rinkimų, kaip ir buvo sutarta.
1992 m. gruodžio pradžioje man skambina ministro pavaduotojas A.Svetulevičius ir praneša,
kad kitą dieną 8 valandą esu kviečiamas pas ministrą pirmininką B.Lubį (Bronislovas Lubys, buvęs
vicepremjeru ketvirtoje A.Abišalos vyriausybėje, patvirtintas LR Ministru Pirmininku 1992 m.
gruodžio 2 d.,– aut.). Kokiu klausimu – nepasakė, tik patarė neatsisakyti. Ko neatsisakyti? Kas
vyksta? Nieko nežinau… Taigi, nuvykau pas premjerą. B.Lubys pasakė: „Surinkau apie patį
informaciją iš penkių šaltinių, siūlau vidaus reikalų ministro pareigas“. Sakau, premjere, ateidamas
pas jus ilgai klaidžiojau po vyriausybės rūmų koridorius, užtat žinau mažiausiai tris asmenis, kurie
tikrai neklaidžiotų – Misiukonį, Liubertą ir Svetulevičių. Jie ir patirties daugiau turi, o ką čia aš, iš
Šiaulių… Sako, nieko, aš irgi iš Jonavos. Paprašiau savaitę pamąstyti, per tą laiką apsilankiau pas
M.Misiukonį, kitus žmones, prašiau patarti. Sako, eik, ką čia mąstyti. vidaus reikalų sistemos
darbuotojai laukia stabilumo.
Sutikęs beveik iš karto patyriau, ką reiškia šiaip apsilankyti ministerijoje atvykus iš Šiaulių,
ir kas yra vadovauti tokiai sistemai…Gal kartais gerai, kai ne viską žinai, kas tavęs laukia. Už
nugaros buvo nelabai draugiškos veiklos iš artimų bendradarbių. Palaipsniui viskas atsistojo į savo
vietas“.
Premjeras B.Lubys VRM Kolegijų salėje naują vidaus reikalų ministrą, 49-rių metų Šiaulių
policijos vadovą R.Vaitekūną pristatė 1992 m. gruodžio 11 d. Premjeras tada pasakė: „Jau net į
valstybines įmones ir užsienio investicines bendroves ateina „berniukai“. Dėl to šitiems rūmams
turėtų būti gėda. Visuomenė pagrįstai piktinasi, kam reikalinga policija“.
Premjeras kalbėjo ir apie negeroves pačioje vidaus reikalų sistemoje: „Mums žinoma, kad kai
kurie komisarai, pavyzdžiui, Kaune gavo dovanų automobilius iš žmonių, kurie slepia mokesčius.
Šiandien milijardai sukasi be pajamų mokesčių. Mes netoleruosime tokių dalykų ir atsakingus
pareigūnus už tai šalinsime iš darbo“.
Iš tikrųjų R.Vaitekūno paskyrimas daugeliui vidaus reikalų sistemos darbuotojų tapo tam
tikra staigmena. Niekas iki tol beveik neabejojo, kad ministru taps vienas iš pavaduotojų –
P.Liubertas arba A.Svetulevičius. Be to, abi šios kandidatūros buvo rimtai svarstomos pačiame
aukščiausiame lygyje. Tačiau žinodami, kad šiose pareigose greičiausiai tektų būti neilgai, tik iki
kitąmet vyksiančių pirmųjų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, kandidatai atsisakė tokio
„laikinumo“ – geriau tegu ten eina „žmogus iš provincijos“. Tuomet niekas negalvojo, kad tas
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žmogus ministro poste bus ilgiausiai. Toks „apsirikimas“, matyt, ir lėmė R.Vaitekūno minimą tam
tikrą kolegų „nedraugiškumą“…
Petras Liubertas:
„Santykiai su R.Vaitekūnu nebuvo, sakyčiau, „vaivorykštiniai“. Dėl to, matyt, kaltas
horoskopas – abu esame „liūtai“. Dviejų tokių į kosmosą tikrai neišleistų…
Kartą pas R.Vaitekūną iš Šiaulių atvažiavo jo pažįstamas, berods, mokesčių inspekcijos
viršininkas. Buvo pietų metas, nuėjome visi kartu – be mūsų dar buvo A.Svetulevičius – į VRM
kavinės saliukę išgerti kavos. Pabendravome, pasikalbėjome… O išeidamas šiaulietis juokais
mestelėjo R.Vaitekūnui tokią frazę: „Dabar matau, kas čia tikras ministras“… Lyg ir nieko
ypatinga, tačiau… Aš jau seniai dirbau ministerijoje, žinojau kiekvieno darbuotojo, tarp jų ir
valytojų, vardus, tas teisybė. Manau, ir dėl to mano buvimas šalia ministro reiškė jam tam tikrą
diskomfortą“.

