
Mieli bičiuliai! 

 

Begaliniuose, atšiauriuose Aliaskos ar Sibiro kraštuose nuo seno laikomasi tokio 

papročio: pasiklydęs, išvargęs medžiotojas ar keliautojas staiga pamato taigos g dumoje kadaise 

kažkieno suręstą trobelę, kurioje randa sausų malkų, degtukų, druskos, kruopų… Atgavęs jėgas 

žmogus po kiek laiko keliauja toliau, prieš tai nepamiršęs palikti trobelėje dal  savo atsargų, kaip 

prieš tai padarė kitas, visai nepaž stamas jam žmogus. 

Tai ne tik gražus paprotys. Tai – vienas ryškiausių altruizmo, žmogiškumo, meilės 

artimui pavyzdžių, kuriuo vertėtų sekti visiems ir visada. Atrandant, kuriant, tiesiog gyvenant… 

Iš tikrųjų, sunku pervertinti žinių (arba, kaip dabar madinga sakyti, informacijos), mums 

paliktų m sų pirmtakų, svarbą. Tyrinėdami, apmąstydami, vertindami jas kaip žilą arba tik 

vakarykštę istoriją, mes beveik visada surandame teisingus atsakymus  daugel  mums r pimų 

dabarties klausimų, darome kur kas mažiau klaidų modeliuodami savo ateit . 

Tačiau, naudodamiesi kažkieno r pestingai paliktu dvasinio ir protinio maisto daviniu, 

privalome nepamiršti pasir pinti tais, kurie ateis po m sų, palikti jiems kuo daugiau – ne, ne 

pasakų ir padavimų – o tikros tiesos gabalėlių. M sų ainiai, ko gero, b dami daug pranašesni už 

mus, patys surinks iš jų maksimaliai teisingai atspindinčią m sų gyvenimą mozaiką. 

Todėl, dirbdami nelengvą, nenutr kstamą darbą – užtikrinti savo krašto žmonių saugumą, 

jų teises ir laisves, spręsdami daugel  sudėtingų kasdienių problemų, vis dėlto bandome rasti 

laiko ir tam, kad po kruopelytę surinktume ir išsaugotume ateities kartoms m sų veiklos tikrai 

didingos epochos metu liudijimus. 

Todėl parengėme jums, mieli skaitytojai, šią knygą – pirmąją iš numatytos serijos,– 

pasakojančią apie pagrindines naujausiosios Lietuvos policijos istorijos gaires, apie šios svarbios 

valstybės institucijos veiklą vairiais laikotarpiais, apie žmones, vadinamus angelais sargais, jų 

darbą, gyvenimą, likimus… 

Tai nėra sausas, kategoriškas istorijos vadovėlis. Tai nėra išsami, siauram mokslininkų ar 

specialistų ratui skirta monografija. Verčiausiai tai tik beletrizuota Lietuvos policijos metraščio 

dalis, dokumentinė apybraiža, savotiškas žanrų mišinys, siekiantis vienintelio tikslo – b ti 

domiu kuo didesniam žmonių skaičiui. Tai tiesiog Lietuvos policijos kronikos… 

Si lydami šią knygą j sų dėmesiui tikimės, kad kiekvienas ras joje tai, ko ieško: policijos 

veteranas – keliančius nostalgijos bangas puslapius, b simasis policininkas – „špargalkęį 

kursiniam darbui, o tolimas nuo teisėsaugos problemų, tačiau žingeidus skaitytojas – kai kuriuos 

atsakymus  pat  domiausią klausimą „kaip tai buvoį… 
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Kažkas yra šmaikščiai pasakęs: „Istorikai, negadinkite legendų savo faktais!į Iš tiesų, 

istorija, kaip ir bet kuris kitas mokslas, pripaž sta tik patikrintus faktus,– autentiškus 

dokumentus, nuotraukas. Šioje knygoje rasite nemažai tokių dokumentų ir trumpų jų komentarų, 

paaiškinimų. O jau vertinimai – istorikų, politologų, teisės specialistų prerogatyva. 

Tačiau šalia dokumentinių liudijimų, sąmoningai nusižengdami griežtiems mokslinio 

tyrimo reikalavimams, si lome skaitytojams ir aprašomų vykių kai kurių dalyvių gyvus 

prisiminimus, ištraukas iš anų laikų spaudos, nutikimus, geriausiai charakterizuojančius vieną ar 

kitą asmen , suvaidinus  tam tikrą vaidmen  policijos istorijos kryžkelėse bei vingiuose. 

Suprantama, tokius dalykus reikėtų vertinti atsargiau, kritiškiau, per juos pateikiančių subjektų 

prizmę,– juk žmogaus atmintis nelabai patikimas šaltinis, kiekvienam iš m sų b dinga kažką 

primiršti, sumaišyti. Užtat tokie dalykai – ryškesnis potėpis m sų praeities paveiksle ir, kas taip 

pat svarbu, veiksminga priemonė nuo nuobodulio… 

Ir dar. 

Istoriją rašo ne vienas žmogus ir net ne autorių kolektyvas. Istoriją kuriame mes visi, 

tempdami kiekvienas savo šiaudel   bendrą skruzdėlyną. Todėl b sime tik dėkingi skaitytojams, 

galintiems pataisyti, papildyti Lietuvos policijos metrašt  jų turimais dokumentais, atsiminimais.  

To reikia mums visiems. 

To reikia m sų ainiams… 

 

Pagarbiai 

 

Lietuvos policijos 

generalinis komisaras                                                        Vytautas Grigaravičius 
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1988. KRYŽKEL  

 

 

Taip jau yra, kad tam tikrų vykių bendraamžiai, nors ir b dami jų tiesioginiai liudytojai, 

negali, nepajėg s iki galo suvokti jų tikrosios istorinės prasmės. Ši galimybė paprastai 

suteikiama ateities istorikams, kurie, nesupančioti politinių, moralinių, klaninių, žinybinių ir 

kitokių paži rų, asmeninių simpatijų ir antipatijų, geba ramiai, nešališkai analizuoti faktus, 

tikrinti juos pagal vairius šaltinius ir tik po to kabinti etiketes ant ištirtų eksponatų. 

Tam tikras sąlygiškumas neišvengiamas ir renkant šiuos „eksponatusį ateičiai, bent 

apytiksliai nubrėžiant „kasinėjimųį ribas. 

Pavyzdžiui, rengiantis išleisti šią knygą buvo nemažai diskutuota apie tai, kok  laikotarp , 

kuriuos metus laikyti Lietuvos policijos naujausiosios istorijos pradžia, atskaitos tašku? Juk tam 

nėra griežtai pagr stų, konkrečių mokslininkų rekomendacijų. Iš vienos pusės, kalbant b tent 

apie policiją, b tų nat ralu laikyti tokiu atskaitos tašku 1990 metų gruodžio 11 dieną, t.y. datą, 

kada Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė Policijos statymą. 

Bet tokiu atveju dėsningai kyla klausimų: o iš kur gi atsirado toji policija, kaip ji buvo 

kuriama, koks kelias nueitas iki jos atsiradimo, kokia viso to kaina? Galų gale, ką reiškia 

„policijaį? Juk, pirmiausia, tai ne viena iš valstybės institucijų, o gyvi žmonės, kurie neiškrito iš 

Mėnulio naujomis uniformomis ir, kas svarbiausia, naujai mąstydami… 

Tačiau, tiesą pasakius, nelabai tinka ir 1985-ieji. Taip, šiais metais vyko kažkas neregėta 

– Tarybų Sąjungos Komunistų partijos Centro Komiteto (TSKP CK) pirmuoju sekretoriumi, 

faktiškai, vienos iš dviejų supervalstybių valdovu tapo palyginti jaunas, energingas, 

demokratiškai mąstantis Michailas Gorbačiovas ir b tent jo pradėtas persitvarkymo 

(„perestroikosį), viešumo ir visuomenės demokratizacijos procesas lėmė globalinius viso 

pasaulio pakitimus, kurių grandinėje – ir Lietuvos iškovota nepriklausomybė. Tačiau pirmieji 

trys persitvarkymo metai, nors ir labai dom s tiek bendrosios, tiek politinės istorijos prasme, 

nėra bent kiek ryšk s Lietuvos teisėsaugai, vykdžiusiai, kaip ir visais laikais, savo pagrindinę 

funkciją – kovoti su nusikaltėliais ir sergėti viešąją tvarką (apie milicijos kaip „ginkluoto partijos 

b rioį vaidmen  – kiek vėliau). 

Tad kodėl 1988-ieji?.. 

Turb t daugelis žmonių, gerai prisimenančių tuos laikus, vykusius Lietuvoje politinius, 

ekonominius, socialinius ir kitokius pokyčius, sutiks, kad b tent 1988 metais vyko esminis l žis, 

kai kiekvienam mąstančiajam jau buvo visiškai aišku, jog Lietuvos išsilaisvinimo procesas tapo 

negr žtamu ir tiek dešimtmečių laukta nepriklausomybė – tik laiko klausimas. Sąj džio, 
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„žaliųjųį, daug radikalesnių Lietuvos laisvės lygos bei „jaunalietuviųį veikla, ekologiniai 

protesto žygiai, vis drąsiau keliamos trispalvės, arši respublikos inteligentijos kova už Kuršių 

neriją, už lietuvių kalbą… Visa tai galėjo baigtis arba juodžiausia reakcija, arba tuo, kuo ir 

baigėsi – iškovota Lietuvos laisve. Žinoma, ir pirmuoju atveju vargu ar kam nors b tų pavykę 

sustabdyti pačios istorijos eigą, tačiau nukeltos ilgesniam laikui nepriklausomybės kaina b tų 

daug brangesnė. 

Visuomenės istorijos raidą veikia daug pačių vairiausių vektorių. Šia prasme vienas 

pagrindinių vaidmenų minimu laikotarpiu tenka vidaus reikalų sistemai, konkrečiai milicijai 

(policijai). Faktiškai šis vaidmuo užleidžia pozicijas tik tokiems faktoriams, kaip pačios tautos 

savimonė, politinės valdžios išmintingumas ir tarptautinė opinija. Tai nesunku paaiškinti: 

sustabdyti aukščiau minėtus procesus manoma tik represijomis, naudojant ginkluotą jėgą. 

Tuomet Lietuvoje buvo dvi tokios jėgos – TSRS kariuomenė ir milicija. Ir jeigu dėl kariškių 

užimamų nedviprasmiškai proimperinių pozicijų abejonių nebuvo, milicijos klausimas vis tik 

buvo atviras: skirtingai nei atvykę iš visų TSRS kraštų kariškiai, didžioji dauguma vidaus reikalų 

sistemos darbuotojų – lietuviai, mylintys savo tėvynę, užaugę savoje žemėje… Su kuo gi jie bus, 

kok  kelią pasirinks? 

Ne mažiau svarbus kitas aspektas. Kariuomenė – viso labo akla, nors ir milžiniška, jėga, 

sugebanti daugiau ar mažiau sėkmingai veikti prieš aiškų, matomą priešą. Visai kas kita – 

milicija, sukaupusi didžiulę operatyvinės informacijos bazę, disponuojanti nuosavu duomenų 

apie asmenis banku, turinti slaptų bendradarbių (informatorių) tinklą praktiškai visose šalies 

gyvenimo sferose, pajėgi suduoti „taškiniusį, t.y. pačius taikliausius ir skaudžiausius sm gius. 

Ne atsitiktinai 1990-1991 metais Lietuvoje vyko nuožmi politinė kova už vidaus reikalų sistemą, 

ne atsitiktinai visi kariškių ketinimai imtis jiems neb dingų funkcijų – nuo bėgančių iš TSRS 

kariuomenės jaunuolių gaudymo iki patruliavimo šalies miestų gatvėse – sprogo it muilo 

burbulas. Be milicijos pagalbos visų šių pastangų rezultatas buvo lygus nuliui. Toliau pateikiami 

dokumentai liudija, kokia reikšmė buvo suteikiama Lietuvos vidaus reikalų sistemos 

apsisprendimui ir kiek takos tai turėjo šalies nepriklausomybės tvirtinimui. 

Taigi, 1988-ieji… 

Trumpas ekskursas  netolimą praeit  padeda prisiminti, kad tai buvo kone labiausiai 

politizuoti metai (iki nepriklausomybės atk rimo). Sąj džio suk rimas 1988 m. birželio 3 d., 

LLL bei kitų organizacijų ir judėjimų išėjimas iš pogrindžio atspindėjo situaciją, susiklosčiusią 

pačiose partinės ir tarybinės valdžios virš nėse. Iš tikrųjų tai buvo valdžios paralyžius, kur  

pirmiausia lėmė Maskvos elgesys. M.Gorbačiovas, daugiausia r pindamasis savo tarptautiniu 

vaizdžiu, nenorėjo (ir, kaip parodė tolesni vykiai) nebegalėjo sustabdyti demokratizacijos, 
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visuomenės laisvėjimo lavinos. Vietos valdžia kur kas geriau jautė, kurlink einama ir kuo tai 

gresia tiek jai pačiai, tiek jos patronams Kremliuje, tačiau be aiškios Maskvos komandos 

niekuomet nedr stų imtis drastiškų priemonių, ypač po skaudžių Karabacho pamokų. Tai buvo 

laukimas: kol centras leidžia – galima flirtuoti su tauta, lieps užsukti varžtus – kariuomenei, 

milicijai, saugumui, prokurat rai ir teismams iškart bus duota komanda „fas!į 

Pasinaudodamos priverstiniu valdžios lojalumu, demokratinės jėgos veikė vis drąsiau, 

bemat užpildydamos politin  vakuumą. Nepriklausomybės atk rimo vizija (kuri ir šiaip niekados 

nebuvo išnykusi iš tautos sąmonės) staiga tapo labai reali, lemiamam žingsniui jau tada buvo 

paruošta puiki dirva – atsibudusi, tapusi kaip reta vieninga tauta suvokė besanti klasikinėje 

revoliucinėje situacijoje, kai „virš nės nebegalėjo valdyti, kaip anksčiau, o apačios nebenorėjo 

gyventi, kaip anksčiauį. 

Tą situaciją aštrino ir TSRS ekonomika, merdėjusi ir iki tol, o nuo 1988 m. atsid rusi 

visiškoje aklavietėje. Iš vienos pusės – tarybinės planinės ekonomikos skurdas: kasdien vis 

tuštėjančios parduotuvių lentynos, gėdingos eilės prie „šnapsynųį, totalinis deficitas, spekuliantų 

siautėjimas, nusikalstamumo augimas. Iš kitos – daug patrauklesnis kapitalizmo (kol kas dar 

laukinio) snukutis: kooperatyvų ir individualių verslo monių veikla, galimybė savo galva ir 

rankomis neblogai užsidirbti, keliauti po pasaul , per laisvus rinkimus takoti šalies politin  

gyvenimą, statymus ir t.t. 

Viena didžiausių „perestroikosį karščio problemų tapo vis gilėjantis teisinis nihilizmas. 

Savaime suprantama, jog atsiradus naujos politikos bei rinkos ekonomikos užuomazgoms sena 

tarybinė teisė,– tiek administracinė- kinė, tiek baudžiamoji,– nebegalėjo adekvačiai atspindėti 

gyvenimo realijų. Prabilus apie pagarbą žmogaus teisėms kaip b tiną teisinės valstybės pagrindą, 

buvo nebe manoma taikyti kai kurias baudžiamojo bei baudžiamojo proceso kodekso normas. 

Pavyzdžiui, aiškiu nonsensu tapo mirties bausmės taikymas (ir, kas svarbiausia, vykdymas) už 

ekonominius nusikaltimus; ž tb t reikėjo perži rėti visos eilės nusikaltimų ir teisės pažeidimų 

juridin  vertinimą, atsisakyti pasenusių sąvokų ir vesti kitas, atitinkančias padaromas veikas ir 

pan. Teisinio vertinimo laukė visiškai naujos nusikaltimų r šys, su kuriomis teisėsaugai 

anksčiau neteko susidurti,– tokios, kaip turto prievartavimas, žmonių pagrobimas reikalaujant 

išpirkos, finansiniai nusikaltimai. 

Šie nusikaltimai atsirado iš karto, vos pasikeitus ekonominiams subjektų santykiams. 

Niekam nebuvo paslaptis, kad „šešėlinė ekonomikaį egzistavo, o kai kur net klestėjo ir 

tarybiniais laikais. Tačiau tai buvo gana uždara sfera, kurioje sukosi milžiniški pinigai, todėl ji 

buvo akylai priži rima partinių, tarybinių ir jėgos strukt rų atstovų, turinčių tam tikrą pajų ir 

besidalijančių juo su dar aukščiau stovinčiais bosais. Išskyrus retas išimtis, grynas kriminalas 
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nebuvo prileidžiamas prie šio lovio, nusikaltėliai paprastai darbavosi tradicinių „amatųį srityse. 

Tačiau nusikalstamas pasaulis, nesupančiotas jokių rašytinių normų bei griozdiškų sprendimų 

priėmimo ir vykdymo strukt rų, nepripaž stantis valstybinių, tautinių, religinių ribų, kaip 

taisyklė, visuomet daug greičiau reaguoja  bet kokius gyvenimo pokyčius, sėkmingai siekdamas 

kuo didesnės naudos sau, savo „obščiakuiį. Bet kur, bet kada ir bet kokiomis priemonėmis.  

Realią M.Gorbačiovo pradėto persitvarkymo naudą vieni iš pirmųjų pamatė nusikalstamo 

pasaulio atstovai. Išėjusių iš pogrindžio energingų, sumanių kooperatininkų, individualių 

verslininkų susižeriami dividendai buvo tiesiog pasakiški – visuotinio deficito sąlygomis bet 

kokia veikla, ypač susijusi su plataus vartojimo prekių gamyba, viešuoju maitinimu 

(nepamirškime nuolatinių eilių  bet kok  restoraną ar kavinę) duodavo milžinišką pelną. Tačiau 

valstybė nebuvo nei moraliai, nei fiziškai pasiruošusi apskaičiuoti ir deramai apmokestinti tą 

pelną, nukreipti šimtus milijonų, o gal net milijardus rublių  biudžetą. Naudodamiesi statymo 

spragomis, naujieji nuvorišai dygo it grybai po lietaus. Tuomet to, ko nesugebėjo valstybė, ėmėsi 

nusikaltėliai. Juoba jų ankstesni varžovai baltomis apykaklėmis paties gyvenimo buvo nustumti  

šal  arba patys skubėjo užimti nišą verslo sferoje, legalizuodami sukauptus iš „šešėlinės 

ekonomikosį globos kapitalus. 

Pirminės turto prievartavimo, arba, populiariau, reketo formos buvo daugiau nei 

primityvios: mokėk „už apsaugąį arba bus blogai. „Blogaiį reiškė grasinimus kooperatininkui 

arba jo artimiesiems, fizin  susidorojimą, kankinimus, turto sunaikinimą ir t.t. Ši nusikaltimo 

r šis buvo gana plačiai paplitusi tiek visoje TSRS, tiek Lietuvoje. Pasakyti, kad teisėsauga buvo 

visiškai bejėgė, pasyvi vykių stebėtoja, b tų netiesa – ir tuomet milicijos operatyvinės tarnybos 

galėjo pakankamai efektyviai kovoti su turto prievartautojais. Tačiau konkret s rezultatai 

nedžiugino dėl kitokių priežasčių. Mat, padėt  labiausiai komplikavo tai, jog bauginami verslo 

pradininkai anaiptol neskubėjo kreiptis pagalbos  miliciją, pagr stai manydami, kad tokiu atveju 

nat raliai kils kitų klausimų, pavyzdžiui, apie prarandamo turto kilmę ir nesumokėtus mokesčius. 

Tik vėliau, keičiant laukin  kapitalizmą labiau civilizuotomis formomis, kova su reketu tapo daug 

efektingesnė. Bet atitinkamai pasikeitė ir pats reketas: vietoj lituoklio arba kaitinto lygintuvo 

nusikaltėliai ėmė si lyti verslininkams „ darbintiį monėse savo žmones, pradėjo steigti saugos 

kooperatyvus, fiktyvias mones ir pan., o ilgainiui apskritai sumojo, kad daug saugiau patiems 

imtis legalaus verslo nei „melžtiį kitus, nuolat rizikuojant patekti už grotų. Juo labiau, kad  

raumeningus, bet ribotus pirmosios bangos nusikaltėlius keitė kiti, daug pagarbiau vertinantys 

išsimokslinimo privalumus… Be to, b tent 1987-1988 metais suvešėjo ypač pavojingas grupinis 

nusikalstamumas, vis labiau gaunantis organizuotumo bruožų. Panašių apraiškų TSRS mastu 

pastebėta ir anksčiau, tačiau tais metais dar buvo vengiama vartoti pat  terminą „organizuotas 
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nusikalstamumasį, kuris galėjo reikštis bet kur, tik ne išsivysčiusiojo socializmo citadelėje. 

Nusikaltėliai b rėsi vairiais pagrindais: teritoriniu, amžiaus, profesiniu. Pavyzdžiui, nemažai itin 

pavojingų, stiprių, gerai strukt rizuotų „brigadųį organizavo buvę sportininkai, pirmiausia 

kovinių šakų atstovai: boksininkai, imtynininkai, karatistai ir pan. Bet problemų teisėsaugai, 

pirmiausia vidaus reikalų sistemai pakako ir  be šitų naujovių, nes tradicinio nusikalstamumo 

fonas, savo ruožtu,  taip pat sėkmingai blogėjo… 

Alvydas Sadeckas (1988 m.– VRM 6-ojo skyriaus viršininkas): 

„Dar 1985 ar 1986 metais gavome TSRS VRM sakymą dėl kovos su pavojingomis 

grupinio nusikalstamumo apraiškomis. Faktiškai buvo kalbama apie organizuotą 

nusikalstamumą, tačiau tada dar nenorėjo garsiai j  vardyti. Pirmiausia tai lietė mano 

vadovaujamą Kriminalinės paieškos valdybos 3-ąj  skyrių, nes būtent mes tyrėme nusikalstamų 

grupių veiklą, vykdėme operatyvin  darbą, pas mus (ir iš dalies Kovos su socialistinės 

nuosavybės grobstymais valdyboje) buvo koncentruojama visa medžiaga. Todėl galiu drąsiai 

teigti, jog tiek mes, tiek VRM vadovybė – S.Lisauskas, M.Misiukonis – jau matėme šią problemą, 

buvome pasiruošę ją spręstiį. 

 

 

Vidaus reikalų ministras generolas leitenantas S.Lisauskas (antras iš kairės) pristato 

vieną iš savo „kūdikių“ – Odorologijos laboratoriją. 
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Teisėsauga – kiek mažesnis valstybės modelis, tiksliai atspindintis visus tam tikros 

visuomenės formacijos ypatumus. Todėl nat ralu, kad ir vidaus reikalų sistema, milicija sirgo 

tomis pačiomis ligomis, kaip ir visa šalis. Jai taip pat buvo b dingi ir pasimetimas, ir permainų 

azartas, ir bejėgiškumo jausmas, ir pernelyg miglotos ateities baimė, ir nusivylimas senomis 

moralės bei dorovės vertybėmis… Tuos laikus taikliai apib dina pirmasis Lietuvos policijos 

generalinis komisaras Petras Liubertas: 

„Tų metų vykiai kiekvienam iš mūsų buvo tarsi takoskyra,– su kuo tu? Aš taip pat 

vertinau viską per savo pasaulėžiūros prizmę. Apsispręsti tikrai nebuvo lengva, nes, kaip ten 

bebūtų, gimiau jau šitoje valstybėje, baigiau mokslus, susiformavau, padariau šiokią tokią 

karjerą, galų gale, buvau persmelktas tam tikros ideologijos… Tad prasidėję tais metais 

procesai privertė rimtai susimąstyti, vertinti ne tik pačius vykius, bet ir visą savo gyvenimą, 

pabandyti nubraukti dvidešimt metų sąmoningos praeities, numatyti ateit  kad ir dešimčiai 

metų… 

Sluoksniavosi ne tik visuomenė, tas sluoksniavimasis vyko pačiame žmoguje. 

Prisiminkime tuos 1988-uosius: vieni (Sąjūdis, ekologinių žygių dalyviai) atvirai lakstė po 

Lietuvą si trispalvėmis, kiti norėjo ir toliau eiti su Lenino atvaizdu, treti laukė, kuo visa tai 

pasibaigs, kur pakryps vykių raida. Vidaus reikalų sistema buvo tiksli tokio visuomenės 

pasidalijimo projekcija, kiekvienas turėjo apsispręsti patsį. 

Regis, ta ir buvo pagrindinė tarybinės praeities apologetų bėda, kad jie  viską, taip pat ir  

miliciją, ži rėjo kaip  bedvas , iš vieno žodžio pakl stant  TSKP valiai mechanizmą, 

„ginkluotąj  partijos b r į, pamiršdami, jog b r  sudaro atskiri kariai, žmonės. Kiekvienas – su 

savo mąstymu, pasaulėži ra, sitikinimais, idealais, orientyrais. Be abejo, iki tam tikro laiko visa 

tai miegojo letargo miegu, tačiau b tų didelė neteisybė vaizduoti milicijos darbuotojus tik 

vykdančiais svetimą valią zombiais pilkais mundurais. Tuomet visus, išskyrus nebent 

pasišventusius revoliucinei kovai disidentus, reikėtų vadinti zombiais: ir k rusius ugningas eiles 

poetus; ir dailininkus, piešusius transparantus su komunizmo vadukų atvaizdais; ir paprastus 

darbininkus, nešusius šiuos transparantus priverstinėse demonstracijose… 

1988 metai Lietuvos milicijai buvo sudėtingi visais aspektais. Be prastų r pesčių vidaus 

reikalų sistemą užgulė naujų, iki tol neb dingų funkcijų našta: nesiliaujantys mitingai, 

demonstracijos, piketai, eisenos, kitokios akcijos – tiek sankcionuotos, tiek nesankcionuotos. 

„Pirmąja kregžduteį tapo dar 1987 m. rugpj čio 23 d. (Molotovo-Ribentropo pakto metinės) 

žinomos disidentės N.Sad naitės akcija, surengta Vilniuje, prie A.Mickevičiaus paminklo. Tuo 

metu niekas negalėjo sivaizduoti, su kokiu visuomenės aktyvumu, su kokiais išbandymais  

susidurs po metų. Bet, kaip minėjome, r pesčių milicijai pakako ir be politikos. 
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Puikiai suprasdami, kad sausa statistika – geriausias b das užmigdyti bet kokią auditoriją, 

vis dėlto si lome skaitytojų dėmesiui kadaise slaptą dokumentą, be kurio b tų sunkoka 

sivaizduoti tų laikų Lietuvos kriminogeninę b klę. (Prieš tai, suprantama, perspėjame 

kalbininkus ir visus lietuvių kalbos sergėtojus, jog tiek šio, tiek visų kitų dokumentų kalbą 

autentiškumo sumetimais palikome netaisytą). 

 

„Trumpas operatyvinės padėties 1988 m. vertinimasį: 
 

„Praėjusius 1988 metus charakterizuoja žymus operatyvinės padėties respublikoje 

blogėjimas. 

Lyginant su 1987 metais, 1988-siais bendras užregistruotų nusikaltimų skaičius –21 337 

išaugo 1 300, arba 6,5 proc. (palyginimui: 2002 m. šalyje buvo užregistruoti 72 646 

nusikaltimai,- aut.); iš jų sunkių nusikaltimų (2 333) – 135, arba 6,1 proc. Nusikalstamumo lygis 

(skaičiuojant 10 t kst. gyventojų) išaugo nuo 55,9 iki 58,7 nusikaltimo. 

Bendro užregistruotų nusikaltimų augimą visiškai lėmė nusikaltimų pagal kriminalinę 

paiešką augimas – nuo 12 137 (1987 m.) iki 14 552 (1988 m.), arba 19,9 proc., t.y. beveik du 

trečdaliai visų nusikaltimų – kriminaliniai. Taip pat ženkliai padaugėjo ir sunkių nusikaltimų 

pagal kriminalinę paiešką – 10,6 proc. 

Ypatingai nusikalstamumo augimas pastebimas Kaune (+768 arba 46,6 proc.), Vilniuje 

(+732 arba 30,6 proc.), Klaipėdoje (+191 arba 24,1 proc.), Šiauliuose (+157 arba29,6 proc.), 

Panevėžyje (+47 arba 16,3 proc.), Kapsuke (+43 arba 28,5 proc.). 

Labiausiai nusikaltimų skaičius išaugo ir Jonavos, Kauno, Panevėžio< Raseinių, Tauragės, 

Trakų rajonuose. 

1988 metams yra b dinga tai, jog ypač išaugo turtinių nusikaltimų skaičius, t.y. padaugėjo 

valstybinio bei visuomeninio turto vagysčių (+163 arba 10,9 proc.). Iš jų prekybos monėse – 52 

arba 12 proc., asmeninio piliečių turto – 1 996 arba 35,1 proc. Daugiausia asmeninio turto 

vagysčių padaryta Kaune (67,8 proc. visų vagysčių), Šiauliuose (43,4 proc.), Panevėžyje (77,0 

proc.), Alytuje (66,7 proc.), Biržų (82,5 proc.) bei Trakų (73,7 proc.) rajonuose. 

Išaiškintų nusikaltimų, kuriuos padarė neblaiv s asmenys, skaičius pasiekė 2 629, t.y. 

išaugo 32,2 proc. 

Viešose vietose padarytų nusikaltimų padaugėjo 5,6 proc., iš jų gatvėse, aikštėse, parkuose 

bei skveruose – 38,6 proc. Vilniuje gatvės nusikaltimai sudarė beveik trečdal  tokių nusikaltimų, 

Klaipėdoje – ketvirtadal , Panevėžyje – penktadal . 
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28,0 proc. išaiškintų pagal kriminalinę paiešką nusikaltimų sudarė nusikaltimai, padaryti 

anksčiau teistų asmenų (recidyvai). Daugiausia tokių nusikaltimų padaryta Šiauliuose, Kaune, 

Klaipėdoje, Panevėžyje bei Druskininkuose. 

Grupiniai nusikaltimai labiausiai b dingi Vilniaus (25,3 proc. išaiškintų kriminalinių 

nusikaltimų), Kauno (30,4 proc.), Panevėžio (30,2 proc.) ir Šiaulių (29,7 proc.) miestams, taip 

pat Panevėžio, Vilkaviškio, Trakų, Šalčininkų, Švenčionių bei Varėnos rajonams.  

Kas penktą nusikaltimą pagal kriminalinę paiešką 1988 metais padarė nepilnamečiai (1 733 

arba 21,3 proc.). Daug tokių nusikaltimų lieka neišaiškinti (30,2 proc.). 

Valstybinio bei visuomeninio turto vagysčių neišaiškinta 48,0 proc., iš jų prekybos 

objektuose – 46,0 proc., asmeninio turto – 52,0 proc., iš jų transporto priemonių – 58,7 proc. 

Viena iš priežasčių – silpnos operatyvinės pozicijos. 

Jeigu 1987 m. spec. aparato (agent ros,- aut.) pagalba buvo išaiškinta 3 811 nusikaltimų, 

tai 1988 m. (pagal baigtas baudžiamąsias bylas) – 2 133. 

Pastebimai pablogėjo Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymais (KSNG) padalinių 

darbas. Išaiškintų grobimų (išeikvojant, pasisavinant turtą arba piktnaudžiaujant tarnybine 

padėtimi) sumažėjo 32,0 proc., iš jų grobimų stambiu ir ypač stambiu mastu – 45,2 proc., 

spekuliacijos atvejų – 2,2 proc., kyšininkavimo atvejų – 59,4 proc. mažiau nei 1987 m. 

Respublikoje buvo imtasi veiksmingų priemonių kovojant su girtavimu, alkoholizmu bei 

naminės gamyba. Padidėjo profilaktikos priemonių efektyvumas. Asmenų, kurių atžvilgiu buvo 

taikytos administracinio poveikio priemonės dėl alkoholio vartojimo arba pasirodymo 

neblaiviems viešose vietose, skaičius sumažėjo nuo 94 814 (1987 m.) iki 85 727 (1988 m.), arba 

9,6 proc. Atitinkamai sumažėjo asmenų, patalpintų  med. blaivyklą, bei asmenų, nukreiptų 

priverstiniam gydymui  gydymo ir darbo profilaktoriumus, skaičius. 

Tačiau 1988 m. (lyginant su 1987-siais) 46,5 proc. išaugo asmenų, patrauktų 

administracinėn atsakomybėn už naminės gaminimą, laikymą bei realizavimą, skaičius. 1988 m. 

paimta 19 725 litrų (1987 m.- 23 888) naminės bei kitų namų gamybos alkoholinių gėrimų, 

naminės varymo aparatų paimta 8 336 (1987 m.- 2 412). 

Nepasiekta teigiamų rezultatų vidaus reikalų organams užtikrinant eismo saugumą. 

Auto vykių skaičius padidėjo nuo 4 287 – 1987 m. iki 4 778 – 1988-siais, arba 11,5 proc. 

Žuvusiųjų skaičius išaugo 22,8 proc. (nuo 623 iki 765), sužeistųjų – 12,7 proc. (nuo 4 690 iki 5 

285), dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 12,1 proc. 

Teisėtumo pažeidimų skaičius išaugo nuo 86 (1987 m.) iki 118 (1988 m.), arba 27,1 proc. 

Nuo 1986 m. mažėja pareig nų, patrauktų baudžiamojon atsakomybėn dėl padarytų vairių 

nusikaltimų. 1986 m. tokių atvejų buvo 35, 1987 m.- 18, 1988 m.- 8. Socialistinio teisėtumo 
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pažeidimų respublikos vidurkis (100 atestuotų pareig nų) sudaro 0,92 proc. Tačiau 41,8 miestų 

bei rajonų vidaus reikalų skyrių pažeidimų lygis viršija vidurk . Ypač nepalanki situacija Kauno 

m. Lenino rajono, taip pat Švenčionių, Vilkaviškio, Šakių, Kretingos, Molėtų, Šiaulių rajonų 

vidaus reikalų skyriuose. 

Teisėtumo pažeidimų strukt ra byloja, jog 51,7 proc. tokių pažeidimų padaryta milicijos 

darbuotojams gaunant piliečių pranešimus apie padarytus nusikaltimus. Pastebimai padaugėjo 

neteisėto piliečių pristatymo  vidaus reikalų organus atvejų (1987 m.- 0, 1988 m.- 11), 

Baudžiamojo proceso kodekso normų pažeidimo (nuo 12 iki 20), netarnybinių ryšių su 

nuteistaisiais bei sulaikytaisiais (nuo 8 iki 16). 

Absoliut s bei reliatyv s rodikliai byloja, kad, kaip ir anksčiau, statymo reikalavimus 

dažniausiai pažeidinėja kriminalinės paieškos pareig nai (5,1 proc.), apylinkės inspektoriai (2,2 

proc.), tardytojai (1,8 proc.), KSNG (1,7 proc.) bei pataisos reikalų staigų darbuotojai (1,0 

proc.). 

B tina pažymėti, jog 52 atvejais (44 proc.) teisėtumo pažeidimus respublikos vidaus 

reikalų organuose padarė komunistai ir komjaunuoliai. 

Už vairius pažeidimus drausminėn atsakomybėn 1988 m. patraukti 1 229  milicijos 

darbuotojai (1987 m.- 1 535). 

1988 m. dėl vidaus reikalų organų darbuotojų kaltės vyko 79 autoavarijos, dėl kurių žuvo 

20 ir sužeisti 94 asmenys (tarp jų žuvo 12 ir sužeisti 47 darbuotojai). 

1989 m. sausio 1 d. vadovaujančios bei eilinės sudėties nekomplektas respublikoje sudarė 

3,3 proc. 

Tarp visų vidaus reikalų sistemos darbuotojų 27,6 proc. sudaro TSKP nariai bei kandidatai 

 TSKP narius, 24,6 proc. – komjaunuoliai. 

1988 m. iš viso  vidaus reikalų organus priimti 1 064 žmonės, atleisti 835 (0,7 proc. 

daugiau nei 1987 m.). Iš jų dėl neigiamų motyvų atleista 44,7 proc. (iš viso tuo metu Lietuvos 

vidaus reikalų sistemoje buvo apie 7,4 tūkst. darbuotojų,- aut.). 

Pagrindinės tautybės kadrai sudaro 69,7 proc. 

 

Lietuvos TSR VRM Organizacinis inspekcinis skyriusį.1
 

 

Dokumentas iškalbingas ir ypatingų komentarų lyg ir nereikalauja. Galima nebent 

paminėti, kad dabar, 2004-siais, tas „žymus operatyvinės padėties blogėjimasį atrodo kiek 

naiviai, bet kartu reikėtų pabrėžti ir tai, jog tada, po dešimtmečių tvirto,  kraują augusio  

                                                
1
 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 284 
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stabilumo, toks staigus nusikaltimų skaičiaus didėjimas kėlė teisėsaugai rimtą nerimą. 

Suprantama, lyginti 1988-ųjų ir 2004-ųjų statistiką mažų mažiausia neprofesionalu: didesnio 

efekto vardan b tų galima palyginti šiandieną su Vytauto Didžiojo laikais. Tačiau kai kurių 

pozicijų lyginamasis svoris leidžia sivaizduoti tikrąją padėt . Pavyzdžiui, pažymoje teigiama, 

jog 1988 m. iš tarnybos vidaus reikalų organuose neigiamais motyvais atleista apie 400 

darbuotojų. Šis skaičius puikiai iliustruoja vidaus reikalų sistemos darbuotojų drausmės b klę, 

nors neišaiškina pačių „neigiamų motyvųį, tarp kurių vyravo pareig nų girtavimas, dėl jų kaltės 

padarytos autoavarijos, piktnaudžiavimas tarnyba. Jokiu b du nepateisinant šių reiškinių, galima 

iš dalies paaiškinti juos mažais, neatitinkančiais darbo sąlygų milicininkų atlyginimais, taip pat 

nuolatiniu moraliniu visuomenės spaudimu, katastrofiškai krentančiu pasitikėjimu milicija (dabar 

pasakytų „reitinguį), nerimu dėl ateities. 

Prisimena buvęs Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis: 

„Netvarkos tuomet milicijoje (ne tik Lietuvoje, o visoje Sąjungoje) buvo daug: pareiškimų 

slėpimas, vadinamoji procentomanija, prirašinėjimai… Tiesą sakant, aš ir atėjau  VRM iš LTSR 

Valstybės saugumo komiteto tam, kad iškelčiau viešumon tas negeroves, padėčiau palaipsniui 

apsivalyti nuo panašių N.Ščiolokovo laikų recidyvų. Žmonių pareiškimai turėjo būti kruopščiai 

nagrinėjami, o ne deginami maišais, kaip buvo atsitikę, pavyzdžiui, Kaune, kur du pilnus maišus 

su žmonių pareiškimais apie nusikaltimus, nelaimes paprasčiausiai sudegino, kad nereikėtų tirti. 

Be to, reikėjo pačioje vidaus reikalų sistemoje išaiškinti žmones, vienaip ar kitaip susaistytus 

korupcijos ryšiais su tam tikromis struktūromis, „blataisį prekyboje ir t.t. Taip pat kėlė galvą 

organizuotas nusikalstamumas ir aš, nors formaliai buvau atsakingas už Vilniaus zoną, kartais 

savaitėmis sėdėdavau Kaune. Visai tuometinei mano veiklai labai padėjo tiek ministro 

S.Lisausko, tiek kitų jo pavaduotojų supratimas ir paramaį. 

 

Tarp kitko, vidaus reikalų organų darbuotojų girtavimas kėlė ypatingą Vidaus reikalų 

ministerijos vadovybės susir pinimą. 1989 m. kovo mėnesio VRM kolegijoje Politinio skyriaus 

darbuotojas K.A.Bileišis skaitė pranešimą „Apie TSRS VRM 1987 m. spalio 22 d. sakymo 

Nr.0221 „Dėl rimtų tr kumų kovoje su vidaus reikalų organų asmeninio sąstato girtavimuį 

vykdymą. 

Nekreipdami dėmesio  tai, kad sąstatas galėjo girtauti nebent geležinkelyje, pacituosime 

kelias ištraukas iš šio, pasirodo, tuomet itin aktualaus pranešimo: 

„Tendencijos girtauti (tarp pareig nų) mažėja. 1987 m. buvo užregistruota 250 pažeidimų 

dėl girtavimo tarnyboje arba buityje, o 1988 m. – 201… 
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Per 1987-1988 metus dėl buitinio girtavimo pasekmių nusižudė 9 vidaus reikalų organų 

darbuotojai… 

1986-1988 metais girti pareig nai padarė 64 autoavarijas. Šis rodiklis nuolat auga. Keturi 

pareig nai dėl to buvo nuteisti… 

Ne visada pavyzd  rodo komunistai ir komjaunuoliai. 1987-1988 metais tarnyboje girtavo 

99 TSKP nariai ir 143 VLKJS nariai. Tarp visų antialkoholinio statymo pažeidėjų vidaus reikalų 

sistemoje jie sudaro 53,5 proc.į 

Ką gi, matyt, partija buvo „priešakinis proletariato b rysį ne tik revoliucijų kovose, bet ir 

prie taurelės… 

Tačiau šis deguto šaukštas negalėjo pagadinti visos medaus statinės. Didžioji dauguma 

milicijos darbuotojų net ir labai sunkiomis, nežmoniškų kr vių sąlygomis pasiaukojančiai vykdė 

savo pareigas, neretai susimokėdami už tai savo gyvybe ar sveikata. B tent toks pavyzdys 

vainikavo ir 1988 metų pradžią… 

Vasario 16-17-osios nakt , apie 2 val., Druskininkuose, bandant sulaikyti pavojingų 

nusikaltėlių grupę, ginkluoto susirėmimo metu buvo nušautas Druskininkų m. vidaus reikalų 

skyriaus (VRS) darbuotojas, milicijos leitenantas Viktoras Verbickis, sunkiai sužeistas kartu su 

juo budėjęs milicijos kapitonas Vaclas Biekša, kuris liko gyvas per stebuklą. 

Pabėgę iš vykio vietos nusikaltėliai tą pačią nakt  padarė sunkų kriminalin  nusikaltimą 

Baltarusijos teritorijoje. Nustačius, jog banditai važinėjo „žiguliaisį su Kaliningrado srities 

valstybiniais numeriais, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo Marijono 

Misiukonio sakymu  Kaliningradą išvyko speciali Lietuvos VRM kriminalinės paieškos 

darbuotojų grupė: KPV 2-ojo skyriaus viršininkas papulkininkis Eugenijus Mačiulaitis, 

vyresnysis operatyvinis galiotinis Juozas Rimkevičius ir poskyrio viršininkas Zenonas 

Vaitkevičius. Grupė buvo ginkluota automatais, pistoletais ir snaiperio šautuvu. Jau vasario 21 d. 

kartu su Kaliningrado milicijos pareig nais nusikaltėliai buvo susekti ir sulaikyti. Vienas iš jų, 

A.Markevičius, paėmęs kaitus ir grasinęs juos nužudyti, buvo nušautas lietuvių snaiperio. 

Apie kriminogenin  Lietuvos TSR foną tais metais byloja ir 1989 m. kovo 27 d. VRM 

Organizacinio inspekcinio skyriaus parengta (kriminalinės paieškos valdybos duomenimis) 

slapta pažyma apie kovos su organizuotu nusikalstamumu respublikoje b klę. 

Joje pažymima, kad „operatyvinė situacija 1988 m. ženkliai pablogėjo, taikomos 

priemonės pasirodė nepakankamos. Išaugo bendras nusikaltimų skaičius, padaugėjo nužudymų, 

išžaginimų, plėšimų, vagysčių. 
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Vis didesnę neigiamą taką operatyvinei padėčiai daro aštrėjanti grupinio 

nusikalstamumo problema. 1988 m. kas ketvirtas nusikaltimas pagal kriminalinę paiešką – 

grupinis (pagal baigtas baudžiamąsias bylas). 

Grupinių nusikaltimų augimas pastebimas 24 šalies miestuose ir rajonuose. Per du 1989 

m. mėnesius tokių nusikaltimų augimas sudarė 22,9 proc. Ypač tokių nusikaltimų padaugėjo 

Kaune, Alytuje, Palangoje, Vilniaus, Telšių ir kituose rajonuose. Vis labiau plinta organizuotas ir 

profesionalus nusikaltimas. Pirmiausia organizuotumo elementų pastebima kvalifikuotose 

vagystėse iš butų: kaip taisyklė, tai stambi materialinė žala ir specifinis nukentėjusiųjų statusas. 

Organizuotumas taip pat b dingas transporto priemonių vagystėms, sukčiavimui, azartiniams 

lošimams. Nuo 1986 m. Kauno m. neutralizuotos „Matoį, „Kampoį, „Daktarųį grupuotės. 

Vis aiškesni organizuoto nusikalstamumo kont rai kooperatinės ir individualios darbo 

veiklos sferose. Galimybė greitai neteisėtai pralobti prekybos, tarpininkavimo, viešojo maitinimo 

bei kituose kooperatyvuose ir verčiantis individualia veikla (privat s taksi, darbas repetitoriais ir 

pan.) traukia vairius machinatorius. Tokie „kooperatininkaiį (išeikvotojai, spekuliantai, sukčiai 

ir t.t.) patys pagimdė reketą ir dabar priversti „atsipirktiį stambiomis vienkartinėmis sumomis 

arba nuolat mokėti duoklę reketininkams. Tokių reiškinių pastebima respublikos didmiesčiuose, 

Biržų, Kėdainių, Tauragės, Telšių ir kituose rajonuose. Tokių nusikaltėlių grupėms b dingas 

ž lumas, šaunamojo ginklo naudojimas, padegimai. 

Analizės rezultatai leidžia suformuluoti prielaidą, kad organizuoto nusikalstamumo 

reiškiniai tiesiogiai lėmė kriminogeninę padėt  respublikoje. Operatyviniais duomenimis, 

Vilniaus m. egzistuoja „Vesnuškosį grupė, kurią sudaro buvę sportininkai, jai vadovauja 

Viktoras Polonskis. Grupės nariai kaip priedangą naudoja darbą kooperatyvuose, o iš tikrųjų 

saugo juos. Pastebėta, kad kovo 7 d. ši grupė sostinės Karoliniškių rajone organizavo kovinių 

imtynių pratybas, tam tikslui naudodama lazdas, grandines. Grupė turi gerus ryšius su buvusiais 

sportininkais Maskvoje, Leningrade, Minske, Rygoje, Kaune, ji gana mobili, gali b ti ginkluota. 

Yra duomenų, kad ši grupė ima duoklę iš „Lietuvosį viešbučio muzikantų, bando reketuoti 

„Stikliųį viešojo maitinimo kooperatyvą, garso rašų studiją. Iš operatyvinių duomenų žinoma, 

kad Vilniuje veikia „Aukštuolioį grupė, kariaujanti su Polonskio grupe; Klaipėdoje vyksta ginčai 

dėl takos sferų tarp „Gaidjurgioį ir „Burilianųį grupuočių; Alytuje veikia „Kubėsį grupė, 

Biržuose – „Karveliaiį, Kaune – „Daškiniaiį. 

Remiantis baudžiamųjų bylų analize bei operatyvine informacija, respublikoje egzistuoja 

organizuotos grobikų, kyšininkų, valiutininkų ir spekuliantų grupės. 1988 m. išaiškinti 155 

grupinių grobimų atvejai, iš jų 53 – pasisavinant, išeikvojant arba piktnaudžiaujant tarnybine 
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padėtimi. Padariusių didelę materialinę žalą liaudies nuosavybės grobėjų, kyšininkų, spekuliantų 

grupės išaiškintos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje. 

Organizuoto nusikalstamumo veiklos latentiškumas neleidžia tiksliai nustatyti jo realių 

mastų, tačiau ir turima informacija byloja apie vis didėjant  šio reiškinio pavojų. Tuo pat metu 

VRM, vidaus reikalų organai neturi aparato, sugebančio koordinuoti kriminalinės paieškos, 

KSNG, 7-ojo padalinio pastangas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Ši kova vyksta 

stichiškai, operatyvinė informacija tiriama paviršutiniškai, nesiimama efektyvių organizacinių, 

operatyvinių priemonių, nenaudojami optimal s metodai, trukdantys nusikaltėlių susijungimui.  

Visa tai reikalauja sukurti VRM aparate ir vidaus reikalų organuose specialius padalinius 

kovai su organizuotu nusikalstamumuį2
. 

Apie vieną iš pažymoje paminėtų nusikalstamų grupuočių verta papasakoti išsamiai. Jei 

apie „daktarusį, „daškiniusį ir kitus informacijos žiniasklaidoje nestinga ir šiandien, „Kubėsį 

grupuotė iš Alytaus primiršta nepelnytai. Ji buvo domi (ir, suprantama, itin pavojinga) ne tik 

tuo, kad pasižymėjo aukštu profesionalumu, bet ir tuo, kad grupuotę „dengėį aukštas milicijos 

pareig nas. Beje, šios grupuotės neutralizavimas – pirmoji savarankiška tuomet dar jauno 

operatyvininko V.Grigaravičiaus byla. 

Prisimena Vytautas Grigaravičius: 

„Išėjęs kaip jaunas pareigūnas puikią operatyvinio darbo mokyklą Kaune, turėjau gr žti  

Alytų – sukūriau šeimą, o Kaune neturėjau jokio būsto. Alytuje tyriau automobilių vagystes, 

čigonų daromus nusikaltimus, „prižiūrėjauį Alytaus senamiesčio teritoriją. Dirbdamas netrukus 

pastebėjau, jog Alytuje nemažai vagysčių padaroma labai profesionaliai, pagal tą pat  braižą. 

Pavyzdžiui, pritaikius raktus buvo apvagiami pasiturintys žmonės, kurie net ne tardavo, kieno tai 

darbas. Buvo paimami pinigai, juvelyriniai dirbiniai; taip pat nuolat buvo apvagiami dirbę 

Alytuje užsieniečiai – austrai, vokiečiai, statę Alytuje namų statybos kombinatą. Pradėjau 

domėtis šiais nusikaltimais ir po kurio laiko priėjau išvadą, kad veikia labai profesionali 

Edmundo Jakubėno, pravardžiuojamo „Kubėį, nusikalstama grupuotė, kurioje buvo apie 20 

aktyvių narių. Pats Kubė buvo žinomas kaip profesionalus šuleris, vadinamasis „katalaį.  

Kubės organizuojamus pogrindžio lošimo namus – „katranusį – nuolat atvažiuodavo žmonių iš 

kitų Lietuvos miestų. Jo lygis buvo tikrai aukštas,– jis net buvo sudaręs sandėr  su parduotuvės, 

prekiaujančios kortų malkomis, vedėja: siųsdavo potencialias aukas  parduotuvę patiems 

nusipirkti naują kortų malką, kuri buvo parduodama jau pažymėta. 

                                                
2
 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 257 
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Kubė iš anksto nusižiūrėdavo vagystės objektą, ilgai žvalgėsi, rinko informaciją, jo 

žmonės susipažindavo, pavyzdžiui, su turtingų šeimų dukromis, ilgai bendraudavo, kviesdavo  

šokius. Kol Kubė šokdino merginas, jo sėbrai „pasiskolindavoį namų raktus ir pasigamindavo 

atspaudus. Ir tik po kokių pusės metų tas butas būdavo apvagiamas. Grupuotėje buvo griežtas 

funkcijų padalijimas, kiekvienas narys turėjo savo „legendąį, atmintinai žinojo, ką sakyti, jei 

pagautų miliciją ir t.t. Kubės grupuotės nariai vogdavo iš viešbučių: apsigyvendavo, 

pasigamindavo raktą, išvykdavo, o po gero pusmečio apšvarindavo tą kambar . Taip pat jie 

ieškojo asmenų, karo metais dirbusių policijoje, nes manė, kad jie gali turėti konfiskuoto iš žydų 

aukso… Dirbdamas pagal šią grupę sužinojau, kad ją „dengiaį aukštas milicijos pareigūnas – 

tuometinis Alytaus miesto ir rajono VRS viršininko pavaduotojas operatyviniam darbui, kuris 

prieidavo prie visos slaptos informacijos ir perspėdavo Kubę apie galimą pavojų. Kubė 

susipažino su juo per vieną moter ,– milicijos karininkas, nors ir turėjo šeimą, buvo neabejingas 

dailiajai lyčiai. Todėl apie tai, kad dirbu pagal Kubės grupuotę, nežinojo niekas, išskyrus mano 

kolegą R.Dvilinską, kuris, reikalui esant, pridengdavo mane. Informacijos nutekėjimas galėjo 

viską sužlugdyti. 

Kai prasidėjo aktyvioji operacijos fazė, kreipėmės pagalbos  saugumiečius, kurie 

skolindavo pasiklausymo priemones, kitokią operatyvinę techniką, kurios mes neturėjome. Kartą 

jie davė man paklausyti Kubės pokalbio su jo asmens sargybiniu pravarde Kikilis (kaunietis 

boksininkas, vėliau kartu su kitais nusikaltėliais sušaudytas Kauno m. „Vilulosį kavinėje). 

Kikilis sakė, atseit, reikėjo paklausyti jo patarimo „pakišti tą kyrų operą po velėnaį. Žodžiu, 

surinkęs pakankamai informacijos pradėjau operatyvinę bylą, kurią pavadinau „Kozirisį, esą, 

kieno korta bus stipresnė – mano ar Kubės. Kai Kubė atsigulė  ligoninę, aš atsiguliau  kitą 

palatą, tęsiau tyrimą. Jis prieidavo prie manęs, bandė tartis, siūlė nuolat mokėti duoklę (mesti  

pašto dėžutę vokus arba pervedinėti pinigus  nurodytą sąskaitą) už tai, kad palikčiau juos 

ramybėje. Beje, jis ir iš ligoninės vadovavo gaujai, palatoje po čiužiniu slėpdavo pavogtas 

brangenybes… Pasakiau jam, kad paliksiu ramybėje tik tuomet, kai jie visiškai nutrauks savo 

veiklą. Jis žadėjo nebedaryti nusikaltimų Alytuje, bet aš reikalavau išvis pamiršti amatą. Taigi, 

nesusitarėme. 

Kartą naujai paskirtas vidaus reikalų ministro pavaduotojas M.Misiukonis, važiuodamas 

per Alytų, vėlai vakare pamatė viename lange šviesą (aš paprastai dirbdavau iki pat nakties), 

nutarė užeiti, pasikalbėti. Parodė pažymėjimą, prisistatė… Pasikalbėjęs su juo nutariau 

papasakoti apie mano tiriamus nusikaltimus, paprašiau patarimo: ką daryti, juk  visą š  reikalą 

painiotas aukštas milicijos pareigūnas. Netrukus, padedamas M.Misiukonio, parengiau 

operacijos realizavimo planą, gavau sankcijas kratoms, sudėjau lapelius su  užduotimis  vokus. 
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Nustatytu laiku  Alytų atvyko kolegos iš VRM KPV 3-ojo skyriaus, vadovaujamo A.Sadecko, 

operatyvininkai iš aplinkinių rajonų. Buvo sulaikyti beveik visi Kubės gaujos nariai (išskyrus du 

kažkur išvykusius), o juos globojęs milicijos pareigūnas nušalintas nuo pareigų, vėliau 

pažemintas, pervestas dirbti  Prienų r. VRS budėtoju. Prisipažinsiu, nuteisti jo nepavyko,– per 

stiprų užnugar  turėjo. Tiesa, pats Kubė kur  laiką sąmoningai nebuvo suimamas: sulaikytieji 

nenorėjo duoti parodymų, todėl palikome Kubę laisvėje ir kasdien kvietėme j   VRS pokalbiams, 

po to vėl paleisdavome. Tada jo sėbrai supyko, atseit, mes uždaryti, o jis laisvas ir dar nuolat su 

„mentaisį bendrauja. Ir pradėjo kalbėti… O Kubės grupuotės neutralizavimas padėjo išvengti 

Alytuje stipraus mafijinio susivienijimo organizavimo – likęs dar kur laiką laisvėje E.Jakubėnas, 

be abejo, būtų tapęs galingu „krikštatėviuį… 

. . . 

Dar viena problema, užklupusi miliciją, buvo ta, jog tais metais teisėsauga praktiškai 

neteko tokios paramos, kaip liaudies draugovės. 

Nuo 1987 m. šalyje sparčiai mažėjo liaudies draugovių bei draugovininkų. 1987 m. 

sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje veikė 4 201 draugovė (178 368 nariai), 1988 m. sausio 1 d. – 

3 998 (143 859 nariai), 1989 m. sausio 1-ąją – 3 745 (114 054 nariai). Iš anksčiau kurtų 

specializuotų liaudies draugovių kai kuriose miestuose ir rajonuose realiai funkcionavo tik 

draugovės pagal VAI, KSNG, nepilnamečių reikalų ir nežinybinės apsaugos linijas.3
 

 

VRM KSNG valdybos darbuotojai komunistinėje talkoje (iš kairės – V.Račkauskas, 

P.Kolgovas, A.Pautienis, J.Voišnis, A.Debeikis, V.Junokas, S.Sokolovas, G.Statkevičius). 
                                                
3
 Ten pat, byla 54 
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Suprantama, savi marškiniai visados yra arčiau k no, tačiau reikia pažymėti, jog, lyginant 

su kitomis TSRS respublikomis, Lietuvos kriminogeninė padėtis nebuvo blogiausia, anaiptol, 

Lietuvos TSR VRM patirtis kovojant su nusikalstamumu dažnai buvo pateikiama kaip pavyzdys 

kitiems. Ši patirtis buvo propaguojama vairiais b dais, tarp jų – TSRS VRM leidžiamų žurnalų 

ir laikraščių pagalba. Tuo tikslu sąjunginių respublikų vidaus reikalų ministerijose periodiškai 

vykdavo žurnalo „Sbornik MVD SSSRį („TSRS VRM rinkinisį) redakcijos regioniniai 

„apvalieji stalaiį, t.y. savotiškos išvažiuojamosios mokslinės-praktinės konferencijos, kurios 

buvo rengiamos pačiu aukščiausiu lygiu. 

Toks „apvalus stalasį buvo surengtas Lietuvos TSR VRM 1988 m. kovo mėnes . Jo darbe, 

be žurnalo redaktorių A.Mašino ir V.Platonovo, dalyvavo trijų Pabaltijo respublikų vidaus 

reikalų ministrai S.Lisauskas, B.Šteinbriks ir M.Tibar, ministerijų tarnybų viršininkai, TSRS 

VRM Viešosios tvarkos apsaugos vyriausiosios valdybos (VTAVV) viršininkas A.Logvinovas, 

TSRS VRM Politinės valdybos (PV) viršininko pirmasis pavaduotojas V.Podberežnijus, TSRS 

VRM kriminalinės paieškos vyriausiosios valdybos (KPVV) viršininko pavaduotojas 

A.Kotliarovas, kiti aukšti TSRS VRM vadovai. Be ministro, Lietuvos TSR VRM atstovavo 

ministro pavaduotojas generolas majoras A.Kairys, Kriminalinės paieškos valdybos (KPV) 

viršininkas pulkininkas I.Surininas, Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymais valdybos 

(KSNGV) viršininkas pulkininkas G.Statkevičius, Viešosios tvarkos apsaugos valdybos (VTAV)  

viršininkas pulkininkas A.Vilkas, Tardymo valdybos (TV) viršininkas papulkininkis 

J.Vasiliauskas, Pataisos darbo reikalų valdybos (PDRV) viršininkas pulkininkas A.V.Pavalkis, 

Nežinybinės apsaugos valdybos (NAV) viršininkas pulkininkas S.Jok bonis. 

Šio „apvalaus staloį organizavimo tikslas: detaliai išnagrinėti ir aptarti Lietuvos TSR 

vidaus reikalų organų veiklos teisėsaugos srityje patirt  bei jos panaudojimo Latvijos ir Estijos 

VRM perspektyvas, atsižvelgiant  vietinę specifiką. 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras Stasys Lisauskas savo pranešime informavo forumo 

dalyvius apie kriminogeninę padėt  Lietuvoje per 1987 m. Tuomet tendencijos dar džiugino: 

lyginant su 1986 m., nusikalstamumas sumažėjo 2,9 proc. Sumažėjo kriminalinių, tarp jų sunkių, 

nusikaltimų, nužudymų, išžaginimų, valstybinio ar visuomeninio turto vagysčių, nepilnamečių 

padarytų nusikaltimų. Kartu ženkliai pagerėjo nusikaltimų išaiškinamumas. Aktyviau veikė 

KSNG padaliniai: jų išaiškintų nusikaltimų padaugėjo 1,5 proc. (tarp jų valstybinio ar 

visuomeninio turto grobimo stambiu ir itin stambiu mastu atvejais – 5 proc.). Iš grobikų, 

spekuliantų ir kyšininkų paimta pinigų ir kitų vertybių 1 mln. rublių sumai. Ypatingai 

S.Lisauskas akcentavo kriminalinės paieškos darbuotojų nuopelnus kovojant su grupiniu 

nusikalstamumu, paminėjo Kaune išaiškintas 3 reketininkų grupes: J.Krasausko, 
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V.Matusevičiaus (Mato) ir R.Ganusausko (Mongolo), Alytaus kriminalistų veiklą išaiškinant 

vagių – „gastrolieriųį iš Rusijos ir Baltarusijos nusikaltimus. 

Kartu ministras guodėsi, jog materialin  technin  operatyvinių tarnybų apr pinimą negalima 

pripažinti patenkinamu. Tr ko ryšių, kitos technikos, o turima tėra buitinės paskirties ir 

netenkina pareig nų poreikių. 

Atskirai „apvalaus staloį metu buvo kalbėta ir apie susiklostančią Pabaltijo respublikose 

nepalankią politinę situaciją4
. 

Tiesą pasakius, nors TSRS VRM iš tikrųjų buvo nejuokais susir pinusi augančiu visoje 

šalyje nusikalstamumu, skaitant tų laikų sakymus, planus, ataskaitas bei kitus dokumentus kyla 

stiprus tarimas, jog dažnų centro atstovų vojažų  respublikas tikroji priežastis – ne tiek kova su 

nusikalstamumu, kiek pavaldžių ministerijų politinė kontrolė, noras sitikinti, kad vidaus reikalų 

sistemos nepalietė demokratijos korozija ir kad organai, kaip ir senais gerais laikais, pasiryžę 

besąlygiškai vykdyti Maskvos valią. Kaip jau minėjome, pagrindo tokiam susir pinimui tuomet 

buvo per akis. 

Štai dar vienas domus 1988 m. dokumentas, kur  verta pateikti išsamiau. J  savo parašu 

patvirtino tuometinis TSRS vidaus reikalų ministras generolas pulkininkas A.Vlasovas. Ant 

dokumento – LTSR vidaus reikalų ministro S.Lisausko 1988 m. sausio 14 d. rezoliucija: 

„M.Misiukoniui, A.Builiui, V.Žemguliui, A.Kairiui, A.Onisimovui, N.Rogozianskiui5
. 

1. Kartu su tarnybomis organizuoti priemonių, pasi lytų Lietuvos TSR VRM, vykdymą. 

2. Priemones, kurias turime vykdyti mes, traukti  metin  VRM planą, taip pat tarnybų 

planus. 

3. Kas ketvirt  pranešti apie vykdymą atskirame pasitarime prie vidaus reikalų ministroį. 

 

Šis dokumentas – „Praktinės pagalbos suteikimo Latvijos, Lietuvos ir Estijos VRM 

stiprinant kadrų idėjin -politin  auklėjimą bei užkardant grupinius viešosios tvarkos pažeidimus 

nacionalistinių apraiškų pagrindu planasį. Toliau pagal tekstą (su nedidelėmis kupi romis): 

„Pastaruoju metu pastebimas buržuazinės propagandos, nukreiptos nacionalistinėms 

nuotaikoms tarp Tarybinio Pabaltijo respublikų gyventojų kurstyti, sustiprėjimas. Šio regiono 

sostinėse bei kituose miestuose užregistruoti nacionalistiniai reiškiniai, provokuojami atskirų 

antivisuomeninių elementų, susiję su grupiniais bei kitokiais viešosios tvarkos pažeidimais.  

                                                
4
 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 45 

 
5
  M.Misiukonis, V.Žemgulis, A.Kairis, A.Onisimovas – vidaus reikalų ministro pavaduotojai; 

A.Builys – VRM Politinio skyriaus viršininkas; N.Rogozianskis – VRM Organizacinio-

inspekcinio skyriaus (štabo) viršininkas. 
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Pažymimas nepakankamas vidaus reikalų organų bei jų asmeninės sudėties pasirengimas 

veikti tokiomis sąlygomis. Susilpnėjo dėmesys tokiems klausimams, kaip nacionalinių kadrų 

parinkimas bei paskirstymas, jų internacionalinis, patriotinis ir ateistinis auklėjimas, tarnybinis 

bei kovinis parengimas. Vidaus reikalų organų kadrų sudėtis ne visai atspindi respublikų 

gyventojų nacionalinę strukt rą. Vidaus reikalų organų darbuotojai nerodo reikiamo aktyvumo 

kovojant su socialistinio teisingumo bei moralės pažeidimais, bandymais atkurti buržuazinius-

nacionalistinius papročius… 

…Išaiškinant teisės pažeidimus, daromus nacionalistiniu pagrindu, nepakankamai 

naudojami profilaktiniai bei operatyviniai paieškos metodai ir priemonės. Nacionalistinių 

apraiškų užkardymo klausimai retai traukiami  tarnybinio parengimo planus. Neužtikrinamas 

reikiamas bendradarbiavimas šiais klausimais tarp sąjunginių respublikų VRM, o taip pat su 

KGB
6, kitais teisėtvarkos organais, kult ros, mokymo staigomis, visuomeninėmis 

organizacijomis ir darbo kolektyvais.į 

Toliau – konkret s si lymai (numeracijos principas pakeistas,- aut.): 

1. Surengti Latvijos, Lietuvos ir Estijos VRM mokslo praktines konferencijas tema 

„Aktual s patriotinio, internacionalinio jaunų vidaus reikalų organų darbuotojų auklėjimo 

klausimai XXVII TSKP suvažiavimo reikalavimų šviesojeį. 

2. Surengti politdarbuotojų, partinių organizacijų sekretorių, agitkolektyvų vadovų ir 

lektorių grupių seminarus, nustatyti praktines jų suaktyvinimo priemones politiškai šviečiant 

gyventojus ir t.t. 

3. Plėtoti dalykinius kontaktus su komjaunimo komitetais ir kitomis jaunimo 

organizacijomis, praktikuoti bendrą priemonių, skirtų teisės pažeidimams bei antivisuomeninėms 

nacionalistinėms jaunimo nuotaikoms užkardyti, planavimą… 

4. Imtis priemonių stiprinti vidaus reikalų organų kadrus, kelti jų parengimo ir mokymo 

TSRS VRM regiono aukštose ir vidurinėse specialiose mokymo staigose, Pabaltijo respublikų 

VRM mokymo centruose, kokybę. 

5. … Ypatingą dėmes  skirti vidaus reikalų organų kadrų komplektavimui pagrindinių 

tautybių asmenimis, proporcingo vadovaujančių kadrų atstovavimo, atspindinčio respublikos, 

miesto, rajono gyventojų nacionalinę strukt rą, principo laikymuisi. 

6. Imtis priemonių nukreipti  Latvijos, Lietuvos ir Estijos VRM organus reikalingą TSRS 

VRM mokymo staigų, dislokuotų RTFSR, Ukrainos bei Baltarusijos TSR, absolventų skaičių. 

                                                
6
 Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti (Valstybės saugumo komitetas). Čia ir toliau naudojama 

rusiška abreviatūra. 
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7. Kartu su Latvijos, Lietuvos ir Estijos TSR VRM tarpininkauti TSRS Ministrų Taryboje 

dėl leidimo, išimties tvarka, 1988-1992 metais komplektuoti TSRS VRM aukštąsias mokyklas 

pagrindinių tautybių šaukiamojo amžiaus asmenimis iš Pabaltijo respublikų. 

8. Tarpininkauti TSRS aukštojo mokslo ministerijoje dėl galimybės stojamųjų egzaminų 

metu organizuoti pagrindinių tautybių asmenims iš Pabaltijo respublikų atskirą rusų kalbos ir 

literat ros konkursą. 

9. … Si lyti partiniams bei tarybiniams organams kurti bendrus TSKP ir VLKJS narių, 

pažangių darbininkų, inteligentijos (teikiant pirmenybę pagrindinės tautybės asmenims) 

draugovininkų b rius tikslu dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką kilus konfliktinėms situacijoms 

nacionalistiniu pagrindu. Parengti programą ir organizuoti šių b rių narių kovos su pažeidimais 

tokiomis sąlygomis formų bei metodų apmokymą. 

10. Teikti pagalbą pertvarkant operatyvinius priemonių, skirtų užkardyti grupinius 

viešosios tvarkos pažeidimus, nacionalistinius, ekstremistinius pasireiškimus buržuazinių 

respublikų suk rimo proga, planus (remiantis tipiniu operatyviniu planu). 

11. Specialiosios paskirties dalinių koviniai parengčiai stiprinti parinkti darbui juose 

pareig nus daugiausia iš pagrindinės tautybės asmenų, organizuoti jų mokymąį.7
 

 

Kaip matome, dokumentas, iš pirmo žvilgsnio, labai rimtas ir netgi klastingas. Rodos, 

turėtų jie šiek tiek daugiau laiko ir Latvijos, Lietuvos ir Estijos laisvė b tų jei ne palaidota, tai 

bent nublokšta keliolika metelių  ateit . Tačiau – b tent tik iš pirmo žvilgsnio, nes, kaip parodė 

ateitis, rengiant panašius strateginės reikšmės dokumentus padaryta daug esminių klaidų. 

Pavyzdžiui, ketinusi stiprinti vidaus reikalų organus „pagrindinės tautybės atstovaisį, šiuo atveju 

lietuviais, Maskva tikėjosi tokiu b du perverbuoti  savo pusę kuo daugiau nacionalinių kadrų. 

Tačiau rezultatas buvo radikaliai priešingas: tokios politikos dėka Lietuvos vidaus reikalų 

sistema paskelbus nepriklausomybę išliko monolitinė, tik visai kitoje pusėje. Toliau „rimtumoį 

lieka dar mažiau. Mat, aukščiau pateiktame plane yra ir kitų punktų, keliančių abejonių dėl 

sveiko jo sudarytojų proto, pavyzdžiui, toks punktelis (originaliame plane – 1.8.): 

„Organizuoti Pabaltijo respublikų VRM vidaus reikalų organų darbuotojams bei jų šeimų 

nariams mokslo populiarinimo bei meninių filmų karo patriotine tematika perži rąį. 

Žodžiu, tokios tarybinės juostos, kaip epopėja „Išvadavimasį arba V.Čapajevo, Petkos ir 

kulkosvaidininkės Ankos nuotykiai turėjo atgrasinti Baltijos šalis nuo kovos už savo  

nepriklausomybę. Regis, komentarai nereikalingi… 

                                                
7
 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 43 
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Tačiau tuomet valdžios pastangos kontroliuoti padėt  ir ketinimai bet kuriuo momentu, 

tautai išleidus garą, vėl užsukti varžtus, nekėlė juoko. Be to, valdžia iš tiesų turėjo ko nerimauti. 

Vienoje iš VRM pažymų, pasirašytų vidaus reikalų ministro S.Lisausko 1989 m. kovo mėnes , 

teigiama: 

„1988 metai – sunkios „mitingų demokratijosį sąlygos. Virš 100 mitingų ir kitų masinių 

renginių, sankcionuotų ir nesankcionuotų. Tik nuo 1988-ųjų rugpj čio iki 1989-ųjų – 66 

renginiai, kuriuose dalyvavo daugiau nei 470 t kst. žmonių. 

Vidaus reikalų sistemos darbuotojai, užtikrindami viešąją tvarką renginių metu, dirbo 

daugiau nei 400 t kst. viršvalandžių. Be to, b tent šiuo laikotarpiu buvo tokių nusikaltimų, kaip 

vagystės, automobilių nuvarymai, pikas. Dauguma vidaus reikalų skyrių, neturėdami teisinės 

bazės, nebuvo pasiruošę veikti efektyviai, profesionaliai, o tendencingos žiniasklaidos 

publikacijos, prasimanymai milicijos atžvilgiu kėlė socialinę tampą, griovė milicijos autoritetą. 

Visa tai lėmė operatyvinės situacijos blogėjimąį. 

Tuo pat metu ir LTSR valdžia, savo ruožtu, nedavė ramybės VRM, reikalaudama griežtos 

tvarkos palaikymo. Viename iš LKP CK Biuro nutarimų, pasirašytame Pirmojo sekretoriaus 

Algirdo Brazausko, Vidaus reikalų ministerijai rekomenduojama „stiprinti viešosios tvarkos 

apsaugą masinių mitingų, demonstracijų ir eitynių metu; … demokratizacijos proceso apsaugą 

nuo antisocialistinių, ekstremistinių ir nacionalistinių elementų veiklos, ryžtingai užkirsti kelią jų 

anti statymiškai veiklai, jaunimo traukimui  protesto ir nepaklusnumo akcijas. 

 

Kaip jau minėjome, visuomenėje vykstantys procesai negalėjo ne takoti ir tos pačios 

visuomenės dalies – milicijos, kuri kaip niekas kitas buvo draskoma tiek išorinių, tiek vidinių 

prieštaravimų. Iš vienos pusės – priesaika, sukarinta, statutinė sistema, reikalaujanti ne pilietinio 

mąstymo, o besąlygiško paklusnumo. Iš kitos – prinokus  p lin  matė ne tik mitinguotojai, bet ir 

tvarkos sergėtojai, ne mažiau, o gal net daugiau kamuojami materialinių, buitinių, socialinių 

problemų. Ir vėlgi, iš vienos pusės – stabilus, einantis prasta vaga gyvenimas ir b dinga 

kiekvienam žmogui esminių permainų baimė, iš kitos – tų permainų b tinumo, neišvengiamumo 

suvokimas. Suprantama, atsid rę tokioje gyvenimo kryžkelėje skirtingi žmonės pasirinko 

skirtingus kelius. 

Liutauras Vasiliauskas (tuomet – VRM Kriminalinės paieškos valdybos viršininko 

pavaduotojas): 

„Kas dėl manęs, tas dvasinis, psichologinis lūžis vyko daug anksčiau, dar 1972 metais, 

kai susidegino Romas Kalanta. Man, tuomet Kauno milicijos mokyklos kursantui, teko dalyvauti 

partinių bei jėgos struktūrų surengtoje akcijoje. Taigi, matant, kaip kareiviai veikė prieš niekuo 
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nekaltus žmones (moteris, vaikus), kaip atrodo vadinamoji „začistkaį („valymas“,- aut.) ir kaip 

vėliau oficiali spauda nušvietė tai, ką mačiau savo akimis, man, dvidešimtmečiam jaunuoliui, 

kilo labai daug klausimų: kas aš toks, kur esu, su kuo, kas vyksta… Atsakymai, galima sakyti, 

buvo rasti jau tada, toje takoskyroje, ir vidinis pasipriešinimas vykstančiai neteisybei atsirado 

daug anksčiau nei susikūrė Sąjūdis ir Lietuvoje ėmė kardinaliai keistis politinė situacija. Netgi, 

tarkime,  „Žalgirioį dvikovas su CASK visi žiūrėjome per tam tikrą politinę prizmę, puikiai 

suvokdami, kad sportas tikrai čia niekuo dėtasį. 

 

1988-ieji iš tikrųjų buvo „mitingų demokratijosį metai. Bet koks veiksmas visuomet 

numato atoveiksm , todėl netrukus po Sąj džio gimimo kaip alternatyva jam ir kitoms 

prolietuviškoms organizacijoms atsirado Lietuvos persitvarkymo socialistinis judėjimas 

„Vienybė-Jedinstvo-Jednoscį, surinkęs po raudonąja vėliava daugel  tų, kuriuos gąsdino net ne 

tiek spartus Lietuvos laisvėjimas, kiek neatsakingi kai kurių naujų lyderių pasisakymai, dar  

labiau aitrinantys ir taip jau kunkuliuojančią visuomenę. Žmonės priešinosi ne permainoms, jie 

bijojo nerasti sau vietos naujoje Lietuvoje, tapti antrar šiais. Ir politikai, raginę toliau eiti 

socializmo keliu, sumaniai tuo naudojosi. Taigi, vairiausių mitingų gausoje buvo nesunku 

susipainioti, kai kas juokavo, esą reikėsią nusipirkti abonementą  visas rengiamas akcijas. Visa 

tai tarsi veidrodyje atspindėjo vidaus reikalų sistemoje, bet ne kokioje nors „maištingojeį 

provincijoje, o pačiame centre, Vidaus reikalų ministerijoje. 

Petras Liubertas: 

„Pačioje Vidaus reikalų ministerijoje atsirado žmonių, pirmiausia Kriminalinės paieškos 

jaunimo, kurie viešai iškėlė tą pat  klausimą – kas mes esame, kokie esame, su kuo esame? 