P.Liuberto (kairėje) ir R.Vaitekūno „tandemui“ buvo lemta išsiskirti 1994 metais.

Kaip prisimena pats Romasis Vaitekūnas, ypač sunki buvo pradžia:
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„Sudaryti savo komandą nebuvo paprasta dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, V.Grigaravičiui
tada siūliau vadovauti Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybai, jis atsisakė, kaip supratau, dėl
šeimyninių aplinkybių. Arba R.Ramanavičius jau tikrai buvo “išaugęs“ Kėdainius, norėjau teikti jo
kandidatūrą Kauno policijos vyriausiojo komisaro pareigoms, net buvau susitikęs su Kauno miesto
meru. Tada buvo labai sudėtingas skyrimo į pareigas mechanizmas: taryba, valdyba, generalinis
komisaras, tik po to vidaus reikalų ministras. Meras išvardijo man tokias sąlygas: kad nebūtų
kaunietis, buvęs „zampolitas“ ar „becheesnikas“. Rimui kaip bendražygiui, draugui tiesiai
pasakiau, jog negaliu nieko tvirtai pažadėti, kad neigiamo sprendimo atveju jam nebūtų smūgis į
paširdžius. Taip ir išėjo: R.Ramanavičius nuvyko į Kauną, susitiko su meru, beje, konservatoriumi,
ir paaiškėjo, jog yra kliūtis – kadaise mokėsi partinėje mokykloje. Buvo ir daugiau komisarų,
išaugusių iš „rajono kelnyčių“, bet ir jų atžvilgiu atsirasdavo vienokių ar kitokių kliūčių. Žvelgiant į
praeitį, kai kuriais atvejais reikėjo elgtis kitaip“.
Šiaip R.Vaitekūnas ir be premjero palinkėjimų puikiai matė, kokį gavo palikimą, žinojo, kad
vidaus reikalų sistemai būtina esminė reorganizacija. Apie tai jis 1992 m. gruodžio 27 d. raštu
Nr.1/573 informavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybę:
„Eilinis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrinio aparato etatų skaičiaus
mažinimas vyko 1991 m. pabaigoje. Tuo metu VRM centriniame aparate buvo 885 etatiniai vienetai
arba 4,4 proc. nuo bendro vidaus reikalų sistemos etatų skaičiaus.
Š.m. gruodžio 25 dienai Vidaus reikalų ministerijos centrinį aparatą sudaro 499 etatiniai
vienetai (tame tarpe 390 pareigūnų ir 109 tarnautojai), arba 2,9 proc. nuo bendro vidaus reikalų
sistemos etatų skaičiaus.
Esminiai struktūriniai pakeitimai Vidaus reikalų ministerijos centriniame aparate bus daromi
įgyvendinus respublikoje naują administracinį-teritorinį paskirstymą, o taip pat Valstybės teisinės
reformos eigoje“.
Suprantama, ypatingas dėmesys turėjo būti skirtas policijai, nuo kurios efektyvios veiklos
priklausė, ar pavyks artimiausiu metu pereiti į puolimą prieš nusikalstamą pasaulį, perlaužti situaciją
savo, t.y. valstybės naudai. Šia prasme buvo svarbu išgirsti ir visuomenės nuomonę.
1992 metų pabaigoje Lietuvos policijos akademija keliuose šalies laikraščiuose išplatino
anketą, siekdama sužinoti visuomenės nuomonę apie dabartinę Lietuvos policiją, jos kadrų rengimo
tobulinimą, kokia policija turėtų būti ateityje ir t.t.