Prisimenu, kaip naujosios kartos atstovai L.Vasiliauskas, A.Sadeckas, E.Mačiulaitis ir kiti 

„maištavoį prieš Kriminalinės paieškos valdybos viršininką I.Surininą, priekaištavo „senai 

vadovybeiį, esą ši atsilieka nuo gyvenimo…į 

Liutauras Vasiliauskas: 

„Pirmuoju ryškesniu to laisvamaniškumo potėpiu tapo 1988 m. vykęs KPV partinės 

organizacijos susirinkimas, kur aš, mūsų partorgas Eugenijus Mačiulaitis, Alvydas Sadeckas, 

Raimundas Rindokas, Juozas Rimkevičius, Kęstutis Šimkus, Leonora Jūrienė, Danutė Veličko ir 

kiti darbuotojai atvirai išstojome prieš „senąją gvardijąį. Be abejo, iš dalies naujosios pozicijos 

atsiradimą lėmė ir vykstantys už storų VRM sienų procesai, tačiau kartu negalima pamiršti, 

kokia tai buvo uždara, politizuota statutinė sistema. Veikė VRM Politinis skyrius, partinės 

organizacijos, mus aktyviai „kuravoį KGB 3-oji valdyba, beje, ne tiek slaptai, kiek atvirai, mes 

žinojome beveik visų sekėjų pavardes. O atviras sekimas psichologiškai daug stipriau veikia… 
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Kaip bebūtų, faktiškai būtent tada vidaus reikalų sistema, pirmiausia pati VRM, suskilo  tris 

grupes,– naująją kartą, senos tvarkos apologetus ir „laukiančiuosiusį. 

Galbūt kažkiek keista, tačiau mes, „naujiejiį (mus dar vadindavo „mažoji VRM 

kolegijaį), radome stiprią atramą ten, kur nė nelaukėme – ministro pavaduotojo Marijono 

Misiukonio asmenyje. Keista todėl, kad jis atėjo  vidaus reikalų sistemą kaip kadrinis KGB 

karininkas ir iš pradžių niekas nesitikėjo, kad sveikai ir, kaip parodė ateitis, prolietuviškai 

mąstantys žmonės galės burtis aplink š  žmogų. Vėliau jis kone labiausiai iš mūsų nukentėjo, bet 

kaip tik tai dėsninga: anot Robespjero, kiekviena revoliucija pirmiausia praryja savo vaikus…į 

 

Galima pridurti, kad tuos žmones, kuriuos mini P.Liubertas ir L.Vasiliauskas, kolegos už 

akių vadindavo ne tik „mažąja kolegijaį (ši pravardė kilo iš šios grupės daromos takos 

M.Misiukoniui), bet dažniausiai „sąj distaisį, ypač A.Sadecką ir L.Vasiliauską. Vieni – 

draugiškai, vertindami jų drąsą, kiti – grieždami dantimis… Beje, daug vėliau, jau 2004 m., pats 

M.Misiukonis prisiminė, jog „laikas nuo laiko turėjęs atvėsinti tų karštakošių aistras, kad 

neprivirtų košėsį.  

Liutauras Vasiliauskas: 

„Konkretūs, matomi daigai iš tų sėklų prasikalė būtent 1988-siais ir pasiekė kulminaciją 

rugsėjo vykių metu. Tuomet iš visų jėgos struktūrų VRM išėjo  pirmą vietą, nes saugumo veiklos 

dėl jos specifikos nesimatė, o kariškiai dar netapo vykių dalyviais. Pačioje ministerijoje kritiškai 

mąstanti „jaunoji kartaį, atsiradusi pirmiausia Kriminalinės paieškos valdyboje, tapo savotiška 

„laisvamanių kalveį. Po mūsų šia prasme sekė Valstybinės autoinspekcijos valdyba ir, manau, 

būtent tai lėmė, kad kiek vėliau vienu iš vidaus reikalų ministro pavaduotojų tapo VAI valdybos 

viršininko pavaduotojas Vaclovas Zabarauskasį. 

 

Turb t daugelis sutiks: kad ir kokios mintys ar idėjos krebždėtų žemesniosios ar 

viduriniosios grandies pareig nų galvose, esminiai sprendimai, nulemiantys visos sistemos 

veiklos krypt , priimami kitame – vadovybės lygmenyje. Todėl b tina bent kelis žodžius pasakyti 

apie tuometinius Vidaus reikalų ministerijos vadovus, pirmiausia – apie vidaus reikalų ministrą, 

generolą leitenantą Stasį Lisausk . 

Prisimena Petras Liubertas, 1988-siais – Kauno m. vidaus reikalų valdybos viršininkas, 

vėliau – vidaus reikalų ministro pavaduotojas: 

„Labai domi ir, savaime suprantama, svarbi buvo ministro S.Lisausko figūra. Griežto, 

tačiau teisingo ministro, tikro profesionalo, kuris taip pat atsidūrė aklavietėje. Jis išėjo ne iš 

karto po 1988-ųjų rugsėjo vykių (apie minimus įvykius plačiai kalbėsime žemiau,- aut.), o 
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vėliau, 1989-siais, tačiau būtent šie vykiai ir paskatino j  išeiti: nuolatinis tampymas, vairios 

komisijos, sušlubavusi sveikata. Po to TSRS vidaus reikalų ministras V.Bakatinas pasiėmė j   

Maskvą, savo pavaduotoju, kuruoti viešosios tvarkos užtikrinimą. Tai buvo ne tik paties 

S.Lisausko gelbėjimas,– Sąjūdis būtų paprasčiausiai j  nušlavęs, padaręs visų bėdų kaltininku. 

Pirmiausia V.Bakatinas norėjo parodyti visiems, kad neleis skriausti savo bendražygių. 

Suprantama, „geležinis Stasysį viską matė, jautė tas permainas, bet jis buvo kitaip 

suformuotas, negalėjo save sulaužyti. Štai pats V.Bakatinas buvo naujos kartos atstovas, toks 

gudrus lapinas. Nenoriu daryti tiesioginių analogijų tarp S.Lisausko ir B.Pugo, nusišovusio po 

nepavykusio pučo, tačiau neabejoju, kad S.Lisauskas, patekęs  panašią sunkią situaciją, būtų 

pasielgęs garbingai, kaip tikras karininkas. Jis niekuomet nebūtų pakišęs kitų. 

Stasys Lisauskas, 1988 m. – Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras, generolas 

leitenantas: 

„Niekada nesikalbėjau su jokiu Sąjūdžiu. Tik vieną kartą, kai 1988 m. po mitingo Vingio 

parke minia patraukė  Katedros aikštę ir susirinko prie VRM, liepiau iškviesti pas mane  

kabinetą V.Landsberg  ir kai tas atėjo, perspėjau dėl galimų pasekmių. Visi žinojo viena: kol S. 

Lisauskas ministerijoje, jos  savo rankas nepaimsiį. 

 

Tai nebuvo poza: iš tiesų, pasimetusios, išleidusios iš rankų iniciatyvą respublikos 

valdžios bejėgiškumo fone tvirta, nekompromisinė vidaus reikalų ministro fig ra atrodė 

savotišku praeities bastionu demokratinio judėjimo kelyje. Sukoncentruota S.Lisausko rankose 

didžiulė jėga tuomet daugeliui nedavė ramybės, juoba jos panaudojimo bet kuriuo momentu 

galimybės niekas negalėjo atmesti, vidaus reikalų sistema buvo gana profesionaliai ruošiama 

ryžtingiems veiksmams. Apie tai byloja nemažai dokumentų. 

Pavyzdžiui, Lietuvos TSR VRM 1988 m. rugpj čio 20 d. sakymas „Dėl papildomų 

priemonių užkardant ir likviduojant grupinius viešosios tvarkos pažeidimusį: 

„Pasitaikantys persitvarkymo, demokratizacijos ir viešumo sąlygomis atskirų grupių bei 

asmenų bandymai išprovokuoti teisėtvarkos pažeidimus reikalauja iš vidaus reikalų organų ir 

vidaus kariuomenės dalinių ryžtingų aktyvių priemonių. 

TSRS VRM steigta tarpregioninė pajėgų ir priemonių grupuotė, skirta veikti ypatingomis 

aplinkybėmis. 

Siekdamas laiku užkardyti masines riaušes 

SAKAU: 

1. Remiantis TSRS VRM paskirstymu, vidaus kariuomenės dalinių, aukštųjų karinių 

mokyklų, aukštųjų ir specialiųjų TSRS VRM mokymo staigų pagrindu steigti Vilniaus, Kauno 



 26 

ir Šiaulių miestuose pajėgų ir priemonių grupuotes, skirtas veikti ypatingomis aplinkybėmis 

(priedai Nr.1, 2, 3). 

Priklausomai nuo susiklostančios operatyvinės padėties ir suderinus su TSRS VRM 

steigtas grupuotes naudoti ir kituose respublikos miestuose. 

2. Pajėgų grupuotei vadovauti, informacijai apie operatyvinę padėt  ypatingų aplinkybių 

rajone rinkti, savalaikiam papildomų pajėgų ir priemonių nukreipimui bei atvykimui kontroliuoti 

steigti Lietuvos TSR VRM šios sudėties operatyvinę grupę: 

- ministro pavaduotojas milicijos generolas majoras V.Žemgulis (vadovas); 

- Politinio skyriaus viršininkas milicijos generolas majoras A.Builys; 

- k/d 3404 vadas pulkininkas A.Žitnikovas; 

- VTAV viršininkas milicijos pulkininkas A.Vilkas; 

- Organizacinio-inspekcinio skyriaus (OIS) viršininkas vidaus tarnybos majoras 

N.Rogozianskis; 

- VAI valdybos viršininkas milicijos pulkininkas R.Oleka; 

- KPV viršininkas milicijos pulkininkas I.Surininas; 

- 7-ojo skyriaus viršininkas milicijos pulkininkas Č.Balcevičius; 

- Materialinio apr pinimo skyriaus viršininkas vidaus tarnybos papulkininkis 

Č.Daškevičius; 

- Ryšių skyriaus viršininkas vidaus tarnybos majoras L.Prapuolenis; 

- Transporto VRS viršininkas milicijos pulkininkas J.V.Pikutis; 

- TSRS VRM Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto 

viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas A.Preikša; 

- TSRS VRM Kauno vidurinės specialiosios milicijos mokyklos viršininkas 

milicijos pulkininkas J.Trimakas; 

- Vilniaus m. VRV viršininko pavaduotojas milicijos pulkininkas Z.Penkovskis; 

- Latvijos TSR specialiųjų pervežimų skyriaus Pabaltijo geležinkelyje poskyrio 

viršininkas vidaus tarnybos kapitonas A.Bobrovas; 

3. Sąveikai, prognozavimui, si lymams dėl masinių renginių, ypač dėl susirinkimų, 

mitingų, eitynių ir demonstracijų rengimo teikti prie Lietuvos TSR VRM VTAV steigti nuolat 

veikiančią darbo grupę: 

- VTAV Tarnybos skyriaus viršininko pavaduotojas milicijos majoras 

S.Paskačius (vadovas); 

- VTAV inspektorius milicijos vyresnysis leitenantas P.Belyj; 
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- Budėtojų tarnybos poskyrio viršininkas milicijos vyresnysis leitenantas 

M.Atroškevičius; 

- VAIV inspektorius milicijos vyresnysis leitenantas R.Kiselevičius; 

- KPV 1-ojo poskyrio operatyvinis galiotinis milicijos leitenantas A.Stončaitis. 

VTAV (A.Vilkas), OIS (N.Rogozianskis) parengti nuolat veikiančios darbo grupės 

funkcinius pareigojimus, nustatyti ministerijos vadovybei teikiamos informacijos rinkimo, 

apdorojimo bei apimties tvarką. 

4. Vilniaus m. VRV (E.Matuzanis), Kauno m. VRV (P.Liubertas), Šiaulių m. ir r. VRS 

(R.Vaitek nas) viršininkams: 

4.1. Per dešimt dienų, atsižvelgiant  š  sakymą, traukti  veiksmų planus „Metelį 

(„Pūga“,- aut.) atitinkamus pakeitimus ir papildymus. Detaliai nustatyti skirtų pajėgų ir 

priemonių tvarką bei trumpiausius maršrutus  operatyvinio paskyrimo vietas, jų panaudojimo. 

4.2. Pakeisti operatyvinio budėtojo veiksmų, gavus Lietuvos TSR VRM operatyvinio 

budėtojo signalą „Taifunį, instrukciją (pavyzdys pridedamas). 

4.3. Ginklus ir šaudmenis veiksmams ypatingomis aplinkybėmis išduoti asmeninei sudėčiai 

atskiru nurodymu. 

5. Karinio dalinio 3404 vadui (A.Žitnikovas), TSRS VRM mokyklų viršininkams 

(A.Preikša, J.Trimakas): 

5.1. Vadovaujantis TSRS VRM nustatyta tvarka sukomplektuoti vidaus kariuomenės, 

mokyklų padalinius, teikiant pirmenybę geriausiai fiziškai parengtiems, sumaniems kariškiams ir 

kursantams, gebantiems vykdyti operatyvines užduotis išvykus iš nuolatinės dislokacijos vietos. 

Surengti papildomus taktikos ir metodikos veiksmų ypatingomis aplinkybėmis užsiėmimus. 

5.2. Apr pinti nurodytą asmeninę sudėt  apsaugos ir aktyviosios gynybos priemonėmis.  

5.3. Paskirti patyrusius kovinės rikiuotės grupių vadovus. 

5.4. Grupuočių, patraukiamų veiksmams ypatingomis aplinkybėmis, asmeninės sudėties 

rinkimą vykdyti gavus Lietuvos TSR VRM operatyvinio budėtojo signalą „Taifunį.  

6. LTSR VRM OIS (N.Rogozianskis) pakeisti Lietuvos TSR VRM operatyvinio budėtojo 

veiksmų, gavus iš TSRS VRM signalą „Taifunį, instrukciją. 

7. LTSR VRM MAS (Č.Daškevičius), miestų organų viršininkams (E.Matuzanis, 

P.Liubertas, R.Vaitek nas): 

7.1. Per dvi savaites paskirti atvykstančios asmeninės sudėties apgyvendinimo vietas, 

numatyti buities sąlygų suteikimo priemones. 

7.2. Nustatyti atvykstančio transporto ir kovinės technikos stovėjimo vietas, jų apr pinimo 

kuru, remonto (esant b tinumui) tvarką. 
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7.3. Numatyti autotransporto skyrimą atvykstančioms pajėgoms pristatyti  dislokacijos 

vietą. 

8. LTSR VRM VAIV (R.Oleka) parengti atvykstančių viešajai tvarkai palaikyti pajėgų ir 

priemonių sutikimo ir palydos planus. 

9. LTSR VRM MAS (Č.Daškevičius), TSRS VRM mokyklų viršininkams (A.Preikša, 

J.Trimakas): 

9.1. Iki š.m. rugpj čio 25 d. pateikti TSRS VRM MTA vyriausiajai valdybai paraiškas 

reikalingoms specialiosioms apsaugos bei aktyviosios gynybos priemonėms pajėgų grupuotei 

apr pinti. 

10. Šio sakymo vykdymo kontrolę pavesti ministro pavaduotojui milicijos generolui 

majorui V.Žemguliui ir karinio dalinio 3404 vadui pulkininkui A.Žitnikovui. 

 

Ministras 

milicijos generolas leitenantas                                                                         S.Lisauskasį8
 

 

 

Kalbant apie 1988 metus negalima neprisiminti, jog kraštutinis visuomenės politizavimas 

kartais gaudavo netikėtas, negražias formas, atsirasdavo žmonių, savanaudiškais tikslais 

spekuliuojančių kilniomis sąvokomis, patriotiniais jausmais. Kai kurias insinuacijas it muilo 

burbulą bemat išp sdavo tiek radikalesni politiniai veikėjai, tiek galutinai apsvaigusi nuo 

neribotos laisvės spauda. Vieną iš daugelio tokių atvejų puikiai iliustruoja žemiau pateikiamas 

dokumentas. 

 „LTSR VRM 1988 m. rugpj čio 25 d. sakymas „Dėl vidaus reikalų organų darbuotojų 

apdovanojimoį. 

1988 m. rugpj čio 10 d.  Eksperimentinės ir klinikinės medicinos mokslinio tyrimo 

instituto ligoninę su pj vio žaizda kr tinėje pristatytas KPI Vilniaus fakulteto 2 kurso studentas 

Marius J., g. 1966 m., gyv. Vilniaus m. Jo žodžiais, rugpj čio 10-sios nakt  jam gr žtant namo, 

vieno Musninkų g. namų kieme j  sustabdė trys kalbėję rusiškai vaikinai ir paprašė cigarečių. 

Pastebėję Mariaus J. kr tinėje „Sąj džioį ženklel , pavadino j  fašistu, nacionalistu, o vienas iš 

vaikinų smogė jam peiliu. 

Studento sužeidimo aplinkybėms nustatyti buvo sudaryta operatyvinė tardymo grupė. 

Šio vykio tyrimo kontrolę užtikrino Vilniaus m. VRV viršininko pavaduotojas milicijos 

pulkininkas J.Leliokas, operatyvinei tardymo grupei vadovavo Vilniaus m. Lenino r. VRS 2-ojo 

milicijos poskyrio viršininkas majoras N.Bajus. Grupės sudėtyje dirbo Vilniaus m. Lenino r. 
                                                
8
 Lietuvos ypatingasis archyvas , fondas V-141, apyrašas 1, byla 892 



 29 

VRS tardymo skyriaus tardytoja J.Jankeli nienė, 2-ojo milicijos poskyrio kriminalinės paieškos 

grupės operatyviniai galiotiniai vyresnysis leitenantas V.Džavachidis, leitenantas K.Skendelis, 

vyr. apylinkės galiotinis K.Guščia, milicininkai vairuotojai K.Litvinas ir F.Čepukovas.  

Per trumpą laiką grupės profesionalių, sumanių veiksmų dėka buvo nustatytos tikrosios 

studento J. sužeidimo aplinkybės, neturėjusios nieko bendra su jo pirmine versija, esą jis buvo 

sužeistas kaip „Sąj džioį dalyvis, kurią kaip oficialų ELTOS pranešimą š.m. rugpj čio 13 d. 

pateikė respublikos laikraščiai. 

Didelę pagalbą išaiškinant vykio aplinkybes operatyvinei tardymo grupei suteikė VRM 

Medicinos skyriaus viršininkas papulkininkis N.Jegorovas. 

Tokiu b du, operatyv s vidaus reikalų organų darbuotojų veiksmai leido nutraukti greitai 

pasklidusius tarp miesto gyventojų gandus apie neva surengtą susidorojimą su „Sąj džioį 

dalyviu. Tai turėjo didelę politinę reikšmę bendros padėties gerinimui ir leido išvengti toli 

sekančių negatyvių pasekmių. 

SAKAU: 

Už parodytą iniciatyvą ir sumanumą, aukštą profesionalumą, teisingus veiksmus išaiškinant 

studento J. sužeidimo aplinkybes, 

1. Apdovanoti mėnesio darbo užmokesčio dydžio premija: 

- milicijos pulkininką J.Lelioką; 

- milicijos papulkinink  E.Sergejevą; 

- vidaus tarnybos papulkinink  N.Jegorovą; 

- milicijos majorę J.Jankeli nienę; 

- milicijos kapitoną K.Guščią; 

- milicijos vyresn j  leitenantą V.Džavachid ; 

- milicijos vyresn j  seržantą K.Litviną; 

- milicijos vyresn j  seržantą F.Čepukovą. 

2. Priminti, kad milicijos majoras N.Bajus ir milicijos leitenantas K.Skendelis pateikti 

TSRS vidaus reikalų ministro paskatinimui. 

 

Ministras 

milicijos generolas leitenantas                                                                         S.Lisauskasį9
 

 

 Belieka pridurti, jog minėtas Marius J., dar iš mokyklos laikų žinomas kaip atvirai 

fašistuojantis jaunuolis, tąnakt b damas neblaivus paprasčiausiai susikivirčijo su savo sėbrais, 

                                                
9
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tokiais pat pienburniais. Kivirčas baigėsi „draugiškuį peilio d riu, tačiau nejaugi išduosi 

draugus? Geriau sugalvoti kitą versiją ir netgi tapti tautos didvyriu, vis tiek niekas nesuras 

mistinių „Sąj džioį priešų. Ko gero, taip ir b tų atsitikę, tik štai milicijos profesionalumo lygio 

nei Marius J., nei „plunksnos rykliaiį nenumatė… 

 Kaip jau minėjome, sparčiai didinantys apsisukimus politiniai pokyčiai Lietuvoje keldavo  

vidaus reikalų sistemos darbuotojams vis naujų uždavinių, atimdavo vis daugiau jėgų, taip 

reikalingų tiesioginėms funkcijoms vykdyti. O problemų, kuo toliau, tuo labiau daugėjo. Viena iš 

opiausių VRM problemų 1988 metais tapo tardymo padalinių veikla. 

 Augant nusikalstamumui, pagrindinis VRM vadovybės dėmesys iš pradžių buvo 

skiriamas b tent nusikaltimų išaiškinimui. Noras bent kiek pažaboti nusikaltėlius vertė stiprinti 

operatyvines tarnybas, pirmiausia kriminalinę paiešką ir KSNG padalinius. Tuo metu tardymo 

padaliniai kur  laiką liko tarsi primiršti, ir tai netrukus davė neigiamų rezultatų: tardytojų pečius 

užgulė milžiniški kr viai, jie fiziškai nebuvo pajėg s kokybiškai nagrinėti bylas, rengti jas 

teismams. Be to, teisinio nihilizmo sąlygomis daugeliui rimtesnių nusikaltėlių atsirado akstinas 

vengti baudžiamosios atsakomybės, gerai apmokami advokatai lengvai rasdavo spragas 

pasenusiuose, nebeatitinkančiuose tikrovės statymuose, patetiškai spekuliavo demokratijos 

sąvokomis, naudojosi valdžios baime b ti apšauktai žmogaus teisių pažeidimais ir t.t. Nemažai 

bylų buvo nutraukiama arba grąžinama tardymui papildyti, nusikaltėliai buvo išleidžiami  laisvę 

ir netrukus apskritai dingdavo iš Lietuvos arba atitinkamai paveikdavo liudytojus ir 

nukentėjusiuosius, kurie, bijodami susidorojimo, niekieno neginami, paprasčiausiai atsiimdavo 

savo pareiškimus, atsisakydavo parodymų. Daugeliu atvejų teisėsaugos institucijų, o pirmiausia 

operatyvininkų ir tardytojų karuselė sukosi tuščiai. Nepasitvirtino ir vair s eksperimentai 

ieškant tardymo vietos ir statuso teisėsaugoje (šie eksperimentai tęsėsi iki pat 2003 metų, kol, 

vykdant policijos sistemos reformą, buvo sukurtas vieningas ikiteisminio tyrimo mechanizmas). 

Tuomet VRM vadovybė ėmėsi spręsti tardymo aparato stiprinimo uždavinius. Realią 

padėt  šioje srityje 1988 metais geriausiai atspindi 1989 m. kovo 4 d. Lietuvos TSR vidaus 

reikalų ministerijos kolegijos nutarimas „Dėl tardymo pertvarkymo tiriant nusikaltimusį:  

„Kolegija pažymėjo išaugusius VRM Tardymo valdybos bei jos padalinių kr vius ir 

nuveiktą eksperimento sąlygomis darbą. 

1988 m. tardytojai turėjo 19 916 baudžiamųjų bylų, t.y. 16,3 proc. daugiau nei 1987 m. 

Jie išnagrinėjo 16 599 pareiškimus ir pranešimus apie nusikaltimus, arba 19,2 proc. daugiau nei 

1987-siais. Kr vis vienam tardytojui išaugo nuo 54,3 iki 63,1 bylos. 

Pagerėjo bendrų išvykų  vykio vietą organizavimas, pasikeitimas informacija, medžiagų 

nagrinėjimo tvarka, suderintas planavimas. Padaugėjo vykio vietos apži rų dalyvaujant 
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ekspertams, pagerėjo rezultatyvumas, daugiau paskirta ekspertizių pagal nagrinėjams 

baudžiamąsias bylas. 

Pagerėjo tardymo kokybė, mažiau bylų buvo grąžinta papildomam tardymui, sumažėjo 

tardymo terminai. Papildomai išaiškinti nebuvę skaitoje nusikaltimai, taip pat nusikaltimai pagal 

anksčiau pristabdytas bylas. 

… Materialinės žalos, padarytos valstybei ir visuomeninėms organizacijoms, 

kompensavimo užtikrinimas išaugo nuo 56,6 proc. iki 73,3 proc. Dauguma tardymo darbuotojų 

skyrė dėmes  profilaktiniam darbui. Ženkliai pagerėjo socialistinio teisėtumo b klė traukiant 

asmenis baudžiamojon atsakomybėn, skiriant areštą arba suėmimą. Jei 1987 m. baudžiamojon 

atsakomybėn nepagr stai patraukti ir teismų išteisinti 29 asmenys (13 iš jų buvo areštuoti), tai 

1988 m. išteisinta 12 asmenų. 

Kartu kolegija reiškia rimtą susir pinimą dėl nusikaltimų išaiškinamumo rodiklių. 1988 

m. neišaiškintų nusikaltimų skaičius sudarė 39,2 proc. nuo visų tirtų nusikaltimų. Tai pirmiausia 

paaiškinama tuo, kad tardymo darbuotojams eksperimento tvarka tapus savarankiškais, 

susilpnėjo jų sąveika su kriminalinės paieškos, KSNG, EKS, VAI valdybomis, jie buvo mažiau 

informuojami apie operatyvinės situacijos b klę, tam tikra prasme prarado suinteresuotumą 

nusikaltimų išaiškinimu. 

… Anaiptol ne visada aktyviai nagrinėjamos visos bylos aplinkybės, baudžiamosios 

politikos humanizavimo procesų sąlygomis tardytojai ne visada ryžtingi sulaikant ir areštuojant 

tariamuosius, dauguma jų ignoruoja profesinės rizikos sąvoką. Daugelio baudžiamųjų bylų 

tardymas atliekamas nekokybiškai, paviršutiniškai, pasitaiko vilkinimo atvejų, pažeidžiami 

nustatyti tardymo terminai. 

… Tardymo aparato darbo tr kumai paaiškinami ir tuo, kad eksperimentas nebuvo 

pakankamai apr pintas kadrais. Dėl to pristabdytų baudžiamųjų bylų dėl neišaiškintų 

nusikaltimų skaičius lyginant su 1987 m. išaugo 14 proc. (2 361 byla daugiau). Be to, tardymo 

padalinių išskyrimas iš vidaus reikalų organų sudėties, išaugę reikalavimai ir kr viai paaštrino 

tardymo kadrų komplektavimo, jų profesinio parengimo problemą. Per metus tardytojų 

nekomplektas buvo 4-5 proc. Tardymo efektyvumą takojo ir tai, jog 1988 m. prokurorai 

panaikino 495 parengtinio tardymo nutarimus, kartu iškeliant baudžiamąsias bylas. 

Kolegija nutarė: 

1. Pripažinti, jog atliktas tardymo išskyrimas iš pavaldumo vidaus reikalų organų 

vadovams eksperimentas neturėjo takos operatyvinės situacijos gerėjimui. 

2. Pavesti KS (A.Kairiui), TV (J.Vasiliauskui): 
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2.1.  Remiantis TSRS VRM 1988 m. vasario 14 d. sakymu Nr.36 „Dėl vidaus reikalų 

organų tardymo aparato pertvarkymo eksperimento nutraukimoį imtis organizacinių ir praktinių 

priemonių grąžinti tardymo aparatą  vidaus reikalų organų vadovų pavaldumą. Parengti naują 

strukt rą ir pateikti tvirtinti iki 1989 m. balandžio. 

2.2. Dėl TSRS VRM tardytojų etatų padidinimo Vilniaus ir Kauno VRV perži rėti 

tardymo valdybos ir tardymo padalinių vietose strukt rą… Imtis priemonių per pusmet  

sukomplektuoti tardymo padalinius profesionaliais kadrais. 

3. Pareikalauti iš TV vadovybės (J.Vasiliauskas, K.Šapalas, J.Lauraitis): 

3.1. … Kelti tardytojų atsakomybę už nusikaltimų išaiškinimą, tyrimo kokybės gerinimą, 

nagrinėjimo terminų trumpinimą, … sąveikos su kriminalinės paieškos ir KSNG aparatais 

stiprinimą. Daugiaepizodines ir sudėtingas bylas perimti valdybos tardymo daliai. Specializacijai 

pagal šeštos linijos baudžiamąsias bylas (organizuotas nusikalstamumas, reketas ir t.t.) paskirti 

tris patyrusius tardytojus… 

3.2.   tardymo padalinių darbo praktiką diegti nusikalstamumo b klės ir tardymo 

rezultatų kompleksinę analizę, savalaik  problemų, reikalaujančių bendro su kitomis VRS 

tarnybomis sprendimo, išaiškinimą… 

6. Politiniam aparatui dėl eksperimento nutraukimo, suderinus su vietiniais partiniais 

komitetais, spręsti klausimą dėl sukurtų šiam laikotarpiui Klaipėdos m. VRV, Šiaulių, Alytaus 

miestų VRS, Vilniaus ir Vilniaus m. Spalio r. VRS tardymo padalinių pirminių partijos 

organizacijų panaikinimo… 

7. EKS (R.Matulionis), MAS (Č.Daškevičius) per š.m. II ketvirt  užtikrinti VRS tardymo 

padalinių apr pinimą kriminalistine technika, baldais, rašymo mašinėlėmis, kanceliarinėmis 

prekėmis, kalkuliatoriais, kitomis org. priemonėmis atsižvelgiant  TV pateiktą paraišką, o TV ir 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos VRV tardymo skyrius, be to, dauginimo technika… 

8.4. Ryžtingai užkardyti statymo ne galiotų asmenų kišimąsi  tardytojų procesinę veiklą, 

neleisti naudoti tardymo darbuotojus reiduose, patruliavime ir budėjimuose (išskyrus budėjimą 

tardymo operatyvinių grupių sudėtyje), nesusijusiuose su nusikaltimų išaiškinimu ir tyrimu pagal 

jų tardymingumą. Nuolat r pintis tardytojų darbo ir buities sąlygomis. Skatinti tardymo 

darbuotojus, pasiekusius konkrečių teigiamų rezultatų išaiškinant ir tiriant nusikaltimus… 

8.5. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Kapsuko VRV ir VRS, 

Vilniaus bei Kauno rajonų VRS viršininkams skirti tardymo padaliniams nuolat vieną automobil  

su vairuotoju ir išnagrinėti klausimą dėl tardytojų padėjėjų etatų steigimo jaunesniosios 

vadovaujančios grandies sudėties nekomplekto sąskaita… 
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10. Nutarimo vykdymo kontrolę pavesti ministro pirmajam pavaduotojui generolui 

majorui M.Misiukoniui ir LTSR VRM Tardymo valdybai. 

 

Kolegijos pirmininkas                                                                        S.Lisauskasį10
 

 

Suprantama, problemų b ta ne tik dėl tardymo. Nusikalstamumui augant, stiprėjant, 

tampant vis labiau profesionaliu neišvengiamai turėjo b ti stiprinamos ir milicijos operatyvinės 

tarnybos, jų materialinė techninė bazė, keliamas profesinis lygis. Šią srit  ypatingai globojo 

ministras S.Lisauskas, o tiesiogiai kuravo jo pirmasis pavaduotojas M.Misiukonis. 

Marijonas Misiukonis: 

„Reikėjo stiprinti operatyvin  darbą. Sudariau savo grupę, kurios sudėtyje buvo 

A.Sadeckas, L.Vasiliauskas, E.Mačiulaitis, R.Rindokas, J.Rimkevičius, kiti darbuotojai. Mes 

pradėjome nuo Kauno ir pamatėme labai domų vaizdą, kaip nekovojama su nusikalstamumu 

arba kovojama paviršutiniškai. Informacinė bazė lyg ir yra, tačiau nieko konkretaus ten nerandi. 

Visame Kaune vos keli kriminalistai turėjo informacijos apie nusikalstamumą, atitinkančios 

reikalavimus. Todėl pradėjome nuo naujų darbo metodų, formų diegimo, taip pat turėjome 

spręsti kai kurių vadovų atleidimo arba perkėlimo klausimus, kas buvo tikrai nelengvaį. 

 

VRM Kriminalinės paieškos valdybos darbuotojai, 1988 m. rugpjūtis (centre – KPV 

viršininkas I.Surininas). 
                                                

10
 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, ap. 1, byla 257 

 



 34 

 

Gana aštrus tais laikais buvo milicijos nepopuliarumo klausimas. Neigiamą visuomenės 

poži r   tvarkos sergėtojus lėmė daug faktorių, atsiradusių arba iškilusių viešumon 

„perestroikosį metu. Tai ir visuotinis praeities demaskavimo ir juodinimo vajus, pradėtas pačiose 

aukščiausiose nuolat transliuojamų suvažiavimų trib nose, ir žiniasklaidos priemonės, pajutusios 

neribotą laisvę ir tarsi nuo grandinės nutrukusios visų ir visko medžioklėje.  

Labiausiai kli davo kariuomenei ir teisėtvarkai, kurių jėga ir potenciali galimybė paimti 

valdžią, geležine ranka „ vesti tvarkąį baugino daugel  kovotojų už demokratiją. Gausios 

publikacijos apie pažeidimus ir nusikaltimus vidaus reikalų sistemoje tarsi lavina nušlavė ir visa 

tai, kas buvo gero, taip sakant, kartu su vandeniu buvo išpiltas ir k dikis. Dažnai buvo 

pamirštama, kad lazda turi du galus: permanentinis jėgos strukt rų puolimas, pareig nų 

autoriteto griovimas tik stiprindavo daugelio jų pasipriešinimą naujovėms, gimdydavo 

konservatyviąsias nuotaikas. Plius – nesiliaujantys mitingai, protesto akcijos, demonstracijos, 

neretai nesankcionuotos, kurioms buvo duota „žalia šviesaį iš Kremliaus. Dėl to piliečių, 

kenčiančių nuo konfliktinių situacijų, pyktis buvo liejamas ant milicijos pareig nų, priverstų 

pasyviai stebėti vykius, ne tiek politinio, kiek buitinio pob džio neramumus, laikas nuo laiko 

kylančius eilėse prie alkoholinių gėrimų parduotuvių, kitokio deficito (regis, deficitinėmis 

tuomet buvo visos prekės – cukrus, sviestas, muilas). Visa tai – jau nekalbant apie milicijos 

tiesiogines funkcijas, kurių vykdymas, pavyzdžiui, baudimas, pažeidėjų sudrausminimas vien dėl 

savo prigimties niekada nekėlė meilės teisėtvarkai. Išvargę, pykti, nukamuoti nuolatinių 

nepriteklių milicininkai kentėjo, tačiau jų nervai buvo tempti it styga. 

Taip atėjo 1988-ųjų ruduo… 

. . . 

Kažkas iš žymių žmonių taikliai pastebėjo: „Žiema – valdžiai, vasara – liaudžiaiį. Iš 

tikrųjų, visuomenės aistros, kurios paprastai nurimdavo žiemą, kai stumdytis mitinguose tiesiog 

nesmagu, vėl užvirdavo pavasar  ir tęsėsi iki vėlyvo rudens. Pramogų tuomet buvo nedaug: trys 

TV kanalai (du centriniai ir vienas vietinis), vienas-kitas koncertas… Teatrai gastrolėse, knygų 

vasarą nuolat neskaitysi, užsienio kelionės – iš fantastikos srities. Tad mitingai, demonstracijos 

daugeliui, ypač jaunimui, buvo ne tiek pilietinė pareiga ar politinė b tinybė, kiek galimybė 

pad kti, išsirėkti, nebaudžiamai keiksnoti valdžią, pasijusti šalies likimo sprendėjais, pagaliau, 

susitikti su draugais… 

Visa tai neramino tiek vietinę, tiek TSRS valdžią, pagr stai žvelgiančią mirtiną pavojų 

sau pačiai, mylimiausiai. 1988 m. rugpj čio 20 d. gimė slaptas LTSR VRM sakymas Nr.073 SL 

„Dėl papildomų viešosios tvarkos grupinių pažeidimų užkardymo ir likvidavimo priemoniųį.  
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O 1988 m. rugsėjo 9 d. LTSR VRM gautas TSRS VRM Organizacinės inspekcinės 

valdybos viršininko milicijos generolo majoro pasirašytas lydraštis: 

„Siunčiu „Latvijos, Lietuvos ir Estijos TSR vidaus reikalų organų vystymo programos 

1988-1995 metamsį projektą. Prašau dėmiai susipažinti, vertinti planuojamų priemonių 

realumą, tikslingumą bei realizavimo galimybesį. Taip pat gauta 10 lapų minėto projekto ir 11 

lapų priedų. 

Didžioji programos projekto dalis skirta konkrečioms kovos su nusikalstamumu, viešosios 

tvarkos užtikrinimo bei kitoms specifinėms priemonėms. Tačiau nebuvo pamiršta ir politinė 

situacija. Pavyzdžiui, punkte 1.11. si loma:„Savalaikio galimų provokacinių pasireiškimų 

užkardymo tikslu kartu su KGB organais užtikrinti nuolatin  keitimąsi duomenimis bei 

informacija apie ekstremistiškai nusiteikusius asmenis, neformalias antivisuomeninės pakraipos 

jaunimo grupes, jų ketinimus. Nustatyti regiono vidaus reikalų organų bendrų pastangų užkardyti 

galimus viešosios tvarkos pažeidimus koordinacijos tvarkąį. Tam iš dalies skirtas ir 1.20 

punktas:„Parengti regiono vidaus reikalų organams metodines rekomendacijas… antitarybinio, 

nacionalistinio, religinio arba pornografinio pob džio literat rai ir vaizdo juostų patekimo  

Pabaltijo regioną užkardytiį.11
 

Stasys Lisauskas: 

„Tada Lietuvoje visi jau buvo  kelnes pridėję. Maskva ruošėsi vesti  Lietuvą 14 

tūkstančių kariuomenės. A.Brazauskas tuomet buvo Maskvoje, gavo pylos Politbiure. Regis, jis 

irgi žinojo apie tokius ketinimus, bet buvo išsigandęs, neprieštaravo. Aš taip pat buvau 

Maskvoje. V.Bakatinas man skambina  viešbut , kviečia atvažiuoti. Nuvykau. Sako, priimtas 

sprendimas dėl kariuomenės, jau lėktuvų propeleriai sukasi. Sakau, nedarykite to, nereikia, pats 

viską išsiaiškinsiu, pranešiu. Na, V.Bakatinas paskambino  TSKP CK: atseit, pas mane sėdi 

LTSR vidaus reikalų ministras, kuris rodinėja, kad nėra būtinumo vesti kariuomenę. Vėliau 

skambinu  Vilnių M.Misiukoniui, klausiu, kaip reikalai? Sako, viskas kaip ir anksčiau, tvarkaį. 

 

Valdžia, susir pindama nebeprognozuojamu demokratijos plitimu, kaip  vanden  ži rėjo. 

Tiksliau, gerai žinojo lakią K.Stanislavskio frazę: „Jeigu pirmame akte scenoje kabo šautuvas, 

paskutiniame jis b tinai iššausį. 

Lietuvoje tas šautuvas pirmąkart rimtai „iššovėį 1988-ųjų rugsėjo 28-ąją. Ta saulėta rudens 

diena ėjo  Lietuvos istoriją šmaikščiu „bananų baliausį pavadinimu. Iš karto po tų vykių šalies 

spauda, ypač Sąj džio, plačiai rašydama apie „taikius piliečiusį ir „kraugėrius milicininkusį, 

                                                
11

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 43 
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suskubo pakabinti savas etiketes, nelabai taikliai atspindinčias reikalo esmę. Bet kitaip, matyt, 

tuomet negalėjo b ti: tautinio atgimimo euforijoje vargu ar b tų išgirsti kitokie argumentai, nes 

atitinkamas socialinis užsakymas buvo daugiau nei vienareikšmis. Be to, vis dar nesveikai uždara 

vidaus reikalų sistema, visomis išgalėmis saugojusi informaciją nuo menkiausio nutekėjimo, pati 

atrišo rankas savo oponentams. Užuot pateikusi visuomenei, žurnalistams tikslius faktus, ji tik 

abstrakčiai teisinosi. 

Beje, iš dalies tai pasiteisino,- kiek besistengtų „plunksnos rykliaiį atlikti išsamesnius 

vykių tyrimus, tuomet jiems taip ir nepavyko atsakyti  labiausiai dominant  klausimą: kaip 

viskas vyko, kas davė komandą aktyviems milicijos veiksmams? Ką gi, yra proga gr žti  beveik 

dvidešimties metų praeit  ir pabandyti ramiai, be emocijų pažvelgti  tuos rugsėjo vykius, apie 

kuriuos jaunoji karta, ko gero, šiandien nė nenutuokia. O be reikalo – tai labai svarbus Lietuvos 

istorijos puslapis… 

Marijonas Misiukonis: 

„Kalbant apie 1988 m. rugsėjo 28-osios vykius, man asmeniškai lieka tam tikrų 

neaiškumų, netgi tarimų. Pirmiausia, kaip tik tuo laikotarpiu, kai Lietuvoje vienas po kito vyko 

vairiausi mitingai ir padėtis buvo kiek tempta, visa VRM vadovybė, išskyrus mane ir ministro 

pavaduotoją kadrų reikalams Algirdą Kair , išėjo atostogų. Po 45 paras, pagal ištarnautą laiką. 

Išėjo ministras S.Lisauskas, jo pavaduotojas V.Žemgulis, kuris buvo atsakingas už viešąją 

tvarką, pirmasis pavaduotojas A.Pročiuchanovas taip pat atostogavo. Taigi, kaip tik tos srities 

profesionalai ramia sąžine išvyko atostogauti. Ir ne šiaip išvyko, o buvo oficialiai išleisti: juk tuo 

metu be LKP CK leidimo vadovai negalėjo išeiti atostogų. 

Aš kaip ministro pavaduotojas buvau atsakingas už nusikaltimų tyrimą, A.Kairys, kaip 

minėjau, kuravo kadrus. Žodžiu, abu nebuvome viešosios tvarkos užtikrinimo specialistai. Bet 

nepavadinčiau to paprastu mudviejų pakišimu, atrodo, kažkas buvo suinteresuotas situacijos 

nestabilumu. Atseit, gana tos betvarkės, reikia vesti tvarkąį. 

 

M.Misiukonis teisus: tuomet Vidaus reikalų ministerijoje jau gana aiškiai jautėsi, kad 

žmonės susiskirstė  dvi stovyklas. Vieni sveikino vykstančias permainas, svajojo apie vidaus 

reikalų sistemos persiorientavimą  žmogų, statymų viršenybę, atvirai ragino depolitizuoti 

sistemą. Kiti, atvirkščiai, laikėsi senų principų,  kraują augusių idealų. 

Tačiau eksministro prisiminimuose yra du netikslumai. Pirmiausia, A.Pročiuchanovas 

tuomet jau senokai buvo pensininkas ir vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo pareigas 

ėjos pats M.Misiukonis. Antra, be M.Misiukonio ir A.Kairio, 1988 m. rugpj čio pabaigoje savo 

darbo vietoje buvo dar vienas ministro pavaduotojas – Petras Liubertas. 
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Savaime suprantama, dėl 1988 m. rugsėjo 28-29 d. vykių Vilniaus m. prokurat roje 

spalio 3-4 d., t.y. praėjus vos kelioms dienoms buvo iškeltos baudžiamosios bylos (Nr.10-2-050-

88/87s ir Nr.10-2-049-88). Be to, Vidaus reikalų ministerijos Asmeninės sudėties inspekcijoje 

atliktas išsamus patikrinimas dėl milicijos darbuotojų veiksmų Gedimino aikštėje. Patikrinimo 

medžiaga (65 lapai), pasirašyta VRM Asmeninės sudėties inspekcijos viršininko E.Gružo, buvo 

pateikta LTSR prokurat rai prijungti prie baudžiamosios bylos.12
  

Užbėgant  priek  galima paminėti, jog tuomet prasidėjo aktyvus susirašinėjimas tarp 

Vilniaus miesto prokurat ros, tiriančios minėtus vykius, ir sostinės Vidaus reikalų valdybos: 

„Vilniaus m. prokurorui 
vyriausiajam justicijos patarėjui 
D.Sodeikai 

1988 m. spalio 3 d. 

 

1988 m. rugsėjo 23 d. vidaus reikalų valdybos vadovybei tapo žinoma, kad taip vadinama 

„Lietuvos laisvės lygaį 1988 m. rugsėjo 28 d. 18 val. Vilniaus m. Gedimino aikštėje ketina 

surengti mitingą. Apie tai bylojo išklijuoti prie paveikslų galerijos bei kitose vietose plakatai, 

kviečiantys dalyvauti mitinge. Lietuvos TSR VRM, miesto partijos bei vykdomajame 

komitetuose buvo išsiaiškinta, kad valdžia mitingo nesankcionavo, ir pasi lyta jo neleisti. 

Dėl to vidaus reikalų valdyboje buvo sudarytas priemonių planas. „Lygosį nariai piliečiai 

Terleckas ir Ragaišis 1988 m. rugsėjo 27 d. buvo pakviesti pokalbio pas valdybos viršininką ir 

perspėti apie draudimą rengti mitingą. Nepaisant to, mitingas numatytu laiku vyko… Jo metu 

skambėjo antivalstybinio ir antitarybinio turinio kalbos, žeidimai CK, respublikos vyriausybės 

milicijos ir TSRS vidaus kariuomenės atžvilgiu. Bandant išstumti organizatorius ir aktyvius 

kurstytojus iš Gedimino aikštės, jie aktyviai pasipriešino, mėtė  milicijos darbuotojus akmenis, 

butelis bei kitus daiktus. 

Dėl to kai kurie milicijos darbuotojai buvo sužaloti (raportai pridedami). Be to, apgadinti 

keturi VRV patrulinio padalinio ir du VAI tarnybiniai automobiliai (išdaužyti langai, 

deformuotas kėbulas). 

Prašau J sų pavesti atlikti tyrimą ir imtis priemonių kaltųjų atžvilgiu. 

Priedas: 11 lapų. 

 

Valdybos viršininkas 

milicijos pulkininkas                                                                   E.Matuzanisį13
 

                                                
12

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780 

 
13

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-4/46, apyrašas 1, byla 140 
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Kaip matome, šis epistoliarinio žanro k rinys išsamiai paaiškina rugsėjo 28-osios vykių 

priežast : LLL mitingas nebuvo sankcionuotas, valdžia perspėjo apie tai A.Terlecką ir, šiam 

ignoravus perspėjimą, nutarė „išsaugoti veidąį ir pademonstruoti, kas yra tikras šių namų 

šeimininkas. 

Alvydas Sadeckas (1988 m. – VRM KPV 3-ojo skyriaus viršininkas): 

„Atvirai kalbant, prasidėjus demokratizacijos procesams S.Lisauskui net nebuvo duota 

proga pasireikšti. Jo net nebuvo Lietuvoje „bananų baliausį metu, jis apskritai niekados 

nesiėmė jokių drastiškų priemonių prieš žmones, tačiau vis tiek iš jo suformavo kažkok  priešąį. 

Stasys Lisauskas: 

„Jeigu aš tuo metu būčiau buvęs Lietuvoje, nieko panašaus nebūtų atsitikę. Tiems 

veiksmams paprasčiausiai nebuvo jokio pagrindo. Kas iš to, kad vyko nesankcionuotas 

mitingėlis? Ar mažai jų tada buvo? Ir LKP CK niekada nenurodinėjo vartoti jėgą, nesiekė 

kažkam „duoti  kaulusį. Dar prieš tai kildavo problemų, pavyzdžiui, su krepšinio ar futbolo 

sirgaliais, tad mane visados perspėdavo: žiūrėkite, kad nebūtų jokių ekscesų! Kartą po 

„Žalgirioį rungtynių sirgaliai apvertė telefono būdelę, E.Matuzanis sutramdė chuliganus, o aš 

už tai gavau iš P.Griškevičiaus velnių, jis priekaištavo dėl milicijos veiksmųį. 

Skamba logiškai. Juoba ir 1988 m. liepos 12 d., kai leidimo surengti mitingą sostinės 

Gedimino aikštėje prašė kažkoks neaiškus „Blaivybės klubas „Sąj disį (nepainioti su Lietuvos 

persitvarkymo sąj džiu!), valdžia atsakė neigiamai. Vis tik grupelė jaunimo, kurstoma akcijos 

organizatorių, pabandė mitinguoti aikštėje, skelbė „ekstremistiniusį š kius, bandė provokuoti 

milicininkus ir draugovininkus, tačiau pastarieji provokacijoms nepasidavė, nieko nesulaikė. 

Toks milicijos elgesys buvo teigiamai vertintas ir Lietuvos spaudos
14

. 

Dabar sunku atsakyti  klausimą, kam reikėjo uždrausti tą mitingą, paaiškinti tokio 

sprendimo priežastis. tikinamai skamba V.Petkevičiaus versija, pateikta jo skandalingoje 

knygoje „Durnių laivasį: valdžia sąmoningai ir klastingai skaldė demokratines jėgas  „gerąj į 

Sąj d  ir „blogąjąį Lietuvos laisvės lygą. Be to, „bananų baliusį vyko praktiškai iškart po TSKP 

CK sekretorių A.Jakovlevo ir N.Sliunkovo apsilankymų Lietuvoje, o abu šie politikai, kaip rodo 

istorija, kaip tik buvo vieni nuosekliausių „persitvarkymoį, demokratijos ir tolesnių su tuo 

susijusių procesų šalininkai. Matyt, kažkam labai trukdė jų geranoriška pozicija Lietuvos 

atžvilgiu. Kaip ten beb tų, vykęs negausus LLL mitingas, kad ir nesankcionuotas, nepadarytų 

jokios rimtesnės žalos nei viešajai tvarkai, nei valdžios vaizdžiui, jeigu jo dar buvo likę: kitą 

                                                                                                                                       
 
14

 „Komjaunimo tiesaį Nr.138, 1988, liepos 16 d. 
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dieną valdžia galėjo nubausti mitingo organizatorius nustatyta tvarka. Tačiau buvo pasirinktas 

kitas variantas,– pademonstruoti jėgą. B tent tai priviliojo  tuometinę Gedimino aikštę tiek 

žmonių, daugiausia žioplių ir jaunimo, pasinaudojusio proga išlieti ant „mentųį savo t ž .  

 

 

„Bananų balius“: iš pradžių ir mitingo dalyviai, ir pareigūnai buvo nusiteikę taikiai. Tą 
dvasią dar buvo galima išlaikyti... 
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Marijonas Misiukonis: 

„Jau po minėtų vykių buvo surengtas LKP CK aktyvo pasitarimas,  kur  buvau pakviestas 

ir aš. Akademikas V.Statulevičius, tuomet – CK narys, paklausė manęs: „Tai kas gi vis dėlto 

atsakingas už tuos vykius?į Aš tiesiai pasakiau, parodęs  čia pat sėdinčius LKP CK Biuro 

narius, kad kaltinu šiuos ponus, o ne eilinius milicininkus. Taip pat pareiškiau, jog nuo šiol VRM 

neklausys ir nevykdys jokių CK nurodymų, kadangi tai nėra statymo numatytas organas, galintis 

nurodyti milicijai. Tada beveik visi susirinkusieji ėmė ploti… O visų tų reikalų iniciatorius buvo 

LKP CK antrasis sekretorius N.Mitkinas, būtent jo kabinete, jam vadovaujant vyko visi 

pasitarimai šiuo klausimu, buvo kuriami planai. Aplink A.Terlecko rengiamą mitingą buvo, 

sakyčiau, dirbtinai aštrinama situacija. A.Terleckas taip pat užsispyrė, nenorėjo surengti mitingo 

kitoje vietoje, kaip jam buvo siūloma. Apskritai per tuos vykius būta daug provokacijų iš visų 

pusių, buvo užgauliojami milicininkai,  juos mėtomi akmenys – tiesiog išrinko dal  grindinio. O 

nereikia pamiršti, kad pareigūnų nervai taip pat buvo ištampyti, milicijos žeidinėjimo, puolimo 

kampanija vyko jai ilgai. Taigi, kai kas neišlaikė, atsakė  provokacijąį. 

 

Savo ruožtu, neatmesdamas visiškai panašios LKP CK iniciatyvos galimybės (verta 

prisiminti 1988 m. liepos 28 d. TSRS AT Prezidiumo saką „Dėl susirinkimų, mitingų, gatvės 

eitynių ir demonstracijų organizavimo TSR Sąjungoje tvarkosį), buvęs vidaus reikalų ministras 

S.Lisauskas vis dėlto abejoja, ar CK galėjo b ti suinteresuotas padėties aštrinimu. Tok  

suinteresuotumą jis žvelgia visai kitoje pusėje. 

Stasys Lisauskas: 

„Nežinau, kam labiau reikėjo tos provokacijos. Gal V.Landsbergiui, o gal M.Misiukoniui. 

Jis labai norėjo būti ministru… Būdavo, vis zirzia man, zirzia, kad jam suteiktų generolo laipsn . 

Atseit, kitose respublikose jau gavo, o jis, vargšas, dar negavo. Sakau, dar patarnauk, ten 

žiūrėsim… Atsimenu, kaip K.Motieka, dar neištyrus vykių, ginė M.Misiukon , esą vienintelis 

šviesus protas atsirado Vidaus reikalų ministerijoje, išvedė kariuomenę. Chm… Pats vedė, pats 

ir išvedė. Jis gi tuomet buvo pirmasis ministro pavaduotojas, beje, vienintelis atvejis TSRS, kai 

respublikos vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas – tos pačios tautybės. Ir tai irgi 

P.Griškevičiaus dėka…į 

 

Bet apie vaidmenų pasiskirstymą – kiek vėliau. Iš pradžių pabandysime atkurti 1988 m. 

rugsėjo 28-29 dienų vykius. Taip, b tent dviejų dienų, nes, kaip matysime iš pateikiamų 

dokumentų, akcijos scenarijų sudarė dvi dalys: paties mitingo išvaikymas rugsėjo 28 d. ir 

„badautojųį sulaikymai ankstų rugsėjo 29-osios rytą. Reikia paminėti, jog pats mitingas buvo 
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sumanytas LLL kaip „badautojųį palaikymo akcija, o badautojai, savo ruožtu, reikalavo paleisti 

nuteistus bendražygius: B.Liž ną, J.Pakucką, P.Gražul , V.Karali ną, G.Iešmantą ir V.Petkų. 

 

Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto kursantams užduotis skyrė 

Vilniaus m. VRV viršininko pavaduotojas V.Rainys (pirmas iš dešinės). 

 

Galima pasidžiaugti tuometinio Vilniaus m. Vidaus reikalų valdybos viršininko 

pulkininko Eugenijaus Matuzanio žvalgumu,– paskirtas tiesiogiai atsakingu už milicijos 

veiksmus tomis dienomis, jis pavedė Vilniaus m. VRV Organizacinio-inspekcinio poskyrio 

vyresniajam inspektoriui J.Kulikovui (kuris, kaip tikras adjutantas, visą laiką sekė paskui 

E.Matuzan ) tiksliausiai fiksuoti viską, kas vyko prieš operaciją ir jos metu. Šios stenogramos 

pagrindu 1988 m. rugsėjo 30 d. gimė pažyma „Apie Vilniaus m. vidaus reikalų organų ir 

padalinių veiksmus užtikrinant viešąją tvarką bei užkardant neteisėtus ekstremistinių elementų 

veiksmus mieste 1988 m. rugsėjo 28 d.į: 

„16.00 val. VRV viršininko nurodymu atliktas ryšio su padalinių ir grupių vadovais 

b klės patikrinimas, kurio metu nustatyti ryšio nepastovumas bei nutr kimai kai kuriais atvejais. 

16.15 val. Spalio r. VRS vadovybei (dr. Britovas) nurodyta VRV rezervų sąskaita pastatyti 

patrulius prie Lietuvos KP miesto komiteto, KGB ir Aukščiausiojo teismo. Informacija iš 
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Gedimino aikštės: apie 16.00 val. aikštėje yra 2 „Sąj džioį grupės su Lietuvos tautinėmis 

vėliavomis. 

16.30 val. VRV viršininkas surengė rezervų vadovams instruktažą dėl reagavimo 

priemonių pob džio, sakyta iki 17.30 val. b ti visiškai pasiruošusiems ir ekipiruotiems (pranešta 

vadovų žiniai, kad yra VRM vadovybės ir miesto prokuroro sankcija veikti ypatingomis 

aplinkybėmis). Nurodyta, kad specialiosios priemonės gali b ti panaudotos tik po atskiro 

nurodymo. Perspėta, kad nepasiduotų provokacijoms, turėtų omenyje, jog „Sąj disį nedalyvauja. 

Pagrindinės užduoties vykdymas pavestas VRV MPPTAB (Milicijos patrulinės-postinės 

tarnybos atskiram batalionui) – (dr. Balabkinas), rezervams – tik užtikrinti užtvėrimą. 

Svarbiausia: organizatorių nustatymas ir dokumentavimas. 

16.45 val. pranešta, jog prie Aukščiausiojo teismo pastatytas staliukas su vėliava, kur 

renkami parašai prieš Ignalinos AE statybą (3-ojo bloko,- aut.). 16.50 val. VRV viršininko 

nurodymas: nušalinti grupę nuo paminklinio akmens Gedimino aikštėje. 16.55 val. paklausimas 

draugams Drąsučiui ir Rainiui: ar visos pajėgos parengtos? Pranešimas 16.55 val.: „Sąj disį 

paliko aikštę, tačiau liko apie 100 žmonių. Nurodymas visiems vadovams: rezervus parengti tuoj 

pat, o ne 17.30 val. 

17.05 val. perduotas sakymas: rezervams rikiuotis VRM kieme ir išeiti Gedimino aikšei 

užtverti. Dr. („draugo“, o ne „daktaro“,- aut.) Rainio pranešimas: šalutinės gatvės užtvertos, 

pagalba nereikalinga. 17.15 val. pranešimas iš Lenino pr. (dabar Gedimino,- aut.): 2 piketai 

renka parašus. VAI viršininko dr. Glebaus prašymas: reikia praleisti transportą, nes kaupiasi 

žmonės ir mašinos. 17.25 val. pranešimas: iš Janonio g. žmones prasiskverbia  Gedimino aikštę. 

VRV viršininko nurodymas: paskirti 3-4 porinius patrulius ir užtverti praėjimą iš iš buvusio AT 

Prezidiumo pusės, kur susitelkė apie 70-90 žmonių. Perspėta, jog mitingas galimas ir kitoje 

vietoje, turėti omenyje galimą pajėgų perdislokavimą. 17.35 val. pranešimas: prie VRM, iš 

dešinės pusės, prie gazuoto vandens automatų renkasi minia, ketinanti eiti per Puškino skverą  

Kalnų parką. 

17.45 val. pranešimas: aktyvi grupė apeina Gedimino aikštę ir renkasi Puškino skvere. 

VRV viršininko nurodymas: VRM aukštosios mokyklos fakulteto 1 kuopą perduoti  pagalbą dr. 

Drąsučiui. 17.50 val. pranešama apie žmonių telkimąsi Pionierių-Pilies g., kurie nenori skirstytis. 

18.00 val. pranešimas, kad šalia senojo telegrafo 300-400 žmonių minia pradėjo mitingą, 

prasiveržė iš Kutuzovo (dabar S.Daukanto,- aut.) aikštės per Tallat-Kelpšos gatvę  Gedimino 

aikštę. 

18.10 val. pranešama apie prasidėjus  antrąj  mitingą prie gazuoto vandens automatų. 

Pastebėta, jog abi grupės ketina susijungti Gedimino aikštėje. 
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VRV viršininko nurodymas: likusios rezerve kitos fakulteto kuopos užtveria Janonio g. ir 

Gedimino aikštę, pabandyti išskaidyti minią prie telegrafo. VAI viršininkui dr. Glebui nurodyta 

užtverti gatves tolesniu perimetru, aktyviai nustatyti ir dokumentuoti organizatorius bei 

aktyvesnius dalyvius. 

18.15 val. papildomai sakyta uždaryti Tallat-Kelpšos g. ir neleisti miniai patekti  

Gedimino aikštę. Pradeda veikti specialusis padalinys, nes minia neklauso kalbinėjimų, mėto 

akmenis ir butelius, šaukia „fašistaiį, „okupantaiį. 

VRV viršininko nurodymas: visas pajėgas mesti organizatoriams nustatyti ir izoliuoti, 

bandyti išstumti minią  Kutuzovo aikštę, nes autotransportui pravažiavimas uždarytas. 18.25 

val. iš Puškino skvero minia traukiasi Pilies ir Tallat-Kelpšos gatvėmis prie telegrafo, kur 

susirinko apie 800-1000 žmonių, daugiausia jaunimas, kurie užblokavo VRV autotransporto 

stovėjimo aikštelę. Dr. Rainiui skirtos papildomos pajėgos išstumti minią nuo telegrafo. 17.40 

val. pranešimas, kad mitingai prie telegrafo ir Puškino skvere tęsiasi, išskaidyti abi minias 

nesiseka. Apie 800 žmonių minia šaukdama „Kalta vyriausybėį prasiveržė nuo telegrafo  

Lenino prospektą, ketina eiti skųstis  Lietuvos KP CK. 

VRV viršininko nurodymas: karinio dalinio batalioną ir fakulteto kuopą autotransportu 

permesti Požėlos gatve  Lenino prospektą, užtverti miniai kelią. 

19.00 val. pranešimas, kad Gedimino aikštėje susirinko daug žmonių, kurie anksčiau 

negalėjo išeiti dėk užtvėrimo, o jam nuėmus pradėjo skirstytis. Prie telegrafo pastato jaunimo 

minia stebi rezervų laipinimą  autotransportą, kuris dėl žmonių susib rimo negali važiuoti prie 

naujos dislokacijos vietos prie Lenino aikštės. 

VRV viršininko nurodymu ten pat siunčiamas specialusis padalinys. 19.05 val. naujas 

nurodymas: VRM AM fakultetą grąžinti  ministerijos kiemą, nes dėl visų pajėgų perdislokavimo 

Gedimino aikštė liko nepridengta. 

19.15 val. pranešama, jog apie 500 žmonių, kurie nėjo  Lenino aikštę, pasuko Šv. 

Teresės bažnyčios link. Dalis minios nuo Lenino aikštės patraukė per K.Požėlos g. prie 

Dzeržinskio (Žaliojo,- aut.) tilto. sakymas Nežinybinės apsaugos skyriaus viršininkui dr. 

Lancmanui su savo žmonėmis vykti prie Šv. Teresės bažnyčios. Užduotis: stebėti ir 

dokumentuoti. 19.20 val. patikslintas pranešimas: minia krantine traukia Gedimino aikštės link. 

VRV viršininkas sako uždaryti praėjimą Vrublevskio g. ir nukreipti minią  Antakaln . Visi 

VRM rezervai nukreipiami iš ministerijos  Gedimino aikštę. 19.30 val. pranešama, jog minia 

jėga prasiveržia  aikštę, pareig nus apmėto akmenimis, duota komanda asmeninei sudėčiai 

pasislėpti automobiliuose. Aikštėje prie Šv.Kazimiero koplyčios susirinko daug žmonių, 

prasidėjo mitingas. Tuo pat metu prie ėjimo  VRM nemažai ministerijos darbuotojų ramiai stebi 
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aplinką, nesikišdami  vykius. 19.40 val. dr. Penkovskis praneša, kad jaunimas ruošiasi eiti  

Gedimino kalną ir iškelti bokšte senąją Lietuvos vėliavą. Si loma visas pajėgas surinkti vienoje 

vietoje, prie Puškino skvero. VRV viršininko nurodymu dr. Blaževičius su spec. padaliniu ir 

ekipiruote dengia Gedimino kalno  papėdę, ten pat siunčiami VRM rezervai (iš viso 130 

žmonių). 

 

 

VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos viršininkui A.Vilkui (pirmas iš kairės, 

uniformuotas) ryžto netrūko, tačiau įvykiai klostėsi ne pagal scenarijų... 
 

20.00 val. minioje šaukiama „Pakelti vėliavą ant bokštoį. 

VRV viršininko nurodymas: nepraleisti minios  kalną, kraštutiniu atveju, esant 

b tinumui, panaudoti specialiąsias priemones. 20.10 val. praneša, jog judėjimo  kalną nėra, o 

aikštėje apie 1500 žmonių surengė mitingą. Dalis žmonių Kostiuškos gatve eina tilto per Vilnelę 

link, sakyta uždaryti praėjimą iš Kostiuškos g.  Puškino sodą. 

21.15 val. pranešta, kad žmonės pradėjo skirstytis iš Gedimino aikštės. 

21.25 val. pranešama, kad liko grupė badaujančių, 10 žmonių, aplink juos minia 

stebėtojų. 21.30 val. pranešimas, kad Lenino pr. Viskas ramu. 21.50 val.: VRV viršininko 

nurodymas paleisti kursantus ir kareivius. Darbuotojams, dalyvavusiems sulaikant pažeidėjus, 
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vykti  1-ąj  milicijos skyrių forminti sulaikytųjų medžiagas. 22.00 val. VRV viršininko 

nurodymu paleisti milicijos karininkai. Gedimino aikštės prieigose palikti patruliai po 3-4 

žmones. Lietuvos TSR VRM vadovybės nurodymu sprendžiamas specialios grupės 

„badaujantiemsį sulaikyti sudarymo klausimas. Padalinių vadovai pranešė, kad išdaužti trijų 

VRV MPPTAB automobilių langai, akmenimis sulamdyti du VAI automobiliai, tokia pat padėtis 

kariniame dalinyje. Nuo akmenų ir butelių nukentėjo 18 milicijos darbuotojų. Sulaikyti 24 

žmonėsį. 

Tai – tik bendras, nors ir gana tikslus vaizdas. Apie tos dienos smulkias detales, atskirus 

momentus, mintis, emocijas pasakoja patys vidaus reikalų sistemos darbuotojai, kiti vykių 

dalyviai. 

Liutauras Vasiliauskas: 

„Kriminalinė policija tiek „bananų baliausį, tiek visų ankstesnių ir vėlesnių mitingų 

metu vykdė savo tiesiogines funkcijas, t.y. operatyvin  darbą, kurio tikslas buvo vienas: viešoji 

tvarka ir rimtis. Buvo sudaromos specialios brigados, darbuotojai dirbdavo minioje, 

išaiškindami galimus provokatorius, dokumentuodami nusikalstamas veikas ir pan. 

Kai minios žmonių pradėjo plūsti  Katedros aikštę, iš karto tapo aišku, kad milicijos 

pajėgų per mažai tam, kad visiškai kontroliuotų situaciją. Pirmieji negausūs kordonai 

paprasčiausiai susimaišė su minia, milicijos buvimas aikštėje apskritai prarado prasmę. Tuomet 

buvo duota komanda tiktai stebėti viešąją tvarką. Uniformuotiems pareigūnams buvo labai sunku 

tai vykdyti, jie tapo visuotino nepasitenkinimo objektu. 

Žmonės skverbėsi iš visų pusių, iš visų gatvelių. Tai šen, tai ten atsirasdavo kažkokio 

bruzdėjimo sūkuriai, ore tvyrojo nuojauta,– šiandien kažkas bus. Bet situacija dar buvo valdoma. 

Staiga vienoje vietoje prasidėjo šurmulys, atrodo, A.Terleckas, mosuodamas lietsargiu, rėžė 

kalbą. Buvę arčiau tos vietos uniformuoti pareigūnai pabandė prieiti, išsiaiškinti, nuraminti 

aistras – juk tuomet būtų pakakę mažos kibirkštėlės, kad padėtis taptų nevaldoma. Ir, ko gero, 

jiems tai būtų pavykę. 

Tačiau tuo pat metu per raciją pasigirdo vieno iš VRM vadovų komanda rusiškai 

„Soldaty, vperiod!į (daugelio tų įvykių dalyvių tvirtinimu, šią komandą davė VRM Viešosios 

tvarkos apsaugos valdybos viršininkas A.Vilkas,- aut.). Atsidarė VRM kiemo vartai, iš jų 

pasirodė kareivia,i pilnai ekipuoti, juos išvydus aikštėje kilo sumaištis. Dar bandėme tikinti 

M.Misiukon  išvesti kareivius, atseit, susitvarkysime be jų, bet buvo per vėlu. Reikia pažymėti, 

kad apie to mitingo išvaikymą negalėjo būti nė kalbos, nežinia, kokių reikėjo pajėgų susitvarkyti 

su tokia minia, kurioje, be žioplių, buvo nemažai neblaivių, jaunimo, atėjusio konkrečiai 
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„pasidaužytiį su milicija. Taigi, kariuomenės pasirodymas buvo iš anksto užprogramuotas 

pralaimėjimas…į 

Jonas Lazarenka (tuomet – TSRS VRM vidaus kariuomenės karininkas): 

„Apie 70 proc. TSRS VRM vidaus kariuomenės divizijos motorizuoto milicijos pulko 

karių, pasiųstų  Katedros aikštę, buvo lietuviai, nemažai jų jau turėjo būti paleisti namo, tačiau 

dėl minimų vykių jų „dembelisį buvo atidėtas. Jie, vilkėdami milicijos uniformą, stovėjo arčiau 

senojo telegrafo, Tallat-Kelpšos gatvės pradžioje. Visiškai ekipuoti, su dujokaukėmis, ant kurių 

dėklų buvo aiškiai užrašytos jų pavardės. Taigi žmonės, perskaitę lietuviškas pavardes, ėmė 

gėdyti kareivius: „Sūneli, ką tu čia veiki? Mesk viską ir eik namoį. Psichologiškai tai buvo labai 

sunku. Be to, kaip minėjau, apie penktadal  kareivių kone kitą dieną taptų civiliais, išeitų  miesto 

gatves, ir kur garantija, kad jų neatpažins ir nepradės keršyti?..į 

Algis Kvainickas (tuomet – Naujosios Vilnios VRS kriminalinės paieškos operatyvinis 

galiotinis): 

„Stovėjome prie telegrafo vadinamajame užtvėrime, šalia mūsų – milicijos pulko 

kareiviai. Jie atrodė gana grėsmingai su savo specialiaisiais, daug ilgesniais nei milicijos 

„bananaisį, skydais, šalmais. Žmonės puolė žeidinėti juos, pradėjo spjaudyti jų pusėn… 

Daugelis kareivių vos tvardėsi, veidai raudo… Tada vadovavęs šiam padaliniui J.Lazarenka 

riktelėjo kažkokią komandą, visi kaip vienas, sinchroniškai išstatė priešais save skydus, aukštai 

iškėlė lazdas,– atrodo, tuoj pat puls. Po akimirkos aplink mus keliolikos metrų spinduliu neliko 

nė vieno drąsuolio.į 

Jonas Lazarenka: 

„Kai pasigirdo A.Vilko komanda „Soldaty, vperiod!į, vadovavęs vidaus kariuomenės 

pajėgoms karininkas Kondrašovas pareiškė vykdysiąs ją tik po tiesioginės vadovybės sakymo. 

Tada pulkininkas atsistojo priekyje, nugara  rikiuotę ir, mosuodamas rankomis, ėmė raginti 

kareivius pajudėti, atseit, paskui mane... Psichologiškai tai suveikė, kareiviai žengė žmonių 

link…į 

Liutauras Vasiliauskas: 

„Išsirikiavę kareiviai pradėjo lupti, kas papuolė po ranka, gaudyti visus, kurie buvo su 

plakatėliu, vėliavėle ar tiesiog su barzda. Iš esmės vyko elementarus žmonių mušimas. O 

nemaloniausia buvo tai, jog dalis kareivių buvo aprengti milicijos uniforma, tad žmonių tūžis 

dar ilgai ne visai pagr stai liejosi ant milicijos pareigūnų. 

Šiandien, ramiai vertindamas tuos vykius, galiu pasakyti viena: tai buvo provokacija iš 

abiejų pusiųį. 

Alvydas Sadeckas: 



 47 

„Kai kartu su L.Vasiliausku ir E.Mačiulaičiu išėję iš ministerijos pastato  aikštę 

pamatėme, kas vyksta, iš karto supratome, kad š  absurdą reikia kuo greičiau nutraukti. Mes, 

kaip kriminalinės paieškos darbuotojai, nevadovavome šiai akcijai, galėjome tik pareikšti savo 

nuomonę. Taigi, L.Vasiliauskas nuėjo pas M.Misiukon  ir tiesiai pasakė jam, kad tęsdami šiuos 

veiksmus nueisime labai toli, tačiau visai ne tuo keliu. 

Tuomet tokie mūsų „išsišokimaiį buvo gana rizikingi,– galėjome netekti postų, apskritai 

susigadinti visą karjerą. Bet per ir po „bananų baliausį ne tik mes, o ir didžioji dauguma 

darbuotojų suprato, kad šitaip nebegalima. Reikia rinktis – arba mes su žmonėmis, arba prieš 

juosį. 

 

1988 m. rugsėjo 28 d. Iki liūdnai pagarsėjusio „bananų baliaus“ – vos kelios 

akimirkos. 

Tačiau, kaip minėjome, rugsėjo 28 d. susistumdymais akcija nesibaigė. Kas gi dar vyko 

tądien pagrindinėje sostinės aikštėje? 

Štai ištraukos iš kelių vairaus rango milicijos pareig nų raportų (juos vėliau rašė beveik 

visi akcijoje dalyvavę milicininkai), adresuotų VRM komisijos rugsėjo 28-29 d. vykiams tirti 

pirmininkui, vidaus reikalų ministro pavaduotojui A.Kairiui. 

Vilniaus m. VRV viršininko pavaduotojas milicijos pulkininkas Zenonas Penkovskis: 
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„…VRV viršininkas pulkininkas E.Matuzanis liepė man organizuoti badaujančių 

pašalinimą iš aikštės iki rugsėjo 29 ryto. Rugsėjo 28 d. apie 22 val. mes su VRV VTAS viršininku 

pulkininku Rainiu aptarėme visus klausimus, susijusius su šios užduoties vykdymu. 

Atsižvelgdami  tai, kad „badaujančiusį saugo didelė žmonių grupė, nusprendėme sudaryti 

milicijos darbuotojų grupę, kurios sudėtyje būtų Lenino r. VRS karininkai ir VRV Milicijos 

patrulinės postinės tarnybos atskiro bataliono pareigūnai (MPPTAB), atitinkamai ekipuoti. 

Išsiaiškinti su galimais sulaikytaisiais Lenino r. VRS 1–me milicijos poskyryje buvo 

sudaryta grupė karininkų, vadovaujamų poskyrio viršininko majoro S.Bunoko. Badaujančių 

pašalinimą buvo nutarta atlikti rugsėjo 29 d. 5 val. ryto. 

Šiam darbui skirtos milicijos darbuotojų pajėgos buvo surinktos VRV MPPTAB salėje, kur 

aš ir pulkininkas Rainys instruktavome darbuotojus. Ypatingas dėmesys buvo atkreiptas  tai, kad 

jėgą galima naudoti tik kraštutiniu atveju ir ypač stebėti, kad sulaikytiesiems (jeigu to reikės) 

nebūtų padaryta kūno sužalojimų. 

Po instruktažo skirtos milicijos pajėgos apie 5 val. atvyko prie VRM pastato. Du autobusai 

„Pazį markės pastatyti kuo arčiau „badaujančiųį. Aplink juos būriavosi apie 50-60 žmonių, 

dalis jų, pamatę milicijos darbuotojus, išsiskirstė, kiti sudarė kompaktišką grupę. Kreipiausi  

šiuos žmones prašydamas apleisti aikštę, bet kai kurie iš tų žmonių atsigulė ant suolų, ant žemės, 

stipriai susikabinę rankomis. Todėl milicijos darbuotojams teko imtis fizinių pastangų, kad 

atskirtų juos ir pristatytų  autobusus. Aš visą laiką buvau šalia šios grupės ir galiu patvirtinti, 

kad sulaikant šiuos žmones milicijos darbuotojai nieko nemušė… 

Poskyryje niekas iš sulaikytųjų nesikreipė  mane su jokiais skundais.į 

Vilniaus m. VRV Viešosios tvarkos apsaugos skyriaus viršininkas milicijos pulkininkas 

Vytautas Rainys: 

„…Rugsėjo 28 d. apie 21 val. VRV viršininko pavaduotojas pulkininkas Z.Penkovskis 

pranešė man, kad Gedimino aikštėje vadovaujant „Lietuvos laisvės lygaiį rengiama protesto 

bado akcija, ir VRV viršininkas pulkininkas E.Matuzanis Lietuvos TSR VRM vadovybės 

nurodymu pavedė mums organizuoti „badaujančiųį pašalinimą iš Gedimino aikštės… 

Aptarę gautą informaciją apie tai, kad „badaujančiusį gins LLL skirti „smogikaiį, 

priėjome išvadą, kad būtina sudaryti milicijos darbuotojų grupė: apie 20-25 Lenino r. VRS 

darbuotojų ir dal  VRV MPPTAB asmeninės sudėties, tarp jų apie 30 žmonių iš specialiosios 

paskirties padalinio… 

Rugsėjo 28-sios vakare Lenino r. VRS buvo nurodyta pavesti karininkams pasiimti su 

savimi draugovininkus arba neetatinius milicijos darbuotojus galimiems statymo pažeidimams 

dokumentuoti. 
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Išvardyta grupė apie 4 val. 50 min. atvyko  Gedimino aikštę. Be manęs, tarp atvykusiųjų 

buvo VRV viršininko pavaduotojas pulkininkas Z.Penkovskis, VRV VTAS viršininko 

pavaduotojas S.Blaževičius, Lenino r. VRS viršininko pavaduotojas kapitonas A.Konenkovas, 

einantis VRV MPPTAB vado pareigas majoras V.Jevseičikas, Lenino r. VRS poskyrio viršininkas 

majoras B.Purkinas, VRV MPPTAB specialiosios paskirties kuopos vadas vyr. leitenantas 

E.Kaliačius, VRV VTAS inspektorius vyr. leitenantas G.Zigmantavičius. 

…Draugas Z.Penkovskis kreipėsi  žmones siūlydamas pasiimti daiktus bei atributiką 

(plakatus, patalynę ir t.t.) ir išsiskirstyti. Reakcija buvo neigiama… Milicijos darbuotojams teko 

jėga atitraukti žmones nuo suoliukų ir kelti nuo žemės. Visi šie žmonės aktyviai priešinosi, todėl 

grupė asmenų buvo sulaikyti ir pristatyti  Lenino r. VRS 1-ąj  poskyr  aplinkybėms išsiaiškinti ir 

dokumentuoti… 

 mane ar kitus vadovus niekas iš sulaikytųjų su skundais arba pretenzijomis nesikreipėį. 

VRV MPPTAB specialiosios paskirties kuopos vadas milicijos vyresnysis leitenantas 

Erikas Kaliačius: 

„…1988 m. rugsėjo 29 d. gavau nurodymą palikti padalin  bazėje. Apie 4 val. 30 min. 

MPPTAB salėje vyko instruktažas, mums nurodyta nutraukti badaujančių demonstraciją 

Gedimino aikštėje. Konkrečiai, padaliniui sakyta užtikrinti užtvėrimą sulaikant asmenis, kurie 

atsisakys savo noru apleisti aikštę. Padalinys buvo ekipiruotas specialiosiomis apsaugos 

priemonėmis, nes buvo gauta informacija, kad demonstrantus saugo asmenys su lazdomis ir 

akmenimis. 

Apie 5 val. mes dviem autobusais atvykome prie VRM pastato Janonio (dabar 

Šventaragio,- aut.) gatvėje. Padalinys apsupo demonstrantus, visiems buvo pasiūlyta skirstytis, 

tačiau dalis liko ir atsisėdo ant žemės ir ant suolų. 

Lenino r. VRS darbuotojai, padedami mano padalinio darbuotojų, sulaikė atsisakiusius 

apleisti aikštę ir pristatė  autobusus. Konkreti mano padalinio pagalba buvo ta, jog mes 

padėjome atskirti vienus nuo kitų piliečius, kurie laikėsi grupe ir atsisakė vykti  autobusus. 

Dalis piliečių savo noru sėdo  autobusus pareiškę, kad badaujančių nepaliks ir vyks 

kartuį. 

VRV MPPTAB 4-os kuopos vado pavaduotojas milicijos leitenantas Viktoras Roščinas: 

„…Mūsų kuopos milicininkai, vilkėję specialiąsias priemones, stovėjo aplink sulaikymo 

vietą ir dengė atliekančius sulaikymą pareigūnusį. 

VRV MPPTAB 3-os kuopos vado pavaduotojas milicijos kapitonas Pavelas Juselis: 

„… Atvykę  aikštę Lenino r. VRS karininkai ir MPPTAB darbuotojai aiškino badaujančių 

demonstracijos neteisėtumą. Dalis žmonių išėjo iš aikštės, tačiau kiti liko, ėmė šūkalioti, 
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žeidinėti miliciją, Tarybų valdžią, komunistų partiją… Lenino r. VRS karininkai pradėjo po 

vieną išvedinėti demonstrantus, mes teikėme jiems pagalbąį. 

 

 

Neetatinis milicijos darbuotojas Leonas Petrusevičius: 

„… Aš stovėjau rikiuotėje kartu su milicininkais ir draugovininkais. Mus vadino 

„fašistaisį, „niekšaisį, „šunsnukiaisį. Kai kurie bandė išprovokuoti susistumdymą, prieidami 

arčiau pastumdavo milicininkus. Viena moteris spjovė milicijos seržantui  veidą. 

Sulaikant milicininkai nieko nemušė. Tuos, kurie atsigulė ant žemės, pakeldavo jėga, aš 

taip pat padėjau milicijos darbuotojams. Mus žeidinėjo, grasino, kad brangiai už tai 

sumokėsime. Milicijos poskyryje taip pat nemačiau, kad kas nors būtų mušamas. Prie manęs 

kabinete vienas iš sulaikytųjų ėmė šaukti, kad j  muša. Koridoriuje buvo žmonių, jis norėjo 

sukelti paniką. Atidarius duris, jis nustojo šaukęs, po to vėl šaukė… 

Noriu pareikšti užuojautą milicijos darbuotojams, kurie neturi jokių teisių.  juos spjaudo, 

o jie nieko negali padaryti, netgi kaltina laikraščiuose. Buvau neetatinis darbuotojas beveik 10 

metų, kaip galėdamas padėjau milicijai, o dabar, esant tokiai politikai, teks atsisakyti šio 

darboį. 

Lenino r. VRS viršininko pavaduotojas tarnybai milicijos kapitonas Aleksejus 

Konenkovas: 
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„… Skyriau papildomai žmonių išsiaiškinti su sulaikytaisiais, nes 1-me poskyryje 

darbuotojų buvo nedaug. Mes su majoru B.Purkinu taip pat padėjome aiškintis vykius. Dalis 

sulaikytųjų buvo iš karto paleisti, kitiems surašyti protokolai. Rytą medžiaga buvo pateikta VRS 

viršininkui ir prokuratūros atstovams, buvo nutarta pateikti ją teismui. Man būnant 1-me 

poskyryje jokių skundų apie mušimą negauta, dėl to nesikreipta ir  atvykusius prokuratūros 

atstovusį. 

Lenino r. VRS vyresnysis apylinkės inspektorius milicijos kapitonas Zenonas Bernotas: 

„… Dalis išsiskirstė geruoju, bet likusieji ėmė žeidinėti mus,- „rusų niekšai, kas davė jums 

teisę?į, „fašistaiį, „stalinistaiį ir pan. Vienas vyriškis ragino visus susispausti  krūvą, esą 

milicininkų nedaug ir mes nieko jiems nepadarysime… 

Miniai šiek tiek išsiskirsčius prie tvoros pamačiau kelis gulinčius badautojus su termosais, 

patalyne, šiltais drabužiais. Tarp jų buvo moterų, kurios kategoriškai atsisakė paklusti, jas teko 

nešti. Tuo metu jokių muštynių nemačiau. Milicijos poskyryje sulaikytieji elgėsi iššaukiančiai, 

neklausė mūsų reikalavimų, apsimesdavo, kad nesupranta rusiškai, neatsakinėjo  klausimus. 

Man teko kalbėtis su iš veido paž stamu pil. Andreika (jis dalyvauja visuose neteisėtuose 

susirinkimuose). Jis ne iš šio, nei iš to ėmė šaukti, kad j  muša, bandė atkreipti kitų sulaikytųjų 

dėmes , kurie buvo koridoriuje. Kai atidariau duris, kad visi pamatytų, jog Andreikos niekas 

nemuša, jis nutilo, po to vėl ėmė klykti ne savo balsu, bandė sukelti paniką. 

Viena mergina pareiškė man, kad badaus tiek, kiek jai pakaks sveikatos. Ji išpylė arbatą iš 

savo termoso ant grindų ir pareiškė, tegu arbata nelieka rusams. 

Visi sulaikytieji grasino mums susidorojimu, sakė, kad milicija už tai atsakys. Nemačiau, 

kad kas nors iš milicininkų naudotų jėgą, to paprasčiausia nereikėjo… 

Vėliau gerbiamas mūsų liaudies teismo pirmininkas Vansevičius šypsodamasis ėmė lenktis 

prieš susirinkusią siaučiančią minią, jam plojo. Pasirodo, pažeidėjai iš tikrųjų buvo nekalti, jų 

atžvilgiu netaikyta jokių priemonių, nors buvo aiškūs chuliganizmo, valdžios atstovų 

žeidinėjimo, nacionalizmo požymiai. Kuo gi mes pagaliau virtome?į 

 

Tądien buvo sulaikytas ne vienas žmogus. Štai „Asmenų, sulaikytų Lenino r. VRS 1988 m. 

rugsėjo 29 d. sąrašasį: 

 1. Damaševičius Vytautas Vinco, g.1944 m., Lietuvos kino studija, režisierius (paleistas); 

2. Koždaitis Daumantas Simonas Arvydo, g.1967 m., J.Tallat-Kelpšos muz. mokyklos 3 kurso 

moksleivis (paleistas); 3. Korsakas Kęstutis Vytauto, g.1970 m., 11-osios vakarinės m-los 

mokinys (iškviestas šaukimu spalio 3 d.); 4. Bogušis Gintaras Vytauto, g.1964 m., laikinai 

nedirba (paleistas); 5. Usavičius Gintas Algirdo, g.1964 m., ped. instituto istorijos f-to 1 k. 
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studentas (paleistas); 6. Každailienė Teodora Petro, g.1942 m., ind. darbinė veikla (paleista); 7. 

Gelažius Jonas Jono, g.1947 m., nedirba, 1882 
str., 187 str. (nukreiptas  teismą); 8. Drukteinytė 

Asta Rimanto, g.1969 m., „Lelijosį f-ko kontrolierė (paleista); 9. Gaidytė Audrutė Jurgio, g.1965 

m., „Dovanosį susivienijimo siuvėja (paleista); 10. Zinkevičius Arvydas Juliaus, g.1970 m., 

VVPI programuotojas, 187 str. (nukreiptas  teismą); 11.Gudinavičius Juozas Juozo (o gal Jonas 

Jono, dokumente klaida,- aut.), g.1972 m., Politechnikumo 2 k. moksleivis (paleistas); 12. 

Kelmeraitė Danguolė Stanislovo, g.1955 m., „Dovanosį susivienijimo siuvėja (paleista); 13. 

Rimkevičius Raimondas Petro, g.1972 m., Politechnikumo 2 k. moksleivis (paleistas); 14. 

Kriauneviči tė Inga Vaidoto, g.1966 m., 103-jo lopšelio-darželio auklėtoja, 1882 
str., 187 str. 

(nukreipta  teismą); 15. Pipiras Liudvikas Prano, g.1942 m., Termoizoliacijos in-to frezuotojas 

(paleistas); 16. Mikulionytė Milda Stanislovo, g.1964 m., Paminklų restauravimo in-to architektė 

(paleista); 17. Pakarnaitė Rasa Vitolio, g.1970 m., Kult ros m-los 2 k. moksleivė (paleista); 18. 

Andreika Algimantas Antano, g.1950 m., 2 grupės Tarybinės armijos invalidas, 1822 
str., 187 str. 

(nukreiptas  teismą); 19. Širvinskas Antanas Juozo, g.1963 m., Resp. kraujo perpylimo stoties 

sanitaras, 182
2 str., 187 str. (nukreiptas  teismą); 20. Lapėnaitė Aldona Povilo, g.1959 m., 

Botanikos in-to vyr. buhalterė, 187 str. (nukreipta  teismą); 21. Matemaitis Raimondas Antano, 

g.1965 m., LŽ A 3 k. studentas, 1822 str., 187 str. (nukreiptas  teismą); 22. Jokšas Vygintas 

Zigmanto, g.1971 m., Kuro aparat ros g-los šaltkalvis, 187 str. (nukreiptas  teismą)į.15
  

Beje, daugiausia triukšmo tuomet kilo dėl pirmojo asmens šiame sąraše – režisieriaus 

dokumentalisto V.Damaševičiaus. „Literat ros ir menoį 15-me puslapyje 1988 m. spalio 8 d. 

pasirodė „Atviras laiškas LTSR VR ministrui S.Lisauskuiį: 

„Gerbiamas ministre, kreipiamės  Jus dėl dviejų priežasčių. Pirma. Incidentas …sukrėtė 

LTSR k rybinių sąjungų narius. Antra. …Visuomenės demokratizavimas ir viešumo sigalėjimas 

verčia mus užpildyti ne tik baltąsias istorijos, bet ir ne visai baltas dabarties dėmes. Tokia dėme 

laikome paniekinant  VR organų poži r   k rybinę inteligentiją, masinės informacijos priemonių 

darbuotojus, pasireiškus  rugsėjo 29 dienos incidentu. 

Lietuvos kino studija, jausdama pareigą objektyviai užfiksuoti šiandienos visuomeninius 

vykius, pasiuntė  Gedimino aikštę filmavimo grupę, kuri … vykdė užduot  netrukdydama nei 

vidaus reikalų organams, nei aikštėje susirinkusiems žmonėms. Kai  aikštę atvyko VRM spec. 

daliniai … režisierius V.Damaševičius kreipėsi  aukštesn  milicijos karininką siekdamas 

išsiaiškinti situaciją ir oficialiai prisistatyti „sulaikymoį akcijos vadovams. Jam nebuvo leista 

                                                
15

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780. 
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šitai padaryti. Atvirkščiai. Čia pat karininko akivaizdoje režisierius buvo sumuštas, sudaužyta 

filmavimo aparat ra. Vėliau, velkant nesipriešinant  režisierių per aikštę  „sulaikymoį 

transportą, jis buvo toliau mušamas. VR skyriuje V.Damaševičiui buvo surašytas sulaikymo 

protokolas ir jis buvo paleistas … net neatsiprašant dėl panaudotos fizinės prievartos. 

LTSR kinematografininkų sąjunga ir Lietuvos kino studija reiškia ryžtingą protestą prieš š  

niekuo neišprovokuotą susidorojimą su … V.Damaševičiumi ir reikalauja nubausti kaltus dėl to 

asmenis… 

Apie š  incidentą LTSR kinematografininkų sąjunga informavo TSRS kinematografininkų 

sąjungą bei visas LTSR k rybines sąjungasį. 

Laišką pasirašė LTSR kinematografininkų sąjungos prezidiumo pirmininkas J.Gricius, 

Lietuvos kino studijos direktoriaus pavaduotojas J.Lazauskas, kiti LTSR KS nariai. „Literat ros 

ir menoį redakcijos prierašas skelbė: „Lietuvos TSR rašytojų sąjungos valdybos prezidiumo 

posėdyje (X.4) buvo pasmerktas rugsėjo 28-29 dienomis Vilniuje, Gedimino aikštėje, grubios 

jėgos panaudojimas, susijęs su vadinamos Lietuvos laisvės lygos nesankcionuoto mitingo 

organizavimu. Prezidiumas pareiškė sitikinimą, kad sudaryta vyriausybinė komisija objektyviai 

ištirs šiuos vykius, o kaltieji bus nubaustiį.16
  

Vidaus reikalų ministerijoje ir prokurat roje dėl LTSR kinematografininkų sąjungos atviro 

laiško buvo atliktas patikrinimas. Pats V.Damaševičius Vilniaus miesto prokurat rai parodė: 

„…Atvažiavau  aikštę su grupe ir filmavimo kamera 29 d. apie 4 val. Ryto, laukėme, kol prašvis 

ir būtume pradėję filmuoti. 

Staiga prie aikštės privažiavo 3 autobusai ir 1 lengvoji automašina. Aš stovėjau… arčiau 

Gedimino pilies, nes ten buvo apie 50 žmonių. Pamatę milicijos darbuotojus kai kurie žmonės 

pradėjo bėgti, kai kurie nubėgo už katedros, istorijos muziejaus link, milicijos darbuotojai juos 

nusivijo. Mačiau, kaip milicininkai tempė Andreiką, nuo suolo tempė jaunuol  pilka striuke. 

Milicijos majoras rusiškai liepė paimti čiužinius. Aš priėjau ir paklausiau majoro, kas vadovauja 

šiai akcijai. Majoras liepė mane suimti, kažkas iš nugaros sudavė kumščiu man  juosmen … 

Čiupo mane už kairės rankos ir nutempė prie autobuso, kuris stovėjo arčiau Gorkio (dabar 

Pilies,- aut.) gatvės. Tempiant man dar du kartus kažkas sudavė  pilvą, bet nemačiau kas, nes 

buvo tamsu. Net negaliu tiksliai pasakyti, ar ten buvo majoras, ar kito laipsnio karininkas. Nuo 

smūgių kalbėti negalėjau, nukritusio kameros akumuliatoriaus pakelti neleido, grūdo  

                                                
16

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780. 
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autobusą. Ten jau buvo 9 žmonės… Atvedė jauną vaikiną, apie 14 metų, j  vilko, po to veidu 

trenkė  autobuso sieną. 

Kostiuškos g. 2-me aukšte budėjo milicijos kapitonas žilais plaukais, aš jam prisistačiau, 

parodžiau TSRS kinematografininkų sąjungos pažymėjimą. Paskui milicijos leitenantas 

Pilipenko man surašė protokolą ir mane paleido namo. Andreika liko laukti koridoriuje… 

Rugsėjo 30 d. susitikome Gedimino aikštėje su paž stamais Sąjūdžio dalyviais, papasakojo, 

kad Andreiką primušė. Nuėjome  Kostiuškos gatvę, prie milicijos, ten jau buvo atvažiavę Ozolas, 

Bartusevičius, paprašė leidimo nufilmuoti sulaikytuosius, bet leidimo filmuoti nedavė.į17
  

 

O štai „Savaitraštyje „Literat ra ir menasį nurodytų teiginių apie neteisėtus milicijos 

darbuotojų veiksmus tarnybinio patikrinimo išvadaį, patvirtinta Lietuvos TSR vidaus reikalų 

ministro pirmojo pavaduotojo pulkininko M.Misiukonio 1988 m. spalio 12 d.: 

„Patikrinus nustatyta: 

1988 m. rugsėjo 28 d., apie 18 val. Vilniaus m. Gedimino aikštėje, pažeidžiant TSRS 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo tų pačių metų liepos 28 d. sako reikalavimus, buvo 

organizuotas ir vyko taip vadinamos „Lietuvos laisvės lygosį nesankcionuotas mitingas. 

Tą pačią dieną, apie 21 val., Vilniaus m. vidaus reikalų valdybos vadovybei tapo žinoma, 

kad Gedimino aikštėje, prie Katedros keletas nusiteikusių asmenų, protestuodami prieš valdžios 

organų veiksmus, pradės grupin  badavimą, kas sudaro nesankcionuotos demonstracijos 

požymius. 

Vilniaus m. VRV viršininkas milicijos pulkininkas E.Matuzanis gavo nurodymą perspėti 

badaujančius apleisti aikštę, o jeigu jie nepaklus teisėtiems reikalavimams – pristatyti  Lenino 

rajono VRS. 

Atsižvelgiant  gautą informaciją apie tai, kad „badaujančiusį saugo b rys žmonių, buvo 

sudaryta atitinkama Lenino rajono VRS ir miesto VRV patrulinės postinės tarnybos atskiro 

bataliono darbuotojų, pagrindinai karininkų, grupė.  jos sudėt  taip pat buvo jungti ir milicijos 

darbuotojai, turintys atitinkamą ekipuotę (apsaugines liemenes ir gumines lazdas). Vilniaus m. 

VRV viešosios tvarkos apsaugos skyriaus viršininkas milicijos pulkininkas V.Rainys bataliono 

salėje instruktavo grupės narius. Buvo atkreiptas ypatingas dėmesys  tai, kad fizinės jėgos 

pavartojimas galimas tik kraštutiniu atveju, esant aktyviam pasipriešinimui. 
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Pašalinti „badaujančiusį iš aikštės buvo nuspręsta rugsėjo 29 d 5 val. Ryto. Nurodytu laiku 

išskirti tam milicijos darbuotojai atvyko  Gedimino aikštę. Du tarnybiniai autobusai „PAZį 

privažiavo arčiau badaujančių, prie kurių tuo metu stoviniavo per 50 žmonių. Dalis jų, pamatę 

milicijos darbuotojus, išsiskirstė. Kita dalis susijungė  glaudų ratą. Vilniaus m. VRV viršininko 

pavaduotojas milicijos pulkininkas Z.Penkovskis kreipėsi  likusiuosius piliečius su prašymu 

susirinkti jiems priklausančius daiktus bei vairią atributiką ir išsiskirstyti. Vienok kai kurie iš 

piliečių akivaizdžiai ignoravo teisėtus milicijos darbuotojų reikalavimus, gulėsi ant grindinio ar 

atsineštų iš skvero suoliukų, susikabinę rankomis š kavo, žeidinėjo milicijos darbuotojus, 

atsisakė apleisti aikštę. Ryšium su tuo milicijos darbuotojams teko jėga tuos asmenis atskirti 

vieną nuo kito, po ko nuvesti  šalia stovėjusius tarnybinius autobusus. Kita dalis piliečių 

savanoriškai nuėjo iš paskos  autobusus. 

Savo raportuose tuo metu Gedimino aikštėje buvę milicijos darbuotojai nurodė, kad kai 

kurie piliečiai aktyviai priešinosi, žeidinėjo milicijos darbuotojus, vadino juos „fašistaisį, 

„stalinistaisį ir pan. Tik neklausiusius jų piliečius apleisti susib rimo vietą milicijos darbuotojai 

susodino  autobusus, jų atžvilgiu elgėsi korektiškai, kategoriškai neigė ką nors iš tų piliečių 

mušę. 

Patikrinimo metu išaiškėjo, kad tarp susirinkusiųjų aikštėje buvo pastebėtas pilietis su kino 

kamera. Kaip paaiškino Vilniaus m. Lenino rajono VRS vyr. apylinkės inspektorius milicijos 

kapitonas Z.Bernotas, jis stebėjo, kaip jis pats sėdo  tarnybin  autobusą. Z.Bernotas prieš tai 

matė, kaip tas pilietis juos filmavo, todėl manė, kad jis yra vidaus reikalų organų darbuotojas. 

Tačiau praėjus kuriam laikui Z.Bernotas sutiko tą pat  piliet  Lenino raj. 1-ojo milicijos poskyrio 

patalpose (dabar 5–asis PK,- aut.) tarp kitų asmenų, pristatytų ten iš Gedimino aikštės 

išsiaiškinimui. Milicijos kapitono Z.Bernoto tvirtinimu, nieko iš piliečių milicijos darbuotojai 

aplamai nemušė. 

1-ojo milicijos poskyrio patalpose su pristatytais aiškinosi tam reikalui paskirti milicijos 

darbuotojai. V.Damaševičiau žodžiais jo paaiškinimą surašė šio poskyrio milicijos apylinkės 

inspektorius milicijos leitenantas S.Borisevičius. 

… S.Borisevičius paaiškino, kad š.m. rugsėjo 29 d., apie 4 val. 30 min. jis atvyko  

nurodytą poskyr , kur kartu su kitais milicijos darbuotojais gavo vadovybės nurodymą paimti iš 

pristatytų iš Gedimino aikštės asmenų paaiškinimus dėl jų dalyvavimo badavimo akcijoje bei 

nesankcionuotame mitinge. S.Borisevičius apklausė tris piliečius, tarp jų ir V.Damaševičių… 

Pokalbio metu V.Damaševičius nesiskundė, kad milicijos darbuotojai Gedimino aikštėje ar 

vežant  milicijos poskyr  b tų j  mušę. Vienok jis nurodė, kad buvo sulaikytas nepagr stai… 

V.Damaševičius apie filmavimo aparat ros sudaužymą neužsiminė, tačiau nurodė, kad 
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pristatymo  poskyr  metu buvo pažeista kažkokia jo aparat ros dalis… Apži rėjęs kino kamerą, 

S.Borisevičius pažeidimų nepastebėjo. V.Damaševičius nereikalavo, kad  jo paaiškinimą b tų 

trauktas momentas, liečiantis kino kameros apgadinimą… 

Po to V.Damaševičius buvo užregistruotas poskyrio budinčios dalies sulaikytų asmenų 

žurnale, o po to Lenino raj. VRS vadovybės nurodymu paleistas namo… Milicijos leitenantas 

S.Borisevičius taip pat paaiškino, kad tą pačią dieną, apie 18 val. Jis vėl sutiko V.Damaševičių 

prie liaudies teismo pastato Mičiurino g. (dabar Sėlių,- aut.). V.Damaševičius vėlgi buvo su ta 

pačia kamera ir pokalbio metu paaiškino, kad jo, kaip kino dokumentalisto, pareiga yra filmuoti 

visus vykius. 

Vilniaus m. prokurat roje V.Damaševičius jo pristatymo  milicijos poskyr  aplinkybes 

paaiškino kitaip (pateikta aukščiau,- aut.)… 

Nurodytu laiku Gedimino aikštėje, o po to 1-me milicijos poskyryje buvę Vilniaus m. VRV 

ir jo padalinių vadovai nurodė, kad niekas iš piliečių  juos su prašymu leisti filmuoti ar dėl 

neteisėtų milicijos darbuotojų veiksmų aikštėje ar pristatant  nurodytą poskyr  nesikreipė.  

Medicininės aparat ros remonto monės vairuotojas L.Petrusevičius paaiškino, kad 

aprašomu laikotarpiu buvo Gedimino aikštėje, tačiau nematė, kad kas nors iš milicijos 

darbuotojų muštų piliečius. 

Atkreiptinas dėmesys  tą aplinkybę, kad V.Damaševičius dėl jo sumušimo  Vilniaus m. 

prokurat rą kreipėsi tik š.m. spalio 3 d., t.y. praėjus 4 dienoms po vykio. 

Tą pačią dieną V.Damaševičius buvo nukreiptas pas teismo med. ekspertą. Sutinkamai su 

Respublikinio teismo medicininės ekspertizės biuro 1988 m. spalio 3 d. išvada, apži rėjus 

V.Damaševičių sužalojimų ir smurto žymių nerasta. 

Tokiu b du, remiantis surinkta patikrinimo medžiaga manytume: 

1. Objektyvių duomenų, patvirtinančių atvirame laiške nurodytus teiginius apie tai, kad 

š.m. rugsėjo 29 d. ryte milicijos darbuotojai b tų sumušę režisierių V.Damaševičių ir sudaužę jo 

filmavimo aparat rą, surašę jam sulaikymo protokolą, nenustatyta. 

2. Milicijos darbuotojai Tarybinės milicijos patrulinės postinės tarnybos Statuto 

reikalavimų, šalindami š.m. rugsėjo 29 d. iš aikštės asmenis, susirinkusius pažeidžiant minėto 

sako reikalavimus, nepažeidė. 

3. Priimti domėn, kad dėl milicijos darbuotojų veiksmų 1988 m. rugsėjo 29 d., Vilniaus 

m. prokurat roje š.m. spalio 4 d. iškelta baudžiamoji byla pagal požymius nusikaltimo, numatyto 

Lietuvos TSR BK 178 str. 2 d., ir atliekamas parengtinis tardymas. 

 

Komisijos pirmininkas 
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LTSR VR ministro pavaduotojas 

vidaus tarnybos generolas majoras                                                   A.Kairys 

 

Komisijos nariai: 

LTSR VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos 

viršininkas milicijos pulkininkas                                                      A.Vilkas 

LTSR VRM Tardymo valdybos viršininko pavaduotojas 

milicijos papulkininkis                                                                     J.Lauraitis 

LTSR VRM Politinio skyriaus vyresnysis lektorius 

milicijos kapitonas                                                                           S.Vasiljevas 

LTSR VRM Kadrų skyriaus asmeninės sudėties 

inspekcijos vyresnysis inspektorius 

milicijos kapitonas                                                                           A.Katinas 

 

1988 m. spalio 12 d.į18
 

 

Remiantis šia patikrinimo išvada, buvo pateiktas oficialus atsakymas savaitraščio 

„Literat ra ir menasį vyriausiajam redaktoriui A.Drilingai: 

„1988.11.02   2/13-650 

Savaitraštyje išspausdintame atvirame laiške LTSR vidaus reikalų ministrui S.Lisauskui 

nurodytus teiginius patikrino speciali komisija. 

Duomenų, patvirtinančių, kad š.m. rugsėjo 29 d. ryte milicijos darbuotojai b tų sumušę 

režisierių V.Damaševičių ir sudaužę jo filmavimo aparat rą, tikrinant nenustatyta. Sulaikymo 

protokolas jam surašytas nebuvo. 

Patikrinimo metu išaiškėjo kai kurie prieštaravimai tarp V.Damaševičiaus teiginių ir 

milicijos darbuotojų parodymų. Šiuos prieštaravimus galima pašalinti tik atlikus atitinkamus 

tardyminius veiksmus. Komisija tai padaryti nekompetentinga, kadangi Vilniaus m. 

prokurat roje dėl milicijos darbuotojų veiksmų nurodytą dieną Gedimino aikštėje iškelta 

baudžiamoji byla. Komisijos patikrinimo medžiaga perduota prokurat ros organams galutiniam 

sprendimui priimti. 

 

Ministro pavaduotojas                                                  A.Kairysį19
 

 

Tiriant 1988 m. rugsėjo 28-29 d. vykių aplinkybes, tęsėsi sostinės prokurat ros ir milicijos 

susirašinėjimas: 

„Slaptai 
egz. Nr.1 

 

Vilniaus m. vykdomojo komiteto 

                                                
18

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780. 
19

 Ten pat. 
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vidaus reikalų valdybos viršininkui 
milicijos pulkininkui 

E.Matuzaniui 

1988.10.11 

 

Ryšium su Vilniaus m. prokurat ros turima baudžiamąja byla, iškelta pagal nusikaltimo, 

numatyto LTSR BK 201
1
 str. 2 d., požymius, vadovaudamasis LTSR BPK 48 str., prašau 

operatyviniu b du nustatyti organizatorius, taip pat asmenis, aktyviai pasipriešinusius milicijos 

darbuotojams1988 m. rugsėjo 28-29 d. Gedimino aikštėje ir gretimuose rajonuose. 

 

Prokuroras 

Vyr. justicijos patarėjas                                                  D.Sodeikaį 

. . . 

 

„Slaptai 
egz. Nr.1 

 

Vilniaus m. vykdomojo komiteto 

vidaus reikalų valdybos viršininkui 
milicijos pulkininkui 

E.Matuzaniui 

1988.10.11 

 

Ryšium su mano tiriama baudžiamąja byla, iškelta pagal nusikaltimo, numatyto LTSR BK 

201
1
 str. 2 d., požymius, prašau atsiųsti prie bylos prijungti viešosios tvarkos pažeidimų 

profilaktikos ir užkardymo nesankcionuoto mitingo 1988 m. rugsėjo 28 d. Vilniuje priemonių 

plano kopiją; TSRS VRM 1985.12.19 sakymo Nr.03-85 išrašą (p.46) ir sako, 

reglamentuojančio specialiųjų milicijos padalinių veiksmus užtikrinant viešąją tvarką, kopiją. 

Be to, prašau pateikti man fotonuotraukas, atspindinčias vykius 1988.09.19 Gedimino 

aikštėje, taip pat milicijos darbuotojų ir visuomenininkų raportus, jeigu tokių yra. 

 

Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas 

Justicijos patarėjas                                                                  J.Čepulionisį 

 

. . . 

 
„Slaptai 
 

Miesto prokurat ros 

Tardymo skyrius 

1988.10.13 

 

Remdamiesi J sų paklausymu, siunčiame nesankcionuoto mitingo, surengto t.v. „Lietuvos 

laisvės lygosį, profilaktikos ir užkardymo priemonių plano kopiją; TSRS Aukščiausiosios 
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Tarybos Prezidiumo sako, paskelbto TSRS VRM sakymu Nr.0385-85, išrašą; darbuotojų 

raportus ir nuotraukas. 

Priedas: planas (Nr.898c 88.09.27) 6 lapai 

              Išrašas 1 lapas 

Darbuotojų raportai 27 lapai 
TSRS AT sakas 3 lapai 
Nuotraukos – 24 vnt. 

 

Valdybos viršininkas                                                                           E.Matuzanisį20
 

 

. . . 

 
Atrodytų, to, kas vyko tomis dienomis Katedros aikštėję, visiškai pakanka, kad 

baudžiamasis represinis aparatas b tų užsuktas visu pajėgumu ir tie viešosios ramybės 

drumstėjai, kurie laikė rankose vėliavėles arba, dar blogiau, nenusiskuto prieš politikavimą 

barzdos, b tų nubausti pagal atitinkamus Baudžiamojo arba Administracinio kodeksų 

straipsnius. Jau nekalbant apie tuos, kurie mėtė  milicininkus akmenis, lamdė jų mašinas, 

spjaudė, keikė. 

Tačiau… 

Tačiau valdžia, jei ne suvokdama, tai tikriausiai nujausdama, kad jos laikai praėjo, nedr so 

imtis drastiškų priemonių, realiai galėjusių iššaukti dar didesnę pilietinio nepaklusnumo, dar 

aršesnių akcijų bangą. 

Tiesa, iš karto po vykių (1988 m. rugsėjo 30 d.) Lietuvos spaudoje pasirodė oficialus 

respublikos Vyriausybės pranešimas: 

„Antitarybinės „Lietuvos laisvės lygosį vardu A.Terleckas, V.Bogušis, A.Andreika, 

R.Ragaišis ir kiti bandė Vilniuje surengti mitingą… Vyriausybė pareiškia, jog ir ateityje neteisėti 

mitingai, susirinkimai ir kiti panaš s renginiai, prieštaraujantys socialistinės valstybės ir 

visuomenės interesams ir trukdantys normalų gyvenimo ritmą, nebus toleruojamiį. 

Kaltuosius buvo griežtai pažadėta patraukti administracinėn arba baudžiamojon 

atsakomybėn. Tačiau jau po trijų dienų valdžios tonas pastebimai pasikeitė. LTV laidoje 

„Panoramaį kalbėjęs LKP CK sekretorius L.Šepetys pasakė: 

„Rugsėjo 28 d. Vilniuje vyko ar buvo išprovokuotas labai skaudus vykis… Nukentėjo ir 

dalyviai, ir pareig nai. Tai labai apgailėtina. Tai skaudi pamoka dabarčiai ir ateičiaiį.  

Dar po dviejų savaičių spaudoje pasirodė toks LTSR Vyriausybės pareiškimas: 

                                                
20

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-4/46, apyrašas 1, byla 140 
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„LTSR Ministrų Taryba, š.m. spalio 17 d. nuodugniai išnagrinėjusi vyriausybinės 

komisijos skundams dėl atskirų asmenų veiksmų 1988 m. rugsėjo 28 d.nesankcionuoto mitingo 

Vilniuje metu (vadovaujamos LTSR MT pirmininko pirmojo pavaduotojo Juozo Šėrio,- aut.) 

tyrimo medžiagą, pažymi, jog antitarybinės pakraipos „Lietuvos laisvės lygaį, nepaisydama 

mitingo uždraudimo bei papildomų spėjimų, pažeisdama statymą, vis tik 1988 m. rugsėjo 28 d. 

ruošėsi j  surengti Vilniuje, Gedimino aikštėje. Todėl Vilniaus m. Vidaus reikalų valdyba 

parengė atitinkamą priemonių planą, kad b tų užkirstas kelias šiam nesankcionuotam mitingui. 

Plane buvo numatyta 1988 m. rugsėjo 28 d. panaudoti Vilniaus m. VRV viršininko žinioje 

esančias specialios paskirties milicijos kuopos, vidaus kariuomenės specialaus motorizuoto 

dalinio ir kitas pajėgas. Š  planą rugsėjo 27 d. patvirtino laikinai einąs vidaus reikalų ministro 

pareigas M.Misiukonis ir apie tai informavo Vilniaus miesto ir respublikos partinius bei 

tarybinius organus. 

… Imantis priemonių pašalinti mitingo rengėjus iš susirinkimo vietos, milicijos 

pareig nams buvo pasipriešinta… Siekiant išvengti rimtesnių šio konflikto padarinių, apie 20 

val. VRM vadovybės nurodymu milicijos pajėgos buvo išvestos. Milicijos darbuotojų, tarp jų ir 

specialios paskirties kuopos, veiksmai užkertant kelią mitingui buvo teisėti… Vilniaus m. 

prokurat roje iškeltos baudžiamosios bylos. 

Kartu respublikos vyriausybė, remdamasi komisijos išvadomis, pažymi, jog buvo padaryta 

netikslumų forminant mitingo uždraudimą. Be to, apie š  uždraudimą visuomenė masinės 

informacijos priemonėmis nebuvo informuota. Padėčiai takos turėjo vidaus kariuomenės 

specialaus motorizuoto dalinio panaudojimas darant užtvarą, kad neb tų prasiveržta  Gedimino 

aikštę. Atsižvelgta  tai, jog LTSR prokurat ra kreipėsi  TSRS Vidaus reikalų ministeriją, 

prašydama atlikti tarnybin  patikrinimą dėl vidaus kariuomenės specialaus motorizuoto dalinio 

panaudojimo teisėtumo. 

LTSR Ministrų Taryba apgailestauja dėl incidento ir kreipiasi  visus respublikos piliečius, 

visuomenines bei valstybines organizacijas, ragindama užtikrinti rimt  ir kartu ateityje išvengti 

panašių vykiųį.21
 

 

Eugenijus Matuzanis, 1988 m. – Vilniaus m. Vidaus reikalų valdybos viršininkas: 

„Jau kitą dieną po šių vykių, nesulaukus komisijos sudarymo ar bent tarnybinio 

patikrinimo paskyrimo, buvau iškviestas pas A.Brazauską. Pas j  buvo R.Ozolas, V.Petkevičius, 

dar kažkas iš „sąjūdininkųį… R.Ozolas iš karto bandė pulti mane, ėmė šaukti, kaltinti dėl to, kas 

                                                
21

 „Komjaunimo tiesaį Nr.199, 1988, spalio 18 d. 
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atsitiko. Tuomet nutraukiau j , pareiškęs, jog turiu savo vadovus ir aiškinsiuos tik su jais. 

„Sąjūdininkaiį net paspringo, tačiau A.Brazauskas pritarė man, pasakė, kas esu teisus ir 

elgiuosi taip, kaip dera elgtis pareigūnuiį… 

 

Kaip jau minėjome, respublikos vadovybė netikėtai pasitraukė iš prieš tai užimamų griežtų 

pozicijų, kaltųjų ieškojimo akcentas nuslinko  VRM pusę; LTSR prokuroras L.Sabutis tiesiai 

pareiškė, jog „jėgos panaudojimas nepadeda socialistinio teisingumo plėtojimuiį. Niekas iš 

mitingo organizatorių nubaustas nebuvo. Mainais  tai nebuvo imtasi priemonių ir milicijos 

pareig nų bei karių atžvilgiu. Tiksliau – VRM vadovų atžvilgiu. Apie tok  LTSR vadovybės 

konformizmą liudija Vilniaus miesto prokurat roje gimę dokumentai: 

„Nutarimas 

nutraukti baudžiamąją bylą ir išskirti medžiagą  atskirą baudžiamąją bylą 

Vilnius 

1988.11.30 

 

Vilniaus m. prokurat ros Tardymo skyriaus prokuroras, justicijos patarėjas G.Gutauskas, 

susipažinęs su baudžiamosios bylos Nr. 10-2-050-88/87s medžiaga, 

n u s t a t ė, 

1988 09 30  Vilniaus m. prokurat rą su pareiškimais kreipėsi R.Drukteinytė, K.Korsakas, 

V.Jokšas, A.Širvinskas, A.Lapėnaitė ir kiti asmenys, nurodydami, jog 1988 09 29 d. ryte 

Vilniaus m. Gedimino aikštėje milicijos darbuotojai jų atžvilgiu vartojo fizin  smurtą. Minėti 

asmenys buvo nukreipti pas teismo medicinos ekspertą nustatyti k no sužalojimo laipsn . 

Prokurat roje buvo gauta kolektyvinių bei pavienių asmenų pareiškimų, kuriuose jie 

piktinosi dėl neatsakingų sprendimų ir jėgos panaudojimo prieš gyventojus. 

Tikslu išsiaiškinti visas 1988 09 28 ir 29 d. vykių aplinkybes, prokurat roje buvo iškelta 

baudžiamoji byla pagal LTSR BK 178 str. 2 d. 

Tardymo eigoje nustatyta: 

Vilniaus m. vykdomasis komitetas, 1988 09 19 gavęs Lietuvos laisvės lygos (LLL) 

galiotinių A.Andreikos, T.Každailienės, E.Krukovskio ir R.Ragaišio 1988 09 17 d. pareiškimą 

apie tai, kad 1988 09 28 d. 18 val. kviečiama visuomenė  Gedimino aikštę dalyvauti minint 

TSRS ir Vokietijos draugystės ir sienų sutarties pasirašymo 49-siąs metines, 1988 09 23 d. 

persiuntė j  Lenino raj. vykdomajam komitetui su nurodymu spręsti š  pranešimą, vadovaujantis 

Vilniaus m. Tarybos vykdomojo komiteto 1988 01 13 d. sprendimu Nr.3 vykdomajame komitete 

pranešimas buvo apsvarstytas apklausos b du ir priimtas 1988 09 23 d. sprendimas Nr.296. Jame 

nurodyta, kad pranešimas prieštarauja TSRS ATP 1988 07 28 d. sako „Dėl susirinkimų, 
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mitingų, gatvės eitynių ir demonstracijų organizavimo ir rengimo TSR Sąjungoje tvarkosį 1 ir 2 

str. Taip pat nurodoma, jog pranešimą pasirašiusiems asmenims uždrausta pravesti susirinkimą 

Gedimino aikštėje 1988 09 28 d., kadangi nebuvo nustatyta tvarka kreiptasi  vykdomąj  

komitetą. 

1988 09 23 d. sprendimo nuorašas buvo laiku teiktas LLL galiotinei T.Každailienei… 

Tomis dienomis ryšium su rengiamu susirinkimu Vilniaus m. VRV parengė atitinkamą 

priemonių planą, kuriame buvo numatyta 1988 09 28 panaudoti Vilniaus m. VRV viršininko 

žinioje esančias specialios paskirties milicijos kuopas, TSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus 

kariuomenės dalinio (specialaus motorizuoto milicijos dalinio) ir kitas pajėgas, iš viso virš 800 

žmonių. Šis planas 1988 09 27 d. buvo patvirtintas LTSR VRM ir apie tai informuoti tarybiniai ir 

partiniai organai. 

Iki minėjimo dienos Vilniaus m. VRV kviečiamo renginio galiotiniai buvo spėti dėl jo 

neteisėto pob džio ir rengėjų atsakomybės. 

Prieš rengin  VRV darbuotojai per megafonus informavo susirinkusius, kad minėjimas 

uždraustas, ragino juos išsiskirstyti. 

Panaudojus plane numatytas pajėgas, palaipsniui išstumiant iš aikštės susirinkusius, 

organizatoriai pradėjo mitingą Gedimino aikštės prieigose. Imantis priemonių pašalinti mitingo 

rengėjus iš susirinkimo vietos, milicijos pareig nams buvo pasipriešinta. Iš minios buvo 

skanduojami vairaus pob džio žeidimai, atskirose vietose  milicijos pareig nus buvo mėtomi 

daiktai (akmenys, buteliai). 

Siekiant išvengti rimtesnių šio konflikto pasekmių, apie 20 val. VRM vadovybės nurodymu 

milicijos pajėgos iš Gedimino aikštės buvo išvestos… 

Baudžiamojoje byloje buvo apklausta virš 100 žmonių, 16 paskirta teismo medicininė 

ekspertizė. A.Andreikai nustatytas lengvas k no sužalojimas, sukėlęs trumpalaik  sveikatos 

sutrikimą… 

Apklausti asmenys negali nurodyti bei atpažinti milicijos darbuotojų, kurie jų atžvilgiu 

vartojo fizinę jėgą. Iš kitos pusės, nustatyta, kad paminėti asmenys nevykdė teisėtų milicijos 

darbuotojų reikalavimų – nesiskirstė iš aikštės ir skvero, bandė jėga prasiveržti  Gedimino 

aikštę, ko pasėkoje milicijos darbuotojai irgi turėjo panaudoti fizinę jėgą. 

1988 10 21 d. iš TSRS VRM gauta išvada, kurioje nurodoma, kad milicijos pajėgos dėl 

neteisėtai organizuoto mitingo uždraudimo buvo panaudotos pagr stai ir teisėtai. 

Iš eilės liudytojų parodymų matyti, jog 1988 09 29 d. ryte Vilniaus m. Lenino rajono VRS  

1-ojo poskyrio patalpose, kur buvo pristatyti sulaikyti asmenys, milicijos darbuotojas Z.Bernotas 



 63 

kai kurių asmenų atžvilgiu vartojo fizinę jėgą. Šioje dalyje iš baudžiamosios bylos reikalinga 

išskirti medžiagą  atskirą tardymą… 

Remdamasis virš išdėstytu ir vadovaudamasis LTSR BPK 5 str. 2 d. ir 149 str. 

n u t a r ė : 

1. Baudžiamąją bylą dėl pareiginių galiojimų perviršijimo nutraukti, nes milicijos 

darbuotojų veiksmai buvo teisėti. 

2. Iš baudžiamosios bylos Nr.10-2-050-88/87s išskirti medžiagą pagal pridedamą sąrašą 

dėl neteisėtų milicijos darbuotojo Z.Bernoto veiksmų. 

 

Tardymo skyriaus prokuroras 

justicijos patarėjas                                                                         G.Gutauskasį22
 

 

. . . 
 

„Nutarimas 

nutraukti baudžiamąją bylą 

 

1988 m. gruodžio 30 d. 
 Vilnius 

                                                                   

Vilniaus m. prokurat ros Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas justicijos patarėjas 

J.Čepulionis, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr.10-2-049-88, 

n u s t a t ė: 

88.10.03 pagal Vilniaus m. VRV viršininko pranešimą buvo iškelta baudžiamoji byla 

pagal nusikaltimo, numatyto LTSR BK 201
1
 str. 2 d., požymius, dėl pasipriešinimo milicijos 

darbuotojams jiems vykdant viešosios tvarkos apsaugos pareigas mitingo Vilniaus m. Gedimino 

aikštėje 88.09.28 metu… 

Atsižvelgiant  antitarybin  Lietuvos laisvės lygos neformalaus susivienijimo pob d , 

Vilniaus m. VRV parengė priemonių mitingui užkardyti planą. Atskiri lygos nariai Terleckas, 

Ragaišis 88.09.27 buvo pakviesti pokalbio pas VRV viršininką E.Matuzan , kur buvo perspėti 

apie tai, jog mitingo rengimas neleistinas… 

Tikslu neleisti nesankcionuotą mitingą Gedimino aikštė buvo apsupta milicijos 

darbuotojų. 

Mitinguotojams apsupti ir išskaidyti, kurstytojams bei aktyviems dalyviams, o taip pat 

chuliganams nustatyti ir išeliminuoti buvo patraukti: karinis dalinys 5458, TSRS VRM Minsko 

                                                
22

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780 
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aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakultetas, LTSR VRM mokymo centras, Vilniaus m. 

VRV. 

Dėl to, kad Gedimino aikštė buvo apsupta milicijos darbuotojų, mitingas prasidėjo 

Puškino skvere (Sereikiškių parkas,- aut.), kur susirinko daug žmonių su vėliavomis ir 

transparantais. 

 milicijos darbuotojų reikalavimus nutraukti mitingą iš minios pasigirdo žeidžiančių 

š ksnių: okupantai, fašistai, žvėrys ir kiti žeminantys žmogaus orumą žodžiai.  

Atskirais atvejais  milicijos darbuotojus iš minios mėtė žalius kiaušinius, butelius,  juos 

spjaudė. Situaciją komplikavo tai, kad mitingo dalyviai užėmė Pionierių ir Janonio (Maironio ir 

Šventaragio,- aut.) gatvių važiuojamąją dal , nutraukė transporto eismą. 

Atsižvelgiant  susiklosčiusią padėt , pagal mitingo nutraukimo priemonių planą VRV 

vadovybė nurodė VRV Milicijos patrulinės postinės tarnybos atskiro bataliono specialiosios 

paskirties kuopai išstumti mitinguotojus iš Gedimino aikštės, o taip pat sulaikyti mitingo 

organizatorius ir aktyviausius dalyvius. 

Daliai specialiosios paskirties kuopos pareig nų (apie 30 žmonių) ėjus  žmonių, esančių 

Puškino skvere, minią,  milicijos darbuotojus ėmė mėtyti tuščius butelius ir akmenis, dėl ko kai 

kurie spec. kuopos darbuotojai gindamiesi panaudojo gumines lazdas. 

Požėlos (Žygimantų,- aut.) ir Vrublevskio gatvių sankryžoje, kur susirinko didelė minia 

žmonių, bandžiusių patekti  Gedimino aikštę,  stovinčius grandyje milicijos darbuotojus bei 

milicijos automobilius iš skvero pusės ėmė mėtyti akmenis, dėl ko nukentėjo dalis milicininkų ir 

automobilių. 

MPPTAB darbuotojų parodymais, šių vykių metu R.Pidganiukui kažkas iš minios metė  

akis saują smėlio ir spjovė  veidą; R.Meškėnui ir Z.Zenevičiui akmenys pataikė  veidą, 

S.Dmitrijevui ir J.Ivanovui –  koją, N.Kuzminui ir N.Mamedovui –  nugarą, R.Radišauskui –  

kr tinę, E.Lavrinovičiui ir R.Tankelevičiui –  ranką; A.Paukštei butelis pataikė  koją, 

S.Arnauskui –  galvą; A.Savčenkai smogė  tarpukoj , J.Stravinskui prižėrė  smėlio  akis. 

F.Medeišai akmeniu numušė kepurę, o vėliau, jam sėdint automobilyje, buvo išdaužtas langas ir 

jam sužeista dešinė ranka. 

P.Juselis parodė, kad Puškino skvere akmuo pataikė jam  ranką, o Požėlos ir Vrublevskio 

gatvių kampe, jam nukritus, vienas iš vaikinų bandė spirti jam  veidą, tačiau nepataikė ir spyrė  

kr tinę. 

Teismo medicininės ekspertizės nustatyta, kad A.Savčenkai, Z.Zenevičiui, 

I.Baniusevičiui, J.Petrovičevui, A.Paukštei padaryti lengvi k no sužalojimai, nesukėlę sveikatos 

sutrikimo. 
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K/d 5458 kariškiai A.Barkauskas, V.Norkus, S.Oleinikovas, A.Vitvickis, A.Danisevičius, 

V.Verikas, M.Kondrašovas, N.Miziakovas ir kiti taip pat parodė, kad jiems stovint užtvėrimo 

grandyje aplink Gedimino aikštę,  juos iš minios mėtė butelius, pagalius, kiaušinius, akmenis… 

Požėlos ir Vrublevskio gatvių sankryžoje akmenimis apgadinti keturi k/d 5458 

automobiliai, penki MPPTAB ir du VAI automobiliai. 

Tačiau tardymo metu nebuvo manoma nustatyti konkrečius asmenis, kaltus dėl 

chuliganiškų veiksmų (automobilių apgadinimo, k no sužalojimo milicijos darbuotojams 

padarymo, žeidinėjimų), nes niekas iš nukentėjusiųjų nematė, kas konkrečiai padarė šiuos 

veiksmus. 

Tikslu nutraukti riaušes ir neleisti organizuoti mitingą milicijos darbuotojai, daugiausia 

MPPTAB pareig nai, sulaikė kai kuriuos piliečius, pristatytus  Lenino r. VRS 1–ąj  poskyr . 

Pavyzdžiui, buvo sulaikytas D.Vaškevičius, kuris, apylinkės inspektoriaus Z.Bernoto 

parodymais, ragino mušti milicijos darbuotojus ir necenz riškai keikėsi; Rimkus, atsisakęs 

apleisti Gedimino aikštę; A.Tučkus, A.Majausjkas, R.Klasauskas, kurie, V.Veršilos, V.Leoneco, 

J.Gurevičiaus parodymais, ragino mušti milicijos darbuotojus ir skandavo „fašistai, okupantaiį.  

Tačiau apklausos metu D.Vaškevičius, A.Tučkus, A.Majauskas kategoriškai neigė raginę 

mušti milicininkus, nors A.Majauskas neneigia šaukęs milicijos darbuotojams „okupantaiį. 

R.Klasauskas pripažino paleidęs  milicininkų pusę akmen , tačiau nežino, ar pataikė  ką 

nors. Kokių nors duomenų apie tai, ar nukentėjo kas nors nuo R.Klasausko paleisto akmens, 

nėra. 

MPPTAB darbuotojo E.Kaliačiaus parodymais, Puškino skvere sulaikant E.Martinkų, 

žeidinėjant  milicijos darbuotojus, pastarasis spyrė  pilvo srit , tačiau pataikė  apsauginę 

liemenę. Tačiau pats E.Martinkus neigia sm giavęs milicininkui ir paaiškina, kad pats buvo jo 

sumuštas. Akistatos metu kiekvienas iš jų laikėsi savo parodymų, todėl panaikinti prieštaravimus 

nėra manoma. 

MPPTAB darbuotojo V.Kolesnikovo parodymais, E.Adamonis buvo sulaikytas dėl to, 

kad laikė transparantą ir šaukė milicininkams „fašistai, okupantai, gestapoį. E.Adamonis 

pripažino turėjęs transparantą, tačiau milicininkų jis ne žeidinėjęs… 

J.Skorbus buvo sulaikytas dėl to, kad ragino mušti milicijos darbuotojus, skandavo 

„fašistai, stalinistaiį. Tačiau J.Skorbus parodė, jog buvo sulaikytas už tai, kad griebė už rankos 

milicininkui, kuris trenkė lazda pagyvenusiai moteriai, sulaikomas nesipriešino, nors ir piktinosi 

tuo. 

Vilniaus m. VRV kriminalinės paieškos skyriaus darbuotojų A.Pčiolkino, R.Vučelio ir 

D.Lavrenovo parodymais, jų sulaikytas G.Gustas, eidamas minioje Lenino prospektu, šaukė 
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„šalin okupantus, Lietuva be bolševikųį, o po to Požėlos ir Vrublevskio gatvių kampe paleido  

milicijos darbuotojus skaldos nuolaužą. Bet jie nematę, ar jis pataikęs  ką nors. Apklausos metu 

G.Gustas pripažino šaukęs kartu su kitais „Lietuva, laisvė, okupacijaį, tačiau akmenų nemėtęs, 

milicininkų ne žeidinėjęs. 

A.Kočegarovo, R.Zajankovskio, E.Kliuko parodymais, G.Suraučius buvo sulaikytas už 

tai, kad mitingo metu Puškino skvere paleido  milicininkus tuščią butel , kuris sudužo 

atsitrenkęs  milicininko skydą. G.Suraučius neneigia paleidęs butel , tačiau paaiškina, kad 

neketino  ką nors pataikyti, o paleido butel  išgirdęs, kad milicininkai muša žmones. Tardymo 

metu pasirodė ne manoma nustatyti,  kieno skydą atsitrenkė G.Suraučiaus paleistas butelis. 

MPPTAB milicininkų A.Šildiajevo ir J.Petrovičevo parodymais, mitingo metu 

M.Podbereckas paleido koka-kolos butel , pataikęs milicininkui S.Arnauskui  galvą, dėl ko ir 

buvo sulaikytas. S.Arnauskas parodo, kad stovėdamas užtvėrimo grandyje Gedimino aikštėje 

pajuto sm g   galvą, dėl ko nukrito kepurė ir atsirado g zas. Kas paleido butel , jis nematęs. O 

M.Podbereckas tvirtina butelių  milicininkus nemėtęs ir net nepastebėjęs, kas tai padarė. Po to 

du milicininkai sulaikė j  ir pristatė  milicijos poskyr . Savo parodymų jis laikėsi ir akistatos su 

milicininkais metu… 

Taigi, tardymas nustatė, kad Vilniaus m. vykdomojo komiteto vidaus reikalų organų 

veiksmai užkardant nesankcionuotą mitingą ir grupinius viešosios tvarkos pažeidimus buvo 

nulemti susiklosčiusios situacijos, jų imtasi teisėtai. 

Remiantis TSRS ATP saku „Dėl TSRS vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės 

pareigų ir teisių saugant viešąją tvarkąį, k/d 5458 kariškių panaudojimas buvo suderintas su 

TSRS VRM vadovybe. 

Kas dėl aukščiau išvardytų šiame nutarime sulaikytų asmenų veiksmų, pasireiškusių 

antitarybinių, žeidžiančių lozungų skandavimu, akmenų ir butelių mėtymu ir kt., reikia 

pripažinti, kad jie tam tikra prasme pažeidė viešąją tvarką ir jų veiksmai turi smulkaus 

chuliganizmo požymių, tačiau, atsižvelgiant  tai, kad visi išvardyti asmenys charakterizuojami 

teigiamai, nėra anksčiau teisti, o Klasauskas ir Suraučius yra nepilnamečiai, visi jie veikė 

veikiami minios, atsid rė atipiškoje aplinkoje, jų veiksmai dėl mažareikšmiškumo nekėlė 

visuomenei pavojaus, jų patraukimas atsakomybėn ir nubaudimas nėra tikslingas. 

Remdamasis aukščiau išdėstytu ir vadovaudamasis LTSR BK 8 str. 2 d. ir BPK 5 str. 2 

d., 

n u t a r i u : 
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1. Šią baudžiamąją bylą nutraukti nesant P.Rimkaus, A.Tučkaus, A.Majausko, 

E.Adamonio, J.Skorbaus, S.Jarmako, M.Podberecko, R.Klasausko, E.Martinkaus, G.Gusto, 

G.Suraučiaus, G.Ži ro veiksmuose nusikaltimo sudėties. 

2. Apie priimtą sprendimą pranešti Vilniaus m. VRV viršininkui. 

 

Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas 

justicijos patarėjas                                                                            J.Čepulionisį23
 

 

. . . 

 

„Nutarimas 

nutraukti baudžiamąją bylą 

 

1988 m. gruodžio 30 d. 
Vilnius 

 

Vilniaus m. prokurat ros Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas justicijos patarėjas 

J.Čepulionis, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą Nr.10-2-049-88, 

n u s t a t ė: 

Tiriant šią baudžiamąją bylą dėl pasipriešinimo milicijos darbuotojams jiems vykdant 

viešosios tvarkos užtikrinimo nesankcionuoto mitingo, surengto Lietuvos laisvės lygos 88.09.28 

Vilniaus m. Gedimino aikštėje, metu, gauti asmenų, sulaikytų dėl viešosios tvarkos pažeidimų, 

parodymai, kad jie buvo sumušti milicijos darbuotojų. 

M.Podbereckas parodė, kad tuo metu, kai jis buvo sulaikytas milicijos darbuotojų šalia 

Puškino skvero, j  pristatant  milicijos automobil  milicijos darbuotojas, kuriam buvo numušta 

kepurė, kumščiu smogė jam  veidą. Dėl sumušimų jam ant kojų ir šonuose atsirado mėlynių, o 

veide – raudonis. 

Tardymas nustatė, kad  automobil  Podberecką pristatė MPPTAB darbuotojai 

A.Šildiajevas ir J.Petrovičevas, kurie parodė, kad Podberecko nemušė. Akistatoje Podbereckas 

pareiškė netvirtinąs, kad j  mušė Šildiajevas. Be to, Podberecko tėvo parodymais, s naus kojose, 

galvoje ir rankose buvo mėlynių, o tai aiškiai prieštarauja M.Podberecko parodymams apie jam 

padarytus sužalojimus.  gydytoją jis nesikreipė. 

Milicijos darbuotojas S.Arnauskas, kuriam buteliu buvo numušta kepurė, kategoriškai 

neigia mušęs Podberecką automobilyje. Tokiu b du, M.Podberecko pareiškimas, kad jis 

sumuštas milicijos darbuotojų, tardymo metu nepasitvirtino. 

                                                
23

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780 
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Taip pat sulaikytasis G.Suraučius parodė,kad j  pristatant  Lenino r. VRS 1-ąj  poskyr , 

vienas milicijos darbuotojas spyrė jam  užpakal . 

Sulaikytasis G.Gustas parodė, kad milicijos automobilyje prieš pristatant j   Lenino r. 

VRS 1-ąj  poskyr , vienas iš milicijos darbuotojų kelis kartus smogė jam per galvą, tačiau  

gydytoją jis nesikreipė. Tardymas nustatė, kad G.Gustą  miliciją pristatė VRV darbuotojas 

A.Pčiolkinas, tačiau Gustas neigia, kad j  mušė A.Pčiolkinas, ir nurodo, kad tai buvo seržantas, 

kurio išvaizdos neprisimena. 

E.Martinkus apklausos metu pareiškė, kad j  taip pat mušė milicijos darbuotojai, o b tent 

Puškino skvere vienas milicininkas smogė jam gumine lazda per nugarą, o vėliau, kai keturi 

milicininkai nešė j   automobil , penktas darbuotojas spardė j  kojomis  kr tinę ir pilvą.  

gydytoją jis nesikreipęs, nes matomų žymų jo k ne nebuvo. Atpažinti milicijos darbuotojų 

negali. 

E.Martinkaus parodymus paneigia MPPTAB darbuotojai E.Kaliačius, A.Šildiajevas ir 

V.Kolesnikovas, kurie sulaikė j  už tai, kad spyrė  pilvą (  apsauginę liemenę) Kaliačiui.  

N.Martinkienė taip pat parodė, kad minioje Puškino skvere kažkas dukart smogė jai per 

nugarą gumine lazda, tačiau kas tai padarė, ji nematė. 

Anot sulaikyto už atsisakymą apleisti Gedimino aikštę R.Rimkaus parodymų, kai j  

sulaikė ir nešė  milicijos automobil , jam užlaužė rankas, užspaudė burną, akis, dėl ko veide 

atsirado brėžimas ir mėlynė, taip pat mėlynė petyje. Nieko iš milicijos darbuotojų atpažinti 

negali,  gydytoją nesikreipė. 

Sulaikytasis G.Skorbus taip pat paaiškino, kad buvo sumuštas milicininkų, tačiau 

atpažinti nieko negali. 

Tardymo metu nebuvo manoma rasti tikslių nepaneigiamų rodymų, liudijančių, kad 

aukščiau išvardyti sulaikyti asmenys buvo sumušti milicijos darbuotojų, nes nė vienas iš jų  

gydytoją nesikreipė ir nieko iš neva mušusių juos milicijos darbuotojų atpažinti negali. Visi jie 

gali b ti suinteresuoti milicijos darbuotojų šmeižimu, nes buvo sulaikyti už viešosios tvarkos 

pažeidimą. 

Remdamasis aukščiau išdėstytu vadovaudamasis LTSR BPK 5 str. 2 d., 

n u t a r i u : 

1. Šią baudžiamąją bylą dėl M.Podberecko, G.Suraučiaus, G.Gusto, E.Martinkaus, 

N.Martinkienės, R.Rimkaus, G.Skorbaus sumušimo milicijos darbuotojų fakto nutraukti. 

 

Tardymo skyriaus viršininko pavaduotojas 
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justicijos patarėjas                                                                            J.Čepulionisį24
 

 

. . . 

 

dėmiai perskaičius visus šiuos dokumentus išryškėja vienas paradoksalus dalykas: kaip 

jau pažymėta aukščiau, niekas iš tų, kurie tikrai pažeidė statymą mėtydami  milicininkus 

akmenis ir butelius, aktyviai pasipriešino pareig nams, nubausti nebuvo. Taip pat nebuvo 

nubausti milicininkai ir vidaus kariuomenės kariai, išlieję ilgai kauptą pykt  ant mitinguotojų, 

vanoję žmones  kairę ir  dešinę. Išskyrus vieną vienintel  (iš 800 pareig nų!) apylinkės 

inspektorių Zenoną Bernotą, nesugebėjus  apsiginti arba, tiksliau, padarytą iešmininku. Tik 

ministro S.Lisausko dėka pareig nas išvengė griežtos atsakomybės – jis paprasčiausiai buvo 

„paslėptasį, išsiųstas  komandiruotę  Armėniją,  Karabacho konflikto metu. 

Stasys Lisauskas: 

„Taip, Z.Bernoto likimu aš rūpinausi asmeniškai. Man buvo gaila jo kaip labai gero 

apylinkės inspektoriaus. Jis tuomet buvo mano kailyje… 

Užtat niekas iš pakėlusiųjų prieš miliciją ranką nebuvo ir, manau, negalėjo būti 

nubaustas. Prokuratūra buvo paralyžiuota, jai vadovavo aršus sąjūdininkas L.Sabutis, vėliau 

tapęs dešiniąja V.Landsbergio ranka. 

Vėliau, kai iškasinėjo Černiachovsk , man nakt  paskambino iš Maskvos A.Jakovlevas, 

klausė, su kuo Lietuvoje galima tartis dėl to, kad paliktų generolo kapą ramybėje. Sakau: „Su 

Jūsų draugu Landsbergiuį. „A-a, aišku…į 

 

Dėl „savo kailioį eksministras S.Lisauskas visiškai teisus: kalčiausiu už rugsėjo vykius 

tapo b tent jis. 

Petras Liubertas: 

„Vis tik reikia pasakyti, kad S.Lisauskas buvo neteisingai apkaltintas dėl „bananų 

baliausį, jo autoritetas, orumas, tautiškumas buvo žeisti nepelnytai. Svarbu net ne tai, kad 

S.Lisausko tuomet nebuvo Lietuvoje, jis buvo išvykęs atostogų  Karpatus. Svarbu tai, jos šiuos 

vykius tyrusi komisija (vadovaujama J.Šėrio vyriausybinė komisija rugsėjo 28-29 d. įvykiams 

tirti,- aut.) puikiai žinojo, kas konkrečiai davė tą sakymą, bet nei tada, nei vėliau informacija 

apie tai niekur nenutekėjo. Tiktai pasklido legendos apie M.Misiukon  kaip žmogų, ryžtingai 

nutraukus  akciją. Greičiausiai pati komisija ir tie, kas už jos stovėjo, norėjo parodyti, kad 

                                                
24

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-38, apyrašas 1, byla 780 
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Lietuvos vidaus reikalų sistemoje atsirado nauja, labiau patraukli figūra, naujo mąstymo lyderis 

– M.Misiukonisį. 

 

Šis einančio vidaus reikalų ministro pareigas M.Misiukonio ir Vilniaus m. prokuroro 
D.Sodeikos įsakymas leido milicijai imtis veiksmų sostinės Katedros aikštėje 1988 m. rugsėjo 
28 d. 
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Stasys Lisauskas: 

„Apie rugsėjo 28 dienos vykius sužinojau jau gr ždamas iš atostogų Karpatuose. 

Važiavau automobiliu, sustojau nakvynei Ukrainos Rovno mieste, ten man ir pranešė, kas vyksta 

Vilniuje, prie pat VRM sienų. Man gr žus  Lietuvą su manimi niekas net nepasikalbėjo, niekur 

nekvietė. 

Iš karto išsikviečiau M.Misiukon , paklausiau, kaip čia viskas atsitiko, kas davė 

komandą? Sėdi nuleidęs galvą, tyli. Sakau, vašu matj, tu juk buvai už ministrą, ką veikei 

užsidaręs kabinete? Sako, tai buvo E.Matuzaniui pavesta… Senas KGB protis viską versti ant 

kitų…į 

 

Iš tikrųjų, karto po rugsėjo 28-osios vykių ir vėliau daugel  žmonių,– žurnalistus, vidaus 

reikalų sistemos pareig nus, eilinius piliečius – domino vienas klausimas: kieno sprendimu buvo 

pradėtas tas nelemtas „bananų baliusį? 

Alvydas Sadeckas: 

„Vienas klausimas, kas davė, arba, sakyčiau, privalėjo duoti sakymą. Ir kitas klausimas 

– kas labiausiai stengėsi vykdydamas tok  sakymą, kas rodė tikrą aktyvumą. Konkrečiai, kas 

instruktavo ministerijos darbuotojus VRM kolegijų salėje, kas džiaugsmingai skelbė, esą atėjo 

metas ryžtingai užbaigti visa tai?į 

 

Galima patikslinti A.Sadecko žodžius. Ir dabar, praėjus beveik dvidešimčiai metų, kai 

kurie tų vykių dalyviai linkę manyti, jog centrine fig ra buvo vidaus reikalų ministro 

pavaduotojas kadrų klausimais generolas majoras A.Kairys,– matyt, todėl, kad b tent A.Kairys 

prieš akciją instruktavo VRM darbuotojus kolegijų salėje, o po to – ministerijos kieme. Tačiau ši 

versija neišlaiko kritikos,– tiek A.Kairys, tiek VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybos 

viršininkas A.Vilkas, tiek, juolab, Vilniaus m. VRV viršininkas E.Matuzanis, ko gero, b tų 

galėję pagal savo kompetenciją išvesti  aikštę milicijos darbuotojus, tačiau nė vienas iš jų nei 

praktiškai, nei teoriškai negalėjo, neturėjo teisės išvesti prieš žmones vidaus kariuomenę. Ši teisė 

buvo suteikta tik vidaus reikalų ministrui arba jo pareigas einančiam žmogui.  

Tai byloja dar vienas, turb t, pats domiausias šiame kontekste dokumentas, stebuklingai 

išlikęs nuo 1988 metų: 

„TSRS VRM karinio dalinio 5458 

Karinio operatyvinio rezervo vadui 
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Vilniau m. vykdomojo komiteto 

Vidaus reikalų valdybos 

Milicijos patrulinės postinės tarnybos 

atskiro bataliono vadui 

 

NURODYMAS 

dėl specialiųjų priemonių panaudojimo operacijos užkardant 
ir likviduojant grupinius viešosios tvarkos pažeidimus bei 
kitus neteisėtus antivisuomeninius veiksmus Lietuvos TSR 

 

1988 m. rugsėjo 28 d. vykdant grupinių viešosios tvarkos pažeidimų bei kitų neteisėtų 

antivisuomeninių veiksmų Vilniaus m. užkardymo bei likvidavimo priemones iškilo tiesioginė 

grėsmė piliečių, VRM darbuotojų ir TSRS VRM vidaus kariuomenės asmeninės sudėties 

gyvybei ir sveikatai. vykdytomis priemonėmis užkardyti šiurkščius viešosios tvarkos 

pažeidimus ne manoma. Remdamasis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988 m. 

liepos 28 d. sako „Dėl TSRS VRM vidaus kariuomenės pareigų ir teisių užtikrinant viešąją 

tvarkąį 5 straipsnio „Žį punktu 

SAKAU: 

1. Grupiniams viešosios tvarkos pažeidimams užkardyti panaudoti specialiąsias 

priemones (gumines lazdas RP-76). 

2. Riaušėms bei grupiniams chuliganiškiems veiksmams užkardyti panaudoti 

specialiąsias priemones „Čeriomuchaį (dujos „Ieva“,- aut.). 

 

(Už) Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras(ą)                      S.Lisauskas 

                                                                       (M.Misiukonio parašas) 
 

1988 m. rugsėjo 28 d. 
„Suderintaį 

miesto prokuroras (D.Sodeikos parašas) 

28.09.88į 

 

Čia gali b ti vienas vienintelis komentaras: visiškai teisus A.Sadeckas, 

nesureikšmindamas fakto, kas davė tą sakymą. Galų gale, iki nepriklausomybės ir atviros 

konfrontacijos su Maskva arba net LKP CK tuomet buvo dar labai toli, net Sąj dis vengė per 

smarkiai tampyti tigrą už ausų, ką jau bekalbėti apie žmones su antpečiais. Neb tų sakęs vienas 

– sakytų kitas. Ir kažin, kaip tada b tų pakrypę vykiai. 

Ir dar. Dabar nebemadinga ar net juokinga cituoti marksizmo klasikus ir, konkrečiai, 

V.Leniną, tačiau vieną jo posak  vis dėlto verta prisiminti: „Protingas ne tas, kuris nedaro klaidų 
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– tokių žmonių nėra ir b ti negali. Protingas yra tas, kuris daro neesminę klaidą ir pats laiku 

sugeba ją ištaisytiį. 

. . . 

 

Matyt, iš tiesų nėra to blogo, kas neišeitų  gera. Kaip jau ne kartą minėjome, 1988 m. 

rugsėjo vykiai suvaidino reikšmingiausią vaidmen  visoje naujojoje Lietuvos istorijoje, tapo 

didžiausia praeities ir ateities takoskyra, todėl, manome, skaitytojai supras, kodėl tiek dėmesio 

skyrėme b tent šiam momentui. 

Marijonas Misiukonis: 

„Kaip bebūtų, tie vykiai tapo kitų procesų katalizatoriumi. Pirmiausia jie parodė, kad 

mūsų milicininkas visiškai neginamas statymo, nėra apsaugotas nuo žeidinėjimų. Dar anksčiau, 

tik atėjęs  vidaus reikalų sistemą, nustebau, kad milicininko atlyginimas toks pat, kaip, tarkime, 

pardavėjo. Taip, ir vienų, ir kitų atlyginimai buvo nedideli, tačiau visi žinojo, kad pardavėjas 

gali „prisidurtiį, o ką turėjo daryti milicininkas? Jau nekalbant apie visiškai nelygias darbo 

sąlygas. 

Dr sčiau teigti, jog šie vykiai turėjo takos ir tam, kad tikintiesiems buvo grąžinta 

Katedra, teisinta tautinė vėliava. Žinoma, ne VRM tai padarė, tačiau būtent rugsėjo 28-oji 

turėjo tam nemažai reikšmėsį. 

 

Iš tikrųjų, tų dienų vykiai paspartino daugel  svarbių procesų, tokių, kaip vidaus reikalų 

sistemos depolitizacija, Lietuvos Milicijos statymo projekto k rimas, psichologinis organų 

demilitarizavimas ir t.t. Tačiau kiekviena takoskyra automatiškai numato bent dvi skirtingas 

dalis, stovyklas, kurios atsirado tiek visoje visuomenėje, tiek vidaus reikalų sistemoje po 1988-

ųjų rugsėjo. Vieni nebegalėjo gyventi, kaip anksčiau, o kiti… Kiti, daugiausia ne iš piktos valios, 

nebespėjo  išvykstant  ateities traukin … 

Alvydas Sadeckas: 

„Aš sutinku su P.Liubertu, pavadinusiu Stas  Lisauską tragiška figūra. 

Jis buvo reiklus ir teisingas vadovas. Jis niekada nelaikė akmens užanty, niekada 

nedalyvaudavo jokiose intrigose. Jis daugel  mūsų išmokė atsakingumo, reiklumo. Popieriaus, 

kuriame trūksta nors vieno kablelio, S.Lisauskui nenuneštum. Apskritai, einant pas j  reikėjo 

ilgai, kruopščiai ruoštis. Jis visada sigilindavo  reikalo esmę, analizuodavo, siekė konkrečių, 

svarių veiklos rezultatų. Kartu jis buvo labai imlus naujovėms. Atsimenu, kaip jis iš karto palaikė 

6-ųjų skyrių steigimą, skyrė tam daug dėmesio, matė didelę potencialią naudą. Taip, jis lyg ir 

buvo senosios kartos atstovas, tačiau nepasakyčiau, kad jis tiek profesine, tiek politine prasme 
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nebūtų „ sipaišęsį  pasikeitusią situaciją. Jis ją matė labai toli  priek  ir gana adekvačiai 

vertino. Kas galėtų vardyti, kada ir kuo S.Lisauskas pasireiškė neigiamai? Niekas. 

Iš tikrųjų, jis pateko  tragiškas aplinkybes. Kodėl, tarkime, pati sistema, bendražygiai 

savo laiku neužstojo S.Lisausko, kaip vėliau M.Misiukon ? Paprasčiausiai M.Misiukonis buvo 

kitoks žmogus – gal tolerantiškesnis, komunikabilesnis, šiltesnis. O tarp S.Lisausko ir komandos 

buvo didesnis atstumas. S.Lisauskas buvo kietas ir net rūpinosi tokiu vaizdžiu, dėl kurio už akių 

buvo pravardžiuojamas „juoduoju pulkininkuį. Bet, kartoju, jis buvo labai teisingas. Kiek iš jo 

esu gavęs pylos, bet negaliu pasakyti, kad tai buvo nepelnyta. Jis pats visada kartodavo: „Aš 

baru tik tuos, kuriuos myliu. Kai nebebarsiu – viskasį… Tiesa, M.Misiukonio jis kažkodėl 

nemėgo. Iki šiol nežinau, kokia juoda katė buvo tarp jų perbėgus, tačiau atsimenu, kad 

M.Misiukonis dažnai gr ždavo iš S.Lisausko nusiminęs, it musę kandęs. Gal ministras kritiškai 

žiūrėjo  savo pirmąj  pavaduotoją dėl pastarojo „minkštumoį, gal dėl to, kad M.Misiukonis 

buvo atėjęs  vidaus reikalų sistemą iš KGB… Bet, matyt, ši problema taip pat „pasitarnavoį 

išstumiant S.Lisauskąį. 

Stasys Lisauskas: 

„Tam tikra tampa tarp manęs ir M.Misiukonio iš tikrųjų atsirado po „bananų baliausį, 

iki to mūsų santykiai buvo visai normalūs, dalykiškiį. 

 

Ministro S.Lisausko „kailyjeį, tariant jo paties žodžiais, atsid rė nemažai pareig nų, 

tikrų profesionalų, tačiau, vertinant iš pasikeitusių laikmečio pozicijų, „senosios gvardijosį 

atstovų. Praėjus daugiau kaip pusantrų metų vidaus reikalų ministro pavaduotojas generolas 

majoras Algirdas Kairys savo interviu laikraščiui „Liaudies sargybojeį taip vertino 1988-ųjų 

rugsėjo vykius, po kurių smarkiai nukentėjo milicijos prestižas: 

„Tada paprastas milicininkas buvo teisus. Gavę sakymą, milicininkai pasistengė išstumti 

minią iš aikštės. Nei vandensvydžiai, nei dujos, nei specialūs ginklai, kokius analogiškoje 

situacijoje būtų panaudojusi bet kurios demokratinės šalies policija, nebuvo panaudoti. Bet jau 

kitą dieną mes buvome apkaltinti visomis galimomis nuodėmėmis, o pasiteisinti negalėjomeį.25
 

Alvydas Sadeckas: 

„Beje, tokia pat tragiškų aplinkybių auka tapo ir tuometinis Vilniaus m. VRV viršininkas 

Eugenijus Matuzanis. Jis visada buvo labai garbingas, doras, lietuviškai pasakyčiau – „ščirasį 

žmogus. Ir tik po to, kai jis pajuto nepelnytą, neteisingą stūmimą, jame iš dalies prabilo užgautos 

ambicijos. Jo stuburas buvo per kietas tam, kad jis pradėtų laviruoti, lankstytis tiems, kurie labai 

                                                
25

 „Liaudies sargybojeį,Nr.7, 1990, vasario 12-18, „Kas mus apgins rytoj?į 
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agresyviai j  puolė. Bet ir tada, kai j  aktyviai verbavo priešingos Lietuvai jėgos, siūlė jam 

„alternatyvausį vidaus reikalų ministro postą, jis iš karto atėjo pas M.Misiukon  ir papasakojo 

jam apie tai. Manau, tai irgi byloja apie šio žmogaus garbingumą. Nei tada, nei dabar jokiu 

būdu nepavadinčiau j  priešu. Toks buvo laikas…į 

 

Savaime suprantama, išvadas iš skaudžių Katedros aikštės pamokų padarė ne tik 

demokratinės, bet ir reakcinės jėgos, bandydamos paimti revanšą, „užsukti varžtusį, atsikratyti 

užsikrėtusių demokratijos bacilomis žmonių. 