Užpildytas anketas atsiuntė 161 respondentas. Ketvirtadalis jų policijos darbą įvertino
teigiamai arba patenkinamai, 32 proc. – neigiamai, 43 proc. neturėjo tvirtos nuomonės.
Teigiamai vertinantys policiją „avansu“ nurodė, jog tikisi, kad policija kels savo autoritetą,
apsivalys nuo pasitaikančių negerovių ir t.t. nemažai žmonių pastebėjo, kad praktinė policijos veikla
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atsilieka „nuo gražios uniformos“, tačiau policija tampa artimesnė žmonėms, tik nerimaujama, ar
pozityvios permainos nesustos. Daug vilčių buvo teikiama jaunimui.
Neigiamai vertinantys pažymėjo, jog policijos darbu nusivylė todėl, kad joje daug
neprofesionalių, atsitiktinių, nekompetentingų žmonių be iniciatyvos, esą ji „užteršta praeities
ydomis, daugelis darbuotojų nesąžiningi, kyšininkai, senos mąstysenos, dirbą senais metodais“ ir t.t.
Nemažai paminėta negarbingo policijos pareigūnų elgesio faktų: girtavimo, piliečių pinigų ar daiktų
pasisavinimo, nemandagumo ir pan.
Net 42 proc. apklaustųjų pageidavo, kad pirmiausia žmonėms būtų garantuota viešoji tvarka,
asmeninis saugumas, t.y. sustiprintas patruliavimas gatvėse (ypač vakare ir naktį), efektyviau
kovojama su prievartautojais, chuliganais. Pageidauta, kad policininkai budėtų ne tik centre, bet ir
miestų pakraščiuose, be to, vaikščiotų pėsti, o ne sėdėtų automobiliuose. Daugiau kaip trečdaliui
apklaustųjų aktualiausia atrodė kova su organizuotu nusikalstamumu, ketvirtadaliui – su vagystėmis.
Nemažai respondentų ragino stiprinti apylinkės inspektoriaus statusą, pageidavo, kad jis gerai
pažintų gyventojus, daugiau bendradarbiautų išaiškinant vagis, chuliganus. Labai neramino žmones
ekonominiai nusikaltimai. Siūlyta daugiau remtis gyventojų informacija, tačiau būtina apsaugoti
liudytojus, informatorius nuo nusikaltėlių keršto.
Net 92 proc. apklaustųjų pirmiausia akcentavo dorovines policijos pareigūnų savybes, be
kurių visi kiti privalumai netampa vertybėmis. Šią problemą spręsti siūloma geriau rengiant jaunus
kadrus, ryžtingiau apsivalant nuo „pakeleivių“, organizuojant konkursus vadovaujančioms
pareigoms užimti…
55 proc. pareiškė laiką savo pareiga padėti policijai, pranešti apie nusikaltimus ar
pažeidimus, 27 proc. pasiryžę tapti policijos rėmėjais. Kiti padėtų policijai, tačiau bijo keršto,
susidorojimo, nepasitiki policijai arba nežino, kaip jai padėti. Dauguma taip pat pažymėjo, kad
būtina daugiau remti policiją materialiai ir moraliai, didinti atlyginimus, skirti premijas (iš
surenkamų baudų lėšų) už gerus darbo rezultatus, itin griežtai bausti už pasikėsinimą į policijos
pareigūną, jo orumo įžeidimą.141
...
… Taip prabėgo dar vieneri Lietuvos policijos istorijos metai. Metai, kurie paliko praeityje
nemažai sunkių ieškojimų, klaidų, nerimo, nusivylimo.
Užtat į naujus 1993-uosius didžioji policijos pareigūnų ir darbuotojų dauguma žvelgė su
viltimis, kad tai bus tegu ir nelengvi, tačiau prasmingesni, pažymėti esminiais pokyčiais į gerą bei
svariomis pergalėmis, moraliai šviesesni laikai.
Ir daugelis tokių vilčių 1993 metais tikrai išsipildė.
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„Liaudies sargyboje“ Nr.47, 1992 m. lapkričio 26-gruodžio 2, „Policija: kokią turime ir kokios norime“.
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Tačiau tai – jau kitas mūsų kronikos puslapis…