Liutauras Vasiliauskas: 

„Vidaus reikalų sistemos depolitizavimas, o dar tiksliau – departizacija, buvo pats 

ryškiausias ir reikšmingiausias vykis po „bananų baliausį. Iš pradžių buvo panaikintos partinės 

organizacijos, po to – Politinis skyrius ir apskritai „zampolitųį institucija, jie tapo 

pavaduotojais kadrų ir socialiniams reikalams. Tačiau tai nebuvo vien tik iškabos pakeitimas. 

Didžioji dauguma tų žmonių taip pat jau buvo užsikrėtę tuo pačiu virusu, adekvačiai priėmė 

naujoves, netgi džiaugsmingai reagavo  einančius iš VRM impulsus. Todėl kiek vėliau, 

kompartijai skilus  dvi dalis, TSKP „platformininkamsį nepavyko pertempti vidaus reikalų 

sistemos  savo pusęį. 

Marijonas Misiukonis: 

„Tada, po LKP CK pasitarimo, man buvo pareikšta, kad turiu ruoštis keliauti iš Vidaus 

reikalų ministerijos, dirbti dėstytoju Minsko milicijos mokyklos Vilniaus fakultete. Bet padėtis 

šiek tiek pasikeitė po to, kai 1989 m. pradžioje Lietuvoje apsilankė TSRS vidaus reikalų ministras 

V.Bakatinas. Mat, V.Bakatinas, M.Gorbačiovo komandos žmogus, taip pat laikėsi nuostatos, kad 

partiniai organai neturi vadovauti vidaus reikalų sistemai. Bet aklai jis mūsų irgi nepalaikė, nes 

bijojo, kad skubėdami nepridarytume nesąmonių. Beje, atvykęs  Lietuvą V.Bakatinas iš karto 

mane perspėjo, kad „yra nuomonėį ištremti mane  Vilniaus fakultetą. Tuomet pareiškiau, kad 

nesutiksiu būti stumdomas ir kaip „komitetoį kariškis išeisiu  pensiją. 

Bet, matyt, pati Maskva kažką persigalvojo, nes po V.Bakatino atvykęs Lietuvon TSKP 

CK sekretorius A.Jakovlevas pasakė ministrui S.Lisauskui: „Metas duoti milicijai pailsėtiį. Ta 

prasme, kad žmonės tegu sau mitinguoja, o milicija turi rūpintis tik viešąja tvarka, o nebūtų 

kišama  politiką. Visi jau buvome kaip reikalas išvargę… 

„Manau, buvo dar viena mano perkėlimo priežastis. Žurnalistė Brigita Balikienė, tuomet 

dirbusi televizijoje, pasikvietė mane  laidą, skirtą Sąjūdžiui. Ir aš ten pasakiau, kad Sąjūdžio 

vadovybė – normalūs žmonės, su jais galima ir būtina kalbėtis, jie nėra mūsų priešai ir pan. Po 
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tos laidos kažkuris iš CK sekretorių ėmė skambinti vidaus reikalų ministrui S.Lisauskui, esą pas 

tave ministerijoje sąjūdietis sėdi…į 

 

Kiek kitaip, jam b dingu kategorišku stiliumi, šiuos ketinimus interpretuoja buvęs vidaus 

reikalų ministras generolas leitenantas Stasys Lisauskas: 

 „Iš tikrųjų ketinau perkelti M.Misiukon   Vilniaus fakultetą. Pirmiausia, iš jo nedaug 

buvo naudos,– vis serga ir serga, porą mėnesių padirba ir atsigula  ligoninę. Ne kartą girdėjau 

respublikos vadovų priekaištus, esą, kas čia per vidaus reikalų ministro pavaduotojas, kuris 

vaikšto pasirėmęs lazda.  jokią pensiją jis nesiruošė, kitaip su malonumu būčiau j  išleidęsį. 

 

Šie žmonės, šios dvi neeilinės asmenybės išsiskirs kiek vėliau, o tada vidaus reikalų 

sistemai, jos vadovams teko išlaikyti milžinišką spaudimą iš abiejų pusių, atsidurti tarp k jo ir 

priekalo. 1988 m. pabaigą ir 1989 m. pradžią (kaip, beje, ir vėlesnius metus) paženklino 

ypatingas Maskvos dėmesys tampančiai nebevaldoma politinei situacijai. sakymai, instrukcijos, 

rekomendacijos, planai pasipylė kaip iš gausybės rago. Vietinė valdžia, savo ruožtu, neketino 

lengvai pasiduoti radikalų spaudimui, ypač nenurimstančiai, neprognozuojamai Lietuvos laisvės 

lygai. 

 1989 m. sausio 17 d. raštu Nr.11s Vilniaus m. prokuroras D.Sodeika informavo VRV 

viršininką pulkininką E.Matuzan : 

„Kaip Jums žinoma, 1989 m. sausio 17 d. neformali organizacija „Lietuvos laisvės lygaį 

be atitinkamo Vilniaus m. liaudies deputatų tarybos leidimo surengė piketą prie Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pastato. 

1989 m. sausio 18 d. „Lietuvos laisvės lygaį planuoja be atitinkamo kompetentingų 

organų leidimo surengti eilinę akciją prie Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos pastato. 

Vadovaujantis išdėstytu ir atsižvelgiant  tai, jog visos „Lietuvos laisvės lygosį anksčiau 

surengtos akcijos buvo antitarybinio pob džio, prašau koordinuojant su Lietuvos TSR KGB 

miesto skyriumi, laikantis socialistinio teisėtumo, imtis visų b tinų priemonių neteisėtiems 

„Lietuvos laisvės lygosį susib rimams užkardyti. 

Taip pat, Vilniaus m. VRV turint medžiagą apie asmenis, kurių veiksmuose yra 

nusikaltimo, numatyto LTSR BK 199
3
 str., požymių, prašau pateikti tokią medžiagą Vilniaus m. 

prokurat raiį.26
 

                                                
26

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas L-4/46, apyrašas 1, byla 140 
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Dar prieš tai, 1988 m. gruodžio 29 d. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras S.Lisauskas 

pasirašė sakymą Nr.099 „Dėl ypatingosios paskirties milicijos b rio steigimoį. 

„Remdamasis TSRS VRM 1988 m. spalio 3 d. sakymu Nr.0206 „Dėl ypatingosios 

paskirties milicijos b rių steigimoį tikslu užkardyti grupinius chuliganiškus pasireiškimus ir 

masines riaušes – 

 s a k a u : 

1. Patvirtinti Lietuvos TSR Ypatingosios paskirties milicijos b rio etatus. Etatai galioja 

nuo 1989 m. sausio 1 d. (priedas 1). 

Panaikinti Vilniaus m. VRV patrulinės postinės milicijos tarnybos atskiro bataliono 

specialiąją kuopą, steigtą remiantis TSRS VRM 1987 m. sakymu Nr.0210, paliekant jos etatus 

MPPTAB etatinėje strukt roje. 

2. Kadrų skyriui, Viešosios tvarkos apsaugos valdybai, Medicinos skyriui skubiai 

sukomplektuoti ypatingosios paskirties milicijos b rio eilinę bei vadovaujančią sudėtis 

darbuotojais, pasižyminčiais aukštomis moralinėmis bei politinėmis savybėmis, tinkamu fiziniu 

pasirengimu, tvirta psichologija, turinčiais ne mažesnę kaip vienerių metų darbo VRS patirt į.  

Toliau – atitinkami nurodymai kininkams, ryšininkams, ginklininkams bei kitoms 

tarnyboms, kurios privalėjo apr pinti naują padalin  patalpomis, transportu, kuru, ginkluote, 

uniforma, ryšio bei specialiosiomis priemonėmis, numatyti lėšas ypatingai pasižymėjusiems 

YPMB pareig nams skatinti, nemokamą maitinimą jiems esant lauko sąlygomis ir t.t. 

Taip pirmą kartą nuskambėjo abreviat ra, kuriai netrukus buvo lemta tapti svarbia 

naujausiosios Lietuvos istorijos dalimi…27
 

Galima drąsiai teigti, jog 1988 m. rugsėjo vykių pagimdyti procesai buvo radikaliai 

priešingi. Štai kaip tokią situaciją komentuoja buvęs vidaus reikalų ministras Marijonas 

Misiukonis: 

„Po tų vykių pradėjome bendradarbiauti su Sąjūdžio atstovais. Tas bendradarbiavimas 

ypač sustiprėjo 1989 metais, ypač demonstracijų, mitingų, kitų viešųjų akcijų rengimo 

klausimais. Ten buvo žmonių, gerai suprantančių ir mūsų situaciją, uždavinius, poreikius: 

E.Bičkauskas, K.Motieka, J.Tamulis… A.Brazauskui tapus LKP CK pirmuoju sekretoriumi 

pasikeitė ir CK pozicija.į 

 

                                                
27

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-141, apyrašas 1, byla 892 



 78 

Tokia tuomet buvo paties M.Misiukonio ir jo bendraminčių iš „mažosios kolegijosį 

pozicija (kaip parodė ateitis, žvalgi ir teisinga). Tačiau realus jėgų pasiskirstymas buvo dar 

kitoks… 

 

„Vilnius 

1989.02.14 

 

Lietuvos TSR pastaruoju metu plinta negatyv s visuomeninio gyvenimo reiškiniai. 

Perdėm emocingi žmonės ne visada teisingai vertina vykstančius persitvarkymo procesus, 

pažeidinėja patys viešąją tvarką ir agituoja kitus pažeisti nusistovėjusias socialistinio bendravimo 

ir rimties normas. 

Paminėtiems teisės pažeidimams spėti ir tirti sudaryti tarpžinybinę darbinę teisėsaugos 

organų grupę: 

1. Lietuvos TSR prokurat ros darbuotojų – Tardymo dalies viršininko S.Karvelio, 

bendros prieži ros skyriaus viršininko B.Taručio, Tardymo valdybos viršininko pavaduotojo 

V.Markovo, skyriaus viršininko J.Bakučionio ir ypatingai svarbių bylų tardytojo K.Oži no. 

2. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos darbuotojų – Viešosios tvarkos apsaugos 

valdybos viršininko A.Vilko, Kriminalinės paieškos valdybos viršininko pavaduotojo 

L.Vasiliausko ir Tardymo valdybos viršininko pavaduotojo K.Šapalo. 

3. Lietuvos TSR Valstybės saugumo komiteto darbuotojų – Tardymo skyriaus 

viršininko T.Lazarevičiaus ir poskyrio viršininko V.Urbono. 

4. Tarpžinybinės darbinės grupės vadovu skiriamas Lietuvos TSR prokuroro 

pavaduotojas – Tardymo valdybos viršininkas P.Babraitis. 

 

Lietuvos TSR                                      Lietuvos TSR                                  Lietuvos TSR 

prokuroras                                           vidaus reikalų                                  Valstybės saugumo  

                                                             ministras                                          komiteto pirmininkas 

 

L.Sabutis                                              S.Lisauskas                                      E.Eismuntasį 28
   

 

Verta pažymėti, kad bandymų sustiprinti VRM ir KGB bendradarbiavimą, skatinti šias 

institucijas „imti priverstin  šliubąį b ta ir anksčiau. Apskritai šių staigų bendradarbiavimo ir 

kartu nuolatinės konkurencijos istorija – atskiro tyrimo tema, jų santykiai vertinami vairiai. Iš 

vienos pusės, tas bendradarbiavimas duodavo neblogų rezultatų kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu, tiriant stambius, sudėtingus nusikaltimus, iš kitos – persitvarkymo laikais, vis 

                                                
28

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-141, ap. 2, byla 324 
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stiprėjant demokratinėms nuotaikoms, KGB šešėlis ne kartą sukeldavo Vidaus reikalų 

ministerijai tam tikrų nepatogumų. Ypač tada, kai abi „kontorosį buvo verčiamos 

bendradarbiauti politinės kovos srityje. Štai keli dar 1988 m. datuoti dokumentai: 

„TSRS VRM vyriausiųjų valdybų viršininkams (pagal sąrašą) 

Sąjunginių ir autonominių respublikų vidaus reikalų ministrams, kraštų ir sričių vykdomųjų 
komitetų vidaus reikalų valdybų viršininkams 

 

„Dėl papildomų priemonių stiprinant VRM ir KGB organų bendradarbiavimąį. 

 

Vykdomas šalyje persitvarkymas, demokratijos ir viešumo plėtojimas pastebimai sukėlė 

tarybinių žmonių pilietin  aktyvumą. Susirinkimų, mitingų, demonstracijų, skirtų negatyviems 

reiškiniams iš visuomenės gyvenimo pašalinti, rengimas tampa norma. Tais pačiais tikslais 

atsiranda ir veikia vair s neformal s susivienijimai. 

Tačiau atskiri antivisuomeniniai elementai vertina demokratijos institutų vystymąsi kaip 

nedraudžiamumą; siekdami savanaudiškų, egoistinių interesų ignoruoja statymą, neretai 

provokuoja masines riaušes, pasipriešina vidaus reikalų organų darbuotojams, kariškiams, 

visuomenės atstovams. 

TSRS vidaus reikalų ministerija ir TSRS valstybinio saugumo komitetas tikslu užkardyti 

negatyvius pasireiškimus, ypač neformaliems susivienijimams, kitiems asmenims  rengiant 

nesankcionuotus mitingus, demonstracijas ir kitus panašius renginius, galinčius padaryti žalos 

valstybės saugumui ir viešajai tvarkai, paruošė tarpusavio informavimo apie operatyvinės 

padėties kitimą papildomų priemonių sąrašą. 

Atsižvelgdamas  tai ir papildydamas anksčiau nustatytą tvarką, si lau: 

1. TSRS VRM Organizacinei inspekcinei valdybai kasdien siųsti TSRS KGB 3-sios 

vyriausiosios valdybos „Bį valdybai informaciją apie viešosios tvarkos b klę susirinkimų, 

mitingų, eitynių, demonstracijų metu; apie ypatingus vykius ir itin pavojingus nusikaltimus, 

padarytus šalies teritorijoje, transporte; apie vykius tarp vidaus reikalų organų asmeninės 

sudėties. 

2. ……………. 

3. TSRS VRM OIV, KPVV, KSNGVV, VTAVV skubiai informuoti TSRS KGB 

budėtojų tarnybą, TSRS KGB 3-sios vyriausiosios valdybos „Bį valdybos vadovybę, o jai nesant 

– TSRS KGB 3-sios vyriausiosios valdybos budėtojų tarnybą apie rengiamus arba vykusius 

ypatingus vykius. 

Derinti su TSRS KGB 3-sios vyriausiosios valdybos „Bį valdyba, kitais suinteresuotais 

TSRS KGB padaliniais atskirus klausimus, susijusius su valstybinio saugumo bei viešosios 
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tvarkos užtikrinimu neformalioms grupėms rengiant vairius susirinkimus, mitingus, taip pat 

kitais atvejais, reikalaujančias bendrų sprendimų. 

4. TSRS VRM Vidaus kariuomenės vyriausiajai valdybai organizuoti duomenų apie 

planuojamą vidaus kariuomenės siuntimą  atskirus šalies regionus specialioms užduotims 

vykdyti, perdavimą TSRS KGB 3-sios vyriausiosios valdybos „Bį valdybai. 

5. Sąjunginių ir autonominių respublikų vidaus reikalų ministrams, kraštų ir sričių 

vykdomųjų komitetų vidaus reikalų valdybų viršininkams užtikrinti sklandų atitinkamų budėtojų 

tarnybų ir 3-ųjų KGB-UKGB padalinių vietose informavimą aukščiau pateiktais klausimais. 

Atsižvelgiant  tai, jog TSRS KGB atitinkamai orientavo išvardytus vadovus apie priimtą 

bendrą sprendimą, surengti vietose darbinius susitikimus klausimams, keliantiems abipus  

interesą, aptarti. Ateityje rengti tokius susitikimus reguliariai. 

 

TSRS vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas 

Vidaus tarnybos generolas pulkininkas                                                  V.Trušin 

1988 m. rugsėjo 19 d.į 

 

Prie šio dokumento pritvirtintas raštelis, datuotas 1988.10.10, kuriame ranka parašyta (rusų 

kalba): „1988 m. spalio 4 d. vyko darbo susitikimas su LTSR KGB 3 skyriaus vadovybe. 

Sąveikos klausimai traukti  naujai parengtus planus. Apie vykdymą pranešta ministro 

pirmajam pavaduotojui M.Misiukoniuiį. 

Apie tai, kad aukščiau pateiktas nurodymas buvo sąžiningai vykdomas, byloja siunčiamos  

TSRS VRM informacijos vairiapusiškumas. Pavyzdžiui, centras buvo supažindinamas su beveik 

visomis kiek aštresnėmis publikacijomis, pasirodančiomis Lietuvos laikraščiuose. Štai 1988 m. 

gruodžio mėn. raštas: 

„TSRS VRM Organizacinės inspekcinės valdybos viršininkui 
milicijos generolui majorui V.Ignatovui 

 

LTSR VRM Organizacinis inspekcinis skyrius 

 

Siunčiame Jums žiniai paskutinės laikraščio „Tiesaį (š.m. lapkričio 25 d. Nr. 273) 

publikacijos, nukreiptos prieš Tarybinę Armiją, vertimą iš lietuvių kalbos. 

Priedas: 3 lapai teksto. 

Viršininkas 

vidaus tarnybos majoras                                               N.Rogozianskisį29
 

 

 

 

                                                
29

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 44 
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Tokios ataskaitos apie mitingus bei demonstracijas Lietuvoje nuolat buvo siunčiamos į 
TSRS VRM. 

 

Panašios lietuvių spaudos apžvalgos (daugiausia akcentuojant straipsnius apie „tariamus 

Raudonosios armijos žiaurumus ir lietuvių šaudymus 1941 m.į buvo siunčiamos, vykdant 

nurodymus iš Maskvos, praktiškai iki pat nepriklausomybės atk rimo. 

Alvydas Sadeckas: 

„Kiek prisimenu, iš tikrųjų buvo rengiami kažkokie bendri planai neva bendrai kovai su 

organizuotu nusikalstamumu, tačiau neprisimenu nė vieno atvejo, kad KGB būtų surengęs nors 

vieną konkrečią operaciją. Jau nekalbant apie tai, kad jie niekada nesidalijo su mumis savo 

informacija, atvirkščiai, bandė iš mūsų gauti kuo daugiau tokios informacijos. Bet ir mes 

gudravome, neskubėjome pilti vanden  ant jų malūno, nes puikiai matėme, kad juos domina ne 

organizuotas nusikalstamumas, o visai kitas kontingentas. Tiesa, buvo keli atvejai, kai KGB 

kreipėsi  mus dėl konkrečių bylų, tačiau tai, kaip taisyklė, būdavo tuomet, kai dėl mūsų vykdomų 

priemonių iškildavo pavojus jų žmonėms, lindusiems  kokią nors grupuotę arba galėjo nukentėti 

KGB šaltinis. Paprasčiau kalbant, jie bandė su mūsų pagalba „pridengtiį savo informatorius. 

Kartais pajuokaudavau, esą vėl jūsų kunigą ar kok  kitą veikėją reketuoja. Mat, bendraujant su 

nukentėjusiuoju iškart matai, kad jis – KGB dengiamas žmogusį. 
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Su tokiu VRM ir KGB bendradarbiavimo vertinimu nesutinka Petras Liubertas: 

„Bendradarbiavimas su KGB kovojant su nusikalstamumu buvo naudingas abiem 

pusėms. Visų pirma, jie turėjo tokios operatyvinės technikos, apie kurią galėjome tik svajoti, tad 

tekdavo skolintis iš jų realizuojant vieną ar kitą sudėtingesnę operaciją. Taip pat jie padėdavo, 

kai reikėjo operatyviniais tikslais pasigaminti kok  nors dokumentą.į 

Tokios pat nuomonės laikosi ir eksministras Stasys Lisauskas: 

„Nemažai pagalbos KGB suteikdavo tiriant stambius ekonominius nusikaltimus, nes visur 

turėjo puikią agentūrą, pačiame aukščiausiame lygyje. Kad ir ta, savo laiku plačiai 

nuskambėjusi Vilniaus universiteto byla (tuomet už stambius kyšius į VU teisės fakultetą 

neteisėtai pateko keliolika „abiturientų“ iš Gruzijos,- aut.). Politikos mūsų santykiuose buvo 

mažai, tačiau, suprantama, ne tik jiems, bet ir mums buvo svarbu laiku gauti informaciją apie 

planuojamas nesankcionuotas akcijas, pavyzdžiui, paminklų griovimą ir t.t. Juk reikėjo 

pasiruošti užtikrinti tvarką, apsaugoti žmonesį. 

Tam, „pasitaisydamasį, iš dalies pritaria ir Alvydas Sadeckas: 

„Taip pat galiu pasakyti, kad KGB tada jau puikiai jautė mūsų nuotaikas, didžiul  nenorą 

su jais bendradarbiauti. Kartu reikėtų pabrėžti, kad turiu galvoje VRM 6-ojo skyriaus lyg . O 

štai miestų lygmenyje tikrai būdavo atvejų, kai KGB dalindavosi savo informacija apie gaujas ir 

jos dėka buvo realizuojamos kai kurios operacijos. Galų gale, provincijoje KGB ir VRM 

pareigūnai buvo daug arčiau vieni kitų, trynėsi toje pačioje aplinkoje, tad profesiniai interesai 

dažniau sutapdavo, ypač dėl tokių nusikaltimų, kaip turto prievartavimas. 

Apskritai, 6-ųjų skyrių steigimo visoje Sąjungoje tikslas buvo kitoks, nei kova su 

organizuotu nusikalstamumu. Man, pavyzdžiui, iš karto, dar 1989-siais, susidarė spūdis, kad 

šiuo žingsniu labiau norėta pagerinti nekok  KGB vaizd , permanentiškai nepopuliarų nuo 

NKVD-MGB laikų, parodyti liaudžiai, esą KGB iš visų jėgų rūpinasi žmonėmis. Šia prasme 

„kova su organizuotu nusikalstamumuį, ypač po garsių J.Andropovo laikais Uzbekijos, 

Krasnodaro, N.Ščiolokovo ir kitų bylų, buvo tiek politiškai, tiek visuomeniškai labai svarbus 

dalykas. Antras momentas yra tas, jog KGB per kovą su organizuotu nusikalstamumu, t.y. per 

kriminalin  pasaul , per korupcijos tinklus siekė gauti kuo daugiau informacijos tam, kad galėtų 

realiai valdyti situaciją. KGB nebepakako užsiiminėti vien „šnipų reikalaisį, nes saugumas 

puikiai matė, kad atsiradę nusikalstamo pasaulio „krikštatėviaiį rimtai takoja vykstančius 

šalyje procesus. Taigi, KGB rupėjo tiek kai kurių veikėjų šantažo galimybė, tiek ekonominiai 

„šešėlinio pasaulioį pagrindai. Trečias motyvas, ypač svarbus saugumui, buvo naujų šaltinių 

verbavimas  nusikalstamam pasaulyje, susijusiame korupcijos ryšiais su partinės, tarybinės 

valdžios atstovais. Ir ketvirtas momentas – vis stiprėjantys ryšiai su užsieniu. Kalbu ne tik apie 



 83 

galimybes per spekuliantus, vadinamuosius „farcovščikusį prieiti prie jų partnerių užsienyje. 

Tai palyginti smulkmena, vidinis dalykas, kuris domino kontržvalgybą. Bet visai kitas reikalas – 

mūsų mafijozių skverbimasis  tarptautin  lyg , nusikaltėlių kanalai  Vakarus…į 

 

Iš tikrųjų, kol visų lygių valdžia laužė ietis dėl politinių dalykų, nusikaltėliai nesnaudė. 

Naudodamiesi siviešpatavusiu šalyje chaosu, jie aktyviai organizavosi, mezgė ryšius su kitų 

respublikų bei valstybių nusikaltėliais, praktiškai netrukdomi sprukdavo  užsien  nuo 

„gimtosiosį teisėsaugos. Tai rodo kiek vėlesni „Vilniaus brigadosį vadeiva laikomo I.Tiomkino, 

kai kurių „Šiaulių princųį pavyzdžiai. Bet, be jokios abejonės, neteisinga manyti, jog VRM ir 

KGB bendradarbiavimas tais metais apsiribojo vien nusikaltėlių gaudymu. Taip pat neteisinga 

teigti, kad buvo veikiama tik prieš demokratines jėgas. 

1989 m. sausio mėnes  Lietuvos TSR KGB pirmininkui generolui majorui E.Eismuntui 

VRM adresavo ministro S.Lisausko pasirašytą medžiagą: 

„Informavimo tvarka siunčiame neoficialų Lietuvos persitvarkymo socialistinio judėjimo 

„Vienybė-Jedinstvo-Jednoscį Vilniaus m. konferencijos darbo 1989 m. sausio 22 d. protokolą. 

Priedas: 25 lapai teksto.į30
 

Alvydas Sadeckas: 

„Apie informacijos, susijusios su politika, pateikimą KGB tikrai nieko nežinojau. Galiu 

tik spėlioti, kad panašius rašus, kaip tas „Jedinstvoį susirinkimo protokolas, galėjo daryti VRM 

7-ojo skyriaus pareigūnai. Arba oficialiai sėdėję Vidaus reikalų ministerijoje KGB 3-os valdybos 

darbuotojai, kuravę milicijąį. 

 

Galb t tai savotiška likimo ironija, tačiau baigėsi 1988 metai, kaip ir prasidėjo, ypatingu 

vykiu. Jei 1988-ųjų vasar  respubliką sudrebino kaliningradiečių gaujos padarytas kraupus 

nusikaltimas Druskininkuose, tai gruodžio mėnes  rezonansinis vykis atsitiko Vilniuje. Apie j  

plačiai buvo kalbėta 1988 m. gruodžio 27 d. VRM kolegijoje.  

Kolegijai pirmininkavo ministras S.Lisauskas, dalyvavo kolegijos nariai A.Builys, 

J.Vasiliauskas, V.Žemgulys, A.Kairys, E.Matuzanis, M.Misiukonis, A.Onisimovas, 

N.Rogozianskis, G.Statkevičius, VRM partijos komiteto atstovas J.Kraujelis, VRM valdybų, 

skyrių viršininkai bei pavaduotojai, respublikos didmiesčių VRV, VRS, kalinimo staigų 

viršininkai. 

                                                
30

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 7 
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Pirmiausia buvo sprendžiami kadrų klausimai. Pavyzdžiui, buvo išleistas  užtarnautą 

poils  Druskininkų m. VRS viršininkas J.Jurčiukonis,  jo vietą paskiriant V.Kalėdą; majoras 

V.Rakickas paskirtas naujai sukurto Ypatingosios paskirties milicijos b rio vadu; OČ 12/36 

(Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo) viršininku paskirtas majoras J.Anželo; Kapsuko m. ir 

r. VRS viršininkui J.Švelniui suteiktas pulkininko laipsnis. 

Toliau sekė toks „svarbusį klausimas, kaip respublikos vidaus reikalų organų ir padalinių 

pareig nų teikimas  Garbės lentą. 

Trečiuoju klausimu buvo kritinių pastabų ir pasi lymų, išsakytų ataskaitų ir rinkimų 

partinėse organizacijose metu, svarstymas, taip pat VRM valdybų ir skyrių viršininkų susitikimų 

su organų asmenine sudėtimi lapkričio mėnes  rezultatų vertinimas. 

Po to buvo svarstomi susirgimų profilaktikos mediko-socialiniu aspektu ir respublikos 

vidaus reikalų organų darbuotojų darbo sąlygų bei sulaikytų ir suimtų asmenų režimo ir sąlygų 

gerinimo klausimai, kalbėta apie tolesnio mokslinių-techninių metodų kovoje su nusikalstamumu 

tobulinimo priemones. 

Ir, pagaliau, svarbiausias ir aktualiausias buvo klausimas „Dėl ypatingo vykio LTSR 

VRM OČ 12/36 1988 m. gruodžio 10-sios nakt į. 

Apie tai verta papasakoti smulkiau. Bent jau todėl, kad tada, 1988 metais, Lietuvos 

žiniasklaida dar nebuvo nuėmusi kabučių nuo žodžių „ketvirtoji valdžiaį ir jos gauta informacija 

apie š  vyk  tikrai buvo skurdi. Nors, be abejo, tai buvo gardus kąsnelis ne tik Lietuvos 

žurnalistams… 

Taigi, viskas prasidėjo 1988 m. gruodžio 9 d., apie 23.30 val., 99-oje Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, kur buvo laikomi nuteistieji V.Ščiukauskas, I.Kaziulinas, 

K.Šidlauskas, M.Lingevičius ir V.Rešetnikovas. Suvaidinę, jog V.Ščiukauskui staiga pasidarė 

bloga, kaliniai iškvietė gydytoją.  99 kamerą atvyko OČ 12/36 b rio vadas L.Guselnikovas ir 

felčerė G.Valavina. 

Kaip teigiama tyrimo medžiagoje, V.Ščiukauską išvedė iš kameros, tačiau jis, neleidęs 

savęs apži rėti, atitraukdamas darbuotojų dėmes , staiga nubėgo prie 80-osios kameros, kur buvo 

laikomi nuteistieji B.Zinkevičius, V.Kvasovas, G.Bulota ir V.Timofejevas. Persimetęs su jais 

pora žodžių, V.Ščiukauskas gr žo prie savo kameros. Tuomet iš jos iššoko kiti nuteistieji, 

ginkluoti metaliniais strypais. Jie pasi lė apstulbusiems b rio vadui ir felčerei palikti režimo 

korpusą, ką tie tučtuojau ir padarė. Po to nuteistieji savadarbiu raktu atrakino 80-ąją kamerą ir 

išleido savo sėbrus, kurių rankose taip pat atsirado strypai. Buvo atrakintos ir kitos kameros 

antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose,  izoliatoriaus koridorius iš viso išėjo 308 

žmonės. Tik nuteistieji, buvę pirmajame aukšte, atsisakę dalyvauti iš anksto suplanuotoje 
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akcijoje, liko savo kamerose. Didžiajai nuteistųjų daliai pavyko patekti  postą, kur buvo 

laikomos kelios moterys ( tarp jų trys nepilnametės). Nuteistieji nuvedė jas  vyrų kameras. Kai 

kurios pačios sutiko turėti lytinių santykių su nuteistaisiais, kitos buvo žaginamos.  

siveržę  medicinos dalies patalpas, nuteistieji rado apie 7 litrus spirito, vairių 

medicininių preparatų, švirkštų. Tai dar labiau sukomplikavo padėt  – nemaža dalis sužvėrėjusių 

nuteistųjų apsvaigo. Po to maištininkai pateko prie kamerų, kuriose buvo laikomi nuteisti mirties 

bausme, tačiau pavyko atrakinti tik vieną kamerą iš trijų, iš kurios buvo išleistas nuteistasis 

Gvozdas. 

Riaušėms Lukiškėse numalšinti buvo panaudoti TSRS VRM vidaus kariuomenės 

padaliniai, spec. mokyklos klausytojai, LTSR VRM Pataisos ir darbo reikalų valdybos 

karininkai, kalėjimo personalas. Dalis nuteistųjų buvo nukreipta  gamybos sektorius, kita dalis 

išstumta ir sugr sta  laisvas pirmojo aukšto kameras. Po trijų dienų, gruodžio 13-ąją, visos 

moterys buvo išvežtos  Šiaulių tardymo izoliatorių, o 30 nuteistųjų vyrų laikinai  kitas pataisos 

staigas… 

Atlikto tyrimo medžiagoje užfiksuota daugybė režimo ir elementariausios tvarkos 

pažeidimų, aplaidumo, pareigų nevykdymo atvejų ir pan. 

Po tyrimo buvo atleistas iš vidaus reikalų organų OČ 12/36 viršininkas pulkininkas 

P.Stalioraitis, pažeminti pareigose viršininko pavaduotojas operatyviniam darbui papulkininkis 

V.Arlauskas, l.e. Režimo skyriaus viršininko pareigas majoras E.Danilovas, medicinos dalies 

viršininkas majoras A.Bartašius, griežtai nubausti kiti pareig nai (vidaus reikalų ministro 

1989.01.03 sakymas Nr.02 SL „Dėl ypatingo vykio Lietuvos TSR VRM staigoje OČ 12/36 

1988 m. gruodžio 9-10 nakt  ir kaltųjų nubaudimoį).31
 

 

 

1989. PRIEŠ AUDR … 

 

 Daugeliu atžvilgių 1989 metai Lietuvos vidaus reikalų sistemai buvo sunkesni nei 1988-

ieji: gylėjo l žis vidaus reikalų organų darbuotojų sąmonėje, aiškėjo VRM vadovų priešprieša ir,  

kas svarbiausia, toliau blogėjo kriminogeninė situacija. Ją geriausiai apib dina 1990 m. sausio 

mėnes  vykęs išplėstinis VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo apsvarstyti 1989 m. darbo 

rezultatai, numatytos kovos su užpl dusia nusikalstamumo banga priemonės. 

                                                
31

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas 105, apyrašas 1, byla 256 
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Kolegijos posėdyje dalyvavo LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas V.Sakalauskas, 

Respublikos prokuroras V.Barauskas, Valstybės saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas 

E.Baltinas, TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas V.Maksimovas. 

Pranešimą kolegijoje skaitė vidaus reikalų ministro pavaduotojas P.Liubertas, pasisakė 

V.Sakalauskas, V.Maksimovas, miestų valdybų ir rajonų skyrių viršininkai, kiti VRM 

darbuotojai. 

Statistika neramino: 1989 m. Lietuvoje buvo užregistruoti 31 238 nusikaltimai, arba 9 

901 nusikaltimu daugiau nei 1988-siais. 10 t kst. Gyventojų teko 84,9 nusikaltimo (1988 m. – 

58,7). Tiesa, kaimyninėse Latvijoje ir Estijoje šis rodiklis buvo dar prastesnis – atitinkamai 110,7 

ir 121,1 nusikaltimo. Visoje TSRS nusikalstamumas per metus išaugo 31,8 proc. 

Sparčiausiai nusikalstamumas augo didmiesčiuose: Vilniuje – 93,6 proc., Kaune – 72,1 

proc., Šiauliuose – 66,4 proc., Panevėžyje – net 93,2 proc. Nors didmiesčiuose, pagal statistiką, 

gyveno trečdalis respublikos gyventojų, jiems teko du trečdaliai visų padarytų nusikaltimų. 

Pastebimai išaugo nusikalstamumas ir kai kuriuose rajonuose, ypač Panevėžio, Širvintų, 

Jurbarko, Kauno – daugiau nei 100 proc. 

Nusikaltimų strukt roje li to dal  sudarė valstybinio, visuomeninio ir asmeninio turto 

vagystės, kurių užregistruota 19 009, arba 78 proc. visų kriminalinių nusikaltimų. VRM 

suvestinės bylojo, kad vagiama buvo viskas,- skalbimo milteliai, muilas. Daugiausia tokių 

nusikaltimų padarydavo neblaiv s asmenys. Nieko nuostabaus, net ir didžiausių nepriteklių 

laikais tam tikra liaudies dalis rasdavo ką ir už ką išgerti… 

Kolegijoje nuskambėjo dar vienas nelinksmas skaičius: lyginant su 1987 metais, 

neišaiškintų nusikaltimų skaičius išaugo 3 kartus, t.y. 1989-siais liko neišaiškinti 65 proc. visų 

nusikaltimų. 2,8 karto padaugėjo neišaiškintų sunkių nusikaltimų, liko neišaiškinta 14 tyčinių 

nužudymų, 62 tyčiniai sunk s k no sužalojimai, 15 išžaginimų, 79 plėšimai. 

Ypatingą dėmes  kolegija skyrė tokio nusikalstamumo augimo priežastims. Pirmiausia 

buvo paminėtas operatyvinių pozicijų susilpnėjimas, kur  lėmė didelė Kriminalinės paieškos 

valdybos kadrų kaita, profesionalų išėjimas. takos nusikaltimų skaičiaus augimui turėjo ir 

menkas kriminalinės paieškos padalinių ir VRS viršininkų pavaduotojų vaidmuo organizuojant 

nusikaltimų tyrimą, nepakankamai operatyvus reagavimas  pareiškimus bei pranešimus apie 

padarytus nusikaltimus. Išryškėjo ir tardymo problemos, ypač smarkiai padidėjęs tardytojų darbo 

kr vis. 1989 m. jie tyrė 28 526 baudžiamąsias bylas, arba 68 proc. daugiau nei 1988 m. Vienam 

tardytojui vidutiniškai teko 71 baudžiamoji byla, baigta 18 (1988 m.- atitinkamai 45 ir 17). 

Dar labiau išplito grupinis ir organizuotas nusikalstamumas. 1989 m. grupių padarytų 

nusikaltimų skaičius pasiekė 2 517, lyginant su 1988-siais jų padaugėjo 22 proc. Buvo pažymėta, 
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kad organizuotos nusikaltėlių grupės ne tik verčiasi kvalifikuotomis vagystėmis, plėšimais, 

sukčiavimu, reketu, azartiniais žaidimais, bet ir, prisidengdamos kooperatine bei individualia 

darbine veikla, ėmė aktyviai brautis  ekonomikos sferą, verstis nelegalios produkcijos, kuriai 

naudojamos pagrobtos žaliavos, gamyba. Užfiksuoti pareig nų papirkinėjimo arba bandymo 

papirkti atvėjai, organizuotos grupės aktyviai ginkluojasi, užmezga ryšius su „kolegomisį iš kitų 

respublikų. 

Atsižvelgdama  tai, kolegija ypatingus uždavinius spręsti pavedė kovos su organizuotu 

nusikalstamumu padaliniams, privalantiems atidžiau stebėti ir analizuoti organizuoto 

nusikalstamumo sferoje vykstančius procesus, atskleisti tokias grupes, daugiau bendradarbiauti 

su kitais VRM padaliniais. 

Sudėtingi uždaviniai buvo keliami ir naujai kurtai VRM Profilaktikos tarnybai, kuriai 

priklausė tokia svarbi teisėtvarkos grandis, kaip apylinkių inspektoriai. 

Liutauras Vasiliauskas (1989 m. paskirtas VRM Profilaktikos tarnybos valdybos 

viršininku): 

„Tuomet Profilaktikos tarnybos atsiradimas buvo, ko gero, viena iš „bangavimoį 

apraiškų. Augant nusikalstamumui valdžia, konkrečiai, TSRS VRM, mėtėsi tai  vieną, tai  kitą 

pusę. Tai užeina mada stiprinti kovos su ekonominiais nusikaltimais padalinius,– keliamos 

pareigos, ant pečių krinta žvaigždės, nustatomi prioritetai ir t.t. Staiga pradedama stiprinti 

tardymą: tardymo vadai automatiškai tampa ministrų pavaduotojais, keičiasi prioritetai, 

akcentai, visas dėmesys koncentruojamas  tardytojus. Po to vėl prasideda koks nors vajus. Tarsi 

būtų skelbiamas, kaip buvo praktikuojama sovietmečiu, „kultūringo aptarnavimo mėnuoį, o po 

to vėl galima elgtis nekultūringai… 

Panašiai, „ant bangosį, buvo prisiminti apylinkių, nepilnamečių reikalų inspektoriai, 

imta stiprinti jų veiklos barus. Prie to paties gr žtama ir šiandien. Jokiu būdu nenorėčiau 

sumenkinti šio dalyko reikšmę, tačiau truput  bijau, kad tai vėl nebūtų eilinė „mados bangaį. Šis 

baras iš tikrųjų labai svarbus, todėl šia kryptimi turi būti dirbama nuolat, permanentiškai, 

kryptingai, sistemingai. 

Kodėl tada sutikau būti paskirtas  VRM Profilaktikos tarnybos valdybos viršininko 

pareigas? Buvo du motyvai. Pirmas – aš tiesiog nebegalėjau dirbti Kriminalinės paieškos 

valdybos viršininko pavaduotoju, nes mano ir pirmojo asmens (KPV viršininko I.Surinino,- 

aut.) pozicijos iš esmės skyrėsi daugeliu atvejų. Antras motyvas buvo tas, jog Profilaktikos 

tarnybai priskiriamas baras tikrai buvo labai apleistas, tad nestokojau noro kažką pakeisti  

gerąją pusę, galbūt daugiau atsukti pareigūnus  žmonesį. 
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Tačiau gr žkime prie VRM kolegijos. Joje, be išvardytų klausimų, buvo daug kalbėta apie 

kovą su girtavimu, recidyvin  nusikalstamumą, Valstybinės automobilių inspekcijos padalinių 

darbą. 

Tuometinis VAI viršininkas, pulkininkas Ramutis Oleka atvirai pareiškė, kad 1989-ieji 

palydėti rekordiniais Lietuvos istorijoje skaičiais. Užregistruota 5 481 avarija (703 daugiau nei 

1988 m.), kurios metu žuvo 942 žmonės (177 daugiau nei 1988 m.). Smarkiai šoktelėjo ir 

sužeistųjų autoavarijose skaičius. Tarp pagrindinių tokios statistikos priežasčių R.Oleka išvardijo 

vairuotojų nedrausmingumą, neatsakingumą, žemą kvalifikaciją ir apskritai betvarkę keliuose ir 

gatvėse. Didžioji dauguma avarijų vyksta dėl greičio viršijimo, aplenkimo reikalavimų 

nepaisymo, neblaivių vairuotojų kaltės. 1989 m. užregistruota 618 avarijų, kurių kaltininkai buvo 

neblaiv s vairuotojai. Dėl jų kaltės žuvo 127, sužeisti 774 žmonės. Tačiau, nuo 1989 m. liepos 

15 d. sigaliojus naujam statymui dėl neblaivių vairuotojų atsakomybės, girtų vairuotojų skaičius 

bemat ėmė mažėti ir antrame 1989-ųjų pusmet  smuktelėjo net 20 proc. Anot R.Olekos, VAI vis 

aktyviau pradėjo kovoti su autotransporto vagystėmis (tuomet vadinamomis nuvarymais), greičio 

bei užtamsintų automobilių stiklų mėgėjais, žymaii padidino reiklumą savo darbuotojams, 

nepamiršdama ir kitos problemos: kaip apginti autoinspektorių nuo pažeidėjų keršto. Mat 

pastaruoju metu tapo madinga ne tik skambinti pareig nams grasinant susidorojimu, bet ir 

padeginėti jų namus, automobilius. 

Kad ir kokie sudėtingi b tų laikai, VAI tęsė ir puoselėjo senas geras tradicijas, iš kurių 

viena – geriausio metų autoinspektoriaus konkursas. Vertinant pagal žinias, profesinius 

sugebėjimus, elges  buvo renkami ir skatinami geriausieji. 

Apie 1989 m. pastebimai išaugus  nusikalstamumą diskutavo ir pokalbio, surengto 1990 

m. Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakultete (vėliau – Lietuvos policijos 

akademija, Lietuvos teisės universitetas), dalyviai. 

Fakulteto dekanas pulkininkas Alvydas Pumputis pareiškė, jog atėjo laikas prabilti apie 

savarankišką Lietuvos milicijos mokyklą, apie kokybiškai naują vidaus reikalų darbuotojų 

rengimo model , kurti naują mokymo strukt rą. 

VRM Kriminalinės paieškos valdybos viršininko pavaduotojas Pavelas Berezuckis 

atskleidė šiurpią statistiką sunkių tyčinių nusikaltimų srityje, paminėjo, jog b tent 1988-1989 

metais pradėjo dingti be žinios žmonės, kai nerandama nei lavonų, nei menkiausių kalčių, kad 

b tų galima pradėti tyrimą. Tarp organizuoto nusikalstamumo „lyderiųį jis minėjo Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos nusikalstamas grupuotes. Pasak P.Berezuckio, reikia kalbėti bent jau apie 

nusikalstamumo bangos pristabdymą, nes kova praktiškai jau pralaimėta: kriminalinė milicija 
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netenka vis daugiau profesionalų, techninė, o ypač teisinė bazė apgailėtina, statymai tiesiog 

neveikia. 

Fakulteto dėstytojas, žymus teisininkas profesorius Jurijus Bluvšteinas taip pat buvo 

kategoriškas. Jo nuomone, gilėjant politinei, ekonominei ir dorovinei krizei reikia laukti tolesnio 

nusikalstamumo augimo, nes vis didėja socialinė ir turtinė žmonių nelygybė, atsiranda vis 

daugiau „robin hudųį, svetimo turto ekspropriatorių. 

VRM Kovos su organizuotu nusikalstamumu (vadinamojo 6-ojo) skyriaus viršininkas 

pulkininkas Alvydas Sadeckas supažindino kolegas su organizuoto nusikalstamumo Lietuvoje 

specifika bei strukt ra, pažymėjo, jog ši nusikalstamumo r šis ypač sustiprėjo atsiradus 

kooperatyvams. Žmonės, susikrovę milijonus nusikalstamu b du, pavyzdžiui, net rengdami 

žaidimus antpirščiais, ėmė kontroliuoti kooperatyvų veiklą, kitas nusikaltėlių grupes, vienyti jas 

priešinantis teisėtvarkai. O milicija praktiškai bejėgė, nes galiojantys statymai neleidžia 

panaudoti vieno iš stipriausių rankių kovoje su nusikalstamumu – neteisėtai gyto turto 

konfiskacijos. Kone pirmą kartą A.Sadeckas prabilo ir apie tai, kas šiandien vadinama liudytojų 

apsauga ir sėkmingai taikoma nusikaltusių asmenų, sutikusių bendradarbiauti su teisėsauga, 

atžvilgiu. Jo nuomone, b tina valstybės lygmenyje užtikrinti teisinę tokių asmenų gynybą, tokiu 

b du ne tik akivaizdžiai stiprinant operatyvinę veiklą, bet ir pasiekiant konkrečių rezultatų 

kovoje su organizuotu nusikalstamumu. 

Taip pat kone pirmą kartą fakulteto dėstytojas Vytautas Skapcevičius viešai prabilo apie 

specialios kovos su nusikalstamumu programos nebuvimą, atitinkamai parengtų šios srities 

specialistų, analitikų, tarpžinybinio bendradarbiavimo tr kumą.32
 

 

Situacijos aštrumą jautė visi teisėsaugos institucijų ir padalinių vadovai. Lietuvos VRM 

Kriminalinės paieškos valdybos viršininkas pulkininkas Igoris Surininas minėjo, jog 1989 m. 

šalyje kasdien buvo padaroma apie 60 vien tik vadinamųjų stambių nusikaltimų,– vagysčių, 

plėšimų, nužudymų ir t.t. Tai tik tie nusikaltimai, apie kuriuos pranešama, kurie oficialiai 

registruojami. Vaizdžiai tariant, 500 Lietuvos kriminalinės paieškos pareig nų per metus gaudė 

nusikaltėlius, padariusius apie 24 t kst. nusikaltimų, t.y. vienu metu vienas „operasį tyrė apie 15 

nusikaltimų. 

Didžiausia problema, anot I.Surinino, buvo ta, jog sulaužus visas senas sistemas, naujų 

dar nesukurta. Lietuvos, kaip ir visos TSRS, gyventojų galvose – visiškas chaosas, faktiškai 

nebuvo jokios realios valdžios. Asmenys, sulaikyti padarius nusikaltimą, dažnai nebuvo 

                                                
32

 „Liaudies sargybojeį, Nr.7, 1990, vasario 12-18, „Paradoksų abėcėlėį. 
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nuteisiami, kriminalinė paieška po kelis kartus gaudė tą pat  žmogų. Be to, bylas kiek manydami 

vilkino advokatai, kurių dėka metus ir ilgiau teismuose „nejudėjo iš vietosį nusikalstamų 

grupuočių bylos, kaip, pavyzdžiui, šiauliečių V.Stanaičio (pravardė „Stalonėį) ir R.Vasilevičiaus 

(pravardė „Triochalaį). 

Pačios vidaus reikalų sistemos, kaip, beje, visos teisėsaugos, aiškiai pralaiminčios 

dvikovą su sišėlusiu  nusikalstamumu, padėtis buvo nepavydėtina. Viename iš savo interviu 

vidaus reikalų ministro pavaduotojas A.Kairys kaip vieną iš opiausių problemų pažymėjo didelę 

kadrų kaitą: 1989 m. iš vidaus reikalų sistemos dėl vairių priežasčių išėjo 900 žmonių, iš jų 368 

buvo atleisti už netinkamą elges . Savo ruožtu, iš jų 100 diskreditavo vidaus reikalų darbuotojo 

vardą. Iškelta 14 baudžiamųjų bylų dėl pareig nų vykdytų nusikaltimų. 

Milicininkai, anot A.Kairio, tie patys žmonės, jie, kaip ir kiti jautė tą politinę, ekonominę, 

teisinę ir socialinę krizę, kurioje atsid rė šalis. Esą, kaip gali reaguoti milicijos darbuotojas 

matydamas, kad dirbantys kooperatyvuose žmonės uždirba per mėnes  po t kstant  rublių ir 

daugiau, beveik neprakaituodami ir ne visada sąžiningai dirbdami. O tuo metu milicininkas 

gauna apie 150 rublių, dirbdamas ir savaitgaliais, ir naktimis, ir per šventes, rizikuodamas 

prarasti sveikatą ar gyvybę.33
 

 

Savaime suprantama, nuleisti rankas, pasiduoti niekas neketino. Kaip ir visais laikais, 

Lietuvos milicija nestokojo profesionalumo, pasiaukojimo, ištvermės, drąsos ir, svarbiausia, 

žmonių, ištikimų priesaikai, pasirinktam gyvenimo keliui, kurie bet kada, bet kokiomis 

sąlygomis negailėdami savęs vykdė pareigą ginti žmones.  

1989 m. Šiaulių m.VRV Nežinybinės apsaugos skyriaus pareig nai, milicijos jaunesnysis 

seržantas Ričardas Pranckevičius ir eilinis Virginijus Šimaitis buvo apdovanoti ordinais „Už 

asmeninę drąsąį („Za ličnoje mužestvoį). Budėdami vieną vasario nakt , jie pastebėjo tartiną 

„žiguliukąį be valstybinių numerių, kurio vairuotojas, raginamas sustoti, tik padidino greit . 

Persekiodami tariamąj , pareig nai iššovė kelis perspėjamuosius š vius, tačiau tik užmiestyje, 

prie vieno iš kaimų pavogta mašina sustojo. Priėję arčiau pareig nai pamatė vairuotojo rankose 

ginklą. Tačiau nusikaltėlis, anksčiau ne kartą teistas recidyvistas V.Z. spėjo iššauti tik vieną 

kartą. Laimė, nepataikė. V.Šimaitis išmušė šautuvą nusikaltėliui iš rankų, tas išsitraukė peil , 

tačiau juo pasinaudoti taip pat nespėjo…34
 

                                                
33

 Ten pat, „Kas mus apgins rytoj?į  
 
34

 „Liaudies sargybojeį, Nr.8, 1990, vasario 19-25, M.Lauraitė, „Ordinas dviem 

egzemplioriaisį 
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Dėl augančio nusikalstamumo nerimavo ir aukščiausioji respublikos valdžia. Tai atspindi 

1989 m. balandžio 25 d. vykusios LTSR VRM kolegijos nutarime: 

„1989 m. balandžio 10 d. LKP CK priėmė nutarimą „Dėl socialistinio teisėtumo 

respublikoje b klės ir priemonių padėčiai gerintiį. 

Šiame nutarime reiškimas susir pinimas sparčiai augančiu nusikalstamumu, ką iš dalies 

lėmė teisėsaugos, tarp jų vidaus reikalų organų aplaidumas. 

Kolegija, remdamasi LKP CK duomenimis, pažymėjo, kad „neigiami nusikalstamumo 

strukt ros ir dinamikos procesai, nusikaltimų išaiškinimo b klė pastaruoju metu gijo 

grėsmingus mastus. Auga sunkių ir grupinių nusikaltimų, recidyvų skaičius. Vis aiškesni 

organizuoto ir profesionalaus nusikalstamumo bruožai. Didelę žalą daro tarnybiniai ir kiniai 

nusikaltimai. 

Kartu VRM aparato tarnybos delsia, rodo neryžtingumą organizuojant žemesnių vidaus 

reikalų organų ir staigų pertvarkymą. Nepagr stai lėtai sprendžiami organizaciniai etatiniai, 

naujų VRM, organų ir padalinių strukt rų steigimo klausimai. Vidaus reikalų organų, 

operatyvinių tarnybų vadovai nejaučia personalinės atsakomybės už patikėtą darbą, pasimeta 

pasikeitusiomis socialinėmis, ekonominėmis, teisinėmis sąlygomis, prarado ryšius su kitais 

teisėsaugos organais, dėl to susilpnėjo nusikaltimų prevencija. Su tokia padėtimi praktiškai 

susitaikė Alytaus (A.Gelažnikas), Biržų (B.Balči nas), Lazdijų (J.Stankevičius), Tauragės 

(P.Grigas), Šilutės (P.Mickus) vidaus reikalų skyriai. Tuomet tokie vidaus reikalų skyriai, kaip 

Vilniaus (M.Poplavskis), Jonavos (A.Markevičius), Mažeikių (Č.Čižas), Radviliškio 

(A.Gaižauskas), Telšių (L.Glatkinas), nepaisant sunkios operatyvinės padėties, dirbdami temptai 

pasiekė svarių teigiamų rezultatų…į 

Be prastų bendrų frazių, kolegija nutarė pagrindin  dėmes  skirti nusikaltimų prevencijos 

tobulinimui, praktinėms priemonėms išaiškinant nusikaltimus, kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu, reketu, spekuliacija, narkomanija ir kt. Tam nutarta sukoncentruoti pajėgas ir 

priemones prioritetinėmis kryptimis, galinčiomis perspektyvoje duoti teigiamų rezultatų. Galima 

praleisti tokius nutarimo punktus, kaip partinių ir tarybinių organų vaidmuo kovojant su 

nusikalstamumu, draugovių vaidmens stiprinimas, „aukštos atsakomybės atmosferos suk rimasį 

ir kita utopija. 

Vytautas Grigaravičius: 

„Po Kubės ir dar kelių svarbių bylų buvau pakviestas dirbti  Vidaus reikalų ministeriją. 

Tuomet egzistavo gera praktika – kviesti jaunus, gabesnius darbuotojus paplušėti aukštesniam 
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lygyje, pasiruošti gr žti  miestus ir rajonus  vadovų pareigas. Tokiu pat keliu ėjo V.Leipus (iš 

Raseinių), L.Vasiliauskas (iš Tauragės), kiti gabūs operatyvininkai. 

Bet VRM dirbau tik tris mėnesius, teko gr žti  Alytų, kur buvo pradėtas „Jusoį 

grupuotės, užsiimančios medvilnės audinių grobstymais iš pluoštų gamyklos, nusikaltimų 

tyrimas. Tai buvo didelė organizuota gauja, kurioje buvo ir tuometinės nežinybinės apsaugos 

pareigūnų. Operatyvinę informaciją rinkau aš, ruošiausi bylos realizavimui, tačiau 

baigiamajame etape sudalyvauti neteko: išvykau  sesiją Minsko aukštosios milicijos mokyklos 

Vilniaus fakultete. Ta byla turėjo didel  rezonansą, pagyrimai atėjo net iš Maskvos. O man 

netrukus buvo pasiūlyta tapti Alytaus miesto ir rajono VRS viršininko pavaduotoju 

operatyviniam darbuiį. 

 

Iš konkrečių žingsnių galima paminėti nurodymą VRM Kadrų skyriui VAI Kelių 

patrulinės tarnybos inspektorių etatų mažinimo sąskaita stiprinti kriminalinę paiešką; išnagrinėti 

nusikaltimų išaiškinimo problemas Vilniuje, Kaune ir Alytuje, suteikti šių miestų organams 

praktinę pagalbą; Vilniaus m. VRV kartu su kariniu daliniu 5458 organizuoti Vilniaus mieste 

patrulinę postinę tarnybą dviem pamainomis: nuo 17 val. Iki 22 val. (120 žmonių) ir nuo 22 val. 

Iki 4 val. (150 žmonių); VRM Viešosios tvarkos apsaugos valdybai pavesta nuo gegužės 

mėnesio, atsižvelgiant  operatyvinę situaciją, teikti pagalbą Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestams 

k/d 5458 ir YPMB (OMON) pajėgomis, stiprinant šias pajėgas itin kriminogeniniais 

laikotarpiais. 

Kolegija taip pat priėmė atskirą nutarimą „Dėl LTSR VRM YPMB komplektavimo, 

apr pinimo materialinėmis techninėmis ir specialiosiomis priemonėmis gerinimoį. 

Konkrečiai, kolegija rimtai susir pino tuo, kad YPMB k rimas vyksta nepagr stai lėtai. 

YPMB vadovybė (V.Rakickas, E.Kaliačius, B.Makutynovičius) nesugebėjo organizuoti 

kryptingą kadrų atrankos darbą, o VRM VTAV (A.Vilkas) ir KS (R.Linkevičius) neteikia 

paramos, praktinės ir metodinės pagalbos besikuriančiam padaliniui. Dėl to per tris mėnesius 

sukomplektuota tik 19 proc. asmeninės sudėties ir 12 proc. vidurinės ir jaunesniosios 

vadovaujančios grandies. Nesprendžiami organizaciniai, materialiniai, buitiniai klausimai, 

neremontuojamos YPMB patalpos. 

Velnių gavo kone visų VRM tarnybų – nuo kriminalistų iki kininkų – vadai. YPMB 

vadovybė, padedant VTAV ir KPV, buvo pareigota per dvi savaites parengti „YPMB 

laikinuosius nuostatusį, padalinio pareig nų pareigines funkcijas; Materialinio apr pinimo 

skyriui nurodyta kuo skubiau spręsti bendrabučio YPMB pareig nams klausimą; ekspertai-

kriminalistai buvo pareigoti apr pinti padalin  operatyvine ir kriminalistine technika ir t.t. 
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Vykdyti šio nutarimo vykdymo kontrolę buvo pavesta ministro pavaduotojui P.Liubertui 

ir LTSR VRM Organizaciniam inspekciniam skyriui.
35

 

Deja, YPMB gyvenimas buvo daugiau nei varganas iki pat šio padalinio „mirtiesį 1991 

metais… 

 

Atskirai reikėtų paminėti tokią 1988-1989 metų aktualiją, kaip nusikaltimai ekonomikos 

srityje, kurie tuomet dar buvo vadinami kova su socialistinės nuosavybės grobstymu. Puikiai 

suvokdama, kad vienas iš rimčiausių visuotinio nepasitenkinimo tarybine santvarka šaltinių – 

totalinis deficitas, pramonės ir žemės kio sferų paralyžius, elementariausių maisto ir buitinių 

prekių tr kumas bei suvešėjusi jo pagrindu spekuliacija, valdžia skyrė šiai teisėsaugos veiklos 

krypčiai ypatingą dėmes . Dabar neretai su pikta ironija pareiškiama, jog vadinamoji spekuliacija 

– ne kas kitas, kaip kapitalistinių ekonominių santykių, vadybos (marketingo) užuomazga 

agonizuojančio socializmo sąlygomis, o spekuliantai – gab s, veikl s žmonės, kurie stengėsi 

užpildyti planinės ekonomikos spragas. Deja, tai pernelyg supaprastintas poži ris  reiškin : 

parazituojantys ant žmonių bėdų ir supuvusių prekybos bei viešojo maitinimo sistemų 

„vadybininkaiį, patys nieko negamindami ir nesuk rę jokios „pridėtosios vertėsį išskyrus pažint  

su prekių skirstytojais, tuomet labiau priminė karo laikų marodierius. Kaip ten beb tų, milicijos 

veiklą (labiau primenančią kovą su vėjo mal nais) šioje srityje griežtai kontroliavo pačios 

aukščiausios strukt ros. 

1989 m. kovo 15 d. vidaus reikalų ministras S.Lisauskas pasirašė slaptą nurodymą Nr.4s  

Lietuvos TSR miestų ir rajonų vidaus reikalų organų, transporto vidaus reikalų organų linijinių 

skyrių viršininkams: 

„TSRS VRM KSNG Vyriausiosios valdybos nurodyme Nr.1435 atkreipiamas dėmesys  

nepatenkinamą kovos su nusikalstamumu ekonomikos sferoje b klę. Pažymima, kad dauguma 

vidaus reikalų organų vadovų, nepaisant masinių signalų apie plintančius grobstymus, 

spekuliaciją, kyšininkavimą ir kitus savanaudiškus nusikaltimus, nepadarė išvadų iš TSKP CK 

reikalavimų ir VRM kolegijos sprendimų, nesiėmė ryžtingų priemonių suaktyvinant kovą su 

nedarbinėmis pajamomis. 

Šia kryptimi netenkina Klaipėdos m. VRV, Šiaulių ir Panevėžio miestų VRS, Kapsuko, 

Palangos, Prienų, Radviliškio, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Šakių, Šiaulių rajonų 

VRS. 
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Gaunamos informacijos analizė ir išvykų  vietas rezultatai rodo, kad pagrindinės 

galutinių rezultatų blogėjimo priežastys yra: daugelio vidaus reikalų organų vadovų 

nusišalinimas nuo konkretaus vadovavimo KSNG aparatams, nepagr stas jų etatų mažinimas, 

kitų milicijos tarnybų vaidmens, agent rinių-operatyvinių bei ekonominių-teisinių kovos su 

ekonominiais nusikaltimais metodų ne vertinimas, nepakankamas darbas su kadrais. 

Neretai KSNG darbuotojai atitraukiami  priemones, nesusijusias su jų pareigų vykdymu, 

komandiruojami  kitas tarnybas. 

Atkreipdamas j sų dėmes   tokio poži rio  TSKP CK reikalavimų ir VRM kolegijos 

sprendimų vykdymą neleistinumą, laikau b tina: 

1. Nedelsiant išsiaiškinti dėl KSNG tarnybos veiklos organizavimo, nutraukti nepagr sto 

jos mažinimo praktiką, imtis ryžtingų priemonių gerinant agent rinę-operatyvinę ir profilaktinę 

veiklą. 

2. Sugriežtinti atsiskaitymą už galutinius kovos su grobstymais, kyšininkavimu, 

spekuliacija ir kitomis nedarbinių pajamų gavimo formomis rezultatus, milicijos apylinkės 

inspektoriams, KP, VAI, nežinybinės apsaugos darbuotojams, tardytojams užtikrinti pareigų, 

jiems pavestų TSRS VRM 1986 m. sakymu Nr.0193 ir LTSR VRM 1986 m. sakymu Nr.0118, 

vykdymą. 

3. Grąžinti  tarnybą laikinai komandiruotus  kitus padalinius KSNG darbuotojus 

tiesioginėms funkcijoms vykdyti. 

4. Išanalizuoti visą turimą informaciją apie grobstymus, kyšininkavimą, spekuliaciją, 

pradėti aktyvų agent rin  darbą su asmenimis, pagr stai tariamais padarius nusikaltimus, 

suaktyvinti darbą pagal turimas operatyvinės skaitos bylas, plačiau naudoti apmokamos 

agent ros ir rezidentų galimybes, didinti jų skaičių. 

5. Išnagrinėti nutrauktas baudžiamąsias bylas dėl grobstymų ir kyšininkavimo, priimtų 

sprendimų analizės pagrindu teikti si lymus teisėsaugos organams tikslu parengti vieningą 

rodymų ir teisės taikymo praktikos vertinimą. 

6. Kiekvienam KSNG tarnybos darbuotojui suvokti b tinumą iš esmės suaktyvinti darbą 

išaiškinant ir užkardant savanaudiškus nusikaltimus ekonomikos srityje, imtis konkrečių 

priemonių asmeninės sudėties profesionalumui kelti, socialistiniam jų veiklos teisėtumui 

stiprinti.į36
 

Tą pačią dieną, t.y. 1989 m. kovo 15-ąją, ministras S.Lisauskas pasirašė dar vieną slaptą 

raštą Nr.8s, adresuotą miestų ir rajonų vidaus reikalų organų viršininkams: 
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„TSRS vidaus reikalų ministro generolo leitenanto V.Bakatino šifrogramoje pažymima, 

kad daugelyje VRM, VRV, TVRV vis dar nesuvokiama ryžtingo perlaužimo artimiausiu metu 

kovoje su spekuliacija, prekių slėpimu, kitais prekybos taisyklių pažeidimais svarba. Sprendžiant 

š  uždavin  nepakankamai naudojamasi sąjunginių respublikų AT prezidiumų sakais dėl 

administracinės atsakomybės už smulkią spekuliaciją, prekybą nenustatytose vietose, neteisėtą 

prekių realizaciją sugriežtinimo. Vidaus reikalų organų vadovai neužtikrina kompleksinio visų 

pajėgų ir priemonių panaudojimo šia prioritetine kovos su nusikalstamumu kryptimi, nusišalino 

nuo asmeninio vadovavimo KSNG veiklai… Praėjusiais ir šiais metais pablogėjo kovos su 

stambia grupine spekuliacija rodikliai, neskiriamas tinkamas dėmesys užmaskuotų grobstymų 

valstybinės ir kooperatinės prekybos objektuose išaiškinimui, karinės prekybos objektų 

operatyviniam aptarnavimui. Nevykdomas atkaklus, kryptingas darbas išaiškinant ir užkardant 

pirkėjų apgaudinėjimo, prekių slėpimo, jų pardavimo iš prekybos bazių, sandėlių ir pagalbinių 

patalpų faktus, nustatant prekybos darbuotojų ryšius su spekuliantais, išaiškinant spekuliantus 

„urmininkusį. 

S i  l a u: 

1. Visomis politinio auklėjimo priemonėmis padėti kiekvienam milicijos darbuotojui 

suvokti, kad kova su spekuliacija, piktnaudžiavimas prekyboje šiandien yra vienas iš svarbiausių 

socialinių politinių uždavinių, kuriuos sprendžia vidaus reikalų organai. 

2. Nuo 1989 m. gegužės pradėti (iki atskiro nurodymo nutraukti) operatyvinių paieškos 

priemonių kompleksą sąlyginiu pavadinimu „Operacijosį, „Urmininkasį ir „Prekystalisį (tipinių 

veiksmų sąrašai pridedami). 

3. Pagrindin  dėmes  skirti išaiškinant ir dokumentuojant stambių spekuliantų-

urmininkų, gastroliuotojų, tarpregioninių nusikalstamų grupių neteisėtus veiksmus, užkardant 

prekių perpardavimo viešose vietose, piktnaudžiavimo prekyboje faktus, nukreiptus prieš 

gyventojų ir valstybės interesus. 

4. Užtikrinti nuolatin  duomenų apie tarpregioninio pob džio spekuliaciją rinkimą, jų 

operatyvin  patikrinimą ir pateikimą LTSR VRM KSNGV. 

Apie priemonių „Operacijosį, „Urmininkasį ir „Prekystalisį I pusmečio ir apskritai 1989 

metų rezultatus pagal nustatytą formą pranešti LTSR VRM KSNGV. 

5. Vilniaus m. VRV steigti KSNG padalinius kovai su spekuliacija ir prekybos 

monėms aptarnauti, Kauno, Klaipėdos VRV, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos ir 

Marijampolės VRS sakymais patvirtinti vadovus ir darbuotojus, asmeniškai atsakingus už viso 

problemų, susijusių su spekuliacija, komplekso sprendimą, atleidus juos nuo operatyvinio kitų 

liaudies kio šakų bei objektų aptarnavimo. Esant reikalui, atsižvelgiant  susiklostančią situaciją, 
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skirti papildomas KSNG darbuotojų pajėgas kovos su spekuliacija ir piktnaudžiavimais 

prekyboje pareiginių funkcijų perpaskirstymo sąskaita. Netaikyti nepagr stus patyrusių 

darbuotojų, besispecializuojančių išaiškinant tokius nusikaltimus, perkėlimus  kitus barus. 

6. KSNG aparatuose vesti operatyvinės informacijos apie spekuliantų ryšius su 

prekybos darbuotojais, grobstytojais, veikiančiais agropramoninio komplekso, pramonės, 

tiekimo objektuose, kaupimo ir apdorojimo sistemą. 

7. Per mėnes  KSNG aparatų jėgomis surengti apylinkių inspektoriams ir viešosios 

tvarkos apsaugos tarnybos asmeninei sudėčiai tikslinius mokymus, kurių metu praktiškai 

sisavinti smulkios spekuliacijos, neteisėtos prekybos užkardymo b dus, teisinio medžiagų 

forminimo tvarką. Padidinti nurodytų tarnybų vadovų atsakomybę už kovos su tokiais 

pažeidimais organizavimą bei efektyvumą. 

8. Tikslu uždaryti spekuliantams deficitinių prekių sigijimo prekybos monėse kanalus 

gerinti operatyvinės informacijos rinkimą bazėse ir parduotuvėse, ypač prekiaujančiose 

pramoninėmis prekėmis. Kartu su darbininkų kontrolės, profsąjungų, prekybos inspekcijų ir 

visuomenės atstovais nuolat rengti patikrinimus , siekiant nustatyti tokių prekių slėpimo faktus. 

9. Aktyviai naudojant administracinio poveikio priemones užtikrinti besąlygišką 

statymų dėl asmenų, padariusių nusikaltimus, patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, 

reikalavimus. Organizuoti tardymo ir kvotos veiklą tiriant išaiškintus spekuliacijos ir prekybos 

taisyklių pažeidimo faktus taip, kad asmenys, padarę šiuos nusikaltimus, be išlygų b tų 

traukiami atsakomybėn teismine tvarka. Principingai reaguoti  statymo pažeidimo faktus, 

spręsti tokius klausimus koordinacinėse tarybose ir pasitarimuose. 

10. Planingai, glaudžiai bendradarbiaujant su darbininkų kontrolės ir profsąjungų 

atstovais, masinio informavimo priemonėmis, užtikrinti nuolatin , kruopščiai patikrintą 

gyventojų informavimą spaudoje, per radiją ir televiziją apie spekuliantų ir jų parankinių  

demaskavimą, piktnaudžiavimus prekyboje, konkrečius pareig nus, kaltus dėl dirbtinio prekių 

deficito, kitas spekuliacijos plitimo sąlygas. Reguliariai informuoti šiais klausimais partinius ir 

tarybinius organus, kio vadovus. 

11. Nustatyti, kad kovos su spekuliacija ir piktnaudžiavimais prekyboje efektyvumo 

didinimas šiais metais yra prioritetinis vidaus reikalų organų veiklos vertinimo kriterijus…į37
 

1989 m. spal  savo atskaitiniame pranešime LTSR VRM KSNG valdybos partinio biuro 

susirinkime KSNGV partinės organizacijos sekretorius, 2-ojo skyriaus viršininko pavaduotojas 

majoras Algirdas Debeikis minėjo: 
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„Per devynis 1989 m. mėnesius pagal KSNG liniją užregistruoti 2 124 nusikaltimai, t.y. 

145 mažiau nei per tą pat  1988 m. laikotarp . Iš jų perduoti  teismą t ik 598 (1988 m. – 705), 

arba 32,8 proc. visų išaiškintų nusikaltimų. Nutraukta daugiau bylų reabilituojančiais pagrindais, 

užmaskuotų grobimų išaiškinta 35 atvejais mažiau (iš jų stambiu ir ypač stambiu mastu 6 

atvejais), smulkių grobimų – 26 atvejais, kyšių – 3 kartus mažiau, spekuliacijos – 9 atvejais, 

pirkėjų apgaudinėjimo faktų – 69 atvejais. Daugiau išaiškinta tiktai grobimų vagystės b du – 75 

atvejais (viso 584)… 

Didelę taką rezultatams daro tai, jog nuolat mažinamas KSNG darbuotojų skaičius. 

Suteikus didesn  savarankiškumą (vidaus reikalų) skyrių viršininkams, KSNG darbuotojai jų 

sakymais komandiruojami  kitas tarnybas (šalyje per 1989 m. 9 mėnesius – 24 darbuotojai 2 

088 dienoms), nuo tiesioginio darbo buvo atitrauktas 291 darbuotojas (4 656 darbo dienoms)… 

1989 m. spalio 1 d. tarnybos nekomplektas sudaro 16 darbuotojų, arba 4,7 proc., gana 

didelė kadrų kaita. Per 1989 m. iš tarnybos išėjo 40 darbuotojų, iš jų 33 –  kitas tarnybas, 17 – iš 

vidaus reikalų organų  liaudies k . Tai beveik septintadalis visų KSNG darbuotojų Neigiamais 

motyvais atleisti 5 darbuotojai, iš jų 1 – už milicijos darbuotojo vardo diskreditaciją, 4 – dėl 

tarnybinio neatitikimo. Nubausti drausmine tvarka 16 darbuotojų… 

Darbuotojų kaitą lemia nemažas darbo kr vis, prastas materialinis apr pinimas, sunkiai 

sprendžiami apr pinimo gyvenamuoju plotu klausimai (kaip matome, kadaise populiarus 

anekdotas apie milicininką, prašantį dėl sunkios materialinės padėties pervesti jį į KSNG, 

nelabai atitiko tikrovę,- aut.)į  

Deja, visos Vidaus reikalų ministerijos pastangos nors kiek pagerinti padėt  šioje srityje 

nedavė kokių nors realių rezultatų. Apie tai liudija kad ir toks raštas, kur  1989 m. gruodžio 14 d. 

LTSR vidaus reikalų ministro pirmajam pavaduotojui P.Liubertui, KSNGV viršininkui 

G.Statkevičiui, Vilniaus m. VRV viršininkui E.Matuzaniui adresavo Vilniaus m. VRV KSNGS 

viršininkas milicijos papulkininkis Stanislovas Lakis: 

„Vilniaus mieste operatyvinė padėtis socialistinės nuosavybės saugumo srityje toliau 

blogėja. Suteikus monėms ekonomin  savarankiškumą lauktas jų suinteresuotumas gerinant 

materialinių vertybių apsaugą neatsirado. Ekonomikos patiriamų nuostolių kasmet vis daugėja. 

Pavyzdžiui, per š.m. 6 mėnesius mes pagal … specialią metodiką atlikome 43 monių 

nuostolių, sudariusių 817 493 rublių sumą, analizę. Iš šios sumos grąžinta 6 518 rub. Dėl vairių 

priežasčių ir motyvų gamybai nurašyta 546 500 rub., materialinių vertybių pagrobta už 22 000 

rub. Likusi sumos dalis tebėra patikrinimo stadijoje. Ne visi savo balanso ataskaitose rodo 

nuostolius, tr kumus. 
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Duomenys apie nuostolius, taip pat turima informacija leidžia manyti, kad grobstymai, 

aplaidumas ir ne kiškumas yra daug didesnio masto nei išaiškinama. 

Iki 1985 m. vidurio (iki „perestroikos“ pradžios,- aut.) KSNG skyriuje ir rajonų VRS 

dirbo 63 pareig nai, daugiau nei pusė jų – VRV. Visas stambias mones, statybos organizacijas, 

prekybą, spekuliaciją aptarnavo keturi VRV poskyriai, kitus objektus – VRS darbuotojai. Tai 

leido darbuotojams specializuotis, keisti vienam kitą, giliau ir kvalifikuočiau rengti operatyvines 

paieškos priemones, jauni darbuotojai stažavosi pas patyrusius pareig nus pagal vieną darbo 

liniją, pradėdavo savarankišką darbą be kursų greičiau, nei dabar po kursų. Kasmet buvo 

išaiškinama po kelis stambius nusikaltimus. 

Neištyrus susiklosčiusios padėties, prisidengiant valdymo aparato mažinimu dauguma 

darbuotojų buvo komandiruoti  rajonų VRS. Šiuo metu mieste faktiškai nėra specializacijos, tai 

neigiamai atsiliepia darbo rezultatams. Mieste liko tik viena specializuota grupė – Spalio r. VRS, 

– kuri aptarnauja 10 statybos objektų. 

Per 1989 m. 11 mėnesių ši grupė išaiškino 18 nusikaltimų pagal LTSR BK 94 str. Dar 8 

objektai yra kituose trijuose rajonuose, ten per 11 mėnesių išaiškintas vienas nusikaltimas. 

Šiuose VRS darbuotojai aptarnauja daug objektų, priklausančių vairiausioms kio šakoms… 

Gerinant darbo organizavimą reikia gr žti prie kadrų paskirstymo tvarkos, egzistavusios 

iki 1985 m. Tam reikia 10-15 žmonių padidinti darbuotojų skaičių, t.y. grąžinti tai, ką atėmė, 

sudaryti normalias darbo sąlygas. Pagrindine kryptimi turi tapti maksimali specializacija…į38
 

 

Tačiau svarbiausia, daugiausia dėmesio reikalaujančia kryptimi visiškai pagr stai buvo 

laikoma kova su organizuotu nusikalstamumu, keliančiu didžiausią grėsmę visuomenei bei iš 

esmės lemiančiu bendrą respublikos kriminogeninę padėt . 

1989 m. kovo 28 d. VRM kolegijoje (protokolas Nr.3 KM) milicijos papulkininkis 

Alvydas Sadeckas paskirtas VRM 6-ojo skyriaus (dar tik planuojamu steigti) viršininku. 

Kolegija taip pat pavedė grupei pareig nų, vadovaujamai ministro pavaduotojo M.Misiukonio, 

parengti sakymo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus, Klaipėdos vidaus reikalų valdybų 

6-ųjų padalinių etatinės strukt rosį bei „Laikinųjų LTSR VRM 6-ojo skyriaus kovai su 

organizuotu nusikalstamumu nuostatųį projektus.39
  

O 1989 m. balandžio 11 d. LTSR vidaus reikalų ministras S.Lisauskas jau pasirašė 

sakymą Nr.018 „Dėl VRM, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų VRV 6-ųjų padalinių etatinės 
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strukt ros bei Lietuvos TSR VRM 6-ojo skyriaus kovai su organizuotu nusikalstamumu 

Laikinųjų nuostatų patvirtinimoį: 

„ gyvendinant kryptingą kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonių sistemą bei 

užtikrinant normalų naujai steigiamų Lietuvos TSR VRM, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų 6-

ųjų padalinių funkcionavimą,– 

SAKAU: 

1. Patvirtinti  Lietuvos TSR VRM, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų 6-ųjų padalinių 

kovai su organizuotu nusikalstamumu etatinę strukt rą (priedai 1, 2, 3, 4). 

2. Patvirtinti Lietuvos TSR VRM 6-ojo skyriaus kovai su organizuotu nusikalstamumu 

Laikinuosius nuostatus (priedas 5). 

3. KPV (I.Surininas), KSNGV (G.Statkevičius), KS (A.Kairys), 6 skyrius (A.Sadeckas), 

Vilniaus (E.Matuzanis), Kauno m. (J.Liaudanskas), Klaipėdos (E.Paskaris) miestų VRV greitam 

steigiamų 6-ųjų padalinių pasirengimui nukreipti jų komplektavimui geriausiai parengtus 

operatyvinius darbuotojus, užtikrinti šių padalinių profesionalaus branduolio k rimą. 

4. TV (J.Vasiliauskas) baudžiamosioms byloms tirti skirti Lietuvos TSR 6-jam skyriui 4 

labiausiai kvalifikuotus tardytojus. 

5. IC (A.Pečiulis), Sekretoriatui (H.Straževičienė) kartu su 6-uoju skyriumi 

(A.Sadeckas) padidintam slaptumo bei konspiracijos režimui 6-ųjų padalinių veikloje užtikrinti 

vesti atskirą jų ryšyje esančių slaptų bendradarbių ir operatyvinės skaitos bylų apskaitą, 

organizuoti autonomin  šių padalinių raštvedybos tvarkymą. 

6. pareigoti KPV (I.Surininas), KSNGV (G.Statkevičius), 7-ąj  skyrių (Č.Balcevičius), 

PRV (A.Pavalkis), TV (J.Vasiliauskas), IC (A.Pečiulis), TVRS (J.Pikutis) ir kitas ministerijos 

tarnybas užtikrinti 6-ąj  skyrių dominančios informacijos gavimą ir perdavimą. 

7. Valdybų, ministerijos skyrių, miestų ir rajonų vidaus reikalų organų ir staigų 

viršininkams: 

7.1. Suaktyvinti veiklą išaiškinant organizuotas nusikaltėlių grupes ir kitas organizuoto 

nusikalstamumo apraiškas bendroje kriminalinėje bei ekonominėje sferose. Pirminę informaciją 

šiais klausimais teikti atitinkamoms LTSR VRM tarnyboms, o esant b tinumui – tiesiogiai 6-jam 

skyriui. 

7.2. Nuolat teikti 6-siems padaliniams visokeriopą paramą, atsimenant, jog specializuotų 

padalinių kovai su organizuotu nusikalstamumu ne tik neatleidžia nuo kovos su organizuotu 

nusikalstamumu, bet ir reikalauja panaudoti šiame bare visą vidaus reikalų organų potencialą. 

7.3. Nustatyti, jog kitų Lietuvos TSR VRM tarnybų ir padalinių, miestų ir rajonų vidaus 

reikalų organų ir staigų dalyvavimo ir galimybių panaudojimo, tikrinant ir realizuojant 
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informaciją pagal kovos su organizuotu nusikalstamumu krypt , laipsn , jų patraukimo dalyvauti 

LTSR VRM 6-ojo skyriaus priemonėse tvarką nustato šio skyriaus vadovybė, atskirais atvejais 

sankcionuojant man arba mano pirmajam pavaduotojui. 

8. MAS (Č.Daškevičius), EKS (R.Matulionis), Ryšių skyriui (L.Prapuolenis) kartu su 6 

skyriumi iki š.m. balandžio 15 d. parengti Lietuvos TSR VRM 6-ojo skyriaus, Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos miestų 6-ųjų padalinių autotransporto, specialių operatyvinių techninių bei ryšio 

priemonių poreikio tabel . Šių priemonių, turimų vidaus reikalų organuose, perpaskirstymo 

sąskaita užtikrinti naujai steigiamų padalinių komplektavimo pagal tabelines normas. 

MAS kartu su 6 skyriumi iki š.m. balandžio 20 d. išnagrinėti galimybes ir parengti 

si lymus LTSR VRM vadovybei dėl tarnybinių patalpų 6 skyriui suteikimo. 

9. U ž d r a u s t i : 

9.1. Nesankcionuotą 6 skyriaus kompetencijos informacijos naudojimą pranešimuose, 

paskaitose, tarnybiniuose mokymuose ir operatyviniuose pasitarimuose, taip pat nenumatytą 

keitimąsi ja. 

9.2. Naudoti 6-ųjų padalinių pareig nus vairiose viešose priemonėse (ypač susijusiose 

su uniformos dėvėjimu) be ypatingo poreikio. Kiekvienu konkrečiu atveju klausimą derinti su 

skyrių kuruojančiu vadovu. 

9.3. 6-ųjų padalinių asmeninės sudėties, komandiruotų  juos konkrečioms užduotims 

spręsti pareig nų tarnybinę rotaciją be suderinimo raštu su skyrių kuruojančiu VRM vadovu. 

10. Vilniaus (E.Matuzanis), Kauno m. (J.Liaudanskas), Klaipėdos (E.Paskaris) miestų 

VRV viršininkams iki š.m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti „VRV 6-ojo padalinio laikinuosius 

nuostatusį, suderinus juos su LTSR VRM. 

11. Šio sakymo vykdymo kontrolę pavesti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro 

pirmajam pavaduotojui generolui majorui M.Misiukoniui. 

sakymą paskelbti vidaus reikalų organų ir padalinių, pataisos darbo reikalų staigų 

vadovams, turintiems leidimą agent riniam darbui.į40
 

 

1989-ųjų pavasar , kaip jau buvo paminėta, paaštrėjo dilema, kas turi vadovauti Vidaus 

reikalų ministerijai: „kietos linijosį šalininkas Stasys Lisauskas ar „liberalasį Marijonas 

Misiukonis. Abiem jėgoms,– ir LKP CK, ir kylančiam kaip ant mielių Sąj džiui – tapo aišku, 

jog, anot klasiko, „Bolivaras dviejų neišvešį… 

Marijonas Misiukonis: 

                                                
40
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„Niekas nenorėjo, kad pasikartotų 1988 m. rugsėjo vykiai, po kurių buvo ketinama vesti 

 Lietuvą apie 14 tūkst. karių. Todėl sutarėme su A.Brazausku, kad reikia kontaktuoti su 

Sąjūdžiu, kad padėtis būtų kontroliuojama, nes tarp siekiančių nepriklausomybės jėgų buvo ir 

radikalų, kurie jau tada norėjo griebtis ginklo – LLL, Kauno „jaunalietuviaiį. Ir tuos procesus 

tikrai pavyko kontroliuoti iki pat 1990 m. kovo 11 dienos, išvengti bet kokių ypatingų atvejųį. 

Stasys Lisauskas: 

„Kai V.Bakatinas 1989 m. pradžioje atvyko  Lietuvą, mes kartu vasario 23 d. nuėjome 

pas A.Brazauską. Aš ten ir pasakiau: drauge ministre, gegužės mėnes  išeinu atostogų, o po to 

iškart rašau raportą – ir  pensiją, nes nepasitikiu mūsų CK. A.Brazauskas su V.Sakalausku abu 

pašoko, sako, jis šito su mumis nederino… Kai išėjome iš A.Brazausko kabineto, V.Bakatinas 

pakvietė mane dirbti  Maskvą. Sakau, ką jūs, mano amžiaus medžių nepersodina. 

Po kurio laiko išvykau atostogauti  Karpatus ir jau kitą dieną mane kviečia prie 

vyriausybinio telefono Mukačiovo miesto VRS viršininkas. Skambina V.Bakatinas: jau priimtas 

sprendimas pervesti tave  Maskvą. Duodu tau dvi valandas apsispręsti, pasikalbėk su žmona… 

Taip vėl nuplaukė mano atostogos… Nors buvo gaila ir tam tikro dirbio, ir pradėtų statybų,– 

tada daug gyvenamųjų namų darbuotojams pradėjome statyti Vilniuje, rūpinomės VRM ligonine. 

Aš tam tikslui iš TSRS VRM nemažai valiutos gaudavau. Daug naujovių buvo ir kriminalinės 

paieškos srityje: statėme ant kojų „šeštuosiusį skyrius, kūrėme vieningą operatyvinę skaitą, 

diegėme odorologijos metodus. Aš kaip buvęs operatyvininkas ypatingai mylėjau kriminalistus… 

Beje, V.Bakatinas iš pradžių norėjo pasiimti  Maskvą mano pavaduotoją Petrą Liubertą, 

tačiau aš nesutikau, sakau, Liubertas man pačiam reikalingas. O pats išvykdamas iš Lietuvos 

teikiau Liuberto kandidatūrą  vidaus reikalų ministro postą, bet A.Brazauskas ir V.Sakalauskas 

nesutiko, atseit, dar per jaunas. Liubertą visada mylėjau ir myliu…į 

 

Tiek S.Lisauskas, tiek jo pėdinis M.Misiukonis iš tiesų nemažai dėmesio skirdavo 

patiems vairiausiems klausimams, nuo organizuoto nusikalstamumo iki materialinio apr pinimo 

problemų, kiek manydami „pramušinėjoį Lietuvai kuo daugiau gėrybių iš TSRS VRM. Dėl to 

Lietuvos vidaus reikalų ministerija po 1990 m. kovo 11 d. buvo nuolat kaltinama ryšiais su 

TSRS VRM. Pažeriant tuos kaltinimus kažkodėl buvo akcentuojama tik „kova su demokratijaį, 

bet beveik neužsimenama apie tai, kad panaš s ryšiai dažniausiai tarnavo tiems patiems Lietuvos 

žmonėms. 

Štai tik vienas pavyzdys, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro S.Lisausko laiškas TSRS 

vidaus reikalų ministrui generolui leitenantui V.Bakatinui: 
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  „LTSR vidaus reikalų ministerija 1989 metais atiduoda eksploatacijai naują 150 

lovaviečių ligoninę, kurios sąmatinė vertė 2,3 mln. rublių. 

 Remdamiesi J sų nurodymu skirti šiais metais konvertuojamą valiutą, planuojame sigyti 

diagnostinę aparat rą, kurios analogų TSRS negaminama: 

1. Linijinis-sektorinis skanavimo renginys „Aloka SSD-280į (Japonija). 

2. Portatyvinis skanavimo renginys „Aloka SSD-210DXį (Japonija). 

3. Gastrointestinalinis fibroskopas „Olympus-Q-10į (Japonija). 

4. Bronchofibroskopas „Olympus BF-10į (Japonija). 

5. Kraujo dujų analizatorius „Ciba Corning 178/178 (Anglija). 

6. Elektrolitų analizatorius 614 Na/K „Ciba Corningį (Anglija). 

Apytikslė aparat ros kaina, LTSR sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, 100 

t kstančių.į41
 

Atkakliai buvo ieškoma ir vidinių vidaus reikalų organų finansavimo šaltinių. 1989 m. 

birželio 7 d. LTSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas M.Misiukonis patvirtino 

„Laikinuosius Lietuvos TSR milicijos organų mokamų paslaugų teikimo nuostatusį: 

„Atsižvelgiant  TSRS VRM 1989 m. sausio 2 d. sakymą Nr.1 „Dėl vidaus reikalų 

organų ir staigų vadovų teisių išplėtimoį (Lietuvos TSR VRM 1989 m. gegužės 6 d. sakymas 

Nr.98) miestų ir rajonų organų vadovams suteikiama teisė sudaryti su visuomeninėmis ir 

kooperatinėmis organizacijomis sutartis milicijos asmeninei sudėčiai saugoti viešąją tvarką bei 

turtą. 

Konkrečios paslaugos, kurias gali teikti milicijos darbuotojai imdami užmokest  laisvu 

nuo pagrindinės tarnybos metu, yra: 

1. Kasininkų-buhalterių, inkasatorių, kitų asmenų su piniginėmis lėšomis bei vertybėmis 

palyda. 

2. Kasų apsauga esant jose stambių piniginių lėšų atlyginimo mokėjimo dienomis. 

3. Viešosios tvarkos apsauga kult rinių-masinių renginių, turinčių komercin  pagrindą, 

metu. 

4. monių, organizacijų ir kooperatyvų brangiai kainojančio turto apsauga, kitos 

paslaugų r šys. 

Kiekvienu atveju vidaus reikalų organas (VRV, VRS, nežinybinės apsaugos skyriaus 

viršininkas) sudaro sutart  teikti paslaugas su suinteresuota organizacija. Mokestis už viešosios 
                                                
41
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tvarkos ir objektų apsaugos paslaugas sutartyje numatomas skaičiuojant 2 rublius už vieną 

kiekvieno milicininko dirbtą valandą. Lydint kasininkus bei inkasatorius imamas mokestis 

skaičiuojant po 30 kapeikų už kiekvieną t kstant  rublių, gautų iš banko arba prekybos monių, 

arba tokios pat vertės lydimų vertybių (pagrindas: TSRS VRM 1989.05.12 laiškas Nr.1/2080). 

Atsiskaitymo tvarka – išankstinė arba po vykdymo – taip pat numatoma sutartyje. 

Paslaugoms apmokėti organas pateikia sąskaitą. Atsiskaitymas vykdomas pavedimu pervedant 

gaunamas lėšas  organo einamąją sąskaitą banko staigoje ir rodant šias sumas buhalterinės 

apskaitos 7 formoje atskira eilute „milicijos paslaugosį. 

Gaunamos už paslaugas lėšos išleidžiamos tokia tvarka: 60 proc. sumų organo viršininko 

sakymais skiriama darbuotojams, betarpiškai teikusiems paslaugas, skatinti, ir 40 proc. sumų 

nukreipiama atitinkamo vidaus reikalų organo sąmatos išlaidoms pagal 4, 15b, 16, 20 straipsnius 

padengti.
42

 

. . . 

 

Kaip ten beb tų, respublikos vidaus reikalų ministrą vis dėlto skyrė savo sakymu 

Maskva, o jau tvirtino LTSR Aukščiausioji Taryba. Kodėl paskyrė b tent M.Misiukon  (jis buvo 

paskirtas LTSR vidaus reikalų ministru 1989 m. liepos 4 d.) ? 

Marijonas Misiukonis: 

„Galiu paaiškinti nebent tuo, kad visuomenėje vyko stiprūs demokratizacijos procesai ir 

vidaus reikalų ministro kėdėje reikėjo liberalesnio žmogaus, sugebančio laviruoti, kad 

neprasilietų kraujas. Kaip jau minėjau, mane užstojo V.Bakatinas ir, kaip nebūtų keista, LTSR 

Ministrų Tarybos pirmininkas V.Sakalauskas. Mes kalbėjomės su juo, aš išdėsčiau savo požiūr , 

kokia turėtų būti Lietuvos milicija,– tuomet daug domėjomės užsienio šalių patirtimi šioje srityje, 

tyrinėjome vairius modelius ir t.t. Taigi pasakiau, kad milicija turi būti visuomenės 

pagalbininkė, socialinių paslaugų tiekėja, ji privalo užtikrinti piliečių teisių apsaugą, kad 

milicininkas turi būti žmogui draugas, o ne priešas ir t.t. Žodžiu, visa vidaus reikalų sistema turi 

priartėti prie visuomenės, jos poreikiųį. 

Stasys Lisauskas, 1989-1991 m. TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas: 

„Manau, mano naują paskyrimą lėmė du dalykai: pirmiausia, V.Bakatinas tada rinko 

nacionalinius kadrus, be to, galima sakyti, gelbėjo mano kail . Būdamas TSRS vidaus reikalų 

ministro pavaduotojas kuravau daug vairių sričių: apskritai Kaukazo bei Azijos regionus, 

viešosios tvarkos užtikrinimą, priešgaisrinę apsaugą, valstybinę autoinspekciją, transporto 
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miliciją, nežinybinę apsaugą. Pirmoji mano komandiruotė naujose pareigose buvo  Karabachą, 

po to –  gruzinų ir abchazų konflikto zoną. Būtent dėl to, kad ne rusas… Tose pareigose buvau 

daugiau nei dvejus metus, iki 1991 m. liepos 22 d., kai dėl sveikatos, konkrečiai, dėl cukraligės,  

turėjau išeiti  pensijąį. 

Marijonas Misiukonis: 

„Beje, jau 1989-ųjų liepos mėnes  pokalbyje su manimi A.Brazauskas pasakė, kad reikia 

ruoštis savarankiškam gyvenimui, be Maskvos. Kalbėjo apie tai, kokia turėtų būti nauja Lietuvos 

milicijos ar policijos uniforma, kokie skiriamieji ženklai ir pan. Reikia pabrėžti, kad jis  tai 

žiūrėjo būtent per Lietuvos nepriklausomybės, o ne Maskvos atkakliai siūlomos „naujos 

sąjunginės sutartiesį prizmę. Be to, sutarėme su A.Brazausku, kad Vidaus reikalų ministerija 

nepolitikuos ir kad reikia oficialiai depolitizuoti vidaus reikalų sistemą. 

Suprantama, kalbėjomės ir apie netobulą, atsiliekančią nuo gyvenimo teisinę bazę. 

Tarkime, mes gaudome organizuotų nusikalstamų grupuočių narius, jie sprukdami automobiliais 

nesustoja pareigūnui pareikalavus. O bauda už nesustojimą, t.y. pareigūno reikalavimų 

nevykdymą – 3 rubliai. Juokas! Todėl buvo susitarta, kad Aukščiausioji Taryba skubos tvarka 

priims nutarimą dėl atitinkamų Administracinės teisės pažeidimų kodekso pakeitimų ir 

papildymų. 

Netrukus susitikau su AT pirmininku V.Astrausku, pateikiau mūsų parengtą projektą. 

Pavyzdžiui, mes siūlėme bausti nepaklusnius vairuotojus 100 rublių bauda, bet AT Prezidiumas 

sutiko patvirtinti 25 rublius. Bet ir tai tada buvo nemaži pinigai, tokių pažeidimų skaičius bemat 

sumažėjo. Tačiau ir tai nejuokais užrūstino Maskvą. Mane išsikvietė  TSRS europinės dalies 

vidaus reikalų ministrų pasitarimą (gerai prisimenu, buvo šeštadienis, graži, saulėta diena) ir 

ten užsipuolė, mano pavyzdžiu auklėdami kitus. Atseit< kaip dr some nesuderinę su Maskva imtis 

tokių darbų. Šalia sėdėjęs Estijos TSR vidaus reikalų ministras Tiboras paguodė mane, sako, 

kliuvai smarkiai, bet jūs teisūs, šaunuoliaiį. 

Petras Liubertas: 

„Iš tikrųjų, M.Misiukonis buvo universali asmenybė, tuo metu tenkinanti praktiškai visas 

puses. Pirmiausia, jis tiko visuomenei, respublikos valdžiai ir tam pačiam Sąjūdžiui, juk ir 

pačioje VRM naujai mąstančios jėgos būrėsi būtent aplink M.Misiukon . Svarbu ir tai, kad jis 

tiko ir visai vidaus reikalų sistemai, kuri vėliau stojo mūru už savo ministrą. Dar vienas 

momentas: jei KGB tuomet būtų prieštaravusi M.Misiukonio kandidatūrai, jis jokiu būdu nebūtų 

tapęs ministru. Tačiau jis tiko ir KGB, kuri matė jo asmenyje buvus  bendražyg . Žodžiu, toks 

kandidatas tenkino visus ir ateityje tai išėjo tik  naudą visai Lietuvai. 
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Lyginant su S.Lisausku, M.Misiukonis buvo tikras liberalas, turint argumentų, j  būdavo 

ne taip sunku tikinti priimti vieną ar kitą sprendimą. O štai einant pas S.Lisauską reikėjo oi kaip 

ilgai ruoštis…  

Savo komandą M.Misiukonis suformavo tik iš dalies, aš jau dirbau prie S.Lisausko. O 

naujuoju M.Misiukonio pavaduotojų tapo Vaclovas Zabarauskas, atėjęs iš VAI valdybos 

viršininko pavaduotojo pareigų. Visų argumentų už jo kandidatūrą tiksliai neprisimenu, bet 

vienas pagrindinių buvo tas, jog V.Zabarauskas kaip tik baigė TSRS VRM akademiją. Sakyčiau, 

pats laikas reikalavo, kad  vidaus reikalų sistemą ateitų nauji žmonės, platesnio profilio 

profesionalai ir, tas irgi svarbu, kalbantys lietuviškai. Nenoriu nieko blogo pasakyti apie prieš 

tai dirbusius žmones. Štai G.Statkevičius, A.Vilkas, N.Rogozianskis, kiti – puikūs, garbingi 

žmonės, tačiau jie kaip vadovai formavosi dešimtmečius ir jau negalėjo tapti, sakyčiau, 

lankstesni, tai buvo „senoji gvardijaį. Arba štai ministro pavaduotojas A.Onisimovas, po 

nepriklausomybės paskelbimo išvykęs iš Lietuvos: jis, nors ir suprasdavo kažkiek lietuviškai, pats 

nekalbėjo, ir jam tikrai būtų buvę sunku dirbti pasikeitusiomis sąlygomis. Kartoju, tada jau buvo 

kiek kitokių žmonių poreikis. Pagaliau, pačiam M.Misiukoniui reikėjo žmonių, kuriais jis galėtų 

pasitikėtiį. 

 

B tina priminti skaitytojams, jog visi šie procesai: VRM vadovų keitimasis, pastangos 

pažaboti nusikalstamumą, spręsti daugel  vidinių vidaus reikalų sistemos problemų vyko vis 

ryškėjančios reakcijos, vis didėjančio Maskvos spaudimo Lietuvai fone. Ketindama vėl tempti 

pavadėlius, TSRS valdžia vieną po kito k rė naujus demokratizacijos pažabojimo planus. Štai 

garsus, ne kartą aukščiau minėtas dokumentas, kurio pagrindu  Lietuvą „kovai su nacionalizmu 

bei ekstremizmuį turėjo b ti vesta iš kitų TSRS regionų apie 14,5 t kstančio vidaus 

kariuomenės karių, kurie, švelniai tariant, neb tų tokie jautr s tautiečių raginimams, kaip tarnavę 

Vilniuje lietuviai: 

 

„Slaptai 
egz. Nr.98 

 

TSRS VRM vyriausiųjų valdybų ir valdybų viršininkams 

Sąjunginių bei autonominių respublikų vidaus reikalų ministrams 

VRV, VRVT viršininkams 

 

Siunčiame TSRS vidaus reikalų ministro generolo leitenanto drg. V.Bakatino patvirtintas 

„Priemonių užkardant galimus nacionalistinius bei ekstremistinius piliečių masinius veiksmus 

planąį. 
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Prašau imtis neatidėliotinų priemonių jam vykdyti. Dar kartą primenu b tinybę nustatyta 

tvarka privalomai teikti TSRS VRM informaciją apie visus nesankcionuotus nacionalistinės ir 

ekstremistinės pakraipos saviveiklos susivienijimų veiksmus ir priemones, taikytas jų 

organizatoriams bei aktyviausiems dalyviams. 

Priedas: 9 lapai, slaptai. 

 

Ministro pavaduotojas 

milicijos generolas leitenantas                                                                  I.Šilovas  

 

„Priemonių užkardant galimus nacionalistinius bei ekstremistinius 

piliečių masinius veiksmus 

planasį. 
 

Pastaruoju metu Pabaltijo, Užkaukazės. Vidurinės Azijos respublikose, Moldavijos TSR, 

kai kuriose Ukrainos, Baltarusijos TSR ir Rusijos Federacijos srityse suaktyvėjo vairių 

nacionalistinės ir antipartinės pakraipos saviveiklos susivienijimų veikla. Prisidengdami 

bendrademokratiniais pavadinimais ir lozungais jie bando kurti opozicines TSKP 

nekomunistinės orientacijos politines strukt ras, kelti visuomenėje politinę ir socialinę tampą.  

Kartu kai kur pastebimas vidaus reikalų organų darbuotojų pasimetimas kovojant su 

nacionalizmo bei šovinizmo reiškiniais, bandymais griauti teisėtvarką, diskredituoti miliciją. 

Siekiant tolesnio drausmės, teisėtumo ir teisėtvarkos stiprinimo: 

1. Sukurti VRM, VRV org. inspektorinių padalinių bazėje operatyvinius štabus pajėgoms 

bei priemonėms vadovauti ypatingos padėties sąlygomis, jų veiklą pradėti esant b tinumui. 

2. Surengti darbinius susitikimus, suderinti ryšio bei pasikeitimo informacija sistemą su 

valstybinio saugumo organais ir prokurat ra nacionalistinių, ekstremistinių, jaunimo bei kitokių 

formuočių veiklos klausimais. 

3. Si lyti profsąjungų ir komjaunimo komitetams koordinuoti veiksmus užkardant 

negatyvias tendencijas, teisinėmis, profilaktikos ir aiškinimo priemonėmis neutralizuojant 

antisocialistinius ir ekstremistinius elementus darbo kolektyvuose ir jaunimo grupuotėse. 

4. Suderinti su laikraščių, žurnalų, radijo ir televizijos redakcijomis bendrų veiksmų 

programą viešai demaskuojant grupines akcijas, rengiamas be atitinkamo leidimo, turinčias 

ekstremistin , nacionalistin  ir antisocialistin  pob d , dezorganizuojančias gamybą ir darančias 

žalą tarybinės visuomenės interesams. „Apšviečiantį tikrąj  lyderių ir organizatorių veidą 

naudoti kompromituojančius duomenis apie jų neteisėtą veiklą, dalyvavimą darant nusikaltimus 

ir kitus teisės pažeidimus. 
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5. 1989 m. baland -gegužę surengti… zoninius pasitarimus su politskyrių viršininkais, 

VRM, VRV operatyvinių štabų vadovais, pilkų, atskirų batalionų ir ypatingos paskirties milicijos 

b rių vadais apie uždavinius, keliamus vidaus reikalų organų asmeninei sudėčiai užtikrinant 

viešąją tvarką ir saugumą susirinkimų, mitingų, gatvių eitynių ir demonstracijų metu. Surengti 

parodomuosius mokymus. 

…. 
 

„Priemonės užkardant neteisėtą veiklą galimų 

saviveiklos formuočių veiksmų dienomisį 

 

1. Pabaltijo respublikos (kovo 24 d. – „Masinių Pabaltijo piliečių trėmimų dienaį; 

birželio 14 d. – „Pabaltijo tautų laisvės dienaį (paskelbta 1984 m. JAV Kongreso); rugpj čio 23 

d. (1939 m.) – „TSRS-Vokietijos nepuolimo sutarties metinėsį (Molotovas-Ribentropas). 

… 

Lietuvos TSR (1920 m.) – taikos sutarties tarp RTFSR ir Lietuvos pasirašymas. 

1.1. Minėtomis datomis: 

– pradėti TSRS VRM operatyvinio štabo veiklą koordinuojant ir priimant sprendimus, 

komandiruoti  Pabaltijo respublikas TSRS VRM VTAVV, KPVV, Vidaus kariuomenės VV, 7 

valdybos atsakingus darbuotojus suteikti pagalbą Lietuvos, Latvijos ir Estijos VRM; paskelbti 

parengt  Vilniaus, Talino, Rygos ir Kauno specialiosiose milicijos mokyklose, respublikų vidaus 

kariuomenės daliniuose. 

– organizuoti Pabaltijo respublikų VRM operatyvinių štabų veiklą; paskelbti sustiprintą 

vidaus reikalų organų tarnybos variantą; parengti b tiną pajėgų ir priemonių rezervą ypatingų 

aplinkybių atvejui. Užtikrinti sąveiką su dislokuotais respublikose Tarybinės Armijos daliniais.  

– suderinti priemones užkardant nacionalistines ir ekstremistines akcijas su partiniais ir 

tarybiniais organais, prokurat ra ir valstybinio saugumo organais. 

– pasirengti Dzeržinskio Atskiros ypatingosios paskirties motopėstininkų divizijos 

(1100 žmonių), Baranovičių 612-ojo motopėstininkų mokymo pulko (250 žmonių), 637-ojo 

mokymo pulko (360 žmonių), Leningrado Aukščiausiosios politinės mokyklos (500 žmonių) 

perdislokavimui  Pabaltijo respublikas. 

– sudaryti rezervą Ukrainos TSR VRM (250 žm.), Baltarusijos TSR VRM (250 žm.), 

Leningrado miesto ir srities VRV (250 žm.), Kaliningrado VRV (150 žm.), Novgorodo VRV 

(100 žm.) perdislokavimui. 
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– parengti perdislokavimui Kijevo, Minsko aukštųjų milicijos mokyklų, Briansko, 

Kaliningrado, Leningrado specialiųjų milicijos mokyklų kursantus…į43
 

 

Lietuvos VRM 1989 m. balandžio mėnes  gavo dar vieną TSRS VRM organizacinės 

inspekcinės valdybos viršininko milicijos generolo leitenanto V.Ignatovo raginimą laiku ir 

tiksliai kas parą teikti TSRS VRM informaciją apie grupinius ir masinius piliečių veiksmus. Tą 

pat  mėnes  V.Ignatovui buvo adresuota „Lentelė Nr.1 apie grupinius ir masinius piliečių 

veiksmus Lietuvos TSR teritorijoje per 1989 m. I ketvirt į. Lydraštyje pažymėta, jog viešosios 

tvarkos pažeidimų bei susirinkimų, mitingų, gatvių eitynių, demonstracijų rengimo tvarkos 

pažeidimų per nurodytą laikotarp  nebuvo.44
 

Savaime suprantama, didžiausią galvos skausmą valdžiai (ne tik centrinės, bet ir 

respublikinės) sukeldavo vairiausios simintinos (geruoju ar bloguoju) datos, tautinės šventės, 

Sąj džio bei LLL rengiami minėjimai: 

 

„Slaptai 
 

Miestų, rajonų ir linijinių organų bei respublikos vidaus reikalų staigų viršininkams 

 

„Dėl priemonių užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą Tarptautinio darbo žmonių 

solidarumo – Gegužės 1-osios ir Tarybinės liaudies pergalės Didžiajame Tėvynės kare 1941-

1945 m. švenčių rengimo ir minėjimo laikotarpiuį 

 

… Kai kuriose vietose, ypač Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose atskiri neformal s 

susivienijimai, naudodamiesi persitvarkymo laikotarpio sunkumais, tr kumais socialinėje-

ekonominėje sferoje, provokuoja vairius piketus, masinius piliečių susib rimus. 

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimo švenčių dienomis uždaviniams efektyviai 

spręsti,- 

SI LOME: 

1. Imtis priemonių asmeninės sudėties politiniam ir profesionaliam budrumui stiprinti… 

2. Išanalizuoti miesto, rajono aptarnaujamos teritorijos operatyvinę situaciją. Parengti ir 

vykdyti b tinų priemonių teisės pažeidimų profilaktikai gerinti ir kovai su nusikalstamumu 

stiprinti kompleksą. 

                                                
43

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 43 
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 Lentelės faksimilė žr. tarp iliustracijų 
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3. Parengti ir suderinti su valstybinio saugumo organais viešosios tvarkos užtikrinimo ir 

saugumo iškilmingų susirinkimų, demonstracijų, mitingų, karo veteranų susitikimų, vainikų 

dėjimo prie paminklų Didžiajame Tėvynės kare žuvusiems kariams, kitų renginių, priemonių 

planus. 

Numatyti b tinus rezervus operatyvinės padėties komplikavimo visuomeninių-politinių 

renginių laikotarpiu atvejams. Planus pateikti vietos partiniams ir tarybiniams organams.  

4. Laikotarpiu nuo 1989 m. balandžio 25 d. iki gegužės 10 d. padidinti milicijos 

patrulių, užtikrinančių viešąją tvarką gatvėse, kitose viešose vietose, skaičių. Paskirti patruliuoti 

VRV, VRS milicijos tarnybų darbuotojus. Organizuoti sustiprintą svarbių valstybinių objektų ir 

monių apsaugą. 

5. Si lyti vietos tarybiniams organams papildomai skirti draugovininkus bendram 

patruliavimui su milicijos darbuotojais. Vidaus reikalų organų vadovams asmeniškai organizuoti 

jų instruktavimą. 

6. Suderinus su prokurat ros, valstybinio saugumo organais vykdyti profilaktines 

priemones chuliganaujančių jaunimo grupuočių lyderių, ekstremistiškai ir nacionalistiškai 

nusiteikusių elementų, planuojančių švenčių dienomis nesankcionuotų mitingų ir demonstracijų 

rengimą, atžvilgiu. Ryžtingai nutraukti veiksmus, nukreiptus  padėties destabilizavimą. 

Pajėgų pasirengimui padidinti š.m. baland  surengti vadovavimo štabų mokymus 

likviduojant grupinius viešosios tvarkos pažeidimus ir masines riaušes, taip pat grupines 

nepaklusnumo akcijas PR , GDP. 

7. vykdyti kompleksą priemonių, skirtų asmenims, linkusiems daryti nusikaltimus, 

ieškomiems nusikaltėliams, narkomanams, psichiniams ligoniams su agresyviais ketinimais ir 

asmenims, neteisėtai laikantiems šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, nustatyti.  

Nukreipti spec. aparatą aktyviam antivisuomeninių grupuočių organizatorių ir kurstytojų 

išryškinimui, ypač pavojingų recidyvistų, anksčiau teistų už sunkius nusikaltimus asmenų 

gyvenimo b do tyrimui. Imtis b tinų priemonių užkardyti asmenų, esančių operatyvinėje 

skaitoje, veiksmams. 

8. Iki balandžio 25 d. atlikti sprogstamųjų medžiagų ir šaunamųjų ginklų sandėlių, 

poligrafinės rangos ir dauginimo technikos eksploatacijos taisyklių komisinius patikrinimus. 

9. Sustiprinti pataisos reikalų staigose ir kitose spec. staigose laikomų asmenų apsaugą 

ir prieži rą. Švenčių laikotarpiui pervesti laikino sulaikymo izoliatoriuose laikomus 

areštuotuosius  tardymo izoliatorių. Uždrausti areštuotųjų pervežimus bet kokiais konvojaus 

b dais nuo 1989 m. balandžio 30 d. iki gegužės 3 d. ir nuo gegužės 8 d. iki gegužės 10 d. 
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Užtikrinti asmenų, nuteistų už valstybinius ir kitus sunkius nusikaltimus, operatyvin  

stebėjimą. 

Nuo balandžio 30 d. iki gegužės 10 d. nekreipti, kaip nustatyta, per Maskvą asmenų, 

paleistų iš PR  ir vykstančius  nuolatinę gyvenamąją vietą… 

10. Vakarais ir nakties metu organizuoti milicijos patrulių palydą priemiestiniuose 

traukiniuose. Skirti teritorinių organų darbuotojus operatyvinėms užkardoms geležinkelio stotyse 

bei oro uostuose sustiprinti. Imtis priemonių kruopščiam oro keleivių bagažo patikrinimui.  

11. Dalyvaujant suinteresuotų organizacijų atstovams patikrinti demonstrantų kolonų 

pagrindinio judėjimo maršrutus, šventiniuose renginiuose dalyvaujančio transporto b klę… 

12. Patikrinti pastatų, kur bus rengiami iškilmingi minėjimai, viešbučių, oro uostų, 

geležinkelio stočių, stadionų ir kitų masinio lankymo objektų priešgaisrinę b klę… 

13. Nuo balandžio 29 d. 9 val. iki gegužės 3 d. 9 val. ir nuo gegužės 7 d. 9 val. iki 

gegužės 10 d. 9 val. organizuoti nuolatin  vadovaujančios sudėties budėjimą, sukurti tardymo 

operatyvines grupes išvykoms  vykių vietas… 

 

Lietuvos TSR vidaus reikalų ministras 

milicijos generolas leitenantas                                                                        S.Lisauskas 

 

1989 m. balandžio 21 d. 
Nr.6sį45

 

 

Tą pačią dieną, balandžio 21-ąją, ministro pirmasis pavaduotojas M.Misiukonis patvirtino 

„Priemonių užtikrinant viešąją tvarką ir saugumą Tarptautinio darbo žmonių solidarumo – 

Gegužės 1-osios ir Tarybinės liaudies pergalės Didžiajame Tėvynės kare 1941-1945 m. švenčių 

rengimo ir minėjimo laikotarpiuį planą, pagal kur  viešąją tvarką švenčių dienomis, be prastų 

pajėgų, turėjo papildomai saugoti milicijos mokyklų kursantai (Vilniuje – 200 žmonių, Kaune – 

100 žmonių), dideli draugovininkų b riai, viena valanda pailgintas specializuoto motorizuoto 

milicijos pulko (k/d 5458) karių budėjimo laikas, parengti kiti rezervai.
46

 

Panašus planas buvo parengtas VRM ir ruošiantis masiniams renginiams rugpj čio 23 d. 

(Molotovo-Ribentropo pakto metinių) proga. 1989 m. ši li dna data buvo paminėta „Gyvosios 

juostosį akcija, kai žmonių grandinė nusitęsė nuo pietinės Lietuvos sienos per Latviją iki pat 

šiaurinės Estijos sienos. Tačiau skirtingai nei ankstesniais atvejais, kai akcijas rengė neformali 

LLL, pasikeitė pats tonas, numatomų priemonių esmė. Plane daugiau dėmesio skirta ne akcijos 
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užkardymui, o viešosios tvarkos apsaugos, akcijos dalyvių saugumui užtikrinti priemonėms. 

Tokiems tikslams ir buvo orientuotos VRM bei vidaus kariuomenės dalinių pajėgos.47
 

Atitinkamai buvo bandoma toliau stiprinti VRM ir KGB organų bendradarbiavimą, tik 

vietoj organizuoto nusikalstamumo šiame kontekste vis dažniau buvo kalbama apie kovą su kitu, 

keliančiu kur kas didesn  pavojų valdžiai, reiškiniu: 

„Slaptai 
 

Lietuvos TSR                                                                         Lietuvos TSR 

Valstybinio saugumo komitetas                                             Vidaus reikalų ministerija 

 

N U R O D Y M A S 

   

1989m. birželio 27 d.                                                              Nr.11s/10s 

Vilnius 

 

                                                       Lietuvos TSR VSK MS-RS viršininkams 

                                                       Lietuvos TSR MVRS-RVRS viršininkams 

 

Dėl VSK-VRM organų sąveikos stiprinimo 

 

Operatyvinė padėtis respublikoje lieka sudėtinga. vair s nusikalstami elementai bei 

politiniai avanti ristai suaktyvino veiksmus rengiant antivisuomenines ir kitas priešiškas akcijas, 

bando sukurti prielaidas masinėms riaušėms tarpnacionalinės nesantaikos pagrindu, nubrėžia 

tikslą destabilizuoti padėt  vairiuose respublikos regionuose. Auga signalų, susijusių su ginklo, 

šaudmenų ir sprogstamųjų medžiagų gijimu, laikymu ir pardavimu, skaičius. Tarp jaunimo 

pastebima kriminalinių elementų susijungimo su nacionalistiškai nusiteikusiais asmenimis 

tendencija. 

Šiomis sąlygomis VSK ir VRM organų sąveikos lygis reikalauja žymaus pakėlimo, ypač 

toje sferoje, kuri liečia prevencinio pob džio informacijos apie bręstančius negatyvius procesus 

ir prielaidas jiems išaugti  masines riaušes, kitus antivisuomeninius veiksmus, gavimą ir 

vertinimą, o taip pat suderintų praktinių veiksmų jiems užkardant efektyvumas. 

Vykdant bendrą TSRS KGB Pirmininko V.Kriučkovo ir TSRS vidaus reikalų ministro 

V.Bakatino nurodymą (1989 m. birželio 23 d. telegrama Nr.122) 

S I  L O M A : 

1. Užtikrinti prevencinės informacijos apie bręstančius masinius antivisuomeninius ir 

kitus priešiškus veiksmus gavimą, skubų pasikeitimą gautais duomenimis su suinteresuotais 
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VSK-VRM organais vietose, bendrų priemonių minėtiems veiksmams užkardyti ir lokalizuoti 

rengimą bei vykdymą. 

2. Aptarti VSK-VRM organų sąveikos b klę vietose, ypatingą dėmes  atkreipti  

tarpusavio informavimo organizavimo ir tvarkos tobulinimą. B tinumo atvejais, susijusiais su 

galimu operatyvinės padėties komplikavimu, o taip pat svarbių visuomeninių-politinių priemonių 

atlikimu, rengti atitinkamus bendrų veiksmų planus. 

3. Asmeniškai kontroliuoti sąveikos b klę ir prevencinio tarpusavio informavimo apie 

operatyvinės padėties kitimą organizavimą. 

Gavus operatyvinius duomenis apie bręstančius negatyvius pasireiškimus, galinčius 

padaryti žalą valstybiniam saugumui ir viešajai tvarkai, nedelsiant pranešti Lietuvos TSR VSK-

VRM. 

 

Lietuvos TSR                                                                     Lietuvos TSR 

VSK pirmininkas                                                               vidaus reikalų ministras 

E.Eismuntas                                                                       M.Misiukonisį48
 

 

 

Stiprinti KGB ir VRM bendradarbiavimą buvo bandoma nuolat. Štai dar vienas slaptas 

1989 m. spalio 5 d. dokumentas Nr.21/2904 –1/1393, patvirtintas TSRS KGB pirmininko 

V.Kriučkovo ir TSRS vidaus reikalų ministro V.Bakatino parašais ir pavadintas „Dėl TSRS 

KGB ir TSRS VRM organų sąveikos stiprinimo priemoniųį: 

„Atsižvelgiant  jau vykdytas priemones kovojant su organizuotu nusikalstamumu 

(bendras 1989.09.12 sakymas) šiuo raštu si loma vykdyti papildomas priemones: 

1. 1989 m. gruodžio mėnes  parengti bendrų priemonių valstybinio ir viešojo saugumo 

užtikrinimo kryptimi, norminės bazės ir teisės aktų tobulinimo, reguliarių suinteresuotų tarnybų 

darbinių susitikimų, efektyvios sakymų vykdymo kontrolės planą. 

2. Patikslinti veikiančius bendrus planus, numatytus TSRS KGB ir VRM sakymais, 

atsižvelgiant  platų bendrų agent rinių-operatyvinių priemonių vykdymą, laikinų tardymo-

operatyvinių grupių steigimą, darbinių susitikimų miestų ir rajonų lygmenyje organizavimą. 

3. Nuo 1990 m. sausio organizuoti bendras TSRS KGB ir VRM vadovų bei 

operatyvinių darbuotojų išvykas  sudėtingiausios operatyvinės padėties regionus konkrečioms 

tardymo-operatyvinėms priemonėms realizuoti ir praktinei pagalbai teikti. 

4. Š.m. spal  surengti darbinius susitikimus centre ir vietose bendrų priemonių eksporto-

importo krovinių grobimų, susijusių su narkotikais ir kontrabanda nusikaltimų išaiškinimui, 
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ypatingų vykių išlaisvinti. Parengti papildomas priemones teroristams, diversantams ir 

ekstremistams nustatyti Maskvos krypties keleivių sraute, operatyviam masiniam užsienio 

piliečių pervežimui užtikrinti. 

5. 1990 m. I ketvirtyje teikti TSRS KGB ir VRM vadovybei si lymus sąveikai stiprinant 

socialistin  teisingumą stiprinti, vidaus reikalų organų asmeninės sudėties saugumui užtikrinti, 

operatyvinės informacijos apsaugos režimo priemonėms stiprinti. 

6. Š.m. lapkrit  parengti bendrą bazin  dokumentą apie valstybinio saugumo ir vidaus 

reikalų organų sąveikos tvarką masinių antisocialistinių ir kitų jėgų, nacionalistinių ir 

chuliganiškų elementų išpuolių atvejais. 

7. Aptarti bendradarbiavimo klausimus plėtojant specialių priemonių, kriminalistinės 

technikos, naujausių ginkluotės r šių naudojimą kovoje su nusikalstamumu, pagalbos teikimo 

atliekant sudėtingus ekspertinius tyrimus. 

8.  Teikti si lymus dėl vidaus reikalų organų ryšio kanalų ir techninių priemonių 

apsaugos stiprinimo, operatyvaus ir vyriausybinio ryšio telefonų su numerio atpažinimo funkcija 

VRM padaliniuose rengimo. Aptarti klausimus dėl bendro kosminio ryšio priemonių, radijo 

relejinių, troposferinių radijo linijų panaudojimo, naujų radijo stočių r šių k rimo. 

9. Čekistų ir tarnybinio parengimo, vadovaujančios ir operatyvinės sudėties 

kvalifikacijos kėlimo planuose numatyti bendrų užsiėmimų, dalykinių žaidimų, treniruočių ir 

stovyklų rengimą… 

10.  Sistemingai per masinio informavimo priemones nušviesti valstybinio saugumo ir 

vidaus reikalų organų veiklą vykdant TSRS AT 1989 m. rugpj čio 4 d. nutarimą…į 

Ant šio dokumento – LTSR vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo P.Liuberto 1989 

m. spalio 10 d. rezoliucija: „Surinkti suinteresuotų tarnybų pasi lymus, suderinti vykdymo 

priemones, aptarti komisijojeį. 

Jau po dviejų savaičių Lietuvos VRM Organizacinis inspekcinis skyrius gavo VRM 

tarnybų vadovų si lymus dėl bendradarbiavimo su LTSR KGB organais gerinimo. Tačiau tik 

1989 m. gruodžio 7 d. P.Liubertas pasirašė bendrus Lietuvos VRM si lymus  „Priemonių 

stiprinant Lietuvos TSR VRM ir KGB organų bendradarbiavimą kovoje su nusikalstamumu 

planąį: 

1. 1990 m. I ketvirt  surengti Lietuvos TSR VRM ir KGB darbuotojų, operatyviai 

aptarnaujančių liaudies kio šakas, darbin  susitikimą keitimosi operatyvine informacija apie 

kyšininkavimo, grobstymų, kontrabandos, valiutinių operacijų pažeidimo ir kitus teisės 

pažeidimus principams nustatyti. 
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2. Iki 1990 m. vasario 1 d. parengti bendrų priemonių kovojant su pinigų padirbinėjimu 

ir kitais sunkiais nusikaltimais ekonomikos sferoje planą. 

3. Iki 1990 m. parengti bendras priemones užkardant ir išaiškinant spekuliacinius ir 

valiutinius asmenų, palaikančių ryšius su užsienio piliečiais arba „Inturistoį sistemos 

darbuotojais, sandėrius, taip pat keičiantis operatyvine informacija apie stambius kyšininkus, 

spekuliantus, veikiančius kooperacijos sferoje. 

4. 1990 m. I ketvirt  surengti darbin  susitikimą dėl praktinės pagalbos Lazdijų muitinės 

punktui teikimo… 

5. Per 1990 m. pirmą pusmet  atlikti prarasto, pagrobto ir rasto šaunamojo graižtvinio 

ginklo operatyvinės skaitos patikrinimą… 

6. 1990 m. vasar  surengti darbin  susitikimą dėl sąveikos naudojant specialiąją techniką 

ir naujausias ginkluotės r šis kovoje su nusikalstamumu. Pagal kiekvieną konkrečią bylą kurti 

bendras operatyvines tardymo grupes realizuojant sudėtingas operatyvines medžiagas pagal KP, 

6 skyriaus, KSNG linijas, taip pat teikiant praktinę pagalbą periferiniams miestų ir rajonų su 

sudėtinga operatyvine situacija aparatams. 

7. 1990 m. III ketvirt  si lyti bendrai LTSR KGB ir LTSR VRM kolegijai išnagrinėti 

klausimą dėl priemonių gerinant sąveiką kovoje su nusikalstamumu, stiprinant socialistin  

teisingumą, užtikrinant vidaus reikalų organų asmeninės sudėties saugumą, stiprinant 

operatyvinės informacijos apsaugą. 

8. Numatyti parengimo planuose 1990 metams bendrų užsiėmimų rengimą… Numatyti 

bendrus mokslinio tyrimo darbus dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu, TSRS ir užsienio 

šalių teisėsaugos organų patirties užkardant nusikalstamų formuočių veiklą apibendrinimą. 

9. 1989 m. gruod  surengti darbinius susitikimus bendrų priemonių gerinant eksporto-

importo krovinių grobstymo bei nusikaltimų, susijusių su narkotikais ir kontrabanda Klaipėdos 

j rų uoste ir Klaipėdos-Mukrano perkėloje, išaiškinimą, klausimais. 

10. 1989 m. gruod  surengti bendrus mokymus užkardant oro laivų užgrobimus ir 

išlaisvinant kaitus („Nabatį,- liet. „Varpas“). 

11. vykdyti slopinimo apsaugos priemones VRM ryšio kabelio tinkle, esančiame už 

kontroliuojamos zonos ribų. 

12. rengti operatyvaus ir vyriausybinio ryšio telefonus su numerio atpažinimo funkcija 

VRM 6-me padalinyje. 

13. Sistemingai per masinio informavimo priemones nušviesti valstybinio saugumo ir 

vidaus reikalų organų veiklą vykdant TSRS AT 1989 m. rugpj čio 4 d. nutarimą. Reguliariai 
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rengti „apvalius stalusį, spaudos konferencijas ir brifingus kovos su organizuotu 

nusikalstamumu klausimais…49
 

 

Centro brukami respublikoms vair s planai 1989 metais dar buvo vykdomi. Tai liudija 

kad ir tokie dokumentai, kurie buvo siunčiami TSRS VRM: 

 

Slaptai 

Egz. Nr.2 

TSRS VRM Organizacinei inspekcinei valdybai 

1989.05.06 Nr.12/28s 

 

Siunčiame pažymą apie plano suteikiant praktinę pagalbą Pabaltijo respublikų VRM 

stiprinant kadrų idėjin -politin  auklėjimą bei užkardant grupinius viešosios tvarkos pažeidimus 

nacionalistiniu pagrindu. 

 

Lietuvos TSR Organizacinio inspekcinio 

skyriaus viršininkas 

vidaus tarnybos majoras                                                             N.Rogozianskis 

 

PAŽYMA 

 

Ministerijos aparato tarnybos, respublikos vidaus reikalų organai kartu su politiniu 

aparatu vykdė organizacinių ir praktinių priemonių vykdant 1988 m. sausio 11 d. „Pagalbos 

suteikimo Pabaltijo respublikų VRM planąį (pateiktas 18-20  psl.- aut.) Nr.21/4-41s kompleksą: 

Politinis aparatas kartu su šakinėmis tarnybomis pilnai vykdė punktus 1.1., 1.2., 1.5., 

1.7.; punktai 1.3., 1.8. yra vykdymo stadijoje. 

Kadrų aparatas – remiantis p. 2.8.1. teikė TSRS Švietimo ministerijai prašymą leisti 

išimties tvarka 1988-1992 metais komplektuoti TSRS VRM Minsko aukštosios milicijos 

mokyklos Vilniaus fakultetą ir TSRS VRM Kauno vidurinę specialiąją milicijos mokyklą 

pagrindinės tautybės šaukiamojo amžiaus asmenimis, kasmet po 30 ir 20 žmonių; 

– dėl p. 2.8.2. TSRS VRM Mokymo staigų valdyba patenkino m sų teikimą leisti 

laikyti gimtosios kalbos ir literat ros stojamuosius egzaminus (raštu) Vilniaus fakultete lietuvių 

kalba, o taip pat rengti atskirą konkursą per stojamuosius egzaminus pagrindinės tautybės 

atstovams; 
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– dėl p. 2.10. suteikta pagalba gerinant mokymo staigų mokslo-pedagoginių kadrų 

rengimą. Respublikos VRM kadrų skyrius atrinko ir nusiuntė mokytis  TSRS VRM Akademijos 

adjunkt rą 5 darbuotojus (pagal planą – 4); 

– dėl p. 4.1. TSRS VRM 1989.03.23 sakymu Nr.060 kriminalinės paieškos ir 

ekspertiniams-kriminalistiniams padaliniams papildomai skirta atitinkamai 24 ir 5 vienetai; 

– dėl p. 4.3. TSRS VRM 1988.10.13 sakymu Lietuvos TSR miestų ir rajonų vidaus 

reikalų organų padaliniams papildomai skirta 10 etatinių vienetų…į50
 

. . . 

 

VRM kolegijų kronika: 
 

1989 m. gegužės 23 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.5 KM. 

Šioje kolegijoje buvo atleistas iš pareigų Klaipėdos m. VRV viršininkas E.Paskaris, kuris 

tapo TSRS VRM Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto viršininkų. Klaipėdos 

milicijos vadu buvo paskirtas buvęs E.Paskario pavaduotojas Vaclovas Narmontas. 

Buvęs Kauno m. Panemunės VRS viršininkas Olegas Mažuika paskirtas Kauno m. VRV 

6-ojo skyriaus viršininku. 

 

1989 m. birželio 27 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.6 KM. 

Milicijos papulkininkis Liutauras Vasiliauskas paskirtas VRM Profilaktikos tarnybos 

valdybos viršininku (VRM 1989.07.05 sakymas Nr.84TE). 

Milicijos papulkininkis Vytautas Leipus paskirtas VRM Kriminalinės policijos valdybos 

viršininko pavaduotoju. 

Kolegija patvirtino ministro sakymą dėl YPMB nuostatų.; 

Išklausiusi atitinkamą informaciją, kolegija pažymėjo, kad materialinė bei finansinė 

vidaus reikalų organų padėtis yra sunki ir pareigojo visus VRM padalinius taupyti, neleisti 

„materialinių resursų pereikvojimoį. 

 

1989 m. liepos 25 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.7 KM. 

 

Vidaus tarnybos papulkininkis Arvydas Svetulevičius paskirtas LTSR VRM Pataisos 

reikalų valdybos viršininku. Jo pavaduotoju tapo vidaus tarnybos majoras Jonas Blaževičius.  

 

1989 m. rugpj čio 29 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.8 KM. 
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Milicijos pulkininkas Česlovas Kazimieras Blažys paskirtas VRM PTV viršininko 

pavaduotoju.
51

 

. . . 
 

 

1989-siais, aštrėjant politinei situacijai respublikoje, kai mažiausios kibirkštėlės b tų 

pakakę siliepsnoti rimtoms visuomeninėms aistroms, vis dažniau dalyvaujančių politiniuose 

žaidimuose šalių buvo rengiamos didesnės ar mažesnės provokacijos. Tačiau kartais tokias 

provokacijas surengdavo tiesiog neatsakingi, nesąžiningi žmonės, tarp jų ir vidaus reikalų organų 

darbuotojai. Štai viena panašių istorijų, tais metais sukėlusi nemenką triukšmą. Kaip vėliau 

paaiškėjo – audrą stiklinėje… 

1989 m. birželio 20 d. Grigiškėse, ant skelbimų lentos prie „Pavasarioį parduotuvės 

atsirado du provokacinio pob džio lapeliai. 

Vienas, pasirašytas „Vienybė – Jedinstvo – Jednoscį, skelbė susib rusiems žmonėms, jog 

A.Brazauskas – ne tas žmogus, kuris turėtų vadovauti Lietuvai, nes jis esą netarnauja paprastam 

žmogui. 

Kitame, pasirašytame „Liga svobodnoj Litvyį (įLaisvosios Lietuvos lygaį,- nepainioti su 

A.Terlecko „Lietuvos laisvės lygaį), grigiškiečiai buvo spėjami, kad birželio 24-28 dienomis 

visoje Lietuvoje bus vykdomas „tautų valymasį ir visi „okupantai, budeliai ir žudikaiį, kurie 

nenori savo krauju aplaistyti Lietuvos, turi „gr žti namoį. Kitaip, anot lapelio autorių, 

„t kstančiui iš jų b sią blogaiį. 

Apylinkės inspektorius Jonas Girdenis nedelsdamas pranešė apie lapelius Trakų rajono 

VRS viršininkui, informavęs, jog iš dviejų kaušusių piliečių sužinojo, esą tie matę du vyriškius, 

klijavusius provokacinius lapelius, po to nežinoma kryptimi išvykusių baltais „žiguliaisį. Tą 

pačią dieną lapeliai buvo pateikti Trakų VRS. Kitą dieną apylinkės inspektorius viršininko 

nurodymu pristatė lapelius  VRM, kur be jokios panikos buvo padarytos jų kserokopijos, o 

budriajam „aniskinuiį liepta gr žti namo su originalais. Tačiau sižeidęs dėl ne vertintų pastangų 

inspektorius, kaip pats tvirtino, išėjęs iš VRM pastato, suplėšė ir išmetė nelemtus atsišaukimus, 

nes pamanė, jos jų niekam neprireiks. Pasirodo, be reikalo, nes tą pat  vakarą „Atgimimo 

bangojeį Virgilijus Čepaitis parodė t kstančiams ži rovų kažkok  popieriuką ir pranešė, kad 

visoje Lietuvoje platinami provokaciniai atsišaukimai, kuriuose grasinama susidoroti su 

žmonėmis ir jis, V.Čepaitis, tikisi, kad kompetentingi organai bent kartą pagaliau išaiškins šių 

lapelių autorius. Ir netgi nustatė terminą: iki kitos „Atgimimo bangosį laidos. VRM ėmėsi darbo, 
                                                
51

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas 105, apyrašas 1, byla 256 



 118 

nes lapelių iš Grigiškių ir V.Čepaičio parodyto lapelio, rasto Vilniuje, vieno piliečio pašto 

dėžutėje, tekstai buvo identiški. Buvo sudaryta operatyvinė grupė iš labiausiai patyrusių VRM ir 

prokurat ros darbuotojų, tuoj pat iškelta baudžiamoji byla dėl nacionalinės nesantaikos 

kurstymo. 

Tačiau operatyvinei grupei nei ką nors žinančių, nei ką nors mačiusių nustatyti nepavyko. 

Pakviestas (b tent pakviestas, o ne iškviestas)  prokurat rą A.Terleckas kategoriškai paneigė 

tur s ką nors bendra su lapelius pasirašiusia paslaptingąja Lyga. Buvo sušauktas pasitarimas, 

išsakyta versija, kad Lietuvoje susik rė niekam nežinoma teroristinė organizacija. Tačiau visus 

pribloškė kita versija, iškelta vieno iš pasitarimo dalyvių: ar tik tai nebus paties apylinkės 

inspektoriaus J.Girdenio darbas? Versija pasitvirtino. Patikrinus paaiškėjo, kad visi lapeliai 

atspausdinti J.Girdenio rašomąja mašinėle, kuri po to kažkieno buvo sugadinta, o radęs pašto 

dėžutėje lapel  vilnietis – J.Girdenio laiptinės kaimynas. Tai ir buvo tas lapelis, kur  J.Girdenis 

neva suplėšė išėjęs iš Vidaus reikalų ministerijos. Nieko dar ne tariantis J.Girdenis, už parodytą 

budrumą jau perkeltas  sostinės Lenino rajono VRS (dabar – 1-asis policijos komisariatas) 

kriminalinės paieškos inspektoriumi, buvo iškviestas  prokurat rą. Ten J.Girdenis ilgai sekė 

savo pasakas, negalėdamas suprasti, kodėl taip šypsosi prokurat ros tardytojas. Tik vėliau, jau 

pasirašęs duotus parodymus, budrusis pareig nas „skiloį. Pasirodo, J.Girdenis paprasčiausiai 

norėjo pakišti kiaulę „kibusiam prie joį Trakų VRS viršininkui, kuris turėjo b ti nubaustas 

neradęs lapelių autoriaus, o pats apylinkės inspektorius turėjo b ti paskatintas. Jo žodžiais, jokios 

nesantaikos kurstyti jis neketinęs, norėjęs tik … pajuokauti. Prokurat ra bylą nutraukė, tačiau 

VRM juokų nesuprato ir atleido inspektorių iš darbo. domiausia, kad praėjus metams J.Girdenis 

ėmė bombarduoti vairias instancijas prašymais „atstatyti teisybęį ir grąžinti j   darbą. Bet tai, 

suprantama, nepadėjo…52
 

Provokacijų b ta ir kitokių. Vienai iš jų milicija turėjo skirti taip pat nemažai dėmesio, 

Vidaus reikalų ministerijoje 1989 m. rugpj čio 31 d. netgi buvo pasirašytas sakymas Nr.187 

„Dėl ypatingo vykio Vilniuje 1989 m. rugpj čio 2 d. nakt į. Kas gi tada atsitiko? 

Jaunesnei skaitytojų kartai reikėtų priminti, jog rugpj čio 2-oji TSRS buvo minima (o 

Rusijoje minima ir dabar) kaip Oro desanto kariuomenės suk rimo diena. Pagal nežinia kada ir 

kur gimusią tradiciją, tądien didžioji dauguma tarnavusiųjų oro desante išeidavo  miesto gatves, 

triukšmavo, maudėsi fontanuose, be saiko gėrė ir, savaime suprantama, ieškodavo progų 

pademonstruoti žmonėms gytus desante sugebėjimus, paprasčiausiai – pasimušti. 
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„Desant raį minėjo savo dieną ir 1989 m. rugpj čio 2-ąją (beje, paskutin  kartą 

Lietuvoje). Tačiau viskas vyko ne pagal eksdesantininkų scenarijų: pasirodžiusius Katedros 

aikštėje vaikinus žydrosiomis beretėmis pasitiko ne mažiau karingai nusiteikę „dušmanaiį, t.y. 

privat s taksistai. Kilus muštynėms paaiškėjo, kad pastarųjų yra daug daugiau nei patraukusių 

Katedros link desantininkų, tad buvusiems kariams, neblogai gavusiems „  kaulusį, teko kam kur 

gelbėtis nuo taksistų. 

Tuometinė Lietuvos spauda, ypač Sąj džio, išp tė š  vyk , pateikdama j  kaip „tarybinės 

kariaunosį bandymą susidoroti su paprastais Lietuvos piliečiais. Ir tik vėliau, kruopščiai ištyrus  

aplinkybes, paaiškėjo, kad tą dieną buvo vykdyta kažkieno gudriai sumanyta provokacija: 

nenustatyti jaunuoliai, pasirodo, nuolat lakstė tarp besilinksminančių Černiachovskio (dabar 

Savivaldybės) aikštėje desantininkų ir laukiančių klientų Katedros aikštėje taksistų. Pirmieji 

buvo „geranoriškaiį perspėjami neiti  Katedros pusę, nes ten jų laukia „dušmanaiį su 

visrakčiais, o antriesiems, vikriai nubėgus, buvo si loma slėptis, nes link jų traukia karingai 

nusiteikę desantininkai. Apskaičiuota buvo tiksliai: nei vienų, nei kitų vyriškos ambicijos 

pasitraukti neleido, o provokatorių tikslas dar labiau nuteikti žmones prieš kariškius buvo 

pasiektas… 

. . . 

1989-ieji tapo l žio metais ir tokiu svarbiu aspektu, kaip lietuvių kalbos vartojimas 

valstybinėse institucijose, tarp jų ir vidaus reikalų sistemoje. 

 

„Ministerijos valdybų, skyrių, respublikos vidaus reikalų organų viršininkams 

Orginspekciniam skyriui 

 

Vykdydami Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 m. vasario 10 d. nutarimą Nr.37 „Dėl 

priemonių Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimui užtikrintiį, siunčiame Vyriausiosios 

archyvų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nurodymus „Dėl Lietuvos TSR 

valstybinės kalbos vartojimo raštvedybojeį ir prašome vadovautis darbe. 

Priedas: 4 lapai. 

 

Sekretoriato viršininkė 

vidaus tarnybos papulkininkė                                              H.Straževičienėį53
 

 

Nėra paslaptis, kad praktiškai visa raštvedyba LTSR ministerijose, kitose staigose buvo 

tvarkoma rusų kalba. Iš dalies tai paaiškinama susirašinėjimo su sąjunginėmis, kitų respublikų 
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institucijomis b tinybe. Iš tikrųjų, VRM gaunamų iš TSRS Vidaus reikalų ministerijos 

dokumentų, raštų srautai buvo labai dideli, tačiau neretai ir viduje, pačioje Lietuvos TSR VRM 

valdininkai vartojo tik rusų kalbą. Tai buvo tam tikras nonsensas tiek moraliniu, tautiniu, tiek 

praktiniu poži riu, nes dauguma vidaus reikalų sistemos darbuotojų vis dėlto buvo „pagrindinės 

tautybės atstovaiį, baigę lietuviškąsias mokyklas, todėl jiems biurokratinės rusų kalbos 

„ kandimasį kartais sukeldavo nemažų keblumų. Todėl pasirengimas pereiti prie lietuvių kalbos 

buvo sutiktas tikrai džiaugsmingai, nors dėl objektyvių, dažniausiai materialinių bei finansinių  

aplinkybių, realiai tai pavyko tik antroje 1990 metų pusėje: 

„Pagal Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 m. vasario 20 d. nutarimą Nr.37 „Dėl 

priemonių Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimui užtikrintiį VRM kio skyrius 1989.08.16 

laišku Nr.8/5-246 kreipėsi  Ministrų Tarybą prašydamas išskirti iš rinkos fondo 200 mašinėlių 

lietuvišku šriftu – išskirta tik 20. Taip pat prašėme papildomai skirti 5 tonas popieriaus – 

atsakymo dar negavome. 

 

Skyriaus viršininko pavaduotojas                                               L.Džervusį 

 

 O 1989 m. lapkričio mėnes  VRM Sekretoriato viršininkė Helena Straževičien  rašė: 

 

„Lietuvos TSR VRM Orginspektorinio skyriaus viršininkui 
Vidaus tarnybos papulkininkiui 

N.Rogozianskiui 

 

 

Lietuvos TSR VRM sekretoriatas, vykdydamas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 

prezidiumo 1989 m. sausio 25 d. saką „Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimoį ir 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 m. vasario 20 d. nutarimą Nr.37 „Dėl priemonių Lietuvos 

TSR valstybinės kalbos vartojimui užtikrintiį, atliko neatidėliotinas gyvendinimo priemones. 

 visus respublikos vidaus reikalų organų padalinius buvo išsiųstas oficialus leidinys 

„Lietuvos TSR valstybinė kalbaį, taip pat Lietuvos TSR valstybinio plano komiteto sudarytas 

oficialus leidinys, apibrėžiantis unifikuotos dokumentacijos, organizacinės tvarkomosios 

dokumentacijos sistemas, o taip pat dokumentų forminimo reikalavimus ir formuliarų 

pavyzdžius. 

Š.m. pabaigoje VRM sekretoriatas planuoja respublikos VRO sekretoriatų darbuotojams 

seminarinius užsiėmimus. Jų metu bus sprendžiami lietuvių kalbos raštvedybos vedimo 

probleminiai klausimai. 
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Reikia sutikti, kad ne visos m sų ministerijos aparato tarnybos siekia vartoti savo darbe 

valstybinę kalbą. Antai 1989 m. II-III ketvirtyje LTSR VRM sekretoriato kodifikacijoje yra 

registruoti 233 sakymai. Iš jų 190 rašyta rusų kalba, 43 – lietuvių. Procentais rusų kalba – 80 

proc., lietuvių – 20 proc. 

Per tą pat  laikotarp  iš TSRS VRM vykdymui gauti 168 sakymai. Užtikrinant minėtų 

normatyvinių dokumentų vykdymą vietose, vadovaujantis Lietuvos TSR ATP saku, b tina 

LTSR VRM organizuoti profesionalių vertėjų grupę. Ji privalėtų versti  lietuvių kalbą gaunamus 

iš TSRS VRM normatyvinius dokumentus. Tuo pačiu minėta grupė galėtų teikti VRM 

darbuotojams lingvistinę konsultacijąį. 

Remdamasis šiuo raštu  1989 m. lapkričio 27 d. vidaus reikalų ministras M.Misiukonis 

kreipėsi  Lietuvos TSR Ministrų Tarybą: 

„Vykdydama Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 1989 m. sausio 25 d. 

sako „Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimoį ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 

m. vasario 20 d. nutarimo Nr.37 „Dėl priemonių Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimui 

užtikrintiį reikalavimus, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija ėmėsi visų priemonių… 

Nors didžioji dauguma ministerijos aparato darbuotojų moka lietuvių kalbą, tačiau 

kasdieninėje veikloje valstybinė kalba ne visados vartojama. Viena iš priežasčių yra ta, jog nuo 

šių metų balandžio iki spalio mėnesio iš sąjunginės ministerijos gauta net 168 sakymai rusų 

kalba. Tam, kad b tų užtikrintas šių ir daugelio kitų svarbių dokumentų savalaikis vertimas ir 

lingvistinė kult ra, b tina rasti papildomų etatinių vienetų ir lėšų profesionalių vertėjų grupei 

išlaikyti. Kadangi ministerijos etatai ir lėšos griežtai ribotos, prašome Ministrų Tarybą šiam 

tikslui vienerių metų laikotarpiui papildomai skirti iš respublikinio biudžeto 30 t kstančių rublių 

5 etatinių vertėjų išlaikymui. 

Be to, b tina artimiausiu laiku paruošti teisės terminų žodyną lietuvių kalbaį.54
 

Jau pačioje 1989 m. pabaigoje vienas po kito gimė du sakymai: 1989.12.05 Nr.276 „Dėl 

komisijos sudarymo ryšium su perėjimu  valstybinę kalbąį ir 1989.12.18 Nr.297 „Dėl 

papildomų priemonių valstybinės kalbos vartojimui užtikrintiį. Kas jau kas, bet iš tos kalbos, 

kuria buvo parašyti patys sakymai, tikrai reikėjo kuo skubiau pereiti prie normalios valstybinės 

kalbos. Deja, ir dabar, 2004-siais, kai kurių policijos pareig nų rengiami dokumentai verčia ilgai 

sukti galvą, kokia gi kalba tai parašyta…  

. . . 
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VRM kolegijų kronika: 
 

 

1989 m. spalio 24 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.10 KM. 

 

Milicijos papulkininkiai E.Staponkus, J.Mazurka ir J.Kandzežauskas paskirti 

(atitinkamai) Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus vidaus reikalų valdybų viršininkų pavaduotojais – 

tardymo skyrių viršininkais. 

Milicijos majoras V.Rakickas atleistas iš YPMB vado pareigų. 

 

1989 m. lapkričio 10 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.11 KM 

 

V.Leipus atleistas iš LTSR VRM KPV viršininko pavaduotojo pareigų dėl jo išrinkimo 

LKP Raseinių rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi. 

 

1989 m. gruodžio 26 d. VRM kolegija. Protokolas Nr.12 KM 

 

 Milicijos papulkininkis P.Berezuckis paskirtas VRM Kriminalinės policijos valdybos 

viršininko pavaduotoju (vietoj V.Leipaus). 

. . . 

 

1989-uosius buvęs vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis apibudina kaip vairių 

naujų idėjų subrandinimo metus: 

„Po uždarų diskusijų apie vidaus reikalų sistemos depolitizavimą, jos pertvarkymą ši 

idėja pasiekė VRM padalinius, pasiekė „žemęį, spaudoje pasirodė publikacijos šia tema. Beje, 

tuomet pati sistema jau tapo daug atviresnė visuomenei. Pavyzdžiui, mes išslaptinome visą 

statistiką, ko niekados nebūdavo tarybiniais laikaisį. 

 

Visuomenei, ypač po skaudžių „bananų baliausį pamokų, tikrai r pėjo, kokia bus 

respublikos vidaus reikalų sistema, kieno pusėje, ką gins – tarybinę imperiją ar Lietuvos 

žmones? 

1989 m. spalio 4 d. Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba, Ministrų Taryba ir Vidaus 

reikalų ministerija gavo Lietuvos persitvarkymo sąj džio Vilniaus tarybos raštą „Milicijai – 

visuomenės pasitikėjimą ir paramąį, gerai atspindint  didesnės Lietuvos visuomenės dalies 

nuotaikas. Jame rašoma: 

„… Jau kai ką nuveikėme kelyje  teisinę valstybę. Bet netgi tobula statymų sistema 

negarantuoja teisingumo ir teisėtvarkos. Reikia, kad statymų b tų laikomasi. Deja, 

nusikalstamumas pastoviai auga. Tai rodo, kad dabartinė milicija nepajėgi atlikti jai pavestos 
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misijos. Vyriausybė jau susir pino šiuo klausimu. Tačiau jos nutarimuose numatytos priemonės 

yra tik kosmetinio pob džio ir tikrai neišspręs iškilusios problemos. Sistemingai kovai su 

nusikalstamumu privalu sukurti naujo tipo miliciją, kuri neturės paslapčių nuo visuomenės ir kuri 

kovos už m sų saugumą. Tokią miliciją pavyks sukurti tik iš esmės pakėlus šiuo metu tikrai 

žemą milicininko profesijos prestižą, kai kiekvienas netgi žemiausios grandies milicininkas, bus 

aukštos erudicijos ir moralės asmenybė, kai savo darbe galės naudotis naujausiais technikos 

pasiekimais, kai už jo tri są bus tinkamai atlyginama, kai jaus, kad jo darbą gerbia ir vertina 

visuomenė. 

Neabejojama, kad naujo tipo milicijos k rimas – ilgas ir sudėtingas procesas. Todėl reikia 

kuo greičiau j  pradėti. O spręsti reikia iškart daug problemų: 

- pervesti visus milicijos organus Respublikos kompetencijon ir padaryti juos pavaldžiais 

tik atitinkamoms Liaudies deputatų taryboms; 

- miestų ir rajonų milicijos padaliniams leisti savarankiškai spręsti teisėsaugos 

problemas. Formuojant Respublikos biudžetą vietinėms Liaudies deputatų taryboms numatyti 

teisėsaugos organams skirtas lėšas, paliekant teisę savarankiškai spręsti, kaip jas panaudoti; 

- atleisti nuo karo prievolės asmenis, besimokančius visų grandžių milicijos mokyklose ir 

po jų baigimo dirbančius milicijos sistemoje; 

- pagerinti milicijos padalinių technin  apr pinimą, kuris atitiktų šiuolaikinius 

reikalavimus; skirstant reikiamą susisiekimo priemonių kiek , atnaujinant pasenusią ryšių 

sistemą, apr pinant naujausiomis ekspertizės priemonėmis, toliau plečiant pradėtą vystyti 

kompiuterizuotą informacijos gavimo sistemą bei jos duomenų banką ir t.t.; 

- apr pinti miliciją tinkamomis patalpomis; 

- priimti statymą, saugojant  milicijos darbuotojus nuo nusikaltėlių smurto; 

- paruošti naują milicijos darbuotojų rengimo sistemą, užtikrinančią absolventų 

profesionalumą. Juos auklėti bendražmogiškų vertybių dvasia. Pasiekti, kad artimiausiu metu 

kiekvienas milicijos darbuotojas mokėtų lietuvių kalbą; 

- sukurti kvalifikacijos kėlimo sistemą, kuri suteiktų galimybę milicijos darbuotojams, 

pradedant nuo žemesnės grandies, kilti tarnybinės karjeros laiptais. Sudaryti sąlygas 

kvalifikacijai kelti užsienyje; 

- kovojant su tarptautin  mastą gaunančiu nusikalstamumu, vystyti bendradarbiavimą su 

Interpolu; 

- masinių grobstymų, spekuliacijos, alkoholizmo ir kitų panašių socialinių negerovių, 

pagimdytų pseudosocializmo, išgyvendinimui naudoti ne policines, o ekonomines priemones.  
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Mes sitikinę, kad tik iš esmės pakeitus milicijos darbą, užtikrinus visuomenės 

pasitikėjimą ir paramą, bus manoma sėkmingai kovoti su nusikalstamumu. Todėl kreipiamės  

Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, Lietuvos TSR Ministrų Tarybą ir Lietuvos TSR Vidaus 

reikalų ministeriją prašydami operatyviai išspręsti išvardytas problemas. Kartu visus, kas nori, 

kad Lietuvoje klestėtų teisėtumas, kviečiame pasi lymais bei konkrečiais darbais prisidėti prie 

naujos teisėsaugos sistemos k rimoį.55
 

Ne tik Sąj džiui arba kitoms progresyvioms Lietuvos jėgoms, bet ir aukščiausiajai TSRS 

valdžiai buvo visiškai aišku, kad milicijos teisinė padėtis, statusas visuomenėje, autoritetas, jos 

socialinės garantijos, materialinis-techninis apr pinimas nebeatitinka laikmečio reikalavimus ir 

pačioje artimiausioje ateityje gresia sunkiomis pasekmėmis. 

1989 m. rugsėjo 26 d. TSRS VRM adresavo visų TSRS administracinių vienetų vidaus 

reikalų ministrams ir valdybų viršininkams raštą apie parengtą TSRS VRM sakymo „Dėl 

priemonių vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1989 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr.417į projektą. 

Nutarimo Nr.417 pavadinimas skambėjo taip: „Dėl vidaus reikalų organų eilinės ir 

jaunesniosios vadovaujančios sudėties materialinio apr pinimo gerinimoį. 

Nevardijant visų nutarimo punktų, galima pažymėti, kad valdžia, suskubusi r pintis savo, 

kaip atrodė, patikima atrama, vis dėlto nesugebėjo, o gal tiesiog negalėjo realiai, apčiuopiamai 

pagerinti milicijos apr pinimą. 

Pirmiausia, TSRS VRM pasi lė regioniniams padaliniams bazinę atlyginimų eiliniams ir 

seržantams lentelę ir leido savarankiškai spręsti milicininkų apr pinimo gerinimo klausimus. 

 Projekto 3.1. p. suteikė vidaus reikalų organų vadovams teisę „nustatyti ir keisti (kelti 

arba mažinti) eilinės ir jaunesniosios vadovaujančios sudėties asmenų, esančių šio organo 

etatuose,  atlygius minimalaus ir maksimalaus dydžių, numatytų pagal pareigas ir atitinkamus 

tarnybos metus, rėmuose, o taip pat patvirtinto darbo užmokesčio fondo rėmuose, priklausomai 

nuo darbuotojo profesinio lygio, jo tarnybinių pareigų vykdymo, darbo apimties, pob džio bei 

rezultatų. 

3.2. p. leido „vadovams, nurodytiems šio sakymo 2 p. (t.y. ministrams, kraštų ir sričių 

VRV viršininkams, TSRS VRM 1-os ir 8-os valdybų viršininkams), didinti esamus tarnybinius 

atlygius vidaus reikalų organų vidurinės ir vyresniosios vadovaujančios grandies asmenims, bet 

ne daugiau nei 15 rublių per mėnes , tikslu išlaikyti jų piniginio atlygio santyk  su eilinės ir 

jaunesniosios vadovaujančios sudėties asmenų piniginiu atlygiu. Padidintus nurodyta tvarka 

pareiginius atlygius nustatyti asmenims, sėkmingai vykdantiems tarnybinę pareigą, dirbantiems 

                                                
55

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 6 
 



 125 

svarbiuose kovos su nusikalstamumu ir viešosios tvarkos apsaugos baruose, esant reikalingoms 

lėšoms patvirtinto darbo užmokesčio fondo rėmuoseį. Net ir neb nant finansų specialistu tampa 

aišku, kad „vyresniojiį grandis anaiptol nebuvo linkusi leisti „jaunesniajaiį bent kiek priartėti 

prie savęs,– pyragėlio dalybose turėjo pirmauti pulkininkai ir majorai, o ne seržantai ir viršilos. 

O fondai, kaip žinoma, ne guminiai: atseikėjus „žvaigždutėmsį, „juostelėmsį likdavo tik 

trupinėliai.  

Antai minėto TSRS VRM sakymo 5 p. skelbė: „Kas mėnes  mokėti eilinės ir 

jaunesniosios vadovaujančios grandies asmenims, kuriems yra suteikti kvalifikaciniai laipsniai, 

tokio dydžio pinigines priemokas: už laipsn  „2 klasės specialistasį – 5 rublius, „1 klasės 

specialistasį – 10 rublių, „1 klasės specialistas-mokytojasį – 15 rubliųį. Suprantama, net ir tokie, 

berods, mikroskopiniai priedai Sąjungos mastu sudarė milžiniškas lėšas, kurių TSRS VRM 

paprasčiausiai neturėjo. Matyt, dėl to centrinė valdžia „nusiplovė rankasį, to paties sakymo 7 p. 

pažymėjusi: „Priemonių vedant naujus padalinių, išlaikomų vietinių biudžetų, o taip pat monių, 

staigų ir organizacijų sąskaita, eilinės ir jaunesniosios sudėties atlygius finansavimo klausimai 

sprendžiami atitinkamai vietos liaudies deputatų tarybose bei nurodytose monėse, staigose ir 

organizacijoseį. 

 š  TSRS vidaus reikalų ministro V.Bakatino pasirašytą opusą Lietuvos TSR vidaus 

reikalų ministro pavaduotojas milicijos papulkininkis P.Liubertas 1989 m. spalio 10 d. atsakė 

teletaipu: 

„  J sų 1989 m. rugsėjo 26 d. Nr.1/4180 pranešame, jog Lietuvos TSR VRM dėl TSRS 

VRM sakymo „Dėl priemonių vykdant TSRS Ministrų Tarybos 1989 m. gegužės 19 d. nutarimą 

Nr.417į projekto pastabų neturi. 

Tačiau manome, jog si lomas milicininkų piniginio išlaikymo padidinimas problemos 

nesprendžia. B tinas toks padidinimas, kad atlyginimas kiek viršytų regiono darbininkų ir 

tarnautojų vidutin  darbo užmokest . Lietuvos TSR tai sudarytų 210-230 rubliųį.56
 

Daugiausia vilčių TSRS teikė naujam Tarybinės milicijos statymo projektui, skubomis 

rengiamam kone visų TSRS teisėsaugos institucijų, tarp jų ir Vidaus reikalų ministerijos 

specialistų. 1989 m. kovo 28 d. TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojas vidaus tarnybos 

generolas leitenantas N.Demidovas išsiuntinėjo respublikinėms ministerijoms tok  raštą: 

 

„TSRS VRM Tarybos nariams 
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Siunčiu Tarybinės milicijos statymo projektą, patobulintą atsižvelgiant  pastabas ir 

pasi lymus, gautus jo aptarimo Tarybos š.m. kovo 1 d. posėdyje. 

 Vidaus reikalų organų asmeninei sudėčiai supažindinti statymo projektas bus 

išspausdintas gegužės mėnes  žurnaluose „Sovetskaja milicijaį, „Vospitanije i pravoporiadokį, 

„Požarnoje deloį. 

Priedas: 40 lapų projektasį.57
 

 

Tačiau šaukštas buvo po pietų: Lietuvos VRM ir aukštesnėse institucijose jau buvo 

subrandinta savojo, Lietuvos milicijos statymo idėja. 

Marijonas Misiukonis: 

„Rengiant Lietuvos milicijos statymą sukaupta nemaža patirtis tvirtinant socialines 

milicijos darbuotojų garantijas, jų teises ir pareigas, kurios iki tol niekur nebuvo aprašytos, 

kalbant apie vadovavimąsi statymais, o ne politiniais motyvais ir t.t.. Nors jau buvo tarybinio 

laikotarpio pabaiga ir daugelis matėme, kas bus toliau, Milicijos statymas buvo reikalingas kaip 

„pereinamasisį dokumentas, kaip gera praktika vėliau rengiant Policijos statymą. Kai aš 

pristačiau šio statymo projektą Aukščiausiojoje Taryboje, niekas, net Sąjūdžio deputatai, 

neprieštaravo jo nuostatoms. Tik, pamenu, tuometinis švietimo ministras nustebo, atseit, ką, 

milicininkai turi gauti didesn  atlyginimą nei mokytojai? Sakau, o kodėl gi ne, juk nepalyginsi jų 

darbo sąlygų, rizikos? Galima sakyti, būtent Milicijos statymas iš dalies tapo būsimojo Lietuvos 

policijos statymo pagrinduį. 

 

Savo monografijoje „Lietuvos policija atk rus nepriklausomybęį, spausdinamoje 

laikraštyje „Sargybaį58, Petras Liubertas ir profesorius Česlovas Mančinskas mini, kad „dar 1989 

metais buvo parengtas LTSR milicijos statymo projektas, kur  Aukščiausiajai Tarybai 1990 m. 

vasario 13 d. pristatė P.Liubertas. Priėmus pirmuoju skaitymu buvo nutarta paskelbti projektą 

spaudoje visuomenei apsvarstytiį. 

Iš tikrųjų šis projektas pirmą kartą pasirodė VRM savaitraštyje „Liaudies sargybojeį 

1990-ųjų sausio mėn. ir iškart sulaukė gyvos diskusijos. 

Milicijos statymo projekte pirmą kartą buvo apibrėžtas milicijos juridinis statusas ir 

paskirtis. I skyriaus „Bendrieji nuostataiį 1 str. buvo tvirtinama nuostata, jog „Lietuvos TSR 

milicija yra specialius galiojimus turintis teisėtvarkos organas ir veikia Vidaus reikalų 
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ministerijos sistemoje. Ji tvarkoma sukarintos drausmės pagrindais, kovoja su nusikaltimais ir 

kitais teisės pažeidimais, gina piliečių teises ir teisėtus interesus nuo pavojingų visuomenei 

kėsinimųsiį. 3 str. buvo apibrėžti teisiniai milicijos veiklos pagrindai: „Milicija vadovaujasi 

Lietuvos TSR Konstitucija, šiuo statymu, kitais Lietuvos TSR statymais ir po statyminiais 

aktais, vietinės valstybinės valdžios organų sprendimais, taip pat Lietuvos TSR vidaus reikalų 

ministerijos aktais. 

Neleistina pavesti milicijai atlikti statymų nenumatytas funkcijasį. 

Taip pat pirmąkart buvo suformuluotos tokios svarbios nuostatos, kaip „Milicijos 

pareig nų teisės ir pareigos, pareigų vykdymo garantijosį (IV skyrius) bei „Milicijos šaunamieji 

ginklai, specialiosios priemonės ir jų panaudojimo sąlygosį (V skyrius). Be abejo, iš šio statymo 

buvo daug tikėtasi, tačiau Kovo 11-osios aktas radikaliai pakeitė Lietuvos teisėk ros krypt … 

Marijonas Misiukonis: 

 „1989 m. ruden  Vidaus reikalų ministerijoje susibūrė iniciatyvinė žmonių grupė, kuri 

nusprendė padiskutuoti apie galimą sistemos pertvarką.  ją ėjo tuometiniai VRM, taip pat 

Vilniaus, Kauno, Šiaulių bei Vilniaus rajono vidaus reikalų sistemos vadovai. Kilo mintis, kad 

mums reikia parengti naują Milicijos statymo projektą. Gimė ir kita idėja – atsiriboti nuo 

komunistinės ideologijos, depolitizuoti visą vidaus reikalų sistemąį.59
 

 

Šis žingsnis, atsižvelgiant  tuometines gyvenimo realijas, buvo neišvengiamas: pačiai 

vidaus reikalų sistemai iš tikrųjų grėsė pavojus susiskaldyti (pakako ir „demokratųį, ir senos 

santvarkos apologetų), be to, vis garsiau skambėjo kai kurių politinių avanti ristų noras patiems 

tvarkytis Vidaus reikalų ministerijoje. Apie galimas tokio tvarkymosi pasekmes niekas tuomet  

negalvojo, pergalė atrodė lengva, apipinta rožėmis. 

Taigi, b tent tada VRM padarė prevencin  žingsn , aiškiai apibrėžusi savo poziciją: 

tarnauti tik statymui ir žmogui, neb ti gąsdinimo priemone, užtikrinti visuomenės saugumą ir 

nepriklausyti jokiai politinei organizacijai. B tent tokią nuostatą M.Misiukonis suformulavo ir 

po nepriklausomybės atk rimo, 1990 m. balandžio 24 d. vykusiame vidaus reikalų sistemos 

respublikiniame pasitarime. 

domus toks faktas: Jonavos VRS viršininko pavaduotojas majoras Vasilijus Jaroščenka 

buvo deleguotas  neeilin  XX LKP suvažiavimą, kur balsavo už savarankišką LKP. Tam, kad 

suvoktum šio, regis, nereikšmingo fakto prasmę, reikia žinoti, ką reiškė tais laikais milicijos 

majorui, komunistui, viešai pasisakyti prieš TSKP visagališkumą. Negana to, dar anksčiau,  
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respublikos XIV ataskaitinėje rinkiminėje partinėje konferencijoje, vykusioje 1988-ųjų lapkrit , 

V.Jaroščenka, pasisakęs prieš išsikerojusią „telefoninę teisęį, lankstymąsi prieš partinius 

vadukus, tiesiai šviesiai išrėžė: „Mus kamuoja dvasinė erozija. Ideologams darbo užteks 

šimtmečiamsį.60
  

Tuo metu vidaus reikalų sistemoje buvo daugiau nei 12 000 pareig nų ir tarnautojų, iš jų 

apie 7 000 – milicijos pareig nai. Visa sistema buvo sukarinta ir palyginti neblogai ginkluota 

(b tent šis faktas ir tuomet, ir vėliau vertė vairias politines jėgas laikyti vidaus reikalų sistemą 

itin gardžiu kąsneliu). 1989 m.  karjeros rezervą buvo traukta 519 vidaus reikalų sistemos 

darbuotojų (1988 m.- 440). Iš jų su aukštuoju išsilavinimu – 463 (390), TSKP narių – 378 (330), 

VLKJS narių – 26 (9), nepartinių – 115 (101), besimokančių aukštosiose mokyklose – 45 (41).
61

 

Be to, ši sistema buvo daugianacionalinė, tačiau tautybių atžvilgiu susiskirsčiusi 

netolygiai. Štai Vilniaus mieste net du trečdaliai pareig nų buvo kitataučiai.  

M.Misiukonis prisimena: 

„Kaip išlaikyti darbuotojų vienybę, ką daryti, kad pareigūnai neišsibėgiotų pagal tautin  

ir partin  principą? Šie klausimai mums nedavė ramybės nė vieną dienąį. 

 

Anot M.Misiukonio, atlikus tam tikrus pareig nų nuomonės tyrimus paaiškėjo, kad 

depolitizacijai pritaria apie 80 proc. sistemoje dirbančių komunistų partijos narių, tačiau ir 

penktadalis nepritariančiųjų, tarp kurių buvo ir lietuvių, taip pat kėlė susir pinimą. 1989 m. 

gruod  VRM vyko partijos narių susirinkimas, kuris dauguma balsų priėmė sprendimą dėl 

depolitizacijos. Buvo nuspręsta sustabdyti tolesnę kompartijos veiklą vidaus reikalų sistemoje ir 

kreiptis  LTSR Aukščiausiąją Tarybą, kad artimiausioje sesijoje išspręstų š  klausimą. 1990 m. 

sausio 31 d. AT Prezidiumas paskelbė spaudoje „LTSR politinių partijų statymoį projektą, kurio 

9 str. buvo skelbiama, jog „asmenys, tarnaujantys kariuomenėje, dirbantys vidaus reikalų ir 

valstybės saugumo organizacijose, prokurat ros, valstybinio arbitražo, valstybės kontrolės 

organuose, teismuose, negali b ti politinių partijų nariaisį. 

Nelaukdama statymo priėmimo, 1990 m. vasario 14 d. VRM panaikino savo bei savo 

strukt rinių padalinių kompartijos pirmines organizacijas. Nuo tol Lietuvos milicija nebebuvo 

„priešakiniu ginkluotu partijos b riuį… 

Lietuvos TSR valdžia, LKP pirmasis sekretorius A.Brazauskas pritarė šiam VRM 

žingsniui, palaikė ir kitas idėjas: kurti naują Milicijos statymo projektą, naują Lietuvos milicijos 
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uniformą ir t.t. Tačiau buvo ir Maskva, kurios reakcija  panašias išcentrines nuotaikas buvo 

nedviprasmiška. Nereikia pamiršti, kad formaliai Lietuvos VRM vis dar buvo pavaldi centrui, 

nuo kurio priklausė finansai, ginkluotė, materialinis techninis apr pinimas ir t.t.  Lietuvą 

pl stelėjo vairios komisijos, delegacijos, kurios, nesupratusios respublikoje vykstančių 

negr žtamų procesų, bergždžiai bandė atkalbėti lietuvius nuo „separatistiniųį veiksmų. Netrukus 

M.Misiukonis kartu su Estijos ir Latvijos vidaus reikalų ministrais buvo iškviestas pas 

V.Bakatiną ir ne tik atlaikė TSRS vidaus reikalų ministro spaudimą, bet ir sugebėjo tikinti 

pastarąj , jog sistemos depolitizavimas buvo vienintelis teisingas žingsnis. Bet, M.Misiukonio 

žodžiais, V.Bakatinui nepatiko tas faktas, kad depolitizacijos idėja gimė Lietuvoje, o nebuvo 

pasi lyta iš Maskvos. Esą, dabar tai gali tapti užkratu kitiems. Su pasi lymu laikinai sustabdyti 

Lietuvos VRM sprendimo vykdymą M.Misiukonis taip pat nesutiko, tačiau apie V.Bakatiną 

susidarė neblogą nuomonę, kaip apie žmogų, kuris „tuometinėmis politinėmis sąlygomis ieškojo 

galimybių nekonfliktuoti su mumis, nedaryti mums perdėtai kategoriško spaudimo. Ši mano 

išvada pasitvirtino ir vėliauį. Iš tikrųjų, V.Bakatino liberalumas nemažai pasitarnavo priešpriešos 

tarp Maskvos ir Pabaltijo respublikų VRM mažinimui, padėjo išvengti daugelio pavojingų 

konfliktinių situacijų.62
 

O  istoriją V.Bakatinas ėjo dar vėliau, kai, b damas Federalinės kontržvalgybos 

tarnybos (buvusi KGB) šefu, nustebino visą pasaul  iki tol neregėtu dalyku: padovanojo 

amerikiečiams rengtos jų ambasadoje Maskvoje pasiklausymo aparat ros detalią schemą… 

 

Kaip jau minėjome, Lietuvos milicijos statymo projektas buvo gyvai aptarinėjamas. Kai 

kurios jo nuostatos sulaukė karšto pritarimo, pavyzdžiui, 19 straipsnio 6 punktas: „Milicijos 

pareig nai nustatytąja tvarka sigyja bilietus  visas transporto priemones be eilės, o kai nėra 

bilietų, užtikrinamas jų laipinimasį. Tačiau daugiau buvo kritinių pastabų, ypač dėl socialinių 

garantijų milicijos pareig nams, numatomų pensijų, kompensacijų pareig no ž ties einant 

pareigas atveju ir t.t. 

Tuo metu buvo tikrai aktyviai diskutuojama dėl Lietuvos milicijos statymo projekto, 

galimą pačios milicijos (ar jau policijos) padalijimą  federalinę ir municipalinę. Vienas 

svarbiausių buvo municipalinės milicijos klausimas. Paimti kok  nors amerikietišką ar 

europietišką model , kad ir kok  viliojant , tuo metu buvo ne manoma ir netikslinga: neatitiko nei 

teisinė bazė, nei strukt ros, nei, pagaliau, darbuotojų psichologija. Reikėjo ieškoti savosios 

municipalinės milicijos sampratos. 
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Tuomet atrodė, jog tokia milicija neabejotinai turės daug privalumų: griežtai apibrėžtas 

uždavinių bei kompetencijos ribas, nuolatinę kontrolę iš vietinės savivaldos institucijų pusės, 

lankstesnę etatų ir darbo užmokesčio koregavimo sistemą, aukštesn  apr pinimo technika lyg  ir 

t.t. Nemažiau svarbus buvo galimos sponsorinės paramos milicijai klausimas, tačiau jau tada 

daugelis nerimavo, kokia b tų ta parama ir, svarbiausia, jos reali kaina. 

B ta daug pavyzdžių, kai monių vadovai, suteikę milicijai tam tikrą paramą (transportu, 

kuru, lėšomis ir pan.), imdavo sivaizduoti, kad gali diktuoti milicijai savo sąlygas, tarsi b tų ją 

paprasčiausiai nusipirkę. Štai tuometinis Kaišiadorių VRS viršininko pavaduotojas 

Č.Sakalauskas minėjo atvej , kai vieno kio, paaukojusio milicijai tam tikrą pinigų sumą, 

vadovas piktinosi, kodėl pareig nai jo nurodymu neskuba „patvarkytiį išgėrusių šventės proga 

darbininkų (kam iš karto imtis tokių priemonių, geriau pabandyti patiems savo namuose 

išsiaiškinti). „Už ką aš jums moku pinigus?į- šaukė kio vadovas. 

Dar toliau, anot tuometinio Vilkaviškio VRS viršininko Albino Papečkio, nužengė 

S.Nėries kol kio pirmininkas V.M., svajojęs apie … nuosavą milicininką, kur  priimsiąs vyr. 

specialisto teisėmis ir prašąs A.Papečkio tik uniformos.  klausimą, ką pirmininkas darysiąs, jei 

toks specialistas vieną gražią dieną ne tiks šeimininkui, V.M. atrėžė: „Išvysiu, ir galėsite pasiimti 

sauį. 

Arba štai sostinėje veikęs persitvarkymo vėjų (ar skersvėjų?) pagimdytas kooperatyvas 

„Postasį, kurio dėka nemažai milicininkų laisvų nuo pagrindinio darbo metu pataisydavo šeimos 

biudžetą, saugodami viešojo maitinimo staigas, diskotekas, vairius pob vius. Daugeliui piliečių 

tais metais ne kartą teko sitikinti, kad tokie sargybiniai uoliai ži rėdavo ne viešosios tvarkos 

tikrąja žodžio prasmės, o tik vykdydavo savo darbdavių nurodymus, kartais balansavusius ties 

statymo riba. Taip sakant, kas mokėjo, tas ir muziką užsakinėjo. Todėl buvo kalbama apie tai, 

jog b tina atsisakyti vadinamojo „vardinioį sponsoriavimo, skiriamas milicijai lėšas pervedant 

centralizuotai,  VRM sąskaitą, išspręsti santykius su rajonų vykdomaisiais komitetais, kurių ne 

vienas svajojo vadovauti milicijai, išvengti dvigubo pavaldumo. 

Suprantama, pramonės ir kitų respublikos kio subjektų pareigojimas materialiai remti 

vidaus reikalų organus tebuvo mažesnis blogis iš dviejų, nes alternatyva tuomet buvo paprasta – 

pasidalyti turimais resursais su tvarkos sergėtojais arba visiems drauge paskęsti nusikalstamumo 

j roje. Reikia pripažinti, jog kur  laiką ši priemonė iš tikrųjų buvo vienintelis šansas milicijai 

bent neužleisti pozicijų, nors toliau blogėjant ekonominei respublikos b klei visiems buvo aišku, 

jog gamyklos, priverstos masiškai atleidinėti savo darbininkus, nebegalės r pintis uniformuotais 

„gegužiukaisį. Bet 1988-1989 metais milicijai tokiu b du buvo suteikta rimta parama. Štai pora 

(iš daugelio) teritorinių vidaus reikalų organų pažymų apie milicijos rėmimą. 



 131 

1989.12.26. Vilniaus m. VRV viršininko pavaduotojas J.Leliokas: 

„Pranešame, kad 1989 metais Vilniaus m. Vidaus reikalų valdyba gavo iš miesto 

vykdomojo komiteto materialinės paramos 85 500 rublių, iš jų: 

- VRV techniniam apr pinimui gerinti – 72 500 rub.; 

- VRV Vizų ir registracijos priimamojo pastato remonto projekto darbams apmokėti – 

13 t kst. rub.; 

- Premijoms išmokėti ir VRV padalinių papildomiems etatams išlaikyti 1989 m. lėšų iš 

vietinių tarybų fondo negautaį. 

1989.12.29. Skuodo r. VRS viršininkas V.Šimkus: 

„Pranešame, kad 1989 m. nei iš vietinio biudžeto, nei iš kių organizacijų VRS 

materialinei bazei stiprinti lėšų nebuvo skirta. 1989 m. rajono LDT sesijoje priimtas sprendimas 

1990 m. šiems reikalams sukooperuoti 71 800 rubliųį. 

Šiaulių m. VRS viršininkas R.Vaitek nas: 

„1989 metais gauta papildomų lėšų iš vietinio biudžeto 55 t kst. rublių, iš vairių 

organizacijų 40 500 rublių, iš viso 95 500 rublių. Lėšos panaudotos kapitaliniam remontui ir 

transporto išlaikymui bei sigijimui. Lėšų likutis 1990 m. sausio 1 d. 9 071 rub.į63
 

 

Svarstydami statymo projektą, teritorinių Vidaus reikalų ministerijos padalinių vadovai 

teikė VRM savo pastabas ir pasi lymus. Pavyzdžiui, Kauno m. VRV viršininkas J.Liaudanskas 

rašė VRM Organizaciniam inspekciniam skyriui: 

„Analizuodami … projektą galime tiesiai pasakyti, kad padarėme anaiptol ne viską, ką 

turėjome padaryti. Vis dar gaji laukimo psichologija, daugelis laukia sakymų „iš viršausį. Mes 

stokojame aktyvumo ir operatyvumo revizuojant teisės aktus, tebeklesti biurokratizmas. 

Ministerija per metus išleidžia t kstančius popierių. 

O nusikalstamumas, deja, auga ir panašu, kad artimiausiu metu nepavyks sustabdyti šios 

lavinos. Nuomonė, esą dabar baisu išeiti  gatvę, pagr sta, kaip beb tų li dna, realių vykių. 

Gatvės nusikaltimai vis dažnėja, jie tapo kasdieniu reiškiniu. Todėl vienas iš svarbiausių 

klausimų – materialinės ir techninės pagalbos milicijai suteikimas. B tina per trumpiausią laiką 

iš esmės padidinti milicijos pajėgas, pirmiausia – patrulinę postinę tarnybą, VAI. B tina sukurti 

municipalinę miliciją, tačiau su sąlyga, jog tai bus profesional s, gerai parengti, pilnaverčiai 

milicijos darbuotojai. 

Bet reikia atminti, kad suk rę š  naują milicijos b r  už monių atskaitomas lėšas, 

negalėsime atsitraukti, net jeigu pasikeistų ekonominė ar kitokia konjunkt ra. Turime b ti 
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atsakingi už žmonių likimus… Todėl manome, kad ateityje reikia žengti tok  žingsn : stiprėjant 

Lietuvos ekonomikai, dal  centralizuotų monių lėšų perduoti municipalinei milicijai išlaikyti… 

Pačios milicijos padėtis ne visada tokia pat graži, kaip jos paradinė uniforma. Šimtai 

milicijos darbuotojų šeimų neturi b sto…į 

 Be abejo, viena iš svarbesnių tautinės milicijos koncepcijos dalių buvo profesionalių, 

atitinkančių reikalavimus vidaus reikalų sistemos darbuotojų, kaip tuomet sakydavo, kadrų 

rengimas. Pirmiausia Lietuvos VRM vadovybei r pėjo Minsko aukštosios milicijos mokyklos 

Vilniaus fakultetas, kur buvo rengiami kriminalinės paieškos pareig nai ir tardytojai.  

Todėl 1989-ųjų pabaigoje klausimas dėl Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus 

fakulteto pertvarkymo  Lietuvos milicijos aukštąją mokyklą buvo pateiktas spręsti TSRS VRM. 

Tačiau dar niekas negalėjo tiksliai pasakyti, ar jis bus išspręstas teigiamai ir kada. Nors Vilniaus 

fakulteto vadovybė jau tada buvo š  bei tą išsikovojusi: pavyzdžiui, abiturientai galėjo laikyti 

stojamuosius egzaminus lietuvių kalba ir studijuoti lietuviškoje grupėje. Be konkurso  mokyklą 

buvo priimami našlaičiai ir tarnavę Afganistane jaunuoliai. Absolventams buvo suteikiamas 

milicijos leitenanto laipsnis, jie buvo skiriami  nukreipusius juos mokytis vidaus reikalų 

organus.  

Bet gr žkime prie Milicijos statymo. 

Išnagrinėjęs visas pastabas ir pasi lymus, Lietuvos VRM Organizacinis inspekcinis 

skyrius 1990 m. liepos 20 d. raštu Nr.12/78 pateikė Maskvai atsakymą: 

„ TSRS statymo „Dėl tarybinės milicijosį projektą apsvarstė respublikos vidaus reikalų 

organų darbuotojai, ministerijos tarnybos. Iš esmės statymo projektas vertinamas teigiamai, 

tačiau b tina pabrėžti, kad projekte nepakankamai tvirtintos konkrečios milicijos darbuotojų 

socialinės apsaugos garantijos,– dėl gyvenamojo ploto, minimalaus darbo užmokesčio 

nustatymo, kitų lengvatų, numatytų atskiruose norminiuose aktuose. 

Manome tikslinga traukti  statymą normas, numatančias teisinę ir socialinę apsaugą 

visoms VRM darbuotojų, vykdančių viešosios tvarkos apsaugos ir kovos su nusikalstamumu 

funkcijas, kategorijomsį.64
 

. . . 

 

Tačiau, savaime suprantama, r pinimasis rytdiena negalėjo atleisti Vidaus reikalų 

ministerijos ir jos padalinių darbuotojus nuo aktualiausios – kovos su vis augančiu 

nusikalstamumu – problemos sprendimo. 

                                                
64

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 47 
 



 133 

1989 m. rugpj čio 5 d. TSRS VRM kolegija sprendimu Nr.9km pareigojo vidaus reikalų 

organus vykdyti TSRS AT nutarimą „Dėl ryžtingo kovos su nusikalstamumu stiprinimoį. Savo 

ruožtu, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija išsiuntė respublikos miestų ir rajonų vidaus 

reikalų organų viršininkams ministro pavaduotojo papulkininkio V.Zabarausko rugsėjo 28 d. 

pasirašytą nurodymą: 

1. Mobilizuoti visų tarnybų ir padalinių pastangas, kad … darbo žmonės sitikintų 

nuoširdžiais milicijos siekiais apginti jų teises ir interesus. Šiame darbe plačiai naudoti vidaus 

reikalų organų bei staigų partinių organizacijų ataskaitines rinkimines kampanijas. 

2. Maksimaliai pakelti reagavimo  bet kokius nusikaltimus ir teisės pažeidimus 

operatyvumą. Remiantis statymu, ryžtingai užkardyti nusikalstamų elementų veiksmus, 

užtikrinti bausmės neišvengiamumą. 

3. Sistemingai rengti profilaktinius reidus ir specialiąsias kriminalinių ir 

veltėdžiaujančių elementų sulaikymo operacijas stotyse, turgavietėse, lindynėse. B tinumo 

atvejais organizuoti galimo nusikaltėlių pasirodymo vietose nuolatin  ginkluotą patruliavimą 

naudojant tarnybinius šunis. 

4. Nustatyti privalomo patrulinės postinės tarnybos darbuotojų ir milicijos apylinkės 

inspektorių apr pinimo tabeliniais ginklais, guminėmis lazdomis ir specialiosiomis priemonėmis 

„Čeriomuchaį (liet. „Ieva“) tvarką… 

5. vykdyti plano „Voratinklisį priemones chuliganams, transporto vagims, 

spekuliantams bei vagims „gastroliuotojamsį sulaikyti. Apr pinti esančius užkardų sudėtyje 

darbuotojus priverstinio transporto stabdymo priemonėmis. 

6. Pakoreguoti vidaus reikalų organų, vidaus kariuomenės ir TSRS VRM mokymo 

staigų bendrų veiksmų planus „Metelį (liet. „Pūga“) lokalizuojant ir užkardant grupinius 

viešosios tvarkos pažeidimus, masines riaušes ir nusikalstamų elementų nepaklusnumą, saugant 

ir atremiant valstybinių ir pramonės objektų, vidaus reikalų ir kitų teisėsaugos organų pastatų 

užpuolimus… 

7. pareigoti tardymo aparatus ir kriminalinės paieškos padalinius operatyviau reaguoti, 

kokybiškiau tirti ir ieškoti kaltuosius dėl kiekvieno nusikaltimo. Griežtai laikytis statymų 

nustatytų baudžiamųjų bylų tyrimo terminų. 

8. Geresniam milicijos kontaktui su gyventojais Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėžio, Alytaus, Marijampolės vidaus reikalų organų vadovams išnagrinėti galimybę steigti 
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teritorinius milicijos postus vietose, reikalaujančiose padidinto teisėsaugos organų dėmesio ir 

esančiose atskirų gatvių, namų gyventojų matomumo zonoje.65
 

1989 m. rugpj čio 30 d. LTSR Ministrų Taryba išnagrinėjo klausimą „Dėl 

nusikalstamumo b klės ir socialistinio teisėtumo respublikoje ir padėties gerinimo priemoniųį ir 

priėmė atitinkamą nutarimą, kuriuo pareikalavo iš ministerijų, žinybų, vykdomųjų komitetų, 

organizacijų imtis neatidėliotinų priemonių suaktyvinant kovą su nusikalstamumu ir teisėtvarkos 

pažeidimais. 

Teisingumo ministerijai ir VRM buvo pavesta iki 1990 m. sausio 1 d. parengti 

koncepcijos projektą, o jo pagrindu – ir kovos su nusikalstamumu respublikoje kompleksinę 

programą. 

VRM buvo steigta darbo grupė, kurią sudarė vidaus reikalų organų pareig nai, 

profesoriai ir dėstytojai. Ji baigė rengti Lietuvos TSR milicijos statymo, administracinių ir 

antialkoholinių statymų projektus, kuriuos pateikė aukštesnėms instancijoms. 

Tuo pačiu nutarimu LTSR MT rekomendavo aukščiau išvardytas organizacijas miestuose 

bei gyvenvietėse statomuose valstybės sąskaita namuose skirti vidaus reikalų organų 

darbuotojams ne mažiau kaip 3 proc. bendro gyvenamojo ploto. VRM taip pat leista neperduoti 

vykdomiesiems komitetams gyvenamąj  plotą naujuose namuose, statomuose ministerijos 

jėgomis. 

Buvo numatytos ir vidaus reikalų organų finansavimo gerinimo priemonės baudų, 

išieškomų už kelių eismo taisyklių pažeidimus, pervedimo  VRO einamąją sąskaitą. 

VRM si lymu rugpj čio 25 d. LTSR AT Prezidiumas priėmė, o rugsėjo 25 d. 

Aukščiausioji Taryba patvirtino saką „Dėl papildomų galiojimų suteikimo milicijos 

darbuotojams kovojant su nusikalstamumu ir viešosios tvarkos pažeidimaisį, numatant  milicijos 

darbuotojų apginklavimą ir apr pinimą specialiosiomis priemonėmis: 

„Siekdamas apsaugoti teisėtus piliečių interesus, užkardyti nusikaltimus ir kitus teisės 

pažeidimus Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria: 

1. Nusikalstamų elementų veiksmams užkardyti bei kovojant su organizuotu 

nusikalstamumu suteikti milicijos darbuotojams teisę naudoti tokias aktyviosios gynybos 

priemones: gumines lazdas, antrankius, kovinių imtynių b dus. 

2. Priemonių, nurodytų šio sako pirmajame straipsnyje, gali b ti imtasi tuo atveju, kai 

milicijos darbuotojas perspėjo asmen  apie statymų pažeidimo neleistinumą, tačiau pastarasis 
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piktybiškai nereagavo  jam padarytą perspėjimą arba priešinosi teisėtiems pareig no 

veiksmams. 

Milicijos darbuotojo užpuolimo atveju aktyviosios gynybos priemonės naudojamos be 

perspėjimo. 

Klausimą dėl aktyviosios gynybos priemonių panaudojimo sprendžia pats milicijos 

darbuotojas, atsižvelgdamas  teisės pažeidimo charakter  ir pažeidėjo asmenybę. Už galiojimų 

viršijimą naudojant gynybos priemones milicijos darbuotojas atsako statymo nustatyta tvarka. 

Aktyviosios gynybos priemones draudžiama naudoti moterų, invalidų su ryškiais 

invalidumo požymiais ir nepilnamečių atžvilgiu, išskyrus grupinių milicijos darbuotojų 

užpuolimų iš tokių asmenų pusės atvejus. 

3. Grupinio chuliganizmo, masinių riaušių, ginkluotų nusikaltėlių sulaikymo atvejais 

gali b ti panaudotos dujos ir kitos specialiosios priemonės Lietuvos TSR vidaus reikalų 

ministerijos nustatyta tvarka. 

4. Pavesti Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijai parengti „Instrukciją dėl aktyviosios 

gynybos priemonių naudojimo tvarkosį ir pateikti ją tvirtinti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.  

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius 

 

1989 m. rugpj čio 25 d.66
 

 

 
Savo ruožtu, VRM vykdė nemažai praktinių priemonių gerinant reagavimo  

nusikaltimus ir teisėtvarkos pažeidimus operatyvumą. 

Atsižvelgiant  ypač sudėtingą operatyvinę padėt , milicijos specializuoto motorizuoto 

dalinio (k/d 5458) bei LTSR VRM YPMB jėgomis suteikta praktinė pagalba Kauno m. VRV ir 

Šiaulių m. VRS. Nutarta padidinti patrulių skaičių Vilniaus m. k/d 5458 karių ir VRM aparato 

darbuotojų sąskaita. Kriminalinės paieškos, 6 skyriaus, KSNG, Profilaktikos tarnybos, VAI ir 

kitų tarnybų pareig nai buvo mobilizuoti ryžtingiems veiksmams prieš bet kokius nusikaltimus ir 

teisės pažeidimus. 

Dėl to 1989 m. rugsėjo mėnes , lyginant su ankstesniais tų pačių metų mėnesiais, kiek 

sumažėjo sunkių nusikaltimų skaičiaus augimo tempai (nuo 43,5 proc. iki 40,7 proc.), sumažėjo 

neblaivių asmenų padarytų nusikaltimų (nuo 33,1 proc. iki 31,8 proc.). Labiausiai nusikaltimų 

sumažėjo Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestuose. 
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Ypatingas dėmesys, kaip jau minėta, buvo skirtas nusikaltėlių paieškai ir nusikaltimų 

tyrimui gerinti. Vadovaujantis TSRS VRM  1989 m. liepos 13 d. nurodymu Nr.198, 27 

pareig nai, anksčiau dirbę tardymo aparatuose, o taip pat dalis kitų darbuotojų, turinčių teisin  

išsilavinimą, laikinai buvo pervesti  tardymo padalinius, tarp jų 7 darbuotojai – iš VRM 

centrinio aparato  Vilniaus m. VRV. 

Tai padėjo rugpj čio-rugsėjo mėnesiais ištirti 145 baudžiamosiomis bylomis (22,4 proc.) 

daugiau, nei per analogišką 1988 m. laikotarp . Jei 1989-ųjų liepą buvo pristabdytos 9 033 

baudžiamosios bylos, tai rugpj t  – 1 267, o rugsėj  – 1 140. 

Buvo sustiprinta kova su organizuotu nusikalstamumu ir turto prievartautojais. 

Bendromis operatyvinių padalinių pastangomis 1989 m. rugsėj  buvo atskleista 5 narių 

nusikalstama grupė Marijampolėje, pagrobusi putliųjų verpalų 26,4 t kst. rublių sumai, atskleista 

šios grupės anksčiau padarytų panašių nusikaltimų. 

Buvo taip pat sustiprinta kova su spekuliacija ir prekybos taisyklių pažeidimais. 

Rugpj čio-rugsėjo mėnesiais baudžiamojon atsakomybėn už spekuliaciją patrauktas 71 asmuo, iš 

spekuliantų paimta vertybių 4 280 rublių sumai. Patikrintas 751 prekybos objektas, nustatyti 147 

prekių slėpimo atvejai, iš viso 155 659 rublių sumai. Administracinėn atsakomybėn už prekių 

slėpimą patraukti 64 asmenys, už pirkėjų apgavimą – 40, už prekybą nenustatytoje vietoje – 250, 

už smulkią spekuliaciją – 58. Iš jų konfiskuota prekių 8 440 rublių sumai. 

Tačiau iki esminių teigiamų kriminogeninės padėties pokyčių buvo dar toli, operatyvinė 

situacija vis dar buvo labai sudėtinga. Per 1989 m. 9 mėnesius respublikoje užregistruoti 22 435 

nusikaltimai, t.y. 7 691 (52,2 proc.) daugiau nei per 1988 m. devynis mėnesius, iš jų 

registruojamų pagal kriminalinę paiešką – 17 174, arba 7 632 (80,0 proc.) daugiau, tarp jų sunkių 

– 2 080, arba 602 (40,7 proc.) daugiau nei 1988 m. 

Taip pat labai aukšti liko tyčinių sunkių k no sužalojimų, išžaginimų, plėšimų, vagysčių 

skaičiaus augimo tempai. Sunki padėtis buvo ir recidyvinio, grupinio ir nepilnamečių 

nusikalstamumo srityse.
67

 

. . . 

 

VRM įsakymų kronika: 

 
–1989.09.04, Nr.0141 „Dėl papildomų kovos su nusikalstamo pasaulio lyderiais 

suaktyvinimo priemonių bei milicijos ir PR  sąveikos tiriant nusikaltimus gerinimoį (vykdant 

TSRS VRM 1989.07.31 sakymą). 
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–1989.09.12, Nr.00135/0016 (pasirašė TSRS KGB Pirmininkas ir TSRS VR ministras) 

„Dėl TSRS KGB ir VRM organų bendradarbiavimo kovoje su organizuotu nusikalstamumuį.  

 

–1989.09.22, Nr.201 „Dėl priedų prie pareiginio atlyginimo TSRS VRM 6-ųjų skyrių 

pareig nams nustatymoį. 

 

–1989.10.16, Nr.062 „Dėl mokymų esant ypatingoms aplinkybėmsį. 

 

–1989.10.17, Nr.223 RN „Dėl grupių ginkluotiems nusikaltėliams sulaikyti steigimo 

Lietuvos TSR VRM YPMB pagrinduį. 

 

–1989.10.19, Nr.235 „Dėl Lietuvos TSR vidaus reikalų organų 6-ųjų padalinių 

apr pinimo ginkluote ir specialiosiomis priemonėmisį. 

 

–1989.10.23, Nr.230 „Dėl centrinio aparato darbuotojų patruliavimo Vilniaus miesteį. 

 

–1989.10.30, Nr.244 „Dėl komisijos TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus 

fakulteto ir Vilniaus milicijos mokyklos reorganizavimo medžiagai rengti sudarymoį. 

 

–1989 m. lapkrit  buvo patvirtinta „Aktyvios gynybos ir kitų specialių priemonių taikymo 

tvarkos Lietuvos TSR milicijos padaliniuose ir kituose vidaus reikalų organuose instrukcijaį.  

 

–1989.12.29, Nr.317 „Dėl finansinės paramos vidaus reikalų organų eilinės ir 

vadovaujančios sudėties asmenims, stojusiems  gyvenamojo b sto statybos kooperatyvus, 

siskolinimui pagal banko kreditą, gautą individualiai b sto statybai, padengti, skyrimo tvarkosį. 

 

. . . 

Viena iš aktualių „perestroikosį laikų problemų buvo vis dažnėjantys nusikaltimai, kurių 

aukomis tapdavo užsienio piliečiai. 

Tiek TSRS VRM, tiek sąjunginės vidaus reikalų ministerijos skyrė šiai problemai 

ypatingą dėmes . 
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1989 m. rugsėjo 2 d. TSRS vidaus reikalų ministras V.Bakatinas sakymu Nr.1/3842 

patvirtino „Papildomas priemones stiprinant kovą su nusikalstamumu užsienio piliečių atžvilgiu 

1989 m. II pusmetyjeį. 

Dokumente rašoma: „Užsienio piliečių asmeninio ir turtinio saugumo klausimai plečiant 

TSRS tarptautinius ryšius tampa vis svarbesni. Užsieniečių, atvykstančių  šal , skaičius kasmet 

didėja. 1987 m. jų buvo 3,7 mln., 1988 m. – 4,8 mln., 1989 m. laukiama daugiau nei 6 mln. 

Operatyvinės padėties analizė liudija, kad vidaus reikalų organams b tina imtis vis 

aktyvesnių priemonių. Nusikaltimų užsienio piliečių atžvilgiu daugėja. 1988 m. toks augimas 

sudarė 24 proc., per 1989 m. I pusmet  – 87 proc. Šios kategorijos nusikaltimai išaiškinami labai 

nepatenkinamai, neišaiškintų nusikaltimų skaičius šiais metais išaugo daugiau nei du kartus. 

Susiklosčiusi situacija apsunkina ekonominių, kult rinių, mokslinių TSRS ryšių su 

kitomis šalimis vystymą, yra negatyviai nušviečiama Vakarų masinio informavimo priemonėse. 

Siekiant tobulinti vidaus reikalų organų veiklą kovoje su tokiais nusikaltimais b tina 

vykdyti vairias papildomas priemones…į 

 tokių priemonių vykdymą buvo nuolat orientuojamos ir LTSR VRM tarnybos. 

Pavyzdžiui, Kriminalinės paieškos valdyba si lė: 

1. Iki 1989 m. spalio 10 d. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų VRV KPS išanalizuoti 

operatyvinę informaciją apie asmenis, tariamus padarius nusikaltimus užsienio piliečių 

atžvilgiu, taikyti prieš juos aktyvius operatyvinius veiksmus, taip pat imtis papildomų priemonių 

stiprinant operatyvines pozicijas užsienio piliečių buvimo vietose naudojant aptarnaujant  

personalą bei lengvo elgesio moteris. 

2. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų kriminalinės paieškos aparatams ne rečiau kaip 

du kartus per mėnes  kartu su 7-siais padaliniais, atlikti žvalgybines operatyvines paieškos 

priemones  užsienio piliečių buvimo vietose siekiant nustatyti ir sulaikyti asmenis, darančius 

vagystes ir kitus nusikaltimus užsienio piliečių atžvilgiu. 

3. Si lyti Valstybinio užsienio turizmo komiteto Lietuvos skyriui pastarojo lėšomis prie 

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų viešbučių kompleksų steigti specializuotas operatyvines 

grupes užsienio piliečių asmeniniam ir turtiniam saugumui užtikrinti. 

4. Atsižvelgiant  TSRS VRM 1989 m. liepos 19 d. sakymo Nr.143 reikalavimus 

perži rėti specialių padalinių prostitucijai, valiutos ir materialinių vertybių supirkimui ir kitiems 

teisės pažeidimams, susijusiems su užsienio piliečiais, užkardyti, numatytų TSRS VRM 1987 m. 

sakyme Nr.0150, formavimą, pavesti tokių padalinių formavimą ir veiklos kontrolę Lietuvos 

TSR VRM Profilaktikos tarnybos valdybai. 

Savo pasi lymus šiuo klausimu teikė ir Lietuvos transporto vidaus reikalų valdyba: 
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1. Išnagrinėti užsienio piliečių daiktų saugumą respublikos oro uostuose ir imtis 

papildomų priemonių užtikrinant jų asmenin  ir turtin  saugumą. 

2. Ištirti visą oro uostus aptarnaujant  personalą, kontaktuojant  su užsieniečiais, 

nustatyti tarp personalo anksčiau teistus asmenis, atlikti jų atžvilgiu profilaktin  darbą, užkardant 

teisės pažeidimus iš jų pusės prieš užsienio piliečius. 

3. Ištirti traukinių palydovų, kontaktuojančių su užsieniečiais, brigadas, papildomai 

patikrinti juos Lietuvos VRM Informacinio centro skaitoje. Surengti su jais profilaktinius 

pokalbius užsieniečių daiktų saugumo klausimais. 

4. Ištirti visus asmenis, kontaktuojančius su užsienio laivų, atvykstančių  Klaipėdos j rų 

uostą, gulomis, nustatyti anksčiau teistus asmenis ir atlikti su jais profilaktin  darbą užkardant 

neteisėtus jų veiksmus prieš užsienio piliečius. 

LTSR VRM Valstybinės autoinspekcijos valdyba si lė: 

1. Paskubinti kelio Vilnius-Lazdijai avarinio radijo ryšio rengimą. 

2. Rekomenduoti aptarnavimo taškų statybą keliuose Vilnius-Lazdijai ir Vilnius-

Latvijos siena (moteliai, kempingai, restoranai, bufetai, saugomos automobilių stovėjimo 

aikštelės). 

3. Atsižvelgiant  susiklosčiusią situaciją organizuoti bendrus VAI ir KP darbuotojų 

patruliavimus vairiose minėtų kelių atkarpose.68
 

 

1989 m. gruodžio 8 d. vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas P.Liubertas pasirašė 

Teisingumo ministerijai adresuotą raštą Nr.12/136 „Dėl kovos su nusikalstamumu Lietuvoje 

koncepcijos projektoį. Šis raštas akumuliavo visas esmines VRM tarnybų pastabas dėl minėtos 

koncepcijos projekto. Kritikos projekto atžvilgiu Vidaus reikalų ministerija nestokojo: 

„… Dokumento projektas yra per didelės apimties ir juo naudotis praktikoje sudėtinga. 

Neaišku, ar projekto autorius siekia kurti kovos su nusikalstamumu ar kovos su nusikaltimais 

programą, t.y., ar koncepcijos adresatas – valstybė ir visuomenė, ar tik teisėsaugos staigos. Yra 

prieštaravimų tarp šios dienos realijų ir reikalavimų juos spręsti, iš vienos pusės, ir komandinio-

administracinio mąstymo stiliaus ir pasi lymų, iš kitos pusės. Antai, si loma „laikytis 

demokratinio centralizmo principoį ir čia pat seka pasi lymas „decentralizuoti šią kovą, 

paliekant centrui tik bendrą principų bei nuostatų nustatymąį… Koncepcijos projekte daug 

deklaruotų reikalavimų, š kių. Autorius neskiria kovos su nusikalstamumu tikslų nuo teisėsaugos 
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staigų darbo vertinimo. Pavojinga orientuoti teisėsaugos staigas lenktyniauti dėl geresnių 

kiekybinių rodiklių.į 

Su nedidelėmis išlygomis VRM pritarė projekto nuostatai dėl b tinumo pertvarkyti 

(dabar sakytume – reorganizuoti) tardymo organus. VRM rašte pažymima, jog Lietuvoje turi b ti 

sukurta savarankiška tardymo žinyba (pavyzdžiui, Tardymo komitetas), nepavaldi jokioms 

kitoms teisėsaugos institucijoms. Šitaip buvo tikėtasi rasti tardymui tinkamą vietą 

„demokratinėje teisinėje valstybėjeį. Tačiau, VRM manymu, spręsti š  klausimą galima tik 

užtikrinus „deramą materialin  ir technin  apr pinimąį. Kaip žinoma, apie tardymo 

savarankiškumą šiandien, t.y. 2004-siais, jau nebekalbama… 

Taip pat domiai šiandien skamba VRM nepritarimas projekto idėjai perduoti šalies 

pataisos darbų staigas  Teisingumo ministerijos sistemą. VRM argumentai: „nepakankamai 

apsvarstytas minėtų staigų darbuotojų … statusas, sąveika su kariniais daliniais, darbuotojų 

materialinis apr pinimas, jų socialinių, buitinių ir kitų problemų spendimasį. 

VRM taip pat nesutiko su koncepcijos projekto nuostata nepilnamečių teisės pažeidimų 

prevencijos reikalus, tarp jų ir nepilnamečių kriminalinės bausmės atlikimo procesą, perduoti 

švietimo sistemai. Kaip ir tardymo atveju, VRM si lė nepilnamečių teisės pažeidimų prevenciją 

perduoti savarankiškam organui (pavyzdžiui, steigti Nepilnamečių ir jaunimo komitetą ir pan.), 

o milicijai palikti tik nedirbančių ir nesimokančių nepilnamečių išaiškinimo funkcijas.  

Daug rimtesnis buvo VRM si lymas „supaprastintiį LTSR Baudžiamojo proceso 

kodeksą, konkrečiai, „dekriminalizuoti daugel  veikų, už kurias šiuo metu numatyta baudžiamoji 

atsakomybė,  administracinę atsakomybę; iš esmės pertvarkyti bausmių taikymą, skiriant 

bausmes už savanaudiškus nusikaltimus sudaryti sąlygas nuostoliams padengti, pagalvoti apie 

skolininkių kalėjimo steigimąį. 

VRM nuomone, koncepcijos projektas turėjo apimti keturių klausimų blokus: valdymo, 

ekonomin , socialin  ir teisin . Tuomet projekte dėmesys skirtas tik teisiniams klausimams, ir tai 

tik iš daliesį. Todėl VRM išvada buvo tokia: si lyti LTSR Ministrų Tarybai sudaryti 

tarpžinybinę darbo grupę koncepcijos projektui tobulinti, traukiant  grupės sudėt , be teisininkų, 

dar ir ekonomistus, sociologus, valdymo ir kitų sričių specialistus.69
 

Vidaus reikalų ministras M.Misiukonis 1989 m. gruodžio 11 d. raštu Nr.50-1344, 

adresuotu Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretoriui L.Sabučiui, pateikė 

pasi lymus kovos su nusikalstamumu Respublikoje stiprinimo nutarimo projektui, kuris turėjo 

b ti svarstomas Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 13-oje sesijoje 1990 m. sausio mėnes : 
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1. Pavesti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai išnagrinėti galimybes steigti Respublikoje 

teistų asmenų adaptacijos centrą, kuriame b tų laikinai kurdinami bei darbinami paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų asmenys, praradę socialiai naudingus ryšius, be pastovios gyvenamosios 

vietos. 

2. Pavesti Lietuvos TSR teisingumo ministerijai, Lietuvos TSR Mokslų akademijos 

filosofijos, sociologijos ir teisės institutui, Vilniaus universiteto Teisės fakultetui, Lietuvos TSR 

vidaus reikalų ministerijai, Respublikos prokurat rai paruošti Lietuvos TSR Profilaktikos 

statymo metmenis. 

3. pareigoti Lietuvos TSR Ministrų Tarybą: 

a) tikslu atnaujinti susidėvėjus  Respublikos vidaus reikalų organų autotransporto parką 

skirti 1990 metais Vidaus reikalų ministerijai 150 lengvųjų automašinų ir 20 krovininių 

automašinų; 

b) skirti Vidaus reikalų ministerijai papildomas lėšas 100 tardytojų etatų išlaikymui, o 

taip pat, stiprinant milicijos patrulinę-postinę tarnybą, lėšas 154 milicininkų etatų miestuose ir 

600 milicininkų etatų rajonų centruose išlaikymui; 

c) artimiausiu (2-3 metų) laikotarpiu sukurti Vidaus reikalų ministerijos žinybin  

skaičiavimo tinklą, rengiant automatizuotas darbo vietas visuose vidaus reikalų organuose. Tam 

tikslui skirti Vidaus reikalų ministerijai 120 t kst. valiutinių ir 1 mln. rublių reikalingo kiekio 

personalinių kompiuterių, terminalų, elektroninės skaičiavimo mašinos ES-1046 ir dauginimo 

technikos sigijimui; 

d) kiekvienais metais skirti Vidaus reikalų ministerijai ne mažiau 300 t kstančių pirmos 

kategorijos valiutos kriminalistinės, operatyvinės ir kitos specialios technikos sigijimui. 

Išnagrinėti galimybes dėl specialios technikos vidaus reikalų organams gamybos Respublikos 

monėse; 

e) 50 proc. VAI, pasų, vizų ir registracijos tarnybų plaukų, rinkliavos už nuosavų 

medžioklinių šautuvų registraciją, baudų už priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus, naminės 

degtinės gamybą, viešosios tvarkos, antialkoholinio statymo pažeidimus palikti Vidaus reikalų 

ministerijai. 

Gautas lėšas panaudoti papildomų darbuotojų išlaikymui, jų premijavimui, priedų prie 

algų mokėjimui, vidaus reikalų organų ir jų padalinių materialinės-techninės bazės išplėtimui ir 

stiprinimui, socialinių klausimų sprendimui. 

Darbuotojams, dalyvavusiems išaiškinant pažeidėjus, leisti išmokėti paskatinimą ne 

mažiau 10 proc. gautų baudų sumos. 

4. pareigoti Vidaus reikalų ministeriją: 
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a) pataisos darbų staigų, gydymo-darbo profilaktoriumų veiklos tobulinimui paruošti 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sako projektą dėl naujų Pataisos darbų 

staigų vidaus tvarkos taisyklių, kuriose b tų atsižvelgta  politinius, ekonominius bei socialinius 

pasikeitimus Respublikoje, o taip pat paruošti statymo projektą, kuriame nustatyti, kad laikas, 

per kur  besigydantys gydymo-darbo ir gydymo-auklėjimo profilaktoriumuose asmenys buvo iš 

jų savavališkai laikinai pasišalinę,  liaudies teismo nustatytą priverstinio gydymo ir darbinio 

perauklėjimo laiką neturi b ti užskaitomas; 

b) papildomai pateikti Lietuvos TSR Ministrų Tarybai pasi lymus dėl tarifų už liaudies 

kio objektų ir piliečių butų apsaugą techninėmis priemonėmis ir milicija sureguliavimo. 

5. Pavesti Lietuvos TSR teisingumo ir vidaus reikalų ministerijoms, Prokurat rai, 

Aukščiausiam teismui pateikti pasi lymus 1990 m. dėl naujų nuostatų LTSR baudžiamojo bei 

Baudžiamojo proceso kodeksuose, stiprinant kovą su organizuotu nusikalstamumu. 

6. steigti Teisminių revizijų mokslinio tyrimo institutą, kuris vykdytų revizijas KSNGS 

aparatų, tardymo bei prokurat ros organų bei teismų pavedimu, dirbtų mokymo-metodin  darbą 

su teisėsaugos organų darbuotojais bei vykdytų mokslo tiriamąj  ir profilaktin  darbą. 

7. Tikslu stiprinti eismo saugumą: 

a) statymo tvarka numatyti privalomą valstybinių ir individualių transporto priemonių 

draudimą; 

b) parengti ir priimti Eismo statymą.70
 

 

1989 metai pasižymėjo tolesniu organizuotų grupuočių nusikalstamos veiklos plitimu, 

didėjančių nusikaltėlių ž lumu ir, kas pavojingiausia, augančiu profesionalumu. Tuomet vienu 

iš stambių grupuočių narių bruožų buvo atviras savo statuso demonstravimas, visuomenės 

bauginimas pabrėžtinai šiurkščiu elgesiu viešose vietose (dažniausiai kavinėse, restoranuose, 

poilsio vietose), vietinės milicijos darbuotojų reikalavimų nepaisymas. Dėl to  tuos Lietuvos 

miestus, kur buvo sudėtingesnė kriminogeninė padėtis ir tapęs nebepakenčiamu nusikaltėlių 

siautėjimas, pirmiausia  Kauną, Šiaulius, Panevėž  buvo nuolat siunčiami Ypatingosios 

paskirties milicijos b rio pareig nai, kurie savo ryžtingų, profesionalių veiksmų dėka per trumpą 

laiką sugebėdavo ilgam nuraminti tautinio kirpimo mafijozus.71
 

Tačiau didžiausias kr vis kovoje su organizuotu nusikalstamumu gulė ant VRM 6-ojo 

skyriaus pareig nų pečių. Apskritai „šeštiesiemsį padaliniams Vidaus reikalų ministerijos 
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 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 6 
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 „Vilniaus OMON-as: iki ir po viduržiemioį, Z.Džavachišvilis, Vilnius, „Gairėsį, 2001 m. 
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vadovybė nuolat skyrė daugiausia dėmesio, stengėsi maksimaliai apr pinti juos darbo 

priemonėmis, operatyvine bei kitokia technika; šių padalinių pareig nai gaudavo didesnius 

atlyginimus ir priedus nei jų kolegos iš kitų operatyvinių tarnybų. Bet ir problemų jie turėjo taip 

pat rimtesnių. Viena tokių problemų nuo pirmų veiklos dienų buvo aršus nusikalstamo pasaulio 

pasipriešinimas, tarp kurio apraiškų ne paskutinę vietą užėmė nuolatinės provokacijos prieš 

„šeštukusį, kartais primityvios, o kartais gana išraiškingos, kurių tikslas buvo vienas: 

sukompromituoti ir atleisti iš darbo, arba bent nušalinti nuo konkrečių tyrimų jiems ypač 

neparankius pareig nus.  Kai kada nusikaltėliai iš dalies pasiekdavo savo tikslą „išmušdamiį 

juos iš pusiausvyros, atimdami iš tapusių provokacijų objektais pareig nų daug brangaus laiko, 

kur  jie privalėjo gaišti patikrinimams, atsirašinėjimams, teisinimuisi. Kad b tų aiškiau, 

pateiksime skaitytojams vienos tokios provokacijos istoriją. 

1989 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos VRM Kadrų skyriuje buvo gautas piliečio E.B. 

pareiškimas apie tai, jog rugsėjo 23-osios nakt  šeši Kauno m. VRV 6-ojo skyriaus darbuotojai, 

atvykę  „Pasimatymoį restoraną grasindami pistoletais prirėmė j  prie sienos, o išsivedę  lauką 

„vartojo prieš j  fizin  smurtąį. Su analogiškais pareiškimais rugsėjo 23 d.  Kauno m. Lenino 

rajono VRS viršininką kreipėsi piliečiai K.P. ir J.M. 

Savaime suprantama, buvo atliktas skubus, tačiau išsamus faktų, minimų pareiškimuose, 

tyrimas. Jau tą pačią, rugsėjo 23 d. Kauno m. VRV viršininkas J.Liaudanskas patvirtino valdybos 

Kadrų skyriaus inspektoriaus majoro S.Tiškaus pateiktą išvadą, kurioje teigiama: 

„1989 m. rugsėjo 22 d. Kauno m. VRV 6-ojo skyriaus darbuotojai papulkininkis 

O.Mažuika, kapitonai S.Dzunkovas ir J.Diči nas, vyr. leitenantas R.Pravdzinskas, leitenantas 

A.Pravdzinskas, jaun. leitenantas R.Nekrošius vykdė priemones išaiškinant asmenis, 

terorizuojančius restoranų, kavinių ir barų lankytojus bei darbuotojus, taip pat kovojant su 

organizuotu nusikalstamumu mieste. Apsilankę restorane „Žalias kalnasį, pareig nai 

„reketininkųį nerado, todėl išvyko. Apie 0.30 val. važiuodami pro restoraną „Pasimatymasį, 

pareig nai išgirdo garsą, panašų  š v . Susib rę prie restorano ėjimo piliečiai, pamatę milicijos 

pareig nus, išsilakstė. Pačiame restorane, ant laiptų, vyko muštynės, tačiau jų dalyviai, išvydę 

pareig nus, taip pat pabėgo. Restorano lankytojai jokių pretenzijų milicijos darbuotojams 

nepateikė… Restorano darbuotojas paaiškino, kad susimušę tarpusavyje lankytojai jo neklauso ir 

atsisako išeiti iš restorano, kuris užsidaro 24 val. Pamatę milicininkus, lankytojai išsiskirstė, o 

pareig nai tęsė reidą kituose restoranuose. 

Restorano „Pasimatymasį darbuotojai G. ir B. pareiškė nematę jokių muštynių tarp 

milicijos darbuotojų ir lankytojų ir apskritai atsisako kažką aiškinti, nes ateityje nenori turėti 

reikalų su vadinamaisiais „reketininkaisį. 
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Taigi, duomenys apie tai, jog 6-ojo skyriaus darbuotojai vartojo alkoholinius gėrimus 

arba viršijo tarnybinius galiojimus, sukeldami „Pasimatymoį restorane muštynes su lankytojais, 

nepasitvirtina. Atsižvelgiant  tai, kad 6-ojo skyriaus darbuotojai be kompromisų, atkakliai 

kovoja su miesto organizuotu nusikalstamumu, išaiškino kelias reketininkų, paž stančių 

darbuotojus iš veido, grupuotes, neatmetama, jog nusikalstamų grupuočių organizatoriai 

naudojasi pareig nų apsilankymo restoranuose faktais tam, kad sukeltų vairius incidentus ir 

provokacijas, kompromituodami milicijos darbuotojus.į 

Išvada si lė tarnybin  patikrinimą baigti, nes Kauno m. VRV 6-ojo skyriaus darbuotojų 

veiksmai yra teisėti ir pagr sti, teisėtumo pažeidimų iš jų pusės nenustatyta. 

Po mėnesio, 1989 m. spalio 20 d. jau vidaus reikalų ministras M.Misiukonis patvirtina 

„Tarnybinio patikrinimo dėl E.B., K.P. ir J.M. pareiškimųį išvadą, pasirašytą LTSR VRM Kadrų 

skyriaus asmeninės sudėties inspekcijos viršininko papulkininkio E.Gružo ir tos pačios 

inspekcijos vyr. inspektoriaus kapitono A.Katino. 

Nevardijant smulkmenų, galima paminėti, jog „nukentėjęį E.B., K.P. ir J.M., kaip ir kartu 

su jais lėbavę „Pasimatymeį sėbrai, atkakliai kartojo VRM atstovams, esą buvo žiauriai sumušti 

girtų pareig nų, kurie šaudė iš pistoletų, grasindami nušauti niekuo dėtus piliečius ir t.t. Tačiau 

patikrinimo metu tiksliai nustatyta, jog, pirmiausia, teismo medicininė ekspertizė nerado jokių 

pareiškėjams padarytų sužalojimų, be to, iš pareig nų ginklų nebuvo šaudyta, o liudytojai, kurių 

taip pat netruko, parodė nematę iš milicininkų pusės jokio fizinio smurto. Nepasitvirtino ir tai, 

jog „šeštukaiį buvo neblaiv s. 

Tačiau iki palengvėjimo atod sio tampomiems po instancijas 6-ojo skyriaus pareig nams 

buvo dar toloka. Išvadoje teigiama: „Atsižvelgiant  tai, kad Kauno m. prokurat roje gauti E.B. ir 

kitų analogiško turinio pareiškimai, tarnybinio patikrinimo medžiagą tikslinga perduoti 

prokurat ros organams. Prokurat rai priėmus procesin  sprendimą ir nustačius milicijos 

darbuotojų veiksmuose kaltę, jų atsakomybės klausimą spręsti papildomaiį. 

Iš tiesų, tik 1989 m. gruodžio 4 d. Kauno m. prokuroro padėjėja B.Šečkuvienė pasirašė 

„Nutarimą atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą dėl neteisėtų milicijos darbuotojų veiksmų B. E. ir 

kitų atžvilgiuį. Prokurorai, skirtingai nei milicijos tyrėjai niekur neskubėję, nustatė 

„nukentėjusiųjųį parodymuose aibes esminių prieštaravimų, kurie galėjo b ti vertinti tik kaip 

noras apšmeižti pareig nus, bet kokiais b dais susidoroti su jais. Apie tai byloja kad ir 

anoniminis raštelis, prokurat ros ne be pagrindo prijungtas prie bylos. Tokius raštelius po vykių 

„Pasimatymeį R.Pravdzinskas ir R.Nekrošius rado savo pašto dėžutėse: „Jeigu nepatiko m sų 

akcija prie pasimatimo poklausk pas draugeli pravdinską nes jis žino ka reike kalbeti teismeį. 
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Belieka pridurti, jog O.Mažuika, tuomet – Kauno m. VRV 6-ojo skyriaus viršininkas, 

puikiai prisimindamas minėtą atvej , paliudija, jog tokių bandymų kovoti su pareig nais iš 

Kauno nusikalstamų grupuočių pusės buvo dešimtys. Prisiminė jis ir šiuos „nukentėjusiuosiusį iš 

tuomet galingos „daškiniųį grupuotės…72
 

Beje, ateityje organizuoto nusikalstamo pasaulio išpuoliai prieš teisėsaugos pareig nus 

tapo dar ž lesni. Pavyzdžiui, 1990 m. rugsėjo 30 d. Kaune, savo namo laiptinėje š viu  nugarą 

buvo sunkiai sužeistas Kauno m. VRV KSNG skyriaus viršininko pavaduotojas majoras Česius 

selis, išgyvenęs tik stebuklo ir Kauno klinikų gydytojų profesionalumo dėka. O žemesnio rango 

milicininkų užpuolimai, sumušimai, apiplėšimai, deja, tapo vos ne kasdienybe… 

. . . 

 

Marijonas Misiukonis: 

„Tais pačiais 1989-siais gimė idėja vėl leisti savo laikrašt  „Liaudies sargybojeį, kurio 

leidyba buvo nutraukta 1972 m. Mat, tuo metu spauda negailestingai puldavo mus, dažnai 

nepelnytai; šalia objektyvių rašinių buvo nemažai atviro melo, pykčio, užgauliojimų. Todėl ir 

gimė laikraštis, kuris atliko tikrai didžiul  vaidmen  pirmiausia informuodamas šalies vidaus 

reikalų sistemos pareigūnus apie Vilniuje, VRM vykstančius procesus, kurie anaiptol ne visada 

buvo žinomi ar suprantami periferijojeį. 

 

Laikraščio gimimą (VRM 1989.07.05 sakymas Nr.145) lydėjo tam tikros pikantiškos 

aplinkybės. Pavyzdžiui, parengus ir išleidus pačioje 1990-ųjų pradžioje pirmąj  savaitraščio 

Liaudies sargybojeį numer , redaktorius J.Dambrauskas su pavaduotoju buvo pakviesti pas 

vidaus reikalų ministrą M.Misiukon . Susitikime taip pat dalyvavo ministro pavaduotojai 

P.Liubertas, V.Zabarauskas ir A.Onisimovas. Kaip ir dera, VRM vadovai apži rėjo laikrašt  

(jiems buvo skirti vardiniai egzemplioriai su paauksotomis dedikacijomis), pasveikino, palinkėjo 

sėkmės ir t.t. Iš pradžių jie nepastebėjo pagrindinio dalyko: laikraščio metrikoje buvo parašyta 

„Lietuvos VRM savaitraštisį. Trys raidės „TSRį po neilgų redakcijos kolektyvo svarstymų buvo 

sąmoningai „pamirštosį,– esą, kokia ten, po velniais, TSR… 

Išeinant redakcijos vadovus sustabdė budėjęs prie centrinio VRM ėjimo milicininkas: 

atseit, ministras prašo gr žti  jo kabinetą. Na, aišku – pastebėjo… Iš tikrųjų M.Misiukonis 

pasitiko žurnalistus klausimu: „Vyrai, o kur dingo trys raidės? Žinot, kas gali už tai b ti?į Bet, 

išklausęs žurnalistų, kuriuos palaikė ir P.Liubertas, argumentus, ministras nusileido: „Tiek to, lai 
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b na be „TSRį. Pabandysiu tą pat  paaiškinti premjerei K.Prunskienei, jei paklaus. Bet jeigu 

gausiu pylos, turėsite rašyti tas raidesį. Pylos ministras, matyt, negavo, nes prie šio pokalbio 

nebegr žo. O Vidaus reikalų ministerijos laikraštis (!) tapo pirmuoju valstybiniu leidiniu 

(išskyrus, žinoma, Sąj džio spaudą), viešai atsisakiusiu priklausomumo TSR… 

 

 

1990. L ŽIS 

1990 metai visais atžvilgiais buvo lemtingi Lietuvai. 

Pirmiausia dėl to, kad jie ėjo  pasaulio istoriją kaip Lietuvos (ir, žinoma, kitų 

posovietinių valstybių) nepriklausomybės atk rimo metai, nors deklaruotą nepriklausomybę dar 

reikėjo apginti kruvinąj  1991-ųjų saus , ilgus metus r pintis jos tvirtinimu, kur  2004 metais 

vainikavo Lietuvos Respublikos priėmimas  Europos Sąjungą bei NATO. 

1990-ieji buvo lemtingi ir todėl, kad jau tada didžioji dauguma Lietuvos žmonių (išskyrus 

nieko nepešusią saujelę kolaborantų, tiksliau, marginalų) galutinai pasirinko savo šalies laisvės 

kelią ir buvo pasiruošusi eiti šiuo keliu iki pat pergalės, kad ir kokia didelė b tų tos pergalės 

kaina. Savaime suprantama, tą pat  kelią pasirinko ir Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareig nai 

ir darbuotojai. 

Tiesą pasakius, jau tada bent kiek mastantiems žmonėms tapo aišku, kad TSRS ištiko 

kolapsas, visi socializmo resursai išeikvoti ir kito išėjimo iš politinės, socialinės bei ekonominės 

aklavietės, kaip „inteligentiškos skyrybosį, nėra. Ypač tai jautėsi sąjunginėse respublikose, dar 

nepamiršusiose, jog yra prievarta ištekintos už „vyresniojo brolioį, todėl itin atkakliai 

siekiančiose tų skyrybų. Tačiau buvo aišku ir tai, jog vargu ar pavyks išsiskirti geruoju – 

agonizuojanti imperija, valdanti milžinišką kariuomenę ir represin  aparatą, buvo dar labai 

pavojinga, galinti daugelio žmonių krauju numalšinti laisvės troškul . Todėl dar kartą po 1988-

ųjų ypač aktualus buvo vidaus reikalų sistemos, pirmiausia milicijos kaip griežtai disciplinuotos 

ginkluotos strukt ros, apsisprendimas: ar ji bus su savo krašto žmonėmis ar, atvirkščiai, dalyvaus 

reakcinių jėgų kontrpuolime. 

Lietuvos milicija nedviprasmiškai pasirinko pirmąj  kelią, ir galima drąsiai pakartoti, kad 

jos vaidmuo siekiant ir tvirtinant nepriklausomybę buvo vienas iš pagrindinių. 

Pirmiausia tai buvo rodyta pačioje 1990 metų pradžioje vykdant seniai rengtą vidaus 

reikalų sistemos depolitizaciją. 

1990 m. sausio viduryje vyko Vidaus reikalų ministerijos partinės organizacijos 

susirinkimas, kuriame VRM komunistai svarstė vidaus reikalų sistemos organų depolitizavimo 
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klausimą. Mat, TSRS Konstitucijos 6-to straipsnio (dėl TSKP vadovaujančio vaidmens valstybės 

gyvenime) panaikinimas ir daugiapartinės sistemos pagrindų atsiradimas akivaizdžiai reikalavo, 

kad teisėtvarkos organai nedalyvautų jokių politinių partijų ir judėjimų veikloje, negintų kurios 

nors vienos iš jų interesų. 

Nuomonių buvo išsakyta vairių, tačiau didžiulė dauguma susirinkimo dalyvių pritarė 

išvadai, kad esančiomis sąlygomis milicija turi b ti nepartinė. Todėl buvo nutarta kreiptis  

LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumą, kad Tarybos sesijoje, priimant statymą dėl politinių 

partijų, taip pat b tų pateiktas svarstyti ir klausimas dėl vidaus reikalų organų nepolitiškumo. 

Susirinkusieji pabrėžė, kad vidaus reikalų sistemoje negali b ti steigiamos partinės ir 

politinės organizacijos, be to, VRS darbuotojai visos tarnybos laikotarpiu turi atsisakyti narystės 

bet kokiose partijose ir dalyvavimo partinių organizacijų veikloje. Susirinkimas rekomendavo 

komunistams nebemokėti nario mokesčio, nelaukiant, kol bus statymu patvirtintas vidaus 

reikalų sistemos nepolitiškumas. 

Š  Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų apsisprendimą dar labiau paskatino 1989 m. 

gruodžio mėnes  vykęs XX-asis Lietuvos komunistų partijos suvažiavimas, kurio metu partija 

skilo  dvi dalis – savarankiškąją LKP, nuėjusią nepriklausomybės kelių (vadovaujamą Algirdo 

Brazausko) ir LKP „TSKP platformojeį, t.y. Tarybų Sąjungos išsaugojimo šalininkę 

(vadovaujamą Mykolo Burokevičiaus ir Juozo Jermalavičiaus). Nuo to laiko buvo nuolat 

atkakliai mėginama „pertemptiį  savo pusę Vidaus reikalų ministeriją kaip vieną iš rimčiausių 

politinės sėkmės garantų. 

Beje, kaip mini savo monografijoje „Lietuvos policija atk rus nepriklausomybęį 

P.Liubertas ir Č.Mančinskas, suvažiavime dalyvavo ir nedidelė apsišaukusių vidaus reikalų 

sistemos atstovais žmonių delegacija, kuri, ignoruodama didžiosios vidaus reikalų sistemos 

darbuotojų daugumos nuomonę, pasisakė prieš LKP savarankiškumą, tuo pačiu suteikdama 

TSRS šalininkams vilt , esą tokia visos vidaus reikalų sistemos nuostata. 

Tok  pseudodelegacijos akibrokštą, kai kuriais duomenimis, surengė sostinės Tarybų 

rajono VRS vyresnysis operatyvinis galiotinis majoras Vladimiras Šejinas, vėliau užėmęs 

šiurkščią antilietuvišką poziciją ir sukėlęs nemažai konfliktų tarp policijos ir kariškių. Beje, tais 

pačiais 1990 metais, duodamas interviu VRM laikraščiui „Liaudies sargybojeį, V.Šejinas 

pareiškė nuomonę, kad milicija viena su nusikalstamumu kaip reiškiniu nesusidoros, nes jo 

šaknys – ne kriminalistikoje, o ekonomikoje, visame gyvenime. V.Šejinas sakė: „Esu 

policininkas – b tent policininkas, ir nemažai mąstau apie policijos ateit . Pirmenybę teikiu 

amerikietiškai komunalinės, o ne municipalinės, kaip dabar sakoma, policijos sampratai. Šerifas, 

kur  visi paž sta ir kuris pats paž sta visus. … Apylinkės inspektorius turi turėti akademin  
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išsilavinimą, mokėti keletą kalbų. … Apmaudu, kad sulaužytos senos strukt ros (liaudies 

draugovės, visuomeniniai tvarkos saugojimo punktai), o vietoj jų kol kas nepasi lyta nieko 

naujo. Yra tokia idėja: vykdomasis komitetas skiria lėšas tam tikram mikrorajonui, ir visuomenė 

pati sprendžia viešosios tvarkos saugojimo klausimus. … Be to, ne pro šal  pasikviesti  pagalbą 

bažnyčią, ką aš ir stengiuosi darytiį. Keista, kad kadaise šitaip nekvailai mąsčius  žmogų ištiko 

tokios nesveikos metamorfozės. Bet apie tai – truput  žemiau. 

 Panašios nuotaikos tuomet buvo gana stiprios ir vadinamuose „raudonaisiaisį Vilniaus ir 

Šalčininkų rajonuose, kur didžioji dauguma gyventojų buvo ne lietuviai ir nerimavo dėl savo 

ateities Lietuvai nedviprasmiškai einant nepriklausomybės keliu. Buvo iškilusi net dvivaldystės 

grėsmė, kai kurie politikai net bandė kurti „autonominę respublikąį, atplėšti š  kraštą nuo 

Lietuvos. 

Liutauras Vasiliauskas: 

„Buvo Lietuva ir buvo Vilnius, Vilniaus kraštas. Jie skyrėsi pirmiausia ne profesiniu, o 

politiniu, tautiniu, demografiniu požiūriu. Tai buvo tam tikra prasme „parako statinėį, už 

Vilniaus milicijos garnizoną vyko gana nuožmi kova, kurią vis dėlto pavyko laimėti. Z.Vaišvila ir 

jo komanda iš pradžių niekaip negalėjo suprasti esminio skirtumo, pavyzdžiui, tarp Kupiškio ir 

Šilalės, iš vienos pusės, ir Šalčininkų, Vilniaus rajono, iš kitos. Tam, kad Vilniaus milicija liko 

stipri, vieninga, nesuskaldyta, žinoma, pasitarnavo ir išmintinga atkurtos valstybės politika 

pilietybės atžvilgiu (jos dėka pavyko išvengti procesų, vykstančių kad ir kaimyninėje Latvijoje), ir 

garsus 1990 m. kovo 21 d. kreipimasis  vidaus reikalų organų darbuotojus. 

Bet ne mažesni buvo ir konkrečių vadovų, asmenybių nuopelnai. Vertindamas šiandien 

tuos vykius, jaučiu tam tikrą neteisybę, kad tinkamai ne vertintas toks žmogus, kaip Vilniaus 

rajono policijos vyresnysis komisaras Mečislovas Poplavskis. Mano galva, jo vaidmuo tuose 

vykiuose buvo didžiulis, nuopelnai išsaugant policijos vienybę taip pat labai dideli. Jo tuometinė 

veikla Lietuvos labui tikrai verta aukšto apdovanojimoį. 

 

Kalbant apie vidaus reikalų organų depolitizaciją reikėtų pabrėžti, jog VRM vadovybė 

darė viską, kad šis aktas neb tų deklaratyvus ir kad milicijos darbuotojai, už kurių smegenis 

vyko nuožmi politinė kova, b tų maksimaliai apsaugoti nuo bet kokių politinių jėgų poveikio. 

Jau 1990 m. gegužės 7 d. vidaus reikalų ministras M.Misiukonis išsiuntė šalies vidaus reikalų 

organų viršininkams cirkuliarą „Aį Nr.12/40: 

„Grubiai pažeidžiant Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 14 d. 

nutarimo nuostatą dėl politinių partijų veiklos sustabdymo vidaus reikalų, valstybės saugumo, 

muitinių organizacijose, teisingumo ministerijos, prokurat ros, valstybinio arbitražo, valstybės 
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kontrolės organuose ir teismuose, atskiros politinės jėgos bando reanimuoti šią veiklą 

sušaukdami konferencijas bei kitus renginius, kviesdami  juos milicijos pareig nus, palaikančius 

vieną arba kitą partiją arba judėjimą. Šitokia veikla pažeidžiamas statymas, skaldomos vidaus 

reikalų organų, ypač milicijos jėgos, kovojant su nusikalstamumu ir kitais teisėtvarkos 

pažeidimais. Kadangi esama kriminogeninė situacija itin sudėtinga, todėl bandymai išskaldyti 

darbuotojus pagal jų politines ir kitas paži ras ir dalyvavimas šiuose renginiuose, bus vertinami 

kaip vienas grubiausių tarnybinės drausmės ir profesinės etikos pažeidimų, taikant atitinkamas 

organizacines išvadas. 

Prašau su šia telegrama supažindinti visus vidaus reikalų organų darbuotojus ir 

pakartotinai išaiškinti statymų reikalavimus dėl politinės veiklos sustabdymo vidaus reikalų 

organuoseį.73
 

 

1990 metų pradžioje tebebuvo itin aktualus naujos teisinės bazės, reglamentuosiančios 

milicijos veiklą, nustatysiančios jos vietą tarp valstybės ir kitų teisėsaugos sistemos institucijų, 

spręsiančios milicijos darbuotojų socialinės apsaugos problemas, klausimas. Šia prasme 

ypatingas dėmesys buvo skiriamas rengiamam Lietuvos milicijos statymo projektui. 

Susir pinimą kėlė milicijos darbuotojų atlyginimai, iš kurių buvo ne manoma pragyventi 

prasidėjusios hiperinfliacijos sąlygomis. Konkrečių žingsnių padėčiai taisyti kiek galėdama 

ėmėsi pati Vidaus reikalų ministerija. 

1990 m. buvo padidinti atlyginimai visiems operatyviniams darbuotojams, imta 

premijuoti pasižymėjusius pareig nus. Respublikos didmiesčiuose buvo sukurti milicijos 

pagalbos klubai, finansuojami sponsorių – vairių gamyklų ir staigų (ši iniciatyva, nuolat 

blogėjant ekonominei pačių sponsorių padėčiai, kaip minėjome, greit išblėso). Tai leido kai kurių 

VRS darbuotojams padidinti atlyginimus iki 200 rublių, pavyzdžiui, Kaune, Šiauliuose, 

Rokiškyje. Užtat „kaimiškuoseį rajonuose, kur nebuvo stambių pramonės objektų, milicininkai 

tenkinosi savo varganais atlyginimais. 

 Ne mažiau svarbus buvo moralinis faktorius. Pasikeitusiomis politinėmis bei kitokiomis 

sąlygomis milicininkas savo šalyje tapo praktiškai beteisis. Iš tiesų, net teisme milicininko 

parodymai buvo laikomi niekiniais, jis negalėjo pats paliudyti vykio aplinkybių, tokiu atveju 

jam b tinai reikėjo civilio liudytojo. Paradoksas, bet daugelis milicijos pareig nų prieš 

sulaikydami nusikaltėl  pirmiausia turėdavo pasir pinti potencialiais liudytojais.  
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Todėl daug vilčių buvo teikiama ne tik naujo LTSR Milicijos statymo projektui, bet ir 

galvojama apie savivaldą, t.y. milicijos junginius, kurie neb dami pavald s centrui, kartu su 

vietine valdžia patys spręstų vietinės reikšmės problemas. Rimtai buvo galvojama ir apie 

milicijos uniformos pakeitimą, nes sena daugeliui atrodė ni ri, nekėlė gyventojų pagarbos. Buvo 

netgi galvota apie specialios tarnybos prie Lietuvos Ministrų Tarybos, ginsiančios VRS 

darbuotojų teises, steigimą. 

1990 m. vasario 28 d. VRM vyko operatyvinis pasitarimas su šalies miestų ir rajonų 

vidaus reikalų staigų viršininkais. 

Informavęs susirinkusius apie LTSR Aukščiausiosios Tarybos XVII sesijos darbo 

rezultatus (deputatai tarp kitų klausimų svarstė VRM reikalavimus dėl tardymo, finansavimo, 

materialinio-techninio apr pinimo), ministras M.Misiukonis pranešė, jog lietuviškasis Milicijos 

statymas nebuvo sesijoje priimtas vien todėl, kad šiuo metu „atsiliekaį nuo sąjunginio Milicijos 

statymo, ypač dėl socialinių garantijų darbuotojams teikimo. Buvo kalbėta ir apie kadrų spragas, 

dėl kurių  vidaus reikalų sistemą patenka nesąžiningi žmonės. 

Atskirai buvo paminėti atlikto sociologinio tyrimo rezultatai, tiesa sakant, 

nedžiuginantys: tik 2,3 proc. apklaustųjų teigiamai vertino miliciją, 32,4 proc. visiškai nesijautę 

saug s. Nemažai respondentų turėjo priekaištų neišvaizdžiai milicijos uniformai. 

Naujos milicijos uniformos nekantriai laukė ne tik patys milicijos darbuotojai. Jos laukė 

visi Lietuvos gyventojai, norėdami kuo greičiau pamatyti dailiai apsirengusius pareig nus, 

nepriklausomos Lietuvos atributiką antpečiuose, kepurėse. Tačiau tik 1990 m. birželio 8 d. VRM 

buvo nuspręsta kuo greičiau rengti naujus teisės aktus bei kurti naują uniformą ir atributiką. 

Vidaus reikalų ministerijoje buvo sudaryta komisija, kuriai buvo pavesta parengti 

tarnybos vidaus reikalų staigose nuostatus. Pirmiausia kilo klausimas, kokie jie turi b ti – 

nukopijuoti nuo TSRS VRM pateikto nuostatų projekto ar savi, kokybiškai nauji, atspindintys 

Lietuvos specifiką? Laikinieji ar nuolatiniai? Ką racionalaus galima panaudoti iš sąjunginio 

nuostatų varianto? 

Jau tada, svarstant vidaus reikalų sistemos darbuotojų specialiųjų laipsnių klausimą, 

pasigirdo balsų, kad vidaus reikalų sistema ir taip pernelyg sukarinta. Esą daugelyje pasaulio 

valstybių vietoj specialiųjų laipsnių vesti pareiginiai skiriamieji ženklai, atspindintys policijos 

tarnautojo užimamas pareigas. Panašus principas buvo taikomas ir prieškarinės Lietuvos 

policijoje. 

Bet daugiausia ginčų sukėlė itin opus vidaus reikalų organų depolitizavimo klausimas. 

VRM partijos komiteto sekretorius J.Kraujelis ir Politinio skyriaus viršininko pavaduotojas 

V.Susojevas pasi lė konkrečią proced rą – grąžinti partinius bilietus ir skaitos korteles 
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išdavusioms juos organizacijoms visam darbo milicijoje laikui, atseit, norintys užsiimti partine 

veikla galės tai daryti tik išėję iš darbo vidaus reikalų sistemoje. Faktiškai tai b tų tik laikinas 

politinės veiklos sustabdymas. Taip pat buvo pasi lyta reorganizuoti Politin  skyrių  Socialinių 

procesų ir informacijos skyrių. Tačiau dauguma VRM darbuotojų, suprasdami, jog iškabų 

keitimas esmės nepakeistų, tuomet nepriėmė galutinio sprendimo. 

Atsinaujinimo procesai lėmė ne tik milicijos depolitizavimą. Pradėjus viešai kalbėti apie 

teisėtvarką, jos b klę, vietą visuomenėje, daugelio nuostabai paaiškėjo, kad gindamas kitus, 

milicininkas pats praktiškai nekieno neginamas. Todėl visai nat raliai, dėsningai kylo klausimas 

dėl VRS darbuotojų organizacijos, skirtos jų pačių teisėms bei interesams ginti.  

Pirmieji buvo kauniečiai. Vadovaujami iniciatyvinės grupės – milicijos majoro 

K.Keselmano, vyresniojo leitenanto V.Karpovo bei vyresniojo seržanto O.Jokubausko, Kauno 

m. VRV atskiros patrulinės postinės tarnybos kuopos pareig nai pasi lė steigti Lietuvos 

teisėsaugos darbuotojų sąjungą, kurios deklaracijoje, be kita ko, buvo pareikšta: 

„Pertvarką teisėsaugos organų darbe mes suprantame ne tik kaip organizacines 

priemones, bet, visų pirma, kaip atsigręžimą  žmogų, kuris atlieka vieną iš sunkiausių ir 

pavojingiausių darbų. Ligi šiol teisėsaugos organuose vyravo administracinės-komandinės 

sistemos principai ir metodai, kai žmogus likdavo tik aklu statymų vykdytoju, kai reiklumas 

buvo pakeičiamas orumo žeminimu, atsakingumas – teisių trypimu, profesionalumas ir 

dalykiškos bei moralinės savybės – karjerizmu ir giminystės ryšiais, kai tingumas buvo siejamas 

su korupcija ir elementariausia išdavyste. 

Eiliniai organų darbuotojai – nuo milicininkų iki karininkų – ir dabar nušalinami nuo 

pertvarkos organuose realizavimo, jų nuomonė ignoruojama, nors sukauptas didžiulis 

intelektualinės bei praktinės patirties potencialas. Pagaliau absoliuti dauguma darbuotojų, tarp jų 

– ir sąžiningi bei kompetentingi vadovai, lieka nuošalyje nuo sprendžiamų visuomenėje 

socialinių, ekonominių, teisinių problemų. Praž tingai veikia socialinio teisingumo stoka ir 

vidaus reikalų organuose, ir visuomenėje. Visa tai vainikuoja kol kas neigiamas, nihilistiškas, o 

kartais ir priešiškas visuomenės poži ris  teisėsaugos organusį. 

Sąjungą, kurią si lė Kauno milicininkai, turėjo b ti „nepolitinė, nepriklausanti jokiai 

partijai ar judėjimui organizacija, laisvanoriškumo pagrindu vienijanti teisėsaugos organų 

darbuotojus, nepriklausomai nuo jų užimamos tarnybinės padėties, tautybės, lyties ir 

išsilavinimoį. Ji turėjo veikti nepriklausomai nuo administracijos, kurios atstovai negalėjo b ti 

renkami  sąjungos vykdomuosius organus. Sąjungos tikslas – ginti statymo prestižą, autoritetą, 

darbuotojų socialinius, ekonominius ir teisinius interesus, siekti socialinio teisingumo ir t.t. 
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Realus vidaus reikalų sistemos profesinės sąjungos k rimas prasidėjo kiek vėliau, o tada, 

1990 metų pradžioje, VRM vadovybė stengėsi bent iš dalies paremti kenčiančius nepriteklius 

pavaldinius. 

Štai 1990 m. vasario 15 d. Lietuvos TSR vidaus reikalų ministro M.Misiukonio raštas 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybai „Dėl vienkartinio Apsaugos valdybos Atskiro milicijos bataliono 

darbuotojų paskatinimoį: 

„Apsaugos valdybos prie Lietuvos TSR Vidaus reikalų ministerijos Atskiras milicijos 

batalionas saugo Lietuvos TSR Vyriausybės pastatus bei poilsio zoną Turniškėse. Darbas sunkus 

ir atsakingas, reikalaujantis ypatingo budrumo, griežtos drausmės, o taip pat nuolatinės kontrolės 

iš bataliono vadovų pusės. 

Atskiro milicijos bataliono darbuotojai budriai ir su didele atsakomybe užtikrina partinių 

ir tarybinių staigų apsaugą, aktyviai dalyvauja saugant viešąją tvarką Vilniaus mieste masinių 

kult rinių, sportinių ir politinių renginių metu. Šios kategorijos milicijos darbuotojų specifika 

reikalauja kruopštaus pasirengimo, aukštos kult ros, tačiau veikianti darbo užmokesčio sistema 

nenumato už tai papildomo šių darbuotojų materialinio paskatinimo. 

Prašau skirti iš Lietuvos TSR Ministrų Tarybos rezervo Atskiro milicijos bataliono 

darbuotojų premijavimui bei vienkartinių pašalpų išmokėjimui (neviršijant pareiginių 

atlyginimų) 1990 metams 40 (keturiasdešimt) t kstančių rubliųį.74
 

Suprantama, dabar, praėjus beveik penkiolikai metų, kiek naiviai skamba teiginys, jog 

sunkiausias ir atsakingiausias darbas – saugoti Turniškių gyventojus, ypač lyginant j  su 

viešosios policijos patrulių arba kriminalinės policijos pareig nų tri su. Tačiau nereikėtų 

pamiršti, kad tuomet b tent Apsaugos valdybos Atskiro milicijos bataliono darbuotojai, saugoję 

vyriausybinius ir kitų valstybės institucijų pastatus, dažniausiai atsidurdavo kariškių ir 

kolaborantų atakų smaigalyje. B tent šio bataliono (vėliau – rinktinės „Skydasį) milicininkų 

daugiausia nukentėjo 1991 m. saus  ginant RTV komiteto pastatą ir televizijos bokštą Vilniuje.  

 

. . . 

  

  1990 m. kovo 11 d. paskelbus Nepriklausomybės atk rimo aktą, valstybei grąžintas jos 

senas pavadinimas – Lietuvos Respublika, priimtas ir senasis jos herbas – Vytis. 

Neverta kartoti, kokia istorinė šio akto reikšmė. Svarbiausia, kad kartu su visais Lietuvos 

žmonėmis savo tėvynės nepriklausomybės atk rimo faktą džiaugsmingai priėmė didžioji 

dauguma šalies vidaus reikalų sistemos pareig nų ir darbuotojų. 
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Marijonas Misiukonis: 

„Svarbiausia, kad beveik visi pareigūnai, dirbantys miestuose, rajonuose ir kaimuose 

sugebėjo perkainoti vertybes, sisąmoninti būtinumą tarnauti žmogui, o ne grupei žmonių ar 

vienai partijai. Ir tai buvo nelengvas darbas. Svarbiausia, mūsų supratimu, ką mes pasiekėme – 

nugalėjome save. Vidaus reikalų sistemos pareigūnai lemtingais Lietuvai 1990-1991 m. išlaikė 

rimtą gyvenimo egzaminą. Kai kurie jų sumokėjo aukščiausią kainą – gyvybę. Mūsų šventa 

pareiga nepamiršti jųį.75
 

 

Jaunai, dar trapiai valstybei ypatingai r pėjo apginti Aukščiausiosios Tarybos 

(Atkuriamojo Seimo) deklaruotą laisvę. Nat ralu, jog neturint savo kariuomenės, kitų gynybinių 

strukt rų, valstybės vadovų ir daugelio paprastų žmonių žvilgsniai nukrypo  vidaus reikalų 

sistemą, pirmiausia  miliciją kaip vienintelę tuomet ginkluotą, stiprią, drausmingą jėgą. Juk 

didžiąja dalimi b tent nuo milicijos, Vidaus reikalų ministerijos apsisprendimo priklausė, ar 

atlaikys ką tik paskelbta Lietuvos Respublika bręstant  proimperinių jėgų galingą kontrpuolimą. 

Kaip jau minėjome, vidaus reikalų sistema – viso labo maža tos visuomenės, kurioje ji 

funkcionuoja, kopija, atskirų žmonių visuma. Jai b dingos tos pačios visuomenės nuotaikos, 

abejonės, vidiniai prieštaravimai, nerimas, b gštavimai… Todėl, kai vieni (dauguma) 

optimistiškai žvelgė  dar miglotą ateit , kokia sunki ji beb tų, kitus (mažumą) nepriklausomybės 

atk rimas dėl pačių vairiausių priežasčių nuteikė diametraliai priešingai. O buvo ir treti, kurie 

paprasčiausiai l kuriavo – kuo gi viskas baigsis?.. Visa tai buvo žinoma ir aukščiausiuose 

Lietuvos Respublikos valdžios ešelonuose… 

Kaip rašo P.Liubertas ir Č.Mančinskas, tuo metu Lietuvos milicijoje buvo 7,4 t kst. 

darbuotojų. Tik milicija, kaip vienintelė profesionali, ginkluota jėga galėjo užtikrinti saugumą, 

stabilumą, visuomenės rimt . O vykstant revoliucijai tai vaidina lemiamą vaidmen .  

Tai gerai suvokė tiek pro-, tiek antilietuviškos jėgos. Galų gale, kaip parodė istorija, net 

kariuomenė nieko nesugebėjo padaryti be vidaus reikalų organų pagalbos. Todėl didžiąja dalimi 

b tent nuo vidaus reikalų sistemos, pirmiausia VRM, pozicijos priklausė, ar bus tvirtinta 1990 

m. kovo 11 d. deklaruota nepriklausomybė. 

Tuomet tarp milicijos darbuotojų vyravo karininkai, kurių buvo gerokai daugiau nei 

eilinių milicininkų. Bet reikia priminti, kad, esant reikalui, pastarųjų funkcijas (patruliavimas, 

viešosios tvarkos palaikymas) vykdė TSRS VRM vidaus kariuomenės divizijos motorizuoto 

milicijos pulko kariai, vilkėję milicininkų uniformą. Monografijos „Lietuvos policija atk rus 
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nepriklausomybęį autoriai pateikia tokią statistiką: vien Vilniaus miesto vidaus reikalų valdyboje 

buvo 275 karininkai ir 24 eiliniai milicininkai, o keturiuose sostinės rajonų vidaus reikalų 

skyriuose – atitinkamai 570 ir 54, t.y. 91,3 proc. karininkų ir 8,7 proc. eilinių milicininkų. Panaši 

proporcija buvo ir kitose respublikos vidaus reikalų staigose. 

Vidaus reikalų ministerijos vadovybė buvo tokios sudėties: ministras – Marijonas 

Misiukonis, pirmasis pavaduotojas – Petras Liubertas, pavaduotojai – Vaclovas Zabarauskas, 

Algirdas Kairys ir Aleksandras Onisimovas. 

VRM Kriminalinės paieškos valdybai vadovavo I.Surininas, Viešosios tvarkos apsaugos 

valdybai – A.Vilkas, Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymais valdybai – G.Statkevičius, 

Tardymo valdybai – J.Vasiliauskas, Profilaktikos tarnybos valdybai – L.Vasiliauskas, 

Nežinybinės apsaugos valdybai – S.Jokubonis, Valstybinės automobilių inspekcijos valdybai – 

R.Oleka, Transporto milicijos valdybai – J.Pikutis, Priešgaisrinės apsaugos valdybai – 

J.Kraujelis, Pataisos darbų valdybai – J.Blaževičius, Ypatingosios paskirties milicijos b riui – 

E.Kaliačius, 7-ajam skyriui – Č.Balcevičius, Atskirajam svarbiausių valstybinių staigų ir 

respublikos vadovybės apsaugos daliniui – J.Dervinis. 

 

1990 m. kovo 21 d. LR AT Pirmininkas V.Landsbergis pasirašė „Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos kreipimąsi  vidaus reikalų staigų darbuotojusį.  

Kreipimasis, visiškai pagr stai laikomas istoriniu dokumentu, suvaidinusiu svariausią 

vaidmen  išsaugant vidaus reikalų sistemos vieningumą ir lojalumą naujai valdžiai, skelbė: 

„Atk r me nepriklausom  Lietuv . Jos pamatas – teisingumo, laisv s, demokratijos 

ir žmonių gerov s idealai. Viena svarbiausių jų įgyvendinimo bei valstyb s gyvavimo 

s lygų – gerai funkcionuojanti viešosios tvarkos palaikymo sistema – milicija. Kiekvienas 

Respublikos pilietis, nepriklausomai nuo tautyb s ar pasaul ži ros, turintis šio darbo 

patyrim , pasirengęs prisiekti ištikimybę Lietuvai ir jai tarnauti, yra labai reikalingas 

valstybei. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba užtikrina, kad bus išsaugotos socialin s 

vidaus reikalų darbuotojų garantijos: pensijos, mokamos neži rint į tai, kurioje valstyb je 

tarnauta, išliks užsitarnautas laipsnis, vidutinis pareig no atlyginimas viršys uždarbio 

vidurkį Respublikoje. 

Vyriausyb  sieks, kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus b tų 

gerbiamas, kad jam b tų teikiama visuomen s parama. 

Svarbiausia milicijos darbuotojo pareiga – ištikimyb  Lietuvos Respublikai, jos 

žmon ms, įstatymams, viešosios tvarkos ir piliečių teisių apsauga. 
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Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kviečia visus vidaus reikalų 

darbuotojus ir toliau s žiningai dirbti savo darb “. 

 

Buvę Vidaus reikalų ministerijos vadovai taip pat vertino š  Aukščiausiosios Tarybos 

kreipimąsi vienareikšmiai: 

„Šis kreipimasis suvaidino didžiul  vaidmen . Jis ne tik išsklaidė abejones ir būgštavimus 

dėl tolesnio milicijos pareigūnų likimo, bet ir užkirto kelią galimoms provokacijoms prieš 

Lietuvos vidaus reikalų ministeriją, gandams ir priešiškai propagandai apie milicijos 

nereikalingumą naujai valdžiai, apie būsimus masinius atleidinėjimus, ypač kitataučių, iš vidaus 

reikalų sistemos ir t.t.į.76
 

Marijonas Misiukonis: 

 „Šis kreipimasis išsklaidė visas abejones ir būgštavimus, užkirto kelią daugeliui 

abejojančių naujos valdžios padorumu, gandams, galimoms provokacijoms ir priešiškai 

propagandai prieš Lietuvos VRM, jos vadovusį. 

. . . 

Rinkimuose  Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą 1990 m. kovo mėn. itin 

populiaraus tuo metu Sąj džio remiami kandidatai gavo naujajame parlamente 96 vietas iš 140. 

Galima prisiminti, jog nuo pat savo veiklos pradžios Sąj dis skelbėsi esąs „visuomeninis 

judėjimas, nesiekiantis politinės partijos statuso ir esantis nuolatinėje opozicijoje bet kokiai 

valdžiaiį. Tačiau, priglaudęs po savo sparnu daugelio b simųjų politinių partijų embrionus (tik 

baland  užsiregistravo pirmosios penkios, dar visiškai silpnos politinės partijos), Sąj dis de-facto 

iškart tapo vienintele politine valdžia Lietuvoje, didele balsų dauguma lemiančia priimamus 

sprendimus. Tik metų pabaigoje gimusi LDDP, it magnetas pritraukusi visas opozicines jau 

pradėjusiam daugeliui kyrėti Sąj džiui jėgas, tapo rimta atsvara naujiems šalies šeimininkams.  

Socialinė bei ekonominė situacija Lietuvoje taip pat buvo daugiau nei sudėtinga. 

sisiautėjo „laukinė privatizacijaį, kai nelaukiant naujų statymų, buvo milžiniškais mastais 

grobstomas valstybės turtas, o valdžios atstovai tik bejėgiškai stebėjo šią anarchijos puotą 

(geriausiu atveju) arba patys skubėjo pasišildyti rankas ant praeities laužo. Nat ralu, jog šiame 

fone vis blogėjo ir kriminogeninė padėtis, stiprėjo organizuotas nusikalstamumas, k rėsi, 

ginklavosi ir dalijosi veiklos sferas nusikalstamos grupuotės. Tuo metu vidaus reikalų sistemos 

reforma buvo nuolat vilkinama, dėl ko „nepriklausomybininkųį ir „jedinstvininkųį interesai 

keistai sutapdavo. Kaip rašo P.Liubertas ir Č.Mančinskas, „Vyriausybės pateikti pasi lymai ir 
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statymų projektai dažnai strigdavo kažkur stalčiuose ir nebuvo nagrinėjami nei Aukščiausiosios 

Tarybos komisijose, nei plenariniuose posėdžiuoseį.77
 

. . . 

Matyt, gerai prisimindama išmintingą posak , esą žirgai perkėloje nekeičiami, naujoji 

valdžia formuojant pirmąją nepriklausomos Lietuvos vyriausybę nedr so keisti vidaus reikalų 

ministro, nors Marijono Misiukonio fig ra, kaip rodo vėlesni vykiai, buvo tiek pačiam 

V.Landsbergiui, tiek daugeliui „dešiniųjųį AT deputatų, ko gero, viena iš nepatogiausių. 

Suformavus pirmąją Lietuvos Respublikos Vyriausybę, vidaus reikalų ministru buvo 

paskirtas Marijonas Misiukonis, ministro pirmuoju pavaduotoju – Petras Liubertas, 

pavaduotojais – Vaclovas Zabarauskas, Justinas Vasiliauskas ir Arvydas Svetulevičius. 

Kazimiera Danut  Prunskien , pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 

Ministr  Pirminink : 

„Ar rinkdamasi ministrus buvau savarankiška? Lėmė mano pasirinkimas. Keletą 

ministrų, man neprieštaraujant, pasirinko AT pirmininkas, tarp jų – užsienio reikalų ministrą 

A.Saudargą, vidaus reikalų ministrą M.Misiukon , švietimo ir kultūros ministrą D.Kuol ... 

Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentas V.Adamkus 2000 m. vasario 16-osios 

proga apdovanojo mane Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino II-ojo laipsnio ordinu. Ir vėl 

kilo nauja kompromitavimo banga. Ypač tam pasitarnavo dar vieno pirmosios Vyriausybės nario 

– M.Misiukonio apdovanojimas. Nors pats V.Landsbergis M.Misiukon  pakvietė dirbti vidaus 

reikalų ministru, o ministras pasiaukojamai ir sąžiningai dirbo tikrai sunkiu ir rizikingu 

laikotarpiu, Tėvynės meilės ir patriotizmo savininkai jam to apdovanojimo negalėjo atleisti. Jų 

išpuoliu gan sumaniai pasinaudota politiniais tikslais: mane ir M.Misiukon  pakavo  vieną 

pakuotę, užklijavo „kagėbistųį etiketę, nors šiuo konkrečiu atveju esame visiškai nesugretinami: 

vienas – buvęs etatinis KGB pareigūnas, o kita –  užsien  vykusi mokslininkėį…78
 

 

Anot M.Misiukonio, ministro portfel  pirmoji jam pasi lė K.Prunskienė. Pranešusi apie 

„nuomonęį skirti j  ministru, ji paminėjo ir sąlygą – atsisakyti sovietinio generolo laipsnio. 

M.Misiukonis atšovė, kad tai ne manoma, kaip ne manoma atsisakyti profesorės vardo. Kas 

kitas, ko gero, neb tų supratęs. K.Prunskienė suprato… 

Paskyrimo  ministro pareigas aptarimas su V.Landsbergiu, K.Motieka ir R.Ozolu vyko 

gana sklandžiai. Posėdžiui vadovavęs deputatas A.Abišala paskelbė balsavimo rezultatus: „užį – 

67, „priešį – 8, susilaikė – 28. 
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M.Misiukonio tvirtą teigiamą atsakymą  V.Landsbergio klausimą, ar jis sitikinęs, jog 

Lietuvoje veikia tik Lietuvos Respublikos statymai, deputatai palydėjo plojimais. O, pasibaigus 

balsavimui, buvo perskaitytas atsiųstas žmonių sveikinimas (ministrų priesaiką tiesiogiai 

transliavo televizija) M.Misiukoniui: „Norime padėkoti už tvirtus atsakymus ir pasižadėjimą 

tarnauti tik Lietuvaiį. 

Tačiau M.Misiukonis prisimena, kad patvirtinus pirmąją vyriausybę pas j  apsilankė 

vienas deputatas ir pasiteiravo, ar M.Misiukonis negalėtų susirgti arba kur nors išvykti porai 

savaičių. Atseit, šitaip kalbėti galiojo aukščiausiosios valdžios atstovai. Kaip tik tuomet turėjo 

prisiekti pirmosios nepriklausomos Lietuvos vyriausybės nariai. Nekyla abejonių, kad 

vadinamasis „Šimėno sindromasį prasidėjo jau pirmosiomis nepriklausomybės dienomis: 

M.Misiukoniui paklusus „aukščiausiajai valiaiį jis b tų buvęs apkaltintas baime, dvejonėmis ir 

pan., ir tučtuojau atstatydintas.79
 

Lietuvos ultraradikalų išpuoliai prieš VRM vadovybę prasidėjo praktiškai iškart po 

nepriklausomybės atk rimo. 

Marijonas Misiukonis prisimena: 

„Vienas deputatas susitikime su Alytaus rinkėjais pažadėjo greitai išvaryti ministrą su jo 

pavaduotojais. Kitas deputatas Lazdijuose teigė, kad išvaikys „raudonąją Misiukonio milicijąį. 

Buvo ir kitų deputatų, kurių vieši pasisakymai nebuvo objektyvūs ir korektiškiį. 

Alvydas Sadeckas: 

„Kartą 1990 metais, kai M.Misiukonis buvo aršiausiai puolamas, mes keliese, kokie 

aštuoni VRM vadovai, lipome  vieną automobil  ir nuvykome  priėmimą pas V.Landsberg . Jis 

klausinėjo kažkokių konkrečių dalykų, mes atsakinėjome. Po to atvirai paklausėme: „Pirmininke, 

vis dėlto Jūs tikite ar netikite policija?į Jis kiek pamąstė, po to atsakė: „Netikint reikia tikėtiį. 

Mes puikiai supratome iš tos frazės, kad praktiškai viskas yra nulemta, vienaip ar kitaip teks 

susitaikyti su tokia padėtimiį. 

Vytautas Grigaravičius: 

„Kaip ir kitiems kolegoms, ne kartą teko viešai pasisakyti ginant vidaus reikalų ministrą 

M.Misiukon  nuo nepagr sto puolimo. Vienąsyk tą pat  pakartojau posėdžio VRM kolegijos 

mažojoje salėje metu, dalyvaujant vicepremjerui Z.Vaišvilai. Atkreipiau dėmes   tai, kad 

Z.Vaišvila pasitikslino pas kažką mano pavardę ir pareigas. Gr žau  Alytų, o po dviejų dienų 

buvau pakviestas  savivaldybės tarybos posėd  neva atsiskaityti už darbo rezultatus, informuoti 

apie kriminogeninę situaciją. Pradėjau skaityti pranešimą, bet iš karto pamačiau, kad 
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savivaldybės nariams mano ataskaita nė motais. Man nutilus pasipylė klausimai: kada nustosite 

ginti tą „raudonąj į Misiukon , kam tarnaujate – Maskvai ar Lietuvai, kieno nurodymus ketinate 

vykdyte ir pan.į. 

 

Iš tikrųjų, griauti – ne statyti, bet pagauti euforijos ir pasijutę esą visagaliai kai kurie 

aršuoliai, regis, nė nesusimąstydavo apie galimas tokių žingsnių pasekmes. Vidaus reikalų 

sistema su stipriomis korporatyvinėmis tradicijomis, ypatinga asmenybių vertinimo skale, 

turinčiais išskirtinių bruožų statutiniais santykiais ir t.t. negalėjo b ti dėkinga arena 

avanti ristiniams eksperimentams. 

Suprantama, reformatoriams užkliuvo ne tik ministras su pavaduotojais, bet ir daugelis 

kitų darbuotojų, kurių lojalumu „naujiejiį pagr stai ar visai be pagrindo abejojo. Neretai 

M.Misiukonis ultimatyviai buvo spaudžiamas atleisti tam tikrus vadovus „lydekai paliepusį. 

Ministro savarankiškumas ir tvirta pozicija bendražygių atžvilgiu kartais tik dar labiau 

užr stindavo VRM valymo iniciatorius. Bet keisčiausia buvo tai, kad šia prasme gana dažnai 

reformatorių ketinimai sutapdavo su priešingos pusės norais – pretenzijų milicijai turėjo ir vieni, 

ir kiti, kas vieniems atrodė „raudonaį, kitiems atrodė „žaliaį. 

Kaip ten beb tų, nuo pat pirmųjų nepriklausomybės paskelbimo dienų vidaus reikalų 

sistemos atžvilgiu nuolatos vyko dvilypis ir tiesiog nešvarus žaidimas, nors valdžia ir buvo 

priversta laviruoti tarp savo norų ir galimybių. 

Jau 1990 m. kovo 15 d., t.y. praėjus keturioms dienoms po Lietuvos nepriklausomybės 

atk rimo paskelbimo, Lietuvos vidaus reikalų ministras Marijonas Misiukonis ir Aukščiausiosios 

Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas Landsbergis viešai kreipėsi  vidaus reikalų sistemos 

darbuotojus pabrėždami, kad „šiandien kaip niekada svarbu išsaugoti rimt  ir susikaupimą, itin 

atsakingai, uoliai vykdyti savo pareigasį. Kreipimesi buvo paminėta, kad numatytiems vidaus 

reikalų sistemoje pakeitimams vykdyti reikia laiko ir didelių visų darbuotojų pastangų. Jau 

dabar ruošiamasi kurti 37 pasienio kontrolės punktus Lietuvos turto apsaugai, sprendžiami 

klausimai dėl milicijos (arba policijos) statuso, uniformos, skiriamųjų ženklų, atlyginimo, 

pensijų, materialinio techninio apr pinimo ir t.t. 

Šiame kreipimesi M.Misiukonis paneigė gandus, esą po Nepriklausomybės atk rimo 

šalyje pablogėjo kriminogeninė situacija, išaugo nusikalstamumas, ir panašios kalbos neturi jokio 

pagrindo, destabilizuoja visuomenę. Taip pat per tas kelias dienas nebuvo užregistruota jokių 

provokacijų arba organizuotų viešosios tvarkos pažeidimų. Taip pat ministras perspėjo, kad šiuo 

metu bet koks, net smulkus pažeidimas iš pareig nų pusės gali tapti politinės provokacijos 

priežastimi. 
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Beje, tomis dienomis daugelis Lietuvos žmonių klausė, kada pamatys tvarkos sergėtojus 

su nauja valstybine atributika vietoj penkiakampių žvaigždučių ir tarybinių kokardų. 

Lietuvos VRM vadovybė kreipėsi  šalies gyventojus, taip pat ir per spaudą, pranešdama, 

kad per kelias dienas ar net savaites naujos atributikos pagaminti ne manoma, tačiau nauji 

skiriamieji tautinės milicijos (ar policijos) ženklai jau kuriami, pagaminus juos dėvės visi 

pareig nai. 

LR AT pirmojoje sesijoje tvirtinant M.Misiukon  vidaus reikalų ministru, jis aiškiai 

pasakė, kad „vidaus reikalų organai ir visų pirma milicija netarnauja kokiai nors grupei žmonių, 

vienai ar kitai partijai, vadovaujasi tik statymu ir statymo tvarka vykdo Vyriausybės aktusį.80
  

 

Mitingų banga neatslūgo ir po „bananų baliaus“, tačiau ir mitinguotojų, ir milicininkų 
veidus vis dažniau nušviesdavo šypsenos. 

 

Tam, kad b tų teisingai suprasta šių žodžių, atvirai pasakytų naujai Lietuvos valdžiai, 

reikšmė, reikėtų prisiminti, kad TSRS, kaip ir daugeliui totalitarinių ar autoritarinių režimų, buvo 
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tvirtintas protis nepopuliarius nurodymus pavaldžioms strukt roms visada duoti žodžiu, 

nepasirašant jokių popierių, galinčių ateityje tapti kalčiu prieš funkcionierius. Kaip 

prisimename, panašiai atsitiko ir 1988 m. rugsėjo 28-29 dienomis, kai „iešmininkaisį liko 

Vilniaus m. vidaus reikalų valdybos vadovai, o bene vieninteliu kaltininku – apylinkės 

inspektorius, nesusilaikęs ir „užvažiavęs  d dąį mėčiusiam  j  akmenis jaunuoliui. 

Taigi, M.Misiukonis nedviprasmiškai perspėjo, jog ši praktika visiems laikams turi likti 

praeityje ir jam pavaldi institucija neketinanti vykdyti jokių žodinių, anoniminių ar atskiros 

politikų grupės nurodymų. Šie žodžiai nenuėjo negirdom: kai kas iš „naujųjųį, sitikinę, jog atėjo 

jų laikas baksnoti pirštu, nuo pat pradžių paskelbė M.Misiukoniui „aparatin į karą, kol 1991-

siais galų gale privertė ministrą išeiti. 

Marijonas Misiukonis: 

„Visa bėda, kad kai kurie AT vidaus reikalų ir krašto apsaugos komisijos nariai buvo 

radikaliai nusiteikę prieš Vidaus reikalų ministeriją. Kiek kartų, pasikvietę manę  komisiją, jie iš 

karto pradėdavo: „Štai, tamsta ministre, jūsų raudonoji milicija…į Tuomet aš pakildavau ir 

paprasčiausiai išeidavau pro duris. Esą, arba kalbame dalykiškai, apie reikalo esmę, arba mums 

nėra apie ką kalbėtisį.81
 

 

Kovoje, tiksliau, intrigose prieš M.Misiukon  jo oponentai nuolat, su geresnio pritaikymo 

vertu atkaklumu ieškojo vis naujų argumentų, padėsiančių atstatydinti „nepatogųį vidaus reikalų 

ministrą. Vienu iš tokių vėzdų tapo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos santykiai su TSRS 

VRM, kurių nebuvo manoma nutraukti iš karto po kovo 11-osios, kad pačios Lietuvos neištiktų 

kriminogeninis paralyžius. 

Marijonas Misiukonis: 

„Net ir po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo mūsų santykiai su Maskva išliko 

dalykiški. Pavyzdžiui, buvau susitaręs su TSRS vidaus reikalų ministru V.Bakatinu, kad ir 

uniformines sagas su tautine simbolika jie mums pagamins. Manau, tok  požiūr  lėmė tai, jog 

Maskvoje „madas diktavoį M.Gorbačiovo komanda, t.y. tokie demokratizacijos šalininkai, kaip, 

sakykim, A.Jakovlevas, E.Ševardnadzė, J.Primakovas, V.Bakatinas, kurie, pastarojo žodžiais, 

buvo susitaikę ir su visiškos Lietuvos nepriklausomybės variantu, tačiau tikėjosi, kad šis 

procesas vyks palaipsniui ir neiššauks griūties. 

Štai 1990 m. gegužės mėnes  Lietuvai buvo paskelbta ekonominė blokada. Tačiau mes, 

Vidaus reikalų ministerija, tos blokados nejautėme, net padėjome kuru kitoms ministerijoms. 

Kaip tik per tą blokadą mes gavome dvigubą ar net trigubą kuro, transporto priemonių normą. 
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Mat prasidėjus blokadai nuvykau pas V.Bakatiną aprūpinimo klausimais, jis prie manęs 

paskambino TSRS Gosplano pirmininkui A.Masliukovui, esą kaip gi šitaip… Tas sako, žinau, 

kiek ir ko jie turi, tegu nekvaršina jums galvos. O aš verkšlenu, atseit, nieko neturime,– nei 

automobilių, nei kuro. Nesugausime nusikaltėlių – jie važiuos pas jus, štai Kaliningrado sritis čia 

pat. Tiek to, sako, skirsime tau… Su manimi Maskvoje tada buvo VRM Materialinio aprūpinimo 

skyriaus viršininkas Č.Daškevičius, aš j  tučtuojau nusiunčiau viską forminti, kol nepersigalvojo. 

Gavome devynis naujus automobilius, kuro  valias… Vėliau man ne kartą primetinėjo tuos gerus 

santykius su Maskva, kaltino tuo, kad „sėdžiu ant dviejų kėdžiųį, nors Vyriausybė visa tai žinojo 

ir laimindavo. Manau, tokio neigiamo požiūrio šaknų pirmiausia reikėtų ieškoti pernelyg 

suasmenintame V.Landsbergio ir K.Prunskienės konflikte…į 

 

Pats svarbiausias buvo, suprantama, finansavimo klausimas. Iki 1990 m. VRM biudžetas 

buvo apie 130 milijonų rublių. Buvo aišku: jeigu Lietuvos VRM ir toliau liks priklausoma nuo 

Maskvos finansavimo ir apr pinimo, tai sudarys centrui nemažai prielaidų kištis  Lietuvos VRM 

reikalus, diktuoti savo valią. 

1990 m. kovo 23 d. M.Misiukonis šiuo klausimu kreipėsi  AT pirmininką V.Landsberg . 

Jau tą pačią dieną buvo parengtas ir priimtas LR AT nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijosį, kuris pareigojo Vyriausybę išspręsti Lietuvos VRM finansavimo 

klausimus. Praktiškai šio nutarimo gyvendinimas užsitęsė iki pat 1991-ųjų pradžios. Dėl tokio 

delsimo Lietuvos VRM atsid rė tarp dviejų ugnių – iš vienos pusės spaudė proimperinės jėgos, 

iš kitos bandė tęsti savo žaidimus tautiniai ultraradikalai, kasnakt sapnavę VRM ir, svarbiausia, 

jos ginkluotės užvaldymą. Konkrečiai, M.Misiukonis buvo nuolat kritikuojamas dėl vizitų pas 

TSRS vidaus reikalų ministrą V.Bakatiną, nors visi puikiai žinojo, kad kito kelio nebuvo: 

suparalyžiavus šią teisėsaugos instituciją pasekmės galėjo b ti klaikios, ypač nuolat blogėjančios 

kriminogeninės situacijos, prasidėjusios ekonominės blokados sąlygomis. Nevalia pamiršti ir tai, 

jog vidaus reikalų sistemos pareig nus, be tiesioginių kovos su nusikalstamumu ir viešosios 

tvarkos užtikrinimo funkcijų, užgulė milžiniškas kr vis „aptarnaujantį nesibaigiančius mitingus, 

demonstracijas, eitynes. Plius vis gilėjantis teisinis nihilizmas, valdžios ir statymų vakuumas. 

Kirsdamos iš peties, savivaldybės naikino spec. komendant ras (  gatves pl stelėjo t kstančiai 

jose atliekančių bausmę nuteistųjų), asocialių šeimų, nepilnamečių komisijas, draugoves.  

Nusikaltimų prevencijos sistema praktiškai buvo sugriauta ir, kaip taikliai pastebėjo 

M.Misiukonis, „motyvai nebuvo argumentuojami, revoliucijos procesas tęsėsiį. Bet, kaip 

žinoma, gamta nekenčia tuštumos, todėl sąjunginio pavaldumo monės, stambiausios gamyklos 
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pačios ėmėsi iniciatyvos kuriant liaudies draugoves. Netrukus b tent šios draugovės ir tapo 

„Jedinstvoį organizacijos pagrindu, vadinamąja „penktąja kolonaį… 

1990 m. balandžio 24 d. Vidaus reikalų ministerijos Kult ros ir sporto r muose vyko 

VRM vadovybės susitikimas su gyventojais. Šiame forume dalyvavo ministras M.Misiukonis, 

ministro pirmasis pavaduotojas P.Liubertas, ministro pavaduotojai J.Vasiliauskas ir 

V.Zabarauskas, kurie supažindino susirinkusius su gana sudėtinga šalies kriminogenine padėtimi, 

milicijos uždaviniais ekonominės blokados sąlygomis, nubrėžė ateities perspektyvas, atsakinėjo  

klausimus. 

M.Misiukonis užtikrino žmones: 

„Šiandien galime drąsiai tvirtinti, kad milicija tarnauja tiktai žmonėms ir statymams, 

Niekas jau nebegali prikaišioti, kad mums vadovaujama iš stipraus ar kokio kito centro (turimas 

omenyje tuomet M.Gorbačiovo pasiūlytas modelis stiprus centras – stiprios respublikos). 

Pertvarka milicijoje juda  priek . Milicijos organai pirmieji visiškai depolitizavosi, mes šiandien 

nesusiskaldę  partijas, politines organizacijas, o visą dėmes  skiriame darbui, profesionalumui 

ugdyti, siekiame padėti žmogui. Tuo tikslu ruošiami ir nauji statymaiį. 

 

M.Misiukonis konkrečiai paminėjo dar 1989 m. parengtą Milicijos statymo projektą, 

rengiamą kalinimo staigų humanizavimo statymo, Administracinės teisės pažeidimų ir 

Baudžiamojo proceso kodeksų, antialkoholinių statymų projektų bloką. Jis pabrėžė, kad 

neišvengiamai reikia pertvarkyti ir pačią Vidaus reikalų ministeriją. Anot M.Misiukonio, 

balandžio viduryje LR Ministrų Tarybos posėdžiui svarstyti buvo pateikta nauja VRM strukt ra, 

kurioje pirmą kartą pamėginta atskirti darbinę grand  nuo valdymo aparato. 

Ministro žodžiais, reikalingi Valdymo, Nusikaltimų tyrimo, Mokymo ir kadrų ruošimo, 

Gaisrosaugos ir pirminio gelbėjimo, Valstybinės automobilių inspekcijos, kelių ir eismo 

kontrolės, kalinimo staigų departamentai. Taip pat VRM strukt roje turėtų b ti tarnybos, 

aptarnaujančios šias darbines grandis: ekspertai kriminalistai, ryšininkai, kiti special s padaliniai. 

Nusikaltimų tyrimo departamento strukt roje turėjo b ti Kriminalinė ir tuometinė KSNG 

tarnybos. Taip pat planuota pertvarkyti žemesniąsias miestų ir rajonų vidaus reikalų organų 

grandis, kurios iš dalies turėjo b ti pavaldžios vietos savivaldos organams. 

P.Liubertas minėjo, jog kuriama iš esmės nauja vidaus reikalų organų norminė bazė (iš 

tiesų jai sukurti prireikė 13 metų,- aut.), siekiamas tikslas, kad šalyje veiktų tik Lietuvos 

Respublikos statymai. Taip pat, P.Liuberto žodžiais, b tina atsikratyti neb dingų milicijai 

funkcijų: priverstinio sergančių alkoholizmu gydymo, išblaivinimo staigų, vairių techninių 

paslaugų teikimo ir t.t., ypač kai tiesiogines milicijos funkcijas vykdo gana nedidelė darbuotojų 
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dalis. Viešąją tvarką užtikrinti privalo pirminės vidaus reikalų organų grandys, yra net nuomonė 

gr žti prie nuovadų. Miestų, rajonų vidaus reikalų skyriuose turi b ti tiesiogiai organizuojama 

kova su nusikalstamumu, vykdomas nusikaltimų tyrimas. 

P.Liubertas kategoriškai paneigė gandus, esą ruošiamasi etatų mažinimui, „valymamsį ir 

pan. Anot jo, vyko tik planuotas reorganizavimas, visi žmonės yra reikalingi, visi dirbs, ypač 

profesionalai, kurių visuomet tr ko. 

Pateikdamas kai kuriuos statistikos duomenis, P.Liubertas pažymėjo, jog per I-ąj  1990-

ųjų ketvirt , lyginant su tuo pačiu 1989 m. laikotarpiu, nusikaltimų padaugėjo 18.4 proc., t.y. 

beveik penktadaliu. Net 36,7 proc. padaugėjo sunkių kriminalinių nusikaltimų. Tačiau žvelgta ir 

džiuginančių tendencijų,– pirmiausia, biurokratiškai kalbant, nusikalstamumo augimo tempų 

mažėjimas. Ketvirtadaliu mažiau nusikaltimų padarė nepilnamečiai, penktadaliu – nusikaltėlių 

grupės ir t.t. 

Išaugus grupiniam nusikalstamumui, 1990 m. šalies didmiesčiuose ir stambesniuose 

rajonų centruose buvo planuota sukurti specialius padalinius kovai su grupiniais ir sunkiais 

nusikaltimais, nes ligi šiol VRM KPV padalinyje, kovojančiame su žudikais, žagintojais, 

banditais tedirbo 10 pareig nų. O kiekviename rajono VRS apskritai visus nusikaltimus,– tiek 

sunkius, tiek smulkius (pavyzdžiui, chuliganizmo ir kitokius atvejus) tyrė vos 3 operatyvininkai. 

Tokius padalinius buvo numatyta kurti Šiauliuose, Marijampolėje, dar 4-5 stambesniuose 

rajonuose. Štai Alytaus m. VRS vadovai patys kreipėsi  VRM prašydami leisti sukurti tok  

padalin .  jų prašymą buvo atsižvelgta. 

J.Vasiliauskas, savo ruožtu, paminėjo, kad operatyvinės padėties pablogėjimas 

neigiamai atsiliepė ir tardymo padalinių darbui. Antai 1989 m. kone keturis penktadalius 

(daugiau nei 12 t kst. baudžiamųjų bylų) padarytų nusikaltimų tyrė vidaus reikalų organų 

tardytojai. Didžiuliai kr viai, milžiniška tampa, netinkamos darbo sąlygos lėmė tai, kad iš 

tardymo išėjo labai daug darbuotojų, pirmiausia – geri specialistai, lengviau randantys darbą 

kitose strukt rose. Dėl kadrų problemos VRM Tardymo valdybos vadovybė kartu su tuometiniu 

LR AT deputatu profesoriumi Aloyzu Sakalu kreipėsi  Vilniaus valstybinio universiteto 

teisininkus, kurių daugelis sutiko baigę studijas tapti tardytojais. Tarp teigiamų pokyčių 

J.Vasiliauskas paminėjo tai, kad nusikaltimai nebeslepiami, kaip tai buvo plačiai praktikuojama 

tarybiniais laikais, kiekvienas nusikaltimas registruojamas (iš dalies b tent tai ir paaiškina 

šoktelėjusią aukštyn nusikalstamumo kreivę). Anot J.Vasiliausko, labiausiai kėlė nerimą turto 

prievartavimo, vadinamojo reketo, atvejai, o dėl statymų netobulumo ne vienas nusikaltėlis 

išvengdavo atsakomybės. Jau tada jis pabrėžė, kad, be pagrindinių teisės aktų tobulinimo, b tina 

užtikrinti liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugą, nes nemažai bylų „suyraį b tent dėl to, kad 
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bauginti liudytojai keičia anksčiau duotus parodymus, nukentėjusieji atsiima pareiškimus. Tai ne 

tik trukdo vykdyti teisingumą, bet ir smarkiai pakerta žmonių pasitikėjimą teisėsauga. 

Dar viena problema buvo ta, kad respublikoje net keturios žinybos – VRM, Prokurat ra, 

Saugumo komitetas ir Karinė prokurat ra – turėjo tardymo aparatus, tuomet didžiausias kr vis 

gulė tik ant VRM tardytojų pečių. Todėl kilo minčių šių žinybų tardymo padalinius sujungti  

vieną. Vaclovas Zabarauskas informavo apie lietuviškų skiriamųjų ženklų gamybą. Netrukus jie 

b sią išduodami šalies didmiesčių milicijos pareig nams, po to nauja simbolika bus vesta visoje 

Lietuvoje. Tuo siekiama, kad nepriklausomos Lietuvos pareig nai skirtųsi nuo TSRS vidaus 

kariuomenės karių, taip pat vilkėjusių milicijos uniformą. Apie pačios uniformos pakeitimą, 

pasak V.Zabarausko, kol kas kalbėti nerealu, nes tai reikalauja didžiulių lėšų (net ir dabar, 2004-

siais, policijos pareigūnų aprūpinimas uniforma lieka viena iš opiausių problemų,- aut.). 

 klausimus dėl naujų Lietuvos Respublikos piliečių pasų V.Zabarauskas atsakė, kad 

jiems spausdinti Lietuva neturi tinkamos poligrafinės bazės, TSRS monės, savaime suprantama, 

tokio užsakymo nevykdytų, o pasų blankų spausdinimui užsienyje reikia mažiausiai dviejų 

milijonų dolerių. Todėl artimiausių metu TSRS pasus turėsią pakeisti laikini Lietuvos piliečio 

asmens liudijimai. 

Jau tada buvo galvota ir apie automobilių valstybinių numerių keitimą. Buvo svarstomi 

du variantai. Pirmasis: pakeisti viską, kaip yra, tik rusiškas raides pakeisti lietuviškomis 

(lotyniškomis). Antrasis variantas, VRM vadovų nuomone, buvo pranašesnis: atsižvelgiant  

b simąj  administracin  Lietuvos teritorijos padalijimą, vesti naują numeracijos sistemą, 

suteikiant atitinkamiems administraciniams vienetams atskirą seriją. Vėliau b tent šis variantas ir 

buvo gyvendintas. 

. . . 

 
1990 metais, Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, sparčiai ėmė aštrėti santykiai su 

dislokuota Lietuvoje TSRS kariuomene, vis daugėjo konfliktų su kariškiais, provokuojamų tiek 

vienos, tiek kitos pusės. 

Pavyzdžiui, 1990 m. kovo 17 d. Šiauliuose sulaikant buvo nušautas čia dislokuoto karinio 

dalinio girtas majoras O.Frolovas, ginkluotas automatu ir pistoletu. Pasipiktinęs paskelbta 

Lietuvos nepriklausomybe, majoras bandė užgrobti taksi ir vykti  Vilnių „daryti tvarkosį. Beje, 

už viskam pasiryžusio ginkluoto nusikaltėlio neutralizavimą rizikavę gyvybe milicijos 

darbuotojai Vytautas Grigali nas ir Vygantas Maskolenka buvo VRM premijuoti… po 100 

rublių. 
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Jau 1990 m. kovo 28 d. vidaus kariuomenės vadovybė raštu Nr.9/284 kreipėsi  Lietuvos 

TSR (LR jie dar nebuvo pripažinę ir, regis, nė neketino tai daryti) Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininką V.Landsberg  ir Ministrų Tarybos pirmininkę K.Prunskienę: 

„Pranešame Jums, kad pastaruoju metu padažnėjo Lietuvoje dislokuotos TSRS VRM 

vidaus kariuomenės kariškių žeidinėjimo atvejų iš lietuvių tautybės ekstremistiškai nusiteikusių 

asmenų pusės. 

1990 m. vasario 17 d. 17 val. Šiaulių m. prie „Aidoį prekybos centro grupė asmenų 

sumušė vyresn j  leitenantą B.Kačanovsk  (dešiniojo skruostikaulio l žis) tik už tai, kad jis, 

vilkėjęs karine uniforma, atsakė lietuviškai. 

Š.m. kovo 23 d. apie 17 val. 30 min. Šiaulių m. 13-ojo maršruto autobuse pagrindinės 

tautybės asmenų grupė žodžiais žeidinėjo kapitoną E.Tkačiovą ir praporščiką A.Pinkų, vykusius 

 karin  budėjimą. 

1990 m. kovo 26 d. 7 val. 50 min. Šiaulių m. „Mildosį autobusų stotelėje buvo 

žeidinėjamas žodžiu kuopos vadas kapitonas J.Zoninas. Jam buvo pareikšta, kad po penkių 

dienų kariškius šaudys iš medžioklinių šautuvų. 

Analogiškų faktų b ta Vilniuje ir Kaune karininkų A.Trikozo, V.Kliušnikovo, K.Proidino 

ir kitų atžvilgiu. 

Informuodami Jus apie divizijos kariškių žeidinėjimus, kartu prašome giliai suvokti 

tokių žeidinėjimų pasekmes. 

Prašome pranešti apie priimtą sprendimą. 

 

TSRS VRM vidaus kariuomenės 

divizijos vadas generolas majoras                                                        A.Žitnikovas 

 

Divizijos politinio skyriaus viršininkas 

papulkininkis                                                                                       A.Malininasį82
 

 

 š  kariškių raštą buvo pavesta atsakyti vidaus reikalų ministrui generolui majorui 

M.Misiukoniui: 

„TSRS VRM vidaus kariuomenės divizijos vadui generolui majorui 

A.Žitnikovui 
1990.04.10 Nr.12/35 

 

Gerbiamas Aleksandrai Vasiljevičiau, 
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 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 9 
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Vidaus reikalų ministerija ir jos vietos organai nedelsdami reaguoja  visus gaunamus 

signalus apie konfliktines situacijas tarp kariškių ir civilių asmenų. Tačiau kariškiai ne visada 

kreipiasi  vietos vidaus reikalų organus, todėl visapusiškai ir objektyviai išaiškinti visas panašių 

vykių aplinkybes ne manoma. 

Pranešimas apie J sų laiške paminėtą vyresniajam leitenantui B.Kačanovskiui š.m. 

vasario 17 d. padarytų k no sužalojimų faktą dalinio vadovybė pranešė Šiaulių m. VRS tik po 

penkių dienų. Pats nukentėjusysis asmeniškai nesikreipė. Apklaustas š.m. kovo 7 d. vyresnysis 

leitenantas B.Kačanovskis pareiškė, kad dėl vykio pretenzijų neturi ir atsisakė vykti  teismo 

medicinos ekspertizę. Dėl šio k no sužalojimo fakto (BK 112 str.) iškelta baudžiamoji byla, 

atliekamas parengtinis tardymas. 

Laiške išvardyti kariškiai iš Šiaulių miesto E.Tkačiovas, A.Pinkus ir J.Zoninas, o taip pat 

A.Trikozas, V.Kliušnikovas ir K.Proidinas iš Vilniaus ir Kauno miestų  vietos vidaus reikalų 

organus nesikreipė. Dėl to milicijos darbuotojai neturėjo galimybės laiku nustatyti asmenis, 

sukėlusius konfliktines situacijas, ir patraukti kaltuosius atsakomybėn. 

Prašau Jus nurodyti, kad dėl kiekvieno netinkamo ir neteisėto elgesio J sų vadovaujamos 

divizijos kariškių atžvilgiu fakto buvo laiku informuojami teritoriniai vidaus reikalų organai. 

Ministerija nurodė kruopščiai ir objektyviai tikrinti visus pranešimus, gaunamus iš kariškių. 

 

Ministras 

generolas majoras                                                              M.Misiukonisį83
 

 

Spręsdama šiuos itin pavojingus klausimus Vidaus reikalų ministerijos vadovybė buvo 

priversta nuolat laviruoti tarp dviejų pusių, gesindama laikas nuo laiko siliepsnojančią ugn , kuri 

grėsė bet kada išaugti  tikrąj  gaisrą. 

Marijonas Misiukonis: 

„Pavyzdžiui, 1990 m. birželio 14-ąją, minint Gedulo dieną, Kaune po mitingo prasidėjo 

paminklų vertimai. Man  kabinetą pirmas paskambino vidaus kariuomenės dalinio vadas 

A.Žitnikovas, pranešė apie paminklų griovimą, neramumus. Iš karto po jo man paskambino iš 

Maskvos V.Bakatinas, pranešė, kad TSRS Gynybos ministras D.Jazovas nurodė Kauno miesto 

garnizonui būti kovinėje parengtyje „numeris 1į ir jeigu agresyvūs veiksmai nebus nutraukti, 

oro desanto kariuomenė išeis  gatves. Tuoj pat pasikviečiau iš Katedros aikštės Sąjūdžio 

atstovus, tarp jų kauniečius, ir paaiškinau jiems situaciją. Tada kažkas iš jų – tiksliai 

nebeprisimenu, A.Abišala ar A.Saudargas – tiesiai iš mano kabineto paskambino  Kauną ir 
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nuramino aistras. Aš iškart paskambinau V.Bakatinui ir paprašiau perduoti D.Jazovui, kad 

nuramintų savo kariškius, atseit, susitvarkysime patys. O iki to tik Kauno m. VRV viršininko 

J.Liaudansko pastangomis pavyko tikinti desantininkus nepanaudoti jėgos prieš žmones, birželio 

14 d. griovusius paminklus. 

Kariškių nuotaikas nesunku buvo suprasti, nes tada, deja, provokacijų prieš juos tikrai 

pakako, nuo grasinančių atsišaukimų iki fizinio susidorojimo. Tokių faktų buvo Vilniuje, Kaune, 

Klaipėdoje…į  

 

Iš tikrųjų, Klaipėdoje 1990 m. rugsėjo 27 d., kai žmonės patraukė prie Lenino paminklo, 

kariškiai, tarę, jog paminklas gali b ti nuverstas, atvyko j  saugoti keliais šarvuočiais.  

Prisimindamas 1988 m. rugsėjo 28-29 d. vykius Vilniaus Katedros aikštėje, 

M.Misiukonis savo atsiminimuose patvirtina, jog po šios akcijos TSRS VRM priėmė slaptą 

nutarimą, panašiems vykiams pasikartojus, vesti  Lietuvos teritoriją 14,5 t kst. vidaus 

kariuomenės ir milicijos pajėgų. Šis planas nebuvo atšauktas ir vėliau, todėl ypatingą VRM 

vadovų nerimą kėlė kariškių užuominos „susitvarkytiį su nepaklusnia Lietuvos milicija, jeigu 

„nors vienas š vis bus paleistas  kareiv į. 

M.Misiukonis prisimena susitikimą su TSRS Sausumos kariuomenės vadu Valentinu 

Varenikovu jo štabe netoli Vilniaus (kur šiuo metu bazuojasi „Geležinio vilkoį brigada). 

Spaudęs ministrą vykdyti M.Gorbačiovo saką V.Varenikovas nė girdėti nenorėjo M.Misiukonio 

argumentų, jog jis negal s to daryti, nes vykdąs tik Lietuvos valdžios nurodymus. Tuomet 

ministras priminė V.Varenikovui, kad TSRS kariuomenė jau palieka Rytų Europą ir panašus 

likimas laukia jos Lietuvoje. Atseit, kas po to bus su tais VRM darbuotojais, daugiausia rusų 

tautybės, kuriuos kariškiai atvirai verčia bendradarbiauti? Generolas  š  klausimą neatsakė, o 

vėliau interviu laikraščiui „Pravdaį guodėsi, kad Lietuvos VRM su kariškiais nebendradarbiauja, 

o be jos pagalbos tvarkos vesti nepavyks. Jo žodžius patvirtina kad ir toks pavyzdys: kai 

kariškiai bandė vieni atimti ginklus iš medžiotojų Alytuje, tuometinis Alytaus miesto ir rajono 

vidaus reikalų skyriaus viršininkas Vytautas Grigaravičius užkirto jiems kelią, už ką 

desantininkai rimtai mėgino areštuoti užsispyrus  milicijos vadą. 

Sutikę su M.Misiukonio pasi lymu, 1990 m. kovo 27-osios nakt  AT pirmininkas 

V.Landsbergis, jo pavaduotoja K.Motieka ir L.Sabutis bei vicepremjeras R.Ozolas susitiko su 

TSRS kariuomenės divizijos („Šiaurės miestelioį) vadu V.Uschopčiku bei TSRS VRM vidaus 

kariuomenės divizijos vadais. Susitikimo metu (po sunkių diskusijų) buvo nutarta palaikyti 

nuolatinius kontaktus, kontaktinei grupei vadovavo R.Ozolas ir M.Misiukonis. Tačiau ilgainiui, 
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kai vykiai pradėjo klostytis pagal TSKP rengiamą scenarijų, šie kontaktai nutr ko. Kariškių 

veiksmai tapo vis labiau agresyvesni. 

Konflikto kibirkštimi galėjo tapti ir atsitikimas Šiauliuose, kur buvo panaudotas 

šaunamasis ginklas prieš majorą O.Frolovą, kuris, šaudydamas mieste iš automato, užgrobė taksi 

ir ketino vykti  Vilnių „daryti tvarkosį. O.Frolovas buvo mirtinai sužeistas. Vidaus kariuomenės 

vadovybė sureagavo  tai žaibiškai, tačiau VRM vadovybei pavyko rodyti jiems, kad majoras 

kėlė rimtą grėsmę visuomenei, o kitomis priemonėmis jo sustabdyti nepavyko.84
 

Anot P.Liuberto ir Č.Mančinsko, iškart po nepriklausomybės paskelbimo atvykęs  

Lietuvą TSRS Oro desanto kariuomenės vyriausiojo vado pavaduotojas generolas leitenantas 

O.Pikauskas (kartu su LR AT vadovais lankęsis Lietuvoje dislokuotuose oro desanto daliniuose, 

konkrečiai, Marijampolės pulke) „atvirai grasino VRM vadovybei kariniu tribunolu, suėmimu, 

išgabenimu iš Lietuvos, šeimų internavimu ir pan.į85
 

1990 m. kovo 21 d. TSRS prezidentas M.Gorbačiovas išleido saką „Dėl papildomų 

priemonių saugant tarybinių piliečių teises, TSRS suverenitetą Lietuvos TSR teritorijojeį. Vienas 

iš sako reikalavimų buvo toks: Lietuvos piliečiai privalo per savaitę atiduoti saugoti VRM jų 

turimus šaunamuosius ginklus. Jeigu b tų atsisakyta vykdyti š  reikalavimą, sakas pareigojo 

TSRS VRM paimti ginklus, o TSRS Gynybos ministeriją – priimti juos saugoti. 

Praktiškai tai buvo dar vienas, net nepridengtas pretekstas kištis  Lietuvos vidaus 

reikalus, išprovokuoti konfliktinę situaciją ir imtis ją spręsti naudojant karinę jėgą, tuo pat metu 

aiškinant pasauliui apie keliamą grėsmę. Tačiau Lietuvos VRM kartu su Krašto apsaugos 

departamentu ir Miškų kio ministerija pačios ėmėsi spręsti š  klausimą. Trijų žinybų parengtas 

raštas buvo išsiuntinėtas miestų ir rajonų medžiotojų draugijoms, kurioms buvo pasi lyta 

pačioms tvarkytis „ginklų kyjeį – jei kokie ginklai nėra pakankamai saug s, atiduoti juos 

saugoti vidaus reikalų skyriams. Šitaip buvo išvengta provokacijų, situaciją toliau kontroliavo 

Lietuvos valdžia. Tiesa, kariškiai, neslėpdami apmaudo, bandė domėtis vidaus reikalų skyriuose, 

ar ginklai iš tikrųjų atnešami, ar „nacionalistai nesiginkluoja kovai su kariuomene?į Anot 

M.Misiukonio, VRM vadovybė tuomet laikėsi aiškios pozicijos: „kas pirmas nuspaus gaiduką, 

tas pirmas šiandien pralošį. Iš tiesų, pačioje Lietuvoje radikaliai nusiteikusiųjų pakako iš abiejų 

pusių, tačiau jėgos tikrai nebuvo lygios. Tai parodė ir vykiai Tbilisyje, Ferganoje, Alma-Atoje 

bei kituose TSRS regionuose, kur kariuomenė atvirai pademonstravo savo galią. Išanalizavus 

esamą padėt , VRM vadovybė, siekdama išvengti didelio kraujo praliejimo, kreipėsi  
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Aukščiausiąją Tarybą si lydama pabandyti užmegzti konstruktyvų dialogą su dislokuotais 

Lietuvoje kariškiais. M.Misiukonio nuomone, šis dialogas buvo reikalingas tam, kad b tų 

maksimaliai sušvelninti beveik neprognozuojami kariškių veiksmai. 

Vytautas Grigaravičius: 

„Vykdyti M.Gorbačiovo saką dėl medžioklinių ginklų paėmimo iš gyventojų mes 

kategoriškai atsisakėme. Nebent patys žmonės prašė paimti tuos šautuvus saugoti. Kartą man 

paskambino Alytuje dislokuoto desantininkų pulko vadas, esą pas mane atvyks karininkai 

koordinuoti veiksmus paimant iš gyventojų ginklus. Jau vakare  mano kabinetą ėjo keturi 

kariškiai, kurių gatvėje laukė ginkluoti kareiviai, pradėjo tartis dėl bendrų veiksmų. Iš karto 

pasakiau, kad jokio bendradarbiavimo nebus, TSRS prezidento sako aš nevykdysiu, nes esu 

pavaldus tik Lietuvos vidaus reikalų ministerijai. Jie paskambino pulko vadui, pranešė apie 

mano atsisakymą padėti. Tas, matyt, savo ruožtu, dar su kažkuo tarėsi, nes antrą kartą 

paskambinę kariškiai išgirdo komandą suimti mane ir pristatyti  karin  dalin . Sakau, galite 

suimti, bet be manęs jūsų reikalavimų vis tiek niekas nevykdys, nei adresų ir sąrašų, nei mūsų 

žmonių  pagalbą jūs negausite. Pasimetę jie dar kartą paskambino pulko vadui, pasitarė, po to 

piktai atsisveikino ir pridūrė, kad man visa tai dar atsirūgsį. 

 

M.Misiukonis savo prisiminimuose patvirtina, kad 1990 metais, po Nepriklausomybės 

paskelbimo, kariškių veiksmai pastebimai suaktyvėjo, „  Lietuvos teritoriją buvo vedami 

papildomi kariniai daliniai, ypač desantiniai. Apie tai karinės valdžios atstovai net 

neinformuodavo Lietuvos AT ar Vyriausybės vadovųį.86
 

Viena iš rimčiausių VRM ir asmeniškai ministro M.Misiukonio puolimo priežasčių buvo 

vadinamasis „kareivėlių gaudymasį. Paskelbus nepriklausomybę, tapo aišku, kad Lietuvos 

šaukiamojo amžiaus piliečiai neturi tarnauti TSRS, kaip kitos valstybės, kariuomenėje. Už tai 

aktyviai agitavo ir radikalesnių paži rų Aukščiausiosios Tarybos deputatai, pelnydami 

nenorinčių ragauti kareiviškos (juolab svetimos) košės jaunuolių ir jų tėvų simpatijas ir, kas ne 

mažiau svarbu, balsus. Savaime suprantama, nepripažinusi Lietuvos nepriklausomybės Maskva 

laikėsi kitos nuomonės, tad kariškiai, vykdydami savo valdžios nurodymus bei mobilizacijos 

planus, aktyviai ėmėsi jaunuolių gaudymo tiesiogine žodžio prasme. Ir ne tik šaukiamųjų,– 

nemažai lietuvių kareivių, sužinojusių apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, 

pasišalindavo iš tarnybos ir traukdavo namo. Bet be Vidaus reikalų ministerijos ir jos teritorinių 

padalinių pagalbos visos pastangos gaudant pabėgėlius buvo praktiškai bergždžios. Tačiau 

kariškių raginimus dirbti kartu VRM atmėtė kategoriškai: milicija nedalyvaus renkant jaunuolius 
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 TSRS kariuomenę. Tuomet kariškiai ėmėsi elementarių provokacijų,– vis tik pagavę vieną kitą 

jaunuol  (atsitiktinai arba padedant kolaborantams) jie tučtuojau paskelbdavo, esą šie piliečiai 

sulaikyti talkinant Vidaus reikalų ministerijai. 

Ne veltui sakoma, jog savoje tėviškėje pranašu neb si: dalis AT deputatų, permanentiškai 

bandžiusių išstumti iš VRM M.Misiukon  ir daugel  kitų „seno kirpimoį vadovų bei darbuotojų, 

niekaip nenorėjo patikėti VRM tvirtinimais, kad milicija nėra prisidėjusi prie jaunuolių 

gaudymo, užtat mielai tikėdavo kariškiais. M.Misiukonis užuominomis kalba apie tai, kaip 

kariškių dezinformacija buvo pakišta „ministerijos pareig nui, kuris tą dokumentą perdavė 

vienam deputatuiį. Verta patikslinti, kad čia kalbama apie buvus  Kriminalinės paieškos 

valdybos pareig ną Virginijų Česnulevičių, nuskubėjus  su „dezaį ne pas savo vadovus, o tiesiai 

pas Z.Vaišvilą. Šis, savaime suprantama, apsidžiaugė gavęs tok  kozir  prieš M.Misiukon  ir 

„atsilyginoį V.Česnulevičiui, kuris, išėjęs iš darbo VRM, atsid rė KAD sienos apsaugos 

tarnyboje, po to ilgai klaidžiojo po kitas tarnybas. Bet specialus minėtos informacijos 

patikrinimas išaiškino sąmoningos dezinformacijos faktą ir rengtas kaip sensacija klausimo 

svarstymas AT ne vyko. 

Neslėpė niršio ir kariškiai. Pabaltijo karinės apygardos vadas A.Kuzminas šiuo klausimu 

lankėsi pas AT pirmininką V.Landsberg , dalyvaujant ir M.Misiukoniui, priekaištavo, esą nei 

Lietuvos valdžia, nei VRM nesidomi šia problema, tikino griežtai vykdysiąs Maskvos 

nurodymus užkirsti kelią kareivių bėgimui iš Tarybinės Armijos. Tačiau generolas išvyko nieko 

nepešęs. O išvykdamas pasakė M.Misiukoniui: „Turėkite omenyje, drauge ministre, jei 

nevykdysite sakymo, j sų trys t kstančiai ginkluotų milicininkų prieš mano karinę apygardą yra 

niekaiį.87
 

Tačiau, prisimenant „jaunuolių gaudymąį, b tina pabrėžti, kad iš tikrųjų buvo užfiksuoti 

keli atvejai, kai milicija sulaikė besislapstančius nuo karinės tarnybos jaunuolius. Bet – dėmesio! 

– tuos kelis Lietuvos piliečius, kurie besislapstydami darė kriminalinius nusikaltimus: vogė, 

plėšė… Bet kokie patriotiški milicininkų jausmai neatleido ir negalėjo atleisti nuo pareigos 

vykdyti savo pagrindinę funkciją, apsaugoti žmones nuo bet kokių piktų kėslų. Juoba, minėti 

jaunuoliai vogė ne iš karinių dalinių, o iš savo tautiečių. VRM griežtai kontroliavo kiekvieną tok  

atvej  ir pranešdavo apie tai šalies vadovybei.  

 

Nemažai žilų plaukų M.Misiukoniui pridėjo ir didžiulio TSKP turto dalybos (jos ypač 

komplikavosi pirmomis 1991-ųjų dienomis ir dar labiau pagilino bręstant  konfliktą),  kurias 

geruoju ar bloguoju sitraukdavo vis daugiau jėgų. Pavojingiausia iš jų buvo karinė jėga, 
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pasitelkiama TSKP „platformininkųį. Kišosi  šiuos reikalus ir TSRS VRM, siusdama savo 

emisarus  Lietuvos rajonus, net neinformuodama apie atvykėlius Lietuvos VRM. Buvo atvykęs 

net generolas V.Maksimovas, apsistojęs TSRS vidaus kariuomenės divizijos štabe. 

M.Misiukoniui paskambinus ministrui V.Bakatinui, pastarasis paaiškino, kad Maskvos atstovai 

neva tiria TSKP CK skundus dėl turtinių ginčų su A.Brazausko savarankiškąja LKP.  

Tačiau Lietuvos VRM buvo gaunama gana rimta informacija apie tai, jog tikras 

maskviečių atvykimo tikslas – alternatyvinių (tiksliau, „šešėliniųį) vidaus reikalų ministerijos ir 

prokurat ros k rimas. Kaip žinoma, A.Petrausko prokurat ra bent jau popieriuje vis dėlto buvo 

pagimdyta, nors nuo pat pradžios tapo aišku, kad ji egzistuoja visiškame vakuume. Su VRM 

buvo žymiai kebliau: nesuradus norinčiųjų vykdyti perversmą pačioje Lietuvoje, buvo mėgintą 

formuoti naujos, promaskvietiškos Lietuvos VRM sudėt  kaimyninėje Baltarusijoje. 

B tent generolo V.Maksimovo veiklos rezultatais galima laikyti pirmuosius bandymus 

užimti Generalinės prokurat ros pastatą, Spaudos r mus, LKP CK spaustuvės sostinės Maironio 

gatvėje užėmimą. Dėl šių kariškių veiksmų buvo sušauktas pasitarimas pas Lietuvos AT 

pirmininką V.Landsberg , kuriame dalyvavo ir TSRS vidaus kariuomenės divizijos vadovybė. 

Pastarosios buvo griežtai pareikalauta baigti provokacijas, gresiančias kraujo praliejimu. VRM 

Profilaktikos tarnybos viršininkui L.Vasiliauskui ir 6-ojo skyriaus viršininkui A.Sadeckui buvo 

pavesta parengti telegramą TSRS prezidentui M.Gorbačiovui ir TSRS vidaus reikalų ministrui 

V.Bakatinui, kurioje buvo sakoma: 

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organų darbuotojai protestuoja prieš vykdomą 

jėgos demonstravimą ir bauginimo politiką Lietuvoje, naudojant TSRS vidaus reikalų 

kariuomenės milicijos dalis. Jokiomis objektyviomis priežastimis nepateisinami jų veiksmai 

didina tampą ir gyventojų pasipiktinimą. Piliečiams deramai elgiantis ir klausant statymų šiuo 

politiškai sudėtingu laiku, mes turime vykdyti savo pareigą – saugoti viešąją tvarką ir kovoti su 

nusikalstamumu pagal Lietuvos Respublikos statymus. Provokaciniai TSRS VRM dalinių ir 

atsakingų (tiksliau būtų „neatsakingų“,- aut.) atstovų veiksmai dar labiau kaitina aplinką, 

priešina miliciją su milicija, komplikuoja depolitizuotų Lietuvos vidaus reikalų organų veiklą, 

susijusią su tiesioginiu jų funkcijų vykdymu. Reikiamą tvarką, visų piliečių statyminių teisių ir 

interesų apsaugą mes pajėg s garantuoti patys. 

Mes kreipiamės  Jus, reikalaudami tuojau pat nutraukti neleistiną ir nereikalingą TSRS 

vidaus reikalų kariuomenės kišimąsi  Lietuvos Respublikos reikalus, pradėti dialogą su 

vadovybe dėl tolesnių santykių atsižvelgiant  susiklosčiusią politinę situacijąį.  

Maskva  šią telegrama atsiliepė naujais kaltinimais ir grasinimais, padėtis toliau aštrėjo. 
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1990 m. rudens pradžioje Lietuvos vidaus reikalų ministerija buvo priversta priimti tok  

pareiškimą: 

„Šių metų rugsėjo 2 d. Sąj džio Kauno tarybos televizijos laidoje buvo parodytas toks 

siužetas: milicijos majoras V.Šejinas savo interviu pabrėžė, jog jis – TSKP narys, kad partijos 

archyvas yra TSKP, o vadinasi ir jo, kaip šios partijos nario, nuosavybė, kurios jis jokioms 

Lietuvos organizacijoms neatiduosiąs. 

Lietuvos vidaus reikalų ministerija pareiškia, jog V.Šejinas yra TSRS vidaus reikalų 

ministerijos darbuotojas, jokių ryšių su Respublikos milicija neturi ir negali kalbėti jos vardu. Be 

to, Lietuvos VRM apgailestauja, jog Sąj džio Kauno taryba, gerai žinodama, jog Lietuvos 

milicija yra prieš metus depolitizuota, tendencingai pateikė televizijos ži rovams tokią 

informaciją, nepaaiškinusi nei ką V.Šejinas atstovauja, nei kokios jo politinės paži ros. O tai dar 

viena bereikalingų aistrų banga dėl Lietuvos milicijos ištikimybės Respublikos statymamsį. 

 

1990 m. gegužės mėnes , duodamas interviu spaudai, tuometinis VRM Viešosios tvarkos 

apsaugos valdybos viršininkas Anatolijus Vilkas minėjo, kad kriminogeninė situacija buvo 

išties bauginanti, o tokia patrulinė tarnyba, kokia buvo tuo metu, nesugebėjo ir negalėjo tinkamai 

kontroliuoti padėt . Patrulinės tarnybos padaliniai egzistavo tik didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose, tačiau ir ten, nors dirbo dešimtys žmonių, situacija katastrofiška, jau nekalbant apie 

rajonus, kur už viešąją tvarką buvo atsakingi 1-2 žmonės. Štai Vilniuje patrulinė tarnyba buvo 

sukurta prieš 10 metu (t.y. 1980-siais), ir per tą laiką nė kiek nepakito, nors išaugo nauji 

didžiuliai mikrorajonai, miestas išplėtė savo ribas, gyventojų skaičius sostinėje padaugėjo 

keliomis dešimtimis t kstančių. O patruliuoti gatvėse, reaguoti  pranešimus tebuvo skiriama tiek 

pat – apie 100 pareig nų. Analogiška situacija susiklostė Klaipėdoje, Šiauliuose, kituose 

miestuose. Dėl to VRM vadovybė kreipėsi  Lietuvos Ministrų Tarybą prašydama 200 etatų 

padidinti šalies patrulinės tarnybos pareig nų skaičių. Bet buvo ir kita problema: anot A.Vilko, 

tebuvo nedaug norinčiųjų dirbti tok  darbą, rizikuoti gyvybe už elgetišką algą. 

Anksčiau problema buvo iš dalies sprendžiama pasitelkiant  pagalbą draugovininkus, 

organizuojant TSRS VRM Vidaus kariuomenės milicijos pulko patrulinės postinės tarnybos 

karių budėjimą. Po nepriklausomybės paskelbimo šie daliniai nebepalaikė ryšių su Lietuvos 

VRM, vykdė tik Maskvos sakymus. Beje, tuomet dar buvo naiviai galvojama, kad Lietuvos 

vyriausybei pavyks susitarti su Maskva dėl TSRS VRM Vidaus kariuomenės statuso 

nepriklausomoje Lietuvoje, priversti paklusti Lietuvos VRM. 1990 m., pavyzdžiui, šiuose 

daliniuose tarnavo apie 700 žmonių, pašauktų iš Lietuvos. 
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A.Vilkas minėjo ir TSRS VRM Vyriausiosios viešosios tvarkos apsaugos valdybos 

viršininko generolo V.Maksimovo apsilankymą Lietuvoje. Vizito tikslas – patikrinti, kaip 

vykdomas TSRS Prezidento 1990 m. kovo 21 d. sakas „Dėl papildomų priemonių, galinčių 

užtikrinti tarybinių piliečių teises, apsaugoti juos Lietuvos TSR teritorijojeį. Buvo kalbėta apie 

medžiotojų šautuvų paėmimą iš žmonių, šių veiksmų organizavimą, svarstyta, kas turės juos 

saugoti – TSRS VRM ar TSRS Pasienio kariuomenė? Tačiau buvo priimtas specialus Ministrų 

Tarybos nutarimas, kuriuo priimti iš Lietuvos piliečių ginklus ir juos saugoti buvo pavesta 

Lietuvos VRM. 

Toks kompromisas su Maskva, A.Vilko (beje, tuomet apkaltinto „flirtavimuį su TSRS 

VRM) manymu, buvo vienintelis priimtinas ir teisingas kelias. 

Anatolijus Vilkas: 

„Taip aš galvojau ir tada, kai patariau vyrams, kurie saugojo Respublikos prokuratūrą, 

nesipriešinti ginkluotiems kariniams padaliniams. Taip galvojau ir tada, kai bandžiau (ir labai 

džiugu, kad man tai pavyko) išspręsti konfliktą, kuris vyko žaliaraiščiams paėmus apsaugai 

kariškių saugomą spaustuvę. … Kai gavęs signalą apie incidentą atvykau prie spaustuvės ir 

pamačiau sujaudintų žmonių minią iš vienos pusės ir ginkluotus kariškius iš kitos – nušiurpauį. 

 

Vėliau derybų su TSRS VRM Vidaus kariuomenės Lietuvoje vadu generolu A.Žitnikovu 

metu, dalyvaujant LR AT deputatui Audriui Butkevičiui, Lietuvos VRM vadovai sužinojo, kad 

remiantis vidaus kariuomenės veiklą reglamentuojančiais tarnybiniais dokumentais, kariškiai 

reikalui esant galėjo panaudoti jėgą ir net ginklus. Tam pakaktų, kad iš minios  kareivius b tų 

paleistas akmuo arba kas nors bandytų prasmukti  kariškių saugomą objektą. Incidentas galėjo 

b ti išprovokuotas ir kitaip, o provokatorių tokiais atvejais paprastai minioje nestinga. 

A.Vilkas per raciją iš karto iškvietė  Maironio gatvę Lietuvos VRM Ypatingosios 

paskirties milicijos padalinio (OMON) b r , kurio pareig nai, padėdami tų pačių žaliaraiščių, 

kalbėjo minią atsitraukti nuo spaustuvės vartų. Iš pradžių niekas iš kariškių nė neketino kalbėtis 

su Lietuvos VRM pulkininku, tik  vakarą A.Vilkui pavyko susitikti su vienu vidaus kariuomenės 

padalinio vadu ir po ilgų derybų tikinti divizijos vadovybę išvesti kariškius. Minia išsiskirstė tik 

apie vidurnakt . 

Anot A.Vilko, milicijos pareiga buvo apsaugoti visus Lietuvos žmones nepaisant 

politinių sitikinimų, tautybės,– tiek „Sąj džioį, tiek „Jedinstvoį bei kitų organizacijų narius. 

Svarbiausia, kad neb tų pralietas žmonių kraujas: 
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„Situacija tokia, kad vienas vienintelis neapgalvotas vykis gali pakenkti Lietuvos ateičiai 

ir turėti sunkių pasekmių Respublikos žmonėms. O tai mūsų tėvynė, ir čia mums gyventi. Būtent 

todėl aš už dialogą ir kompromisąį.88
 

 

1990-siais, kaip ir ankstesniais metais, Lietuvoje nestygo pačių vairiausių provokacijų. 

Pavyzdžiui, jau depolitizavus vidaus reikalų sistemą ir šiai tvirtai pareiškus apie lojalumą 

Lietuvos Respublikai, nežinia iš kur pasirodė ir neaiškiu b du buvo platinamas laikraštis 

pavadinimu „Na straže narodaį (lietuviškai – „Liaudies sargybojeį). Užrašas po logotipu skelbė, 

jog tai yra „Lietuvos TSR VRM visuomeninių organizacijų organasį. Kreipimesi  skaitytojus 

suformuluoti ir šio laikraščio tikslai: „Gavęs š  numer , j s, gerbiamas skaitytojau, suprasite, jog, 

neži rint  jau kelintus metus masinės informacijos priemonėse tebesitęsiančią antitarybinę 

propagandą, Lietuvos TSR vidaus reikalų organuose dar liko sveikų jėgų, sugebančių duoti 

atkirt  likvidatoriams, separatistams, na, ir tiesiog visų r šių nacionalistamsį… 

Kam priklausė šis laikraštis, puikiausiai rodė š kis „Visų šalių proletarai, vienykitėsį, 

kurio jau seniai buvo atsikratę visi Lietuvos laikraščiai. Užtat laikraštis neturėjo (ir negalėjo 

turėti) steigimo liudijimo, jo leidėjams nė motais buvo tiek naujas Spaudos ir kitų masinės 

informacijos priemonių statymas, tiek ir senos Vyriausiosios valstybinių paslapčių spaudoje 

saugojimo valdybos (Glavlito) nurodymai kiekvienam leidiniui turėti savo metriką. Kas ir kur 

spausdino š  „sveikų milicijos jėgųį opusą, liko neaišku. Greičiausiai jis, kaip ir S.Juonienės 

„Litva sovetskajaį, buvo spausdinamas Baltarusijoje. Lietuvos VRM laikraščio „Liaudies 

sargybojeį redakcijai teko viešai atsiriboti nuo savo antipodo. 

. . . 

 

Tuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija sprendė kitus, gyvybiškai 

svarbius klausimus, iš kurių opiausi buvo vidaus reikalų organų finansavimas ir naujos teisinės 

bazės bei VRM strukt ros k rimas. Priminsime, jog Lietuvos valdžia tuomet rėmė kol kas tik 

pažadais ir kreipimaisi, o VRM, priversta ir toliau derėtis dėl finansavimo su Maskva, buvo 

pastatyta  gana keblią padėt . 

Deklaratyvus liko ir 1990.03.23 LR Aukščiausiosios Tarybos nutarimas „Dėl LR VRMį, 

kuriuo „LR AT, atsižvelgdama  tai, kad LR VRM, jos padaliniai ir tarnybos vykdo tik LR 

statymus bei jos Vyriausybės sprendimusį nutarė pareigoti Vyriausybę išspręsti Lietuvos VRM 

finansavimo klausimą. 
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Iš viso valstybės biudžete reikėjo išskirti apie 130 mln. rublių vidaus reikalų sistemai 
išlaikyti. 

Nutarimas nebuvo gyvendintas, Lietuvos VRM ir toliau buvo finansuojama iš TSRS 
biudžeto. 

Jau 1990 m. gegužės 9 d. vidaus reikalų ministras M.Misiukonis raštu Nr.12/41 „Dėl 

Vidaus reikalų ministerijos strukt ros ir finansavimoį kreipėsi  Lietuvos Respublikos finansų 

ministrą. R.Sikorsk : 

„Vidaus reikalų ministerijos aparatas planuojamas 665 (vėliau ministro ranka ištaisyta į 

620,- aut.) etatinių pareigybių, tame skaičiuje: 

- ministerijos vadovybė – 4 

- valdymo departamentas – 165 

- kadrų ir profesinio rengimo departamentas – 46 

- finansų skyrius – 33 

- sekretoriatas – 12 

- 2 specialus poskyris – 3 

- pirmas skyrius (civilinės gynybos ir mobilizacinio darbo) – 7 

- kinės veiklos skyrius – 33 

- Respublikos nusikaltimų tyrimo departamentas – 53 

- tardymo departamentas –41 

- kelių eismo departamentas – 25 

- gaisrosaugos ir gelbėjimo darbų departamentas – 45 

- pataisos reikalų departamentas – 108 

- bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo skyrius – 11 

- ekspertinis-kriminalistinis skyrius – 22 

- ryšių skyrius – 8 

- transporto milicijos departamentas – 49 

 

Aparato mėnesinis darbo užmokesčio fondas sudaro 267,2 (ištaisyta 249,4,- aut.) t kst. 

rub., metinis ( skaitant dviejų mėnesinių atlyginimų premijas) – 3651,4 (3408,5) t kst. rub. 

Ministerijos vadovybę sudaro ministras ir trys jo pavaduotojai. Ministerijos kolegiją 

sudaro 11 narių. 

Kadangi ministerijos aparatas išlaikomas iš sąjunginio biudžeto lėšų, skaičiuojant darbo 

užmokesčio fondą priimti atlyginimai, nustatyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimais 1989 m. 

lapkričio 25 d. Nr.1050 ir 1990 m. balandžio 12 d. Nr.366. Pradėjus finansuoti iš respublikinio 

biudžeto lėšų, Vidaus reikalų ministerija prašys perži rėti aparato darbo užmokesčio fondą 

priimant atlyginimus, nustatytus Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1989 m. spalio 23 d. nutarimu 

Nr.228. 
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Be to, prie ministerijos funkcionuoja susivienijimas „Apsaugaį – 60 etatinių pareigybių ir 

Informacinis centras – 86 etatinės pareigybės. Jų mėnesinis darbo užmokesčio fondas sudaro 

48,0 t kst. rub., metinis ( skaitant dviejų mėnesinių atlyginimų premijas) – 657,0 t kst. rubliųį.89
 

Tačiau dar 1990 m. spalio 17 d.  TSRS VRM kolegijos posėd  išvykusiam P.Liubertui 

buvo nurodyta, jog „m sų dalyvavimas turėtų b ti formalus. Reikia išspręsti materialinio-

techninio apr pinimo klausimus 1991 metams, dėl vidaus kariuomenės, dėl tarpregioninių 

grupiųį ir t.t. Tokia priklausomybė nuo TSRS biudžeto iš pašaknų kirto Lietuvos VRM 

savarankiškumą, sudarė prielaidas spaudimui ir netgi atviram šantažui. Be to, šis faktas tapo 

oficialiu pagrindu aukštiems TSRS VRM atstovams nuolat lankytis Lietuvoje, dažniausiai nė 

neužsukant  Vidaus reikalų ministeriją. 

Savo ruožtu, LR AT dešinieji radikalai, vaidindami „šun  ant šienoį, nuolat kaltino 

Lietuvos VRM vadovybę santykių su Maskva palaikymu, tarinėjo žaidimu dviem frontais ir pan. 

Finansuoti Vidaus reikalų ministeriją iš Lietuvos Respublikos biudžeto buvo pradėta tik nuo 

1991 metų pradžios. 

Dėl VRM veiklos teisinės bazės vyko intensyvus susirašinėjimas su Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Teisinės sistemos komisijos pirmininku J.Prapiesčiu. jam 

adresuotame 1990.05.22  rašte Nr.12/62 M.Misiukonis pažymėjo: 

„Pagrindinės vidaus reikalų organų funkcijos yra užfiksuotos Lietuvos Respublikos 

Ministrų Tarybos 1990.05.17 nutarime Nr.154 „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų 

pagrindinių funkcijųį. Šių funkcijų apibrėžimas suteikia galimybę atsiriboti nuo tos veiklos, 

kurią turi atlikti kiti valstybės organai, tarp jų ir teisėsaugos. Naujos Vidaus reikalų ministerijos 

strukt ros variantas preliminariai suderintas su Respublikos Vyriausybe. 

Pagrindinis vidaus reikalų organų uždavinys – užtikrinti Lietuvos Respublikos piliečių 

saugumą, jų laisvių ir teisėtų interesų gynimą nuo nusikaltimų ir teisės pažeidimų. Tuo tikslu jau 

pradėtas pertvarkymas, siekiant sukurti vieningą vidaus reikalų organų sistemą, efektyviai 

panaudojant savivaldybės galimybes. Tai sudėtingas ir daugiaplanis procesas, reikalaujantis ne 

tik organizacinių pastangų, bet ir ekonominių, finansinių, materialinių-techninių galimybių. 

Siekiant sutvarkyti vidaus reikalų organų teisinę bazę, buvo paruošti ir pateikti 

Aukščiausiajai Tarybai Milicijos statymo projektas, pasi lymai atitinkamai pakeisti ir papildyti 

Respublikos Baudžiamąj  ir Teisės administracinių pažeidimų kodeksus, kitų norminių aktų 

projektai. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui pateikti pasi lymai dėl nuteistųjų režimo, 
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komunalinių-buitinių sąlygų pagerinimo. Svarstomas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo 

proceso kodekso projektas. 

Tačiau nesprendžiamos kai kurios svarbios problemos. Tardymo aparatas b simojoje 

teisėtvarkos organų sistemoje, šiuo metu esant valstybės saugumo komiteto, vidaus reikalų 

ministerijos, prokurat ros, karinės prokurat ros žinioje, turėtų b ti pertvarkytas  savarankišką 

strukt rą prie Ministrų Tarybos ir jai atskaitingas. Tokią strukt rą jau dabar turėtų tvirtinti 

Baudžiamojo proceso statymas. Vieningas tardymo aparatas turėtų tirti visus nusikaltimus ir 

rinkti rodymus (tardytojams specializuojantis pagal šiuo metu atskiriems teisėtvarkos organams 

pavaldžias tardymo r šis). 

Baudžiamasis statymas netobulas, numato daug neveikiančių normų (87, 161, 162 ir kiti 

straipsniai), atgyveno 95 str. numatytos veiklos ribos, formuojantis rinkos santykiams 

problematiška taikyti 164 straipsn , ta pati veikla reglamentuojama keliuose straipsniuose, 

sudėtingi kvalifikavimo klausimai 250 str. numatytais atvejais ir t.t. Praktikoje nuosprendžiai 

grindžiami tik teismo metu gautais rodymais. Tuo nuvertinami tardymo metu surinkti rodymai 

ir kyla klausimų apie parengtinio tardymo reikalingumą. Be to, tardytojų veiklą varžo visa eilė 

formalių institutų (kviestiniai, bereikalingos daiktų ir byloje saugomų dokumentų apži ros ir kt.). 

Griežtai neapibrėžtos tardytojo ir gynėjo teisės parengtiniame tardyme. statymas traktuojamas 

išplėstine prasme nepagr stai plečiant gynybos teises. 

Sudėtingi santykiai su savivaldybėmis. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

1990.05.24 nutarimu Nr.1-228 numatyta, kad municipalinė milicija (nuovados) yra vidaus 

reikalų organų strukt ros dalis ir vadovaujasi šių organų veiklą reguliuojančiais statymais. 

Tačiau savivaldybių tarybos atskirais klausimais neretai viršija statymu nepakankamai 

apibrėžtas savo kompetencijos ribas. 

Nusistovėjus organizaciniams-funkciniams santykiams tarp teisėtvarkos sistemos 

grandžių turėtų sekti esminė baudžiamojo ir baudžiamojo proceso bei kitų statymų reformaį.90
 

 Atsakydamas vidaus reikalų ministrui LR AT Teisinės sistemos komisijos pirmininkas 

J.Prapiestis 1990 m. gegužės 22 d. (Nr.50-577) rašė: 

„Siunčiame Jums Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso projektui rengti 

komisijos paruoštus Baudžiamojo proceso kodekso metmenis. Prašome pareikšti dėl jų pastabas, 

pasi lymus ir nuomonę dėl kai kurių klausimų (p.p. 18, 20, 21) sprendimo alternatyvųį.91
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1990 m. birželio 11 d. (J.Prapiesčio nustatytas terminas) M.Misiukonis pateikė Teisinės 

sistemos komisijos pirmininkui raštą Nr.12/54 „Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso metmenųį. Jame, be kita ko, buvo si loma: 

„… Skirsniuose, numatančiuose rodymų rinkimo b dus, teisinti vaizdo bei garso rašų, 

fotografijos ir kitų techninių, operatyvinių priemonių panaudojimą. Numatyti teisėsaugos organų 

galimybę uždėti asmenų, pagr stai tariamų padarius nusikaltimą, turtui laikiną administracin  

areštą iki klausimo išsprendimo, t.y. baudžiamosios bylos iškėlimo arba atsisakymo ją kelti… 

Tikslinga numatyti, kad vietoje vaizdo bei garso rašus padariusio slaptinto darbuotojo teisme 

galėtų b ti apklausiamas kitas pareig nas. 

Kodekso metmenyse tardymas atskiriamas nuo nusikaltimų išaiškinimo. Tikslinga, kad 

vykio vietas apži rėtų tardymo operatyvinė grupė ir, esant reikalui, perduotų medžiagą kvotos 

organui. Nėra tinkamai teisinta kova su narkomanija… Metmenyse neatspindėta liudytojų ir 

nukentėjusiųjų apsaugojimo galimybė nuo tariamųjų, kaltinamųjų bei teisiamųjų poveikio 

nusikaltimų tyrimo proceso metu. Turėtų prasmės: atpažinimas vienpusio matomumo sąlygomis; 

akistata be vizualaus bendravimo; parodymų išklausymas uždarame teismo posėdyje, 

nedalyvaujant teisiamajam arba parodymus išklausant techninių priemonių pagalbaį.92
 

 

1990 m. birželio mėn. vyko itin svarbus VRM kolegijos posėdis, kurio metu kalbėta apie 

b simą vidaus reikalų organų statusą, funkcijas, strukt rą. 

Konkrečiai, buvo numatyta trijų pakopų vidaus reikalų organų sistemos strukt ra. Pirma 

– Vidaus reikalų ministerija, kurios sudėtyje numatyti 8 departamentai, departamentinė valdymo 

forma. Skirtingai nei iki šiol buvusios valdybos, departamentai turėjo turėti visišką autonomiją 

savo kompetencijos ir funkcijų ribose, teisę taikyti drausminio poveikio priemones, taip pat tam 

tikrų norminių aktų leidybos teisę. O taip pat ir visišką atsakomybę už pavestą darbą 

nediriguojant nei ministrui, nei kitiems VRM vadovams. Taip pat buvo stengiamasi atskirti 

valdymą nuo darbinių funkcijų, atsisakyti VRM kaip vieningo koordinatoriaus vaidmens, kuris 

atitektų departamentui. Pavyzdžiui, Nusikaltimų tyrimo departamente turėjo b ti sutelkti ir 

Kriminalinės paieškos, ir KSNG, ir 6-ojo skyriaus interesai. Valdymo departamentas turėjo 

vykdyti tiktai valdymo funkcijas, atsiribojęs nuo konkrečios praktinės veiklos (tuo metu VRM 

centrinio aparato darbuotojai pagal atskirą grafiką turėjo patruliuoti gatvėse). Pristatydamas 

kolegijoje naują strukt rą vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas Petras Liubertas 

minėjo, kad nuo taktikos pereinama prie strategijos, dar tiksliau – prie tam tikros politikos vidaus 
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reikalų sistemoje formavimo. VRM paskirtis – organizuoti planavimą, prognozuoti, kontroliuoti 

ir, esant reikalui, koreguoti planų vykdymą. 

Antra pakopa – miestų ir rajonų vidaus reikalų organai, kur buvo numatyta pagrindinė 

kovos su nusikalstamumu, nusikaltimų tyrimo funkcija. Ir trečioji pakopa – tai nuovados 

(milicijos poskyriai), kurių lygmenyje turėjo b ti realizuojami visi konkret s, tiksliniai 

savivaldybių planai palaikant viešąją tvarką. Tam pritarė ir LR Aukščiausioji Taryba. 

Savivaldybė, finansuodama nuovadas, pati turėjo reguliuoti darbuotojų skaičių, spręsti 

materialinio techninio apr pinimo, darbo sąlygų klausimus. 

Tačiau iki to laiko dar nebuvo išspręsta milicijos (pirmiausia nuovadų) pavaldumo 

problema, egzistavo tam tikra trintis tarp VRM ir savivaldybių. Savivaldybės statymas leido 

savivaldybėms labai plačiai traktuoti savivaldybių teises, taip pat ir vidaus reikalų organų 

atžvilgiu. Kaišiadoryse, kai kuriuose kituose rajonuose nebuvo pritarta VRS viršininkų 

kandidat roms, Mažeikių savivaldybė, nederinant su VRM, nubalsavo už spec. komendant ros 

panaikinimą ir pan. Tačiau šiuos klausimus reikėjo kuo greičiau sureguliuoti, kad pati valstybė, o 

ne grupelė patekusių  valdžią, neretai atsitiktinių, žmonių spręstų piliečių saugumo, viešosios 

tvarkos užtikrinimo klausimus. Nemažai priklausė ir nuo geografijos, ekonomikos b klės: 

pavyzdžiui, Alytus galėjo sau leisti padidinti milicijos darbuotojų skaičių, o Molėtai – ne. Todėl 

ir buvo reikalinga nauja VRM strukt ra. LR Aukščiausioji Taryba taip pat atvirai pareiškė, kad 

nuovados turi veikti VRM sistemoje ir vadovautis šios sistemos norminiais aktais. T.y. nuovadų 

funkcionavimą garantuoja valstybė, o savivaldybės gali spręsti tik papildomą jų finansavimą, 

rezervų steigimą ir t.t. 

Vykdant reorganizaciją itin aštrus buvo kadrų klausimas, daugelis žmonių, ypač centrinio 

aparato darbuotojų pergyveno dėl ateities, nežinomybės, todėl VRM vadovybė nuolat kartojo, 

kad „valymoį nebus, visi yra reikalingi ir tikrai ras savo vietą, atitinkančią kiekvieno darbuotojo 

profesin  pasirengimą, išsilavinimą ir t.t. Tačiau ir naujų strukt rų nebuvo planuojama kurti, nes 

VRM centrinis aparatas ir taip buvo išp stas,  jo strukt rą ėjo ir visos pagalbinės tarnybos. Po 

reorganizacijos centriniame (valdymo funkcijas vykdančiame) aparate turėjo likti ne daugiau 

170-180 darbuotojų. 

Atskiro sprendimo laukė KSNG tarnyba. Pats jos pavadinimas buvo pasenęs: prasidėjo 

privatizacijos procesas, atsirado nauji ekonominiai santykiai, todėl kalbėti vien apie socialistinės 

nuosavybės grobstymą buvo mažiausiai naivu. Antra vertus, tokios tarnybos reikalingumo niekas 

neginčijo, nes, kokia beb tų santvarka, visada bus grobstytojų, kyšininkų, korupcijos apraiškų. 

Keitėsi ir organizuoto nusikalstamumo vaizdis: nuo bandito su kirviu iki malonaus žmogaus 

baltais marškiniais ir kaklaraiščiu. Kitas klausimas, koks turėjo b ti šios tarnybos statusas. Kaip 
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jau minėta, ją buvo numatyta kaip atskirą padalin  inkorporuoti  vieningą kriminalinės milicijos 

tarnybą. 

Beje, P.Liubertas ką tik buvo gr žęs iš Maskvos. Jo žodžiais, „centrasį dėmiai stebėjo 

Lietuvos VRM strukt rin  reorganizavimą, finansavimą, nagrinėjo gyjamą patirt  ir netgi svarstė 

galimybę eiti tuo pačiu keliu. 

Tuometinio Lietuvos VRM kadrų skyriaus viršininko pavaduotojo Romualdo 

Linkevičiaus nuomone, milicijos strukt ros reorganizavimas buvo b tinas pirmiausia tam, kad 

b tų galutinai atsikratyta senos administracinės komandinės sistemos, kad aparatas b tų 

lankstesnis, orientuotas tik  nusikaltimų tyrimą. Apie etatų mažinimą nekalbėta bent jau todėl, 

kad vien tardymui tuomet truko apie 100 žmonių, o iš viso Lietuvoje truko 1047 darbuotojų, iš jų 

500 – eilinių (žemesniosios grandies pareig nų). Todėl prasidedanti VRM „rekonstrukcijaį 

reikalavo ne mažinimo, o jėgų pergrupavimo. 

Pokyčių sulaukė pati VRM kadrų politika. Buvo sukurta darbo grupė vidaus reikalų 

organų darbuotojų tarnybos eigos Nuostatų projektui parengti. Pirmiausia ketinta atsisakyti 

daugybės iš esmės nereikalingų popierių, kai kurių anketos grafų (pavyzdžiui, apie tėvus) 

pildymo ir pan. Pradėta galvoti apie jaunų specialistų adaptacijos sistemoje problemas, b tinybę 

steigti psichologo etatą, sukurti kvalifikacijos kėlimo, profesinio tobulinimo sistemą. 

Išryškėjo ir kita problema: 1990 m. pradžioje apie 80 ne lietuvių tautybės žmonių teikė 

VRM kadrų skyriui raportus prašydami pervesti juos tarnauti kitose TSRS respublikose. 

Pagrindinė tokio apsisprendimo priežastis – valstybinės kalbos nemokėjimas, baimė, kad ir 

ateityje nesugebės jos išmokti. 

 

Visą tą laiką, padedama valstybės valdžios, pirmiausia Vyriausybės, Lietuvos Vidaus 

reikalų ministerija atkakliai siekė tautinės vidaus reikalų sistemos darbuotojų rengimo bazės 

suk rimo. 

Kazimiera Danut  Prunskien : 

„Minsko aukštosios milicijos mokyklos filialas Vilniuje su visa materialine baze 

mudviejų su ministru M.Misiukoniu pastangomis perimtas iš TSRS centrinės valdžios  Lietuvos 

nuosavybę. Tuo pagrindu 1990 m. gegužę steigta Lietuvos policijos akademijaį.93
 

Dar prieš tai vidaus reikalų ministras M.Misiukonis ir Aukščiausiosios Tarybos Teisės 

sistemos komisijos pirmininkas J.Prapiestis rašė Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybai:  

„Atstačius nepriklausomą Lietuvos Respubliką b tina sukurti tautinę kvalifikuotų 

policijos darbuotojų ruošimo sistemą. 
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B tų tikslinga esamų vidaus reikalų ministerijos mokymo staigų bazėje sukurti Lietuvos 

Respublikos milicijos (policijos) akademiją. 

Ši akademija, paremta užsienyje žinomų analogų veiklos principais apr pintų respubliką 

visų grandžių reikiamos erudicijos bei kvalifikacijos specialistais. 

Mokymasis milicijos (policijos) akademijoje galėtų b ti vienu iš alternatyvinės karinės 

tarnybos variantu. 

Priedas: 9 lapai.į94
 

K.D.Prunskienė savo atsiminimuose truputėl  klysta, minėdama, jog Lietuvos policijos 

akademija steigta 1990 m. gegužę. steigimo datą tiksliai nurodo kitas dokumentas: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

Teisės sistemos komisijos pirmininkui J.Prapiesčiui 
Krašto apsaugos komisijos pirmininkui Z.Vaišvilai 
Švietimo ir mokslo komisijos pirmininkui G.Ilg nui 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.145 kurta 

Policijos akademija. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. liepos 13 d. patvirtino šios 

akademijos laikinąj  statutą bei priėmė nutarimą dėl jo sigaliojimo. 

Pagal š  nutarimą pirmąj  akademijos viršininką skiria respublikos vidaus reikalų 

ministras, suderinęs su J sų vadovaujamomis komisijomis. 

Lietuvos policijos akademijos viršininku esu numatęs paskirti vidaus tarnybos 

papulkinink , teisės mokslų kandidatą, docentą Alvydą Pumput . 

A.Pumputis gimė 1950 m. liepos 3 d. 1974 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetą ir buvo paskirtas to paties fakulteto Valstybinės teisės katedros dėstytoju. 1979 m. 

apgynė kandidatinę disertaciją, 1984 m. jam suteiktas docento vardas. 1982 m. A.Pumputis 

paskirtas Minsko Aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto viršininko pavaduotoju 

mokslo ir mokymo darbui. Nuo 1990 m. sausio mėn. paskirtas eiti šio fakulteto viršininko 

pareigas. 

Doc. A.Pumputis yra žinomas kaip dalykiškas ir iniciatyvus darbuotojas, daug prisidėjęs 

prie kadrų ruošimo, Respublikos vidaus reikalų organų sistemos pertvarkymo. Jis yra vienas iš 

Lietuvos policijos akademijos koncepcijos suk rimo autorių. 

Manau, jog pagal savo kompetentingumą, dalykines ir žmoniškas savybes doc. 

A.Pumputis yra tinkama kandidat ra Lietuvos policijos akademijos viršininko pareigoms užimti.  
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Prašyčiau mano pasi lymui pritarti. 

 

Vidaus reikalų ministras                                                          M.Misiukonisį95
 

 

Galb t kiek netikėtai, tačiau  Minsko aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakulteto 

bei kitų VRM mokymo staigų perdavimas Lietuvos VRM žinion vyko palyginti lengvai ir 

sklandžiai, pirmiausia TSRS vidaus reikalų ministro V.Bakatino pozicijos šiuo klausimu dėka. 

1990 m. gegužės 18 d. M.Misiukonis rašė TSRS vidaus reikalų ministrui V.Bakatinui: 
 

„Siekiant gerinti specialistų vidaus reikalų organams rengimą Lietuvos vyriausybės 1990 

m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.145 VRM mokymo staigų, esančių respublikos teritorijoje, 

pagrindu steigta Vilniaus milicijos akademija. Šiuo tikslu skirta lėšų iš respublikos biudžeto. 

Visuomenė ir respublikos vidaus reikalų organų darbuotojai teigiamai vertino ir palaikė 

minėtą nutarimą. 

Manau, kad vykdant š  Lietuvos vyriausybės nutarimą, remiantis tarpusavio supratimu ir 

bendradarbiavimu, reikia išspręsti šiuos klausimus: 

TSRS VRM Minsko Aukštosios mokyklos Vilniaus fakultetą iki 1990 m. birželio 1 d. 

perduoti  Lietuvos VRM jurisdikciją. 

TSRS VRM Kauno specialiąją vidurinę milicijos mokyklą ir TSRS VRM Vilniaus 

J.Bartaši no specialiąją vidurinę vadovaujančios sudėties rengimo milicijos mokyklą baigus 

kursantų rengimą perduoti Vilniaus milicijos akademijos žinion. Šias mokyklas galutinai 

reorganizuoti  Akademiją nuo 1992 m. rugsėjo 1 d. 

Vilniaus milicijos akademijos neakivaizdinio mokymo fakultetą ir kvalifikacijos kėlimo 

kursus kurdinti J.Bartaši no mokyklos patalpose nuo 1990 m. rugsėjo 1 d.į96
 

Tuo pačiu klausimu  V.Bakatiną praėjus trim dienoms kreipėsi ir K.D.Prunskienė: 

„Gerbiamas Vadimai Viktorovičiau, 

Siekiant gerinti specialistų vidaus reikalų organams rengimą Lietuvos vyriausybės 1990 

m. balandžio 27 d. nutarimu Nr.145 VRM mokymo staigų, esančių respublikos teritorijoje, 

pagrindu steigta Vilniaus milicijos akademija. 

Manome, jog tarp akademijos ir TSRS VRM aukštosiomis mokymo staigomis 

susiklostys draugiški santykiai rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, o taip pat glaudus 
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mokslo-pedagoginių kolektyvų bendradarbiavimas sprendžiant kovos su nusikalstamumu 

problemas. 

Tikimės, kad J s suprasite ir palaikysite š  Lietuvos vyriausybės sprendimą. 

Pagarbiai, 

 

Lietuvos Respublikos 

Ministrų Tarybos Pirmininkė                                                     K.Prunskienėį97
 

 

Marijonas Misiukonis: 

„Nors ir buvo nerimauta, kad mokyklų pastatai gali tapti pretekstu turto dalyboms pagal 

TSKP pavyzd , to ne vyko. V.Bakatinas po derybų palyginti lengvai sutiko perduoti Lietuvos 

VRM mokyklų pastatus ir turtą. 

Užtat itin neigiamai Lietuvos policijos akademijos sukūrimą vertino LKP(TSKP) 

vadovai. 1990 m. rugpjūt  M.Burokevičius nusiuntė V.Bakatinui tok  raštą: „Respublikoje 

sukurta Policijos akademija turi tikslą skubiai pakeisti esančius milicijos kadrus tam tikros 

idėjinės krypties kadrais… Išleisti TSRS prezidento saką dėl vidaus reikalų organų pertvarkymo 

sustabdymo, kad užtikrintų politin  stabilumą ir nevyktų negr žtamo pobūdžio permainos 

Lietuvos milicijojeį. 

Tačiau jau 1990 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos policijos akademijos duris pravėrė pirmieji 500 

būsimųjų policininkųį.98
 

 

Lietuvos Policijos akademija, kaip jau minėjome, kurta Lietuvos Respublikos Ministrų 

Tarybos 1990 m. balandžio 27 d. nutarimu, o jos veikla reglamentuojama LR Aukščiausiosios 

Tarybos 1990 m. liepos 13 d. patvirtinto Laikinojo LPA statuto normomis. LPA – Lietuvos 

VRM specializuota aukštoji mokslo staiga, turinti Statute numatytą autonomiją ir juridinio 

asmens teises. 

Lietuvos policijos akademijos atidarymo iškilmėse 1990 m. rugsėjo 1 d. LR 

vicepremjeras Romualdas Ozolas pasakė: 

„Valstybė be savo policijos ir be savo armijos – tai tik troškimas būti valstybeį. 

Jau prasidėjus pirmiesiems mokslo metams Lietuvos Policijos akademijoje, VRM 

laikraštyje „Liaudies sargybojeį buvo išspausdintas interviu su jos viršininku docentu Alvydu 

Pumpučiu. 
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Anot A.Pumpučio, sena mokymo sistema niekuo nesiskyrė nuo esančių visose TSRS 

vidaus reikalų mokymo staigose. Praktiškai buvo dirbama pagal „centralizuotusį planus, kurių 

keisti, mokymo procesą nuolat kontroliuojant Maskvos atstovams, nebuvo galima. Trečdal  

mokymo programos sudarė visuomeniniai mokslai, dar beveik tiek pat – nesukoordinuoti 

bendrieji teisės mokslai ir tik nedidelė programos dalis buvo skirta specialybei (studijuojama tik 

nuo trečio kurso). Vadovaujantis tokia programa buvo ne manoma visapusiškai parengti gerą 

specialistą. 

Svarbiausi LPA uždaviniai: 

- rengti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organams kvalifikuotus specialistus. Pagal 

LR Vyriausybės sutartis Akademija gali rengti specialistus ir kitoms šalims; 

- kelti vidaus reikalų organų darbuotojų kvalifikaciją; 

- plėtoti fundamentalųj  ir taikomąj  teisės mokslą; 

- rengti ir leisti mokslo darbus, vadovėlius, mokymo priemones ir kitus leidinius; 

-  skleisti visuomenėje bei tarp vidaus reikalų organų darbuotojų humanitarines idėjas, 

teisines ir kitas mokslo žinias. 

LPA dėstė 4 profesoriai bei mokslų daktarai (habilituoti daktarai), kelios dešimtys 

docentų bei mokslo kandidatų (daktarų). Buvo kurta LPA Taryba, kurią sudarė apie 30 

pedagogų. Pirmaisiais LPA gyvavimo metais (1990-siais) iš 800 norinčiųjų studijuoti buvo 

priimti 508 jaunuoliai, kurie pradėjo mokytis pagal naujus LPA Tarybos patvirtintus planus, 

kuriuose be privalomų buvo ir fakultatyviai dėstomų disciplinų. Akademijoje buvo dieninis ir 

neakivaizdinis skyriai, mokslo metai suskirstyti  du semestrus, trunkančius 10 mėnesių. 

Nauja programa profesijai skyrė 70 proc. mokymosi laiko. Dar 10 proc. buvo skirta 

visuomeniniams mokslams, 20 – fundamentaliems mokslams. Mokymo planai buvo 

modeliuojami pagal geriausius užsienio policijos akademijų modelius. Pagrindinių mokymo 

dalykų dėstymą buvo planuojama baigti 3-me kurse, o 4-5 kursuose turėjo b ti studijuojama 

probleminių spec. kursų pagrindu. 

Buvo taikytas vadinamasis pakopinis paruošimas, t.y. baigę 1-ąj  LPA kursą klausytojai 

konkurso b du galėjo pereiti  2-ąj . Po pirmųjų mokslo metų buvo planuojama perkelti  2-ąj  

kursą apie 250-300 klausytojų, likusieji turėjo b ti nukreipti praktiniam darbui  vidaus reikalų 

organus. Mokymo planai buvo sudaryti taip, kad baigusieji pirmąj  kursą, kur dėstoma 

kriminalistika, administracinė teisė, platus medicinos kursas, sigytų eilinio policininko 

kvalifikaciją. 

Pagrindiniai atrankos kriterijai – mokymosi, praktikos atlikimo vidaus reikalų staigose  

rezultatai, kiekvieno klausytojo gabumai. 
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Klausytojai, baigę 3 LPA kursus, laiko valstybinius egzaminus ir konkurso tvarka 

perkeliami  4-ąj  kursą (apie 150 klausytojų). Neišlaikę konkurso klausytojai gauna specialaus 

vidurinio mokslo diplomą, vidurinės grandies vidaus reikalų organų darbuotojo kvalifikaciją, 

specialųj  jaunesniojo policijos karininko laipsn  ir nukreipiami dirbti  vidaus reikalų organus 

kvotėjais, kelių policijon, kitur, kur b tinos jų gautos žinios, lygis. Paskutinius kursus baigę 150 

klausytojų išlaikys valstybinius egzaminus ir apgins diplominius darbus, gaus aukštojo mokslo 

diplomą, teisininko kvalifikaciją ir specialųj  policijos karininko laipsn . 

Lėšos LPA skiriamos iš LR biudžeto ir traukiamos  VRM sąmatą. Aprangą, ginklus, 

specialiąją techniką, ryšio priemones bei kitus reikmenis skiria Lietuvos VRM. LPA galėjo turėti 

ir papildomų lėšų, gautų iš kitų staigų ir organizacijų pagal sutartis už teikiamas paslaugas.  

Dieninio skyriaus klausytojai išlaikomi valstybės: nemokamai maitinami (arba gauna 

kompensaciją), apr pinami uniformą, jiems mokama stipendija (atlyginimas), pagal galimybes 

klausytojai apgyvendinami LPA bendrabutyje. Mokslas LPA užskaitomas kaip tarnyba 

kariuomenėje. Kitais LPA gyvavimo metais turėjo b ti priimamos ir merginos, panorėjusios tapti 

policininkėmis.99
 

Tiesa, nauja tvarka ir pati Policijos akademijos idėja tiko ne visiems: steigus LPA, ją 

turėjo palikti 31 žmogus iš senos dėstytojų ir personalo sudėties. O apie egzistavusią Minsko 

aukštosios milicijos mokyklos Vilniaus fakultete netvarką byloja kad ir toks faktas: pasirodo, ten 

mokėsi net teisti asmenys. Pavyzdžiui, vienas kursantas iš Tauragės buvo prieš tai teistas už 

išžaginimą. 

 

Bet TSRS Vidaus reikalų ministerija, lengvai atiduodama tai, ko praktiškai jau 

nebegalėjo valdyti, visomis išgalėmis bandė „pririštiį siekiančias visiškos nepriklausomybės nuo 

„centroį Baltijos valstybių vidaus reikalų ministerijas. Šia prasme Maskva laikė patraukliu jauku 

naują TSRS Milicijos statymą, turėsiant , jos manymu, maksimaliai patenkinti išcentrinėmis 

nuotaikomis užsikrėtusias VRM ir tokiu b du sugundyti pasilikti vienoje šeimoje. 

1990 m. balandžio 17 d. raštu Nr.1/1528, pasirašytu TSRS vidaus reikalų ministro 

pavaduotojo J.Kukuškino, sąjunginių ir autonominių respublikų vidaus reikalų ministrams, 

kraštų ir sričių vidaus reikalų valdybų viršininkams buvo išsiųstas TSRS statymo „Dėl tarybinės 

milicijosį projektas. Šis projektas buvo patvirtintas TSRS AT Teisėtvarkos ir kovos su 

nusikalstamumu komiteto 1990 m. balandžio 5 d. posėdyje ir paruoštas svarstyti ir priimti TSRS 
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AT III-oje sesijoje. TSRS vidaus reikalų organai buvo raginami apsvarstyti š  projektą ir teikti 

TSRS VRM savo pastabas bei pasi lymus.100
 

Tačiau atk rus nepriklausomybę kalbėti apie TSRS Milicijos statymo projektą tapo 

nebeaktualu, Lietuvos VRM numatė formuoti naują vidaus reikalų organų koncepciją, vėliau 

tapusią Policijos statymo pagrindu. B tent tuo metu šalia arba vietoje žodžio „milicijaį vis 

dažniau buvo minima „policijaį. 

Tuo metu „dešiniųjųį AT deputatų nuo pat pirmųjų nepriklausomybės dienų pradėta arši 

kova už taką Vidaus reikalų ministerijai gaudavo vis rafinuotesnes formas. Priversti dėl 

politinių sumetimų paskirti vidaus reikalų ministru M.Misiukon , radikalai suvokė artimiausiu 

metu lengvai neatsikratysią „ne toį ministro – atleisti cementuojančią savo autoritetu ir tiesiog 

žmogiškuoju patrauklumu fig rą reiškė savo rankomis kišti detonatorių  tiksinčią bombą. Bet 

buvo dar vienas kelias: prisidengiant milicijos (policijos) reorganizacija akcentuoti vadinamosios 

municipalinės (savivaldybių) milicijos steigimą, teikiant jai pirmenybę kadrų, finansavimo bei 

apr pinimo klausimais. Šitaip buvo planuojama sukurti „paralelinęį, o iš tiesų alternatyvinę 

Vidaus reikalų ministerijai strukt rą, turėsiančią artimiausioje ateityje išstumti „raudonąjąį 

M.Misiukonio miliciją. Šiam „gegužiukuiį buvo teikiama itin daug vilčių… 

Iš anksto žinodami apie tokius ketinimus ir skubėdami sukoncentruoti savo (ir, 

suprantama, dirigentų) rankose kuo didesnę valdžią, kai kurių savivaldybių vadovai netgi 

užbėgdavo vykiams už akių. Štai tipiškas panašaus skubotumo pavyzdys: 

„Vilniaus miesto taryba 

SPRENDIMAS 

1990 05 17 Tarybos antroji sesija 

 

Dėl Vidaus reikalų valdybos reorganizavimo  savivaldybės miliciją 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldybės pagrindų statymo 2 str. 7 p., 5 

str. 1 p. ir 15 str. 2 p. Vilniaus miesto Taryba 

NUSPRENDŽIA: 

1. Pavesti Vidaus reikalų valdybai parengti Vidaus reikalų valdybos reorganizavimo  

savivaldybės miliciją planą-schemą, numatyti jos santykių su Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija pob d  dabar ir perspektyvoje, numatyti valdybos strukt rą, padalinius, jų 

kompetenciją bei vadovus ir pateikti š  planą-schemą Tarybai. 
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2. Pavesti Tarybos prezidiumui kartu su Vidaus reikalų ministerija surengti miesto Vidaus 

reikalų valdybos ir jos padalinių kolektyvuose pretendentų  savivaldybės milicijos viršininko 

postą aptarimą. 

 

Tarybos pirmininkas                                                                               A.Grumadasį 

 

Ant rašto vidaus reikalų ministro M.Misiukonio rezoliucija: 

„P.Liubertui. Paruošti atskirą laišką  MT ir AT dėl neteisėtų savivaldybės veiksmųį.  

P.Liuberto rezoliucija VRM Organizacinio inspekcinio skyriaus viršininkui 

N.Rogozianskiui: 

„Prašau pateikti VRM pasi lymus dėl savivaldybės kompetencijos teisėtvarkos srityje. O 

b tent: a) savivaldybei organizuoti viešosios tvarkos apsaugą, tam tikslui sukurti padalinius – 

nuovadas (municipalinė milicija); b) paprašyti, kad iki Milicijos statymo priėmimo neb tų 

daromi VRO strukt riniai pakeitimai; c) papildyti savivaldybės statymą, kad VRO viršininkus 

skirti ministro teikimuį.101
 

1990 m. gegužės 24 d. M.Misiukonis išsiuntė Vilniaus miesto Liaudies deputatų Tarybos 

pirmininkui A.Grumadui raštą Nr.12/49: 

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, išnagrinėjusi Vilniaus miesto Tarybos 

1990 m. gegužės 17 d. antrosios sesijos sprendimą dėl vidaus reikalų valdybos reorganizavimo  

savivaldybės miliciją, konstatuoja, jog tokia reorganizacija prieštarauja pačiam Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos pagrindų statymui. Pastarojo statymo 5 str. 1 p. nurodyta, jog 

Liaudies deputatų Taryba „užtikrina statymų laikymąsi ir Vyriausybės sprendimų vykdymą, 

viešąją tvarką, taip pat piliečių teisių ir teisėtų interesų apsaugąį. Funkcionaliai vertinant tai yra 

ne kas kita, kaip viešosios tvarkos užtikrinimo klausimų sprendimas. Šiose ribose savivaldybė ir 

gali vykdyti savo galiojimus. Tuo tarpu Vilniaus miesto vidaus reikalų valdyboje, apart 

viešosios tvarkos apsaugos padalinių, yra tarnybos, kurios kovoja su nusikalstamumu, užtikrina 

eismo ir priešgaisrin  saugumą bei atlieka kitas teisėsaugos funkcijas. Visi šie teisėsaugos 

užtikrinimo klausimai yra išimtinėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės kompetencijoje. 

Ruošiama visa eilė statymų projektų, tarp jų ir Milicijos statymas, kuriuose numatoma viešajai 

tvarkai palaikyti kurti vietinės milicijos padalinius, išlaikomus iš savivaldybės lėšų. Ruošiantis 

spręsti vietinės milicijos k rimo problemą patariame, visų pirma, spręsti finansavimo klausimą. 

Kadangi milicijos padaliniai vietos savivaldybių valstybinės valdžios organų neišlaikomi, o 
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statymiškai jų veikla dar nesureguliuota, vykdyti organizacinius bei strukt rinius pakeitimus 

netikslingaį.102
 

Savaime suprantama, valdžia suskubo gelbėti ištikimas jai savivaldybes, patekusias  

kvailoką padėt . 

1990 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba priėmė nutarimą Nr.1-

228 „Dėl viešosios tvarkos apsaugos užtikrinimo Respublikos miestuoseį: 

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų statymo 5 straipsnio 

1 punktu ir atsižvelgdama  viešosios tvarkos palaikymo aktualumą, siekdama plačiau traukti 

visuomenę bei teisinti jos dalyvavimą šiame darbe, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 

n u t a r i a : 

1. Pavesti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, 

Druskininkų, Birštono, Palangos ir Neringos savivaldybių taryboms organizuoti viešosios 

tvarkos apsaugos municipalines tarnybas (nuovadas). 

2. Viešosios tvarkos apsaugos municipalinės tarnybos (nuovados) veikia Lietuvos vidaus 

reikalų sistemoje ir tarnyboje vadovaujasi vidaus reikalų organų padalinių veiklą 

reglamentuojančiais norminiais aktais. 

3. Pavesti Respublikos Vyriausybei organizuoti šių tarnybų apmokymą, instruktažą, teikti 

joms metodinę ir kitą pagalbą. 

4. Nutarimas sigalioja nuo jo priėmimo dienos. 

 

Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininkas                                                                                    V.Landsbergisį103
 

 

Vykdant š  nutarimą, Šiauliuose eksperimento tvarka (beje, b tent šis Lietuvos miestas 

visoje TSRS garsėjo kaip vairiausių eksperimentų poligonas) kartu su savivaldybe buvo 

steigtos dvi pirmosios nuovados miesto gyvenamuosiuose rajonuose. 

Nepaisant griežtos profesionalių teisininkų kritikos, šis nutarimas vis dėlto buvo priimtas 

Aukščiausiosios Tarybos balsų dauguma. Tačiau dvi nuovados, kaip minėjome, susik rė tik 

Šiauliuose, o ilgainiui paaiškėjo, kad dviem savarankiškoms strukt roms lygiagrečiai veikiant 

mieste atsirado tam tikrų nesusipratimų ir trinties. Kaip pažymima AT antrosios sesijos 

stenogramoje, „galime turėti iš tikrųjų labai temptą ir neprognozuojamą padėt  didžiuosiuose 

miestuoseį. VRM ėmėsi skubiai koreguoti savivaldybių policijos k rimo procesą, vėliau, 1990 
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m. rugpj t  operatyviniame pasitarime pas vidaus reikalų ministrą buvo svarstyti eksperimento 

rezultatai. Tuomet per daug pasinėrusiam  eksperimentą Šiaulių m. VRS viršininko 

pavaduotojui S.Vilbikui buvo nurodyta „griežtai laikytis VRM sakymų ir nurodymų, nenešti 

destrukcijos… politiniais motyvaisį. 

Kaip matome, oficialus AT nutarimo „Dėl viešosios tvarkos apsaugos užtikrinimo 

respublikos miestuoseį tikslas buvo aiškus: maksimaliai priartinti policiją prie gyventojų, leisti 

savivaldybėms pačioms spręsti tvarkos užtikrinimo savo teritorijose problemas. Tokiam kilniam 

tikslui niekas neprieštaravo. Tačiau tai buvo tik ledkalnio virš nė: 1990 m. gegužės 24 d. AT 

posėdyje kai kurie deputatai (J.Liaučius) perspėjo, kad iš tikrųjų kalbama ne apie kažkokią 

abstrakčią reorganizaciją, o apie viešosios tvarkos užtikrinimo funkcijų perdavimą 

savivaldybėms – „šių funkcijų pavaldumo prasme visiškai atsisako Vidaus reikalų ministerija, 

jos perduodamos vietinėms taryboms. O apie tai negali b ti nė kalbosį. 

Šio LR AT nutarimo ydingumas ir klasta galutinai išaiškėjo 1990 m. ruden , siplieskus 

karštiems m šiams dėl rengiamo Lietuvos policijos statymo projekto. Tuomet Z.Vaišvila, 

oficialiai pristatydamas jo sukurtą alternatyvų minėtajam „Savivaldybių policijos statymoį 

projektą motyvavo tok  žingsn  b tinumu vykdyti AT 1990 m. gegužės 24 d. nutarimą dėl 

municipalinės policijos (nuovadų) steigimo eksperimento tvarka. Kaip jau minėjome, pirmosios 

nuovados jau buvo steigtos „eksperimentų sostinėjeį – Šiauliuose, ir nebuvo jokio reikalo 

skubinti vykių. Pirmiausia, kaip ir si lė VRM, derėjo sulaukti eksperimento rezultatų, 

išanalizuoti juos, esant reikalui pakoreguoti ir tik po to diegti naują tvarką šalies mastu. 

Taigi, buvo numatyta tik dalinė decentralizacija, savivaldybėms buvo numatyta perduoti 

patrulinę tarnybą, budėtojų dalis, areštines, laikinojo suėmimo, išblaivinimo staigas, kvotos 

funkcijas, apylinkių ir nepilnamečių reikalų inspekcijas. 

Dabar, skaitant AT stenogramas apie panašius ginčus, kyla tik du klausimai: kaip 

atrodytų ir ką b tų pajėgi veikti šitaip apipjaustyta Vidaus reikalų ministerija ir kaip vietos 

savivaldybės susitvarkytų su gauta savo žinion uniformuota jėga? Galimas ir trečias klausimas,– 

kas už visa tai b tų buvęs atsakingas? Bet jis tuomet Lietuvoje galėjo skambėti tik retoriškai… 

Bet kai kurios savivaldybės lengvai taikytis su pralaimėjimu Vidaus reikalų ministerijai 

nė neketino. Ne tiek stengdamosi argumentuoti savo veiksmus, kiek paprasčiausiai kerštaudamos 

jos ėmė naudoti kontratakoms kitus svertus, t.y. puldinėti konkrečius vidaus reikalų organų 

vadovus. Viena iš pirmųjų tokios „raganų medžioklėsį aukų tapo tuometinis  Kaišiadorių rajono 

vidaus reikalų skyriaus viršininkas Vytautas Navickas. 

1990 m. spauda rašė apie tais laikais gana b dingą situaciją, kai susirinkę  sesiją 

deputatai praktiškai be jokių priežasčių nepatvirtino V.Navicko VRS viršininku. 
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V.Navickas (nuo 2001 m.– Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas) 

Kaišiadorių VRS viršininku buvo paskirtas 1988 metais. Baigęs Kauno milicijos mokyklą, TSRS 

VRM akademiją Maskvoje. Darbą pradėjo Kaišiadoryse, perėjo visas pakopas – nuo tardytojo iki 

VRS viršininko. Beje, V.Navickas tuomet tapo vienu iš jauniausių VRS viršininkų Lietuvoje. 

Savivaldybės Taryboje, kuri tarp kitų klausimų turėjo svarstyti ir VRS viršininko 

kandidat rą, iš pradžių viskas klostėsi gerai, juolab už V.Navicko patvirtinimą pasisakė ne tik 

VRM, bet ir patys Kaišiadorių VRS pareig nai, atsiuntę laišką rajono savivaldybei. V.Navickas 

buvo prieš tai kamantinėjamas rajono teisėsaugos organų koordinaciniame pasitarime, pristatė 

savo veiklos programą socialinės apsaugos bei teisėsaugos komisijose. Nė vienoje instancijoje jis 

nesulaukė jokių priekaištų ar pastabų, savivaldybės deputatai buvo susitikę su VRS kolektyvu, 

kur taip pat neišgirdo apie V.Navicką nė vieno blogo žodžio. Tačiau 1990 m. balandžio 23 d. 

Kaišiadorių r. tarybos sesijoje slaptojo balsavimo metu paaiškėjo, kad iš 33 deputatų tik 17 buvo 

už V.Navicko patvirtinimą VRS viršininku, o 15 – prieš. Taigi V.Navickas, kuriam reikėjo 

„surinktiį 23 balsus, nepatvirtinamas. Čia, tiesa, dar kartą paaiškėjo statymo spragos: balsai 

buvo skaičiuojami nuo visų deputatų skaičiaus (Kaišiadoryse – 44), tad reikėjo surinkti 50 proc. 

Ir niekam nė motais, kad nemažai deputatų tą dieną išvis nedalyvavo sesijos darbe. 

Argumentai „priešį V.Navicką buvo laužti iš piršto: kadaise dalyvavo medžioklėje, kur 

vietoje vieno leisto šerno buvo nušauti (nors ir ne V.Navicko) net du; tai kažkokia moteriškė, už 

savivalę teismo nuteista, pasiskundė kažkodėl ne teismu, o milicija… Šia netikėta situacija 

stebėjosi ir rajono valdytojas V.Streikauskas: „Sprendimas netikėtas. Deputatams spaudimo 

daryti negaliu. Si lysime kitą kandidatą, o jau tada, ko gero, m sų si lomo žmogaus neskirs 

M.Misiukonis. Žodžiu, situacija kebliį.  Savivaldybės tarybos pirmininkas M.Pupalaigis taip pat 

teigė, kad V.Navickas – neblogas vadovas. Ir apskritai, jo manymu,  tok  specifin  postą 

viršininką turėtų skirti vidaus reikalų ministras. Rajono prokuroro A.Bagoči no ir teismo 

pirmininko V.Vilučio nuomone, tarybos sesijoje prasilenkta su statymu. Rajono VRS 

pareig nai, sužinoję apie sesijos sprendimą, ėmė kalbėti net apie streiką, nors pabrėžė netur  

teisės to daryti, be to, pats viršininkas liepęs nemitinguoti. 

Susidarė trikampis: VRM nežadėjo skirti  rajono VRS viršininko pareigas kito žmogaus, 

VRS kolektyvas nesutiko priimti kitą vadovą, o deputatai neketinio atsisakyti savo ambicijų. 

Panaši situacija, kai provincijos „parlamentaraiį be jokios rimtesnės priežasties demonstravo 

savo galią, susiklostė ir kituose Lietuvos rajonuose.104
 

                                                
104

 „Liaudies sargybojeį Nr.24, 1990, birželio 11-17, „Milicininkai – irgi žmonėsį 
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Bet jeigu šitaip buvo elgiamasi su niekuo dėtu V.Navicku, tai ką jau kalbėti apie kur kas 

labiau „nusikaltus į Lazdijų VRS viršininką… 

1990 m. gegužės 15 d. Lazdijų rajono savivaldybės taryba gavo Lazdijų r. vidaus reikalų 

skyriaus darbuotojų iniciatyvinės grupės laišką, kuriame prašoma perži rėti VRS viršininko, 

milicijos papulkininkio Jaroslavo Stankevičiaus nepatvirtinimą pareigose. Laišką pasirašė 58 

VRS darbuotojai, tarp jų VRS viršininko pavaduotojas J.Narkevičius. Taryba, 1990 m. gegužės 

25 d. pakartotinai svarstydama š  klausimą, nusprendė nederindama su Lietuvos VRM sustabdyti 

J.Stankevičiaus galiojimus. O klausimo esmė tokia… 

Privačiame pokalbyje (važiuojant automobiliu) su Lazdijų rajono prokuroro padėjėju 

V.Miluku, širdęs dėl nuolatinio vietos sąj diečių spaudimo, J.Stankevičius pasakė, esą „reikėtų 

iššaudyti visą Sąj d , o pirmiausia Landsberg  ir Sąj džio Seimo vadovybęį.  

Prokuroras ylos maiše neslėpė, informacija apie VRS viršininko paži ras pateko  

„Lietuvos aidąį (1990.05.25) ir, suprantama, rajono savivaldybės tarybą. Pats prokurat ros 

darbuotojas tarybos posėdyje pareiškė, kad J.Stankevičius dėl savo politinių paži rų negali b ti 

vadovu. Papulkininkis buvo apkaltintas „genocidu ir grasinimais susidoroti su valstybės 

vadovuį. 

1990 m. birželio 8 d. šis klausimas buvo sprendžiamas VRM išplėstiniame kolegijos 

posėdyje. VRM taip pat gavo kolektyvin  Lazdijų r. VRS darbuotojų laišką, kuriame buvo 

teigiama, kad J.Stankevičius griežtai draudė pareig nams dalyvauti politinėje veikloje (beje, 

vykdydamas aukščiau minėtą vidaus reikalų ministro nurodymą), vienas pirmųjų pasisakė už 

milicijos visišką depolitizavimą, kaip vadovas vertinamas labai teigiamai. Suderinus su LR 

Ministrų Taryba, buvo nuspręsta pavesti J.Stankevičiui toliau eiti Lazdijų r. VRS viršininko 

pareigas. 

Tačiau, suprantama, tokio akibrokšto J.Stankevičiui valdžia atleisti negalėjo ir netrukus 

jam vis dėlto teko palikti VRS viršininko kėdę. 

Dar vienas „raganų medžioklėsį pavyzdys. 1990 m. spalio 26 d. 21 val. 40 min. AT 

deputatai E.Klumbys ir K.Uoka (valstybės kontrolierius), su palyda eidami per miestą stabtelėjo 

prie VAI patrulinio automobilio, kuriame sėdėjo inspektoriai B.Musteikis ir A.Tledys, taip pat 

visuomeninis inspektorius N.Pupelis. Parlamentarai netikėtai pareiškė, esą pareig nai yra girti ir 

ėmė prie visų susirinkusiųjų tikrinti jų pažymėjimus (proced ra gana žeminanti). K.Uokos 

padėjėjas L.Jankauskas pranešė  VRS budėtojų dal  apie „girtųį pareig nų sulaikymą. Atvykęs 

milicijos majoras A.Šaltis pasi lė patikrinti pareig nus ligoninėje, tačiau deputatai ten vykti 

atsisakė. A.Šaltis pats patikrino „ tariamųjųį girtumą. Gydytojų išvada buvo kategoriška: 

pareig nai visiškai blaiv s. Deputatai ir kitą dieną atsisakė susitikti su Rokiškio VRS viršininku 
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A.Leščiausku, o po kelių dienų K.Uoka paskambino pastarajam ir pareiškė, jog gydytojų 

išvadomis netiki ir apskritai reikia keisti visą milicijos sistemą. 

Rokiškio VRS darbuotojai – iš viso 78 žmonės – parašė protesto laišką Aukščiausiajai 

Tarybai, pareikšdami nepasitenkinimą panašiais deputatų veiksmais, tačiau jokio atsako 

nesulaukė. (Kas dėl K.Uokos, visa jo veikla parodė, kad staigus perėjimas nuo buldozerio prie 

valdžios vairo b na skaudus). Šis atsitikimas, kaip ir deputatų Z.Šličytės, S.Pečeli no ir 

J.Liaučiaus panaš s demaršai Panevėžyje, Z.Vaišvilos išpuoliai – tik atskiri epizodai galingoje, 

totalinėje milicijos spaudimo kampanijoje. Nuo užuominų buvo pereita prie konkrečių š kių 

„Šalin Misiukon  ir visus kitus viršininkusį, „Visą miliciją reikia išvaikytiį ir pan.105
 

 

Šie atvejai tada sulaukė tam tikro rezonanso. Štai „Liaudies sargybojeį (Nr.26, 1990, 

birželio 25 – liepos 1) buvo išspausdintas skaitytojo iš Jonavos laiškas, kurio autorius prisiminė, 

jog ikikarinėje Lietuvoje pačių žmonių buvo renkami tik kaimų seni nai, valsčių viršaičiai ir 

tautos atstovai, rinkę Lietuvos prezidentą, o visi kiti pareig nai buvo skiriami, perkeliami, 

paaukštinami ar atleidžiami tik atitinkamų staigų (karo, civilių, religinių ir t.t.) vadovų sakymu. 

Spręsti jų likimo jokie deputatai neturėjo teisės. Todėl ir Kaišiadorių rajono deputatų sprendimas, 

skaitytojo manymu, buvo neteisėtas, be to, tokiais veiksmais paprasčiausiai buvo skaldoma pati 

valstybė. 

Savivaldybių ir VRM priešprieša ypač išryškėjo 1991 metų pradžioje, po Lietuvos 

policijos statymo priėmimo, kai policijos komisariatų vadovais nebuvo tvirtinami daug 

patyrusių profesionalų. Apie tai kalbėsime kiek žemiau… 

 

. . . 
 

Apskritai, 1989-1990 m. situacijos paradoksalumo esmė buvo ta, jog Lietuvos Vidaus 

reikalų ministerija nuo pat nepriklausomybės atk rimo dienos buvo priversta gintis dviem 

frontais. Nuolat pareikšdama ir, kas svarbiausia, visais savo veiksmais rodydama ištikimybę 

Lietuvos Respublikai, ji faktiškai iki 1993 metų taip ir nepelnė valdžios pasitikėjimo. Anaiptol, 

visomis manomomis (deja, dažnai nepadoriomis) priemonėmis buvo bandoma pabrėžti 

nepasitikėjimą ne tik ministru M.Misiukoniu, bet ir daugelio VRM tarnybų bei padalinių 

vadovais, išstumti juos iš sistemos remiantis vien tuo faktu, kad jie tarnavo tarybinėje milicijoje. 

Lyg patys deputatai ligi vieno b tų atvykę  Lietuvą tik po kovo 11 d. iš senosios demokratijos 

valstybių. Li dniausia, jog visa tai vyko galingo Maskvos spaudimo bei nesiliaujančių grasinimų 

fone. Beje, „flirtasį su TSRS VRM, dėl kurio dar ilgai buvo priekaištaujama Vidaus reikalų 
                                                
105

 „Liaudies sargybojeį Nr.47, 1990 m. lapkričio 19-25, „Kaziuko mugė Rokiškyjeį 
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ministerijai, buvo laiminamas pačios Lietuvos Respublikos vadovybės, vis nepajėgiančios 

perimti vadžias  savo rankas: 

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui M.Misiukoniui 
   1990.07.05  Nr.02-09-207 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990 m. birželio 13 d. nutarimu Nr.207 Teisingumo 

ministerijai pavesta koordinuoti Lietuvos-TSRS bendradarbiavimo klausimus teisėtvarkos 

srityje. 

Ryšium su tuo iki 1990 m. liepos 10 d. prašau pateikti pasi lymus dėl J sų žinybos 

atsiribojimo tvarkos iki visiško savarankiškumo nuo TSRS analogiškų žinybų ir kartu perėjimo  

lygiateisio bendradarbiavimo santykius dviejų šalių sutarčių ar susitarimo pagrindu.  

Kartu prašome paruošti to bendradarbiavimo sutarčių projektus. 

 

Teisingumo ministras                                                                              P.K risį106
 

 

Vykdant LR Vyriausybės pavedimą koordinuoti klausimus teisėtvarkos srityje, 1990-ųjų 

liepą buvo parengtas „TSRS vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos bendradarbiavimo sutartiesį projektas: 

„Ryšium su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos steigimu ir siekiant 

nustatyti vidaus reikalų organų veiklos srityje bendradarbiavimo sąlygas, TSRS vidaus reikalų 

ministerija ir, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu, Lietuvos vidaus reikalų ministerija 

sudarė šią sutart : 

1. Visos buvusios Lietuvos TSR sąjunginės-respublikinės VRM funkcijos pereina 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, taip pat perduodamos funkcijos, kurias 

anksčiau vykdė TSRS VRM. 

2. Iki Lietuvos Respublikos atitinkamų statymų priėmimo Lietuvos vidaus reikalų 

organai užtikrina TSRS VRM normatyvinių aktų operatyvinės-tarnybinės veiklos klausimais 

pritaikymą, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos statymdavystei 

3. Nuo 1991 metų sausio 1 d. TSRS VRM perduoda Lietuvos Respublikos biudžetui 

Lietuvos vidaus reikalų organų, staigų ir organizacijų finansavimą. 

1990 metais išsaugoti Lietuvos Respublikos VRM esamą finansavimo ir materialinio-

techninio apr pinimo tvarką ribose, kurios nustatytos TSRS VRM biudžeto ir materialinio-

techninio tiekimo planų. 

                                                
106 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 2, byla 9 
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Iki tarpvalstybinio susitarimo dėl pensinio apr pinimo priėmimo išsaugoti esamą jo 

finansavimo tvarką. 

4.  TSRS VRM ir Lietuvos Respublikos VRM abipusiai sipareigoja: 

4.1. Užtikrinti vidaus reikalų organų dalyvavimą ruošiant ir realizuojant tarpvalstybines 

sutartis kovoje su nusikalstamumu, likviduojant stichinių nelaimių, stambių avarijų ir katastrofų 

pasekmes, ruošiant kadrus; 

4.2. Iki tarpvalstybinių sutarčių priėmimo išsaugoti pataisos darbų staigų, gydymo-darbo 

profilaktoriumų apsaugos, apsaugos priemonių rangos ir funkcionavimo, nuteistųjų ir tardomųjų 

konvojavimo ir etapavimo, asmenų, pabėgusių iš TSRS VRM vidaus kariuomenės padalinių 

saugomų staigų, paieškos esamą tvarką, o taip pat užtikrinti bausmės atlikimą TSRS VRM 

sistemos pataisos-darbo staigose Lietuvos Respublikoje nuteistų asmenų, kurių laikymui nėra 

atitinkamų pataisos-darbo staigų. 

Lietuvos VRM prašymu masinių riaušių atvejais, o taip pat esant kitoms ypatingoms 

aplinkybėms pataisos-darbo staigose, kalėjimuose, tardymo izoliatoriuose ir gydymo-darbo 

profilaktoriumuose skirti TSRS VRM vidaus kariuomenės padalinius užkirsti šiems atvejams 

kelią ir likviduoti jų pasekmes; 

4.3. Užtikrinti nusikaltėlių, dingusių be žinios asmenų ir valstybinių skolininkų paiešką; 

4.4. Vykdyti bendrus operatyvinius-paieškos ir tardyminius veiksmus kovoje su 

organizuotu nusikalstamumu, narkobizniu ir kitais tarpregioninio pob džio nusikaltimais;  

4.5. Vykdyti valstybinės statistinės atskaitomybės apie nusikalstamumo ir viešosios 

tvarkos apsaugos b klę abipusius mainus; 

4.6. Bendrai formuoti informacijos-duomenų ir paieškos bankų duomenis apimtyse, 

sąlygotose šios sutarties 4.3. ir 4.4. punktuose numatytų sipareigojimų, išsaugant esamą ryšių 

priemonių panaudojimo tvarką; 

4.7. Keistis informacija apie darbo, mokymo naujas formas ir metodus, darbus vidaus 

reikalų organų mokslinio-techninio apr pinimo ir apginklavimo srityje; 

4.8. Vykdyti materialin -technin  apr pinimą, o taip pat apr pinimą ginkluote ir 

specialiomis priemonėmis pagal besitariančių šalių paraiškas ir užmokest ; 

4.9. TSRS VRM sistemos eilinės ir vadovaujančios sudėties asmenims pereinant tarnauti  

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų organus užtikrinti tarnybos stažo išsaugojimą procentinio 

priedo mokėjimui už ištarnautus metus ir išeinant  pensiją. 

5. Bendradarbiavimui besitariančios šalys gali pasikeisti galiotais atstovais. 

6. Vystant šios sutarties nuostatus, o taip pat kitais abipusių interesų turinčiais 

klausimais TSRS VRM ir Lietuvos Respublikos VRM sudaro atitinkamas papildomas sutartis. 
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Sutartis veikia nuo jos pasirašymo momento iki trijų mėnesių baigimo nuo dienos, kai 

viena iš pusių gaus raštišką kitos pusės pranešimą apie jos sprendimą nutraukti sutarties veikimą. 

Abiejų pusių sutikimu  sutart  gali b ti traukiami pakeitimai. 

Sudaryta Maskvoje 1990 metų………… dviem egzemplioriais, kiekvienas rusų ir 

lietuvių kalbomis, be to, abu tekstai turi vienodą galią. 

 

TSRS vidaus reikalų ministras                 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras 

V.Bakatinas                                              M.Misiukonisį107
 

 

Rengusios sutarties projektą Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos delegacijos narys, 

tuometinis VRM organizacinio inspekcinio skyriaus viršininko pavaduotojas Romualdas 

Venckevičius pasakojo laikraščiui „Liaudies sargybojeį: 

„Tai buvo pirmoji profesinė sutartis tarp Lietuvos ir TSRS VRM. Prieš tai TASS kanalais 

nuskambėjo griežta kritika Estijos VRM atžvilgiu už per didelę drąsą ir pasiryžimą gyventi be 

Maskvos. Estams, kurie nuo pat pradžių ėjo kiek kitokiu keliu, buvo bene sunkiausia, nes jie 

pirmieji iššaukė Maskvos „ugn į. Užtat estų sutartyje su Maskva nukentėjo lygiateisiškumo ir 

partnerystės principas. Lietuvai pavyko šito išvengti. Svarbiausia sutarties projekte buvo 

nuostata, kad vidaus reikalų organų bei padalinių valdymas turėjo visiškai priklausyti Lietuvos 

Respublikos kompetencijai. 

Atskiras klausimas – TSRS Vidaus kariuomenė, kurios daliniai buvo dislokuoti Lietuvos 

teritorijoje ir kurių „paslaugomisį iki tol buvo naudojamasi. Taigi sutartyje abi šalys 

sipareigojo išlaikyti egzistuojančią tvarką, kol bus pasirašyta atskira tarpvalstybinė sutartis. 

Sutarties projekte taip pat buvo numatyta bendradarbiauti keičiantis informacija apie 

nusikaltėlius, vykdant nusikaltėlių, dingusių be žinios paiešką, nusikaltėlių ekstradiciją, teismo 

sprendimus laikantis galiojusių BK ir BPK normų. Atskirai, kas itin svarbu, buvo pabrėžta, jog 

Lietuvos VRM nelaiko nusikaltėliais ir negaudys asmenų, pasitraukusių iš TSRS kariuomenės. 

Kas dėl TSRS VRM kariuomenės, sutarties projekte buvo punktas, numatantis vidaus 

kariuomenės panaudojimą masinių riaušių Lietuvos kalinimo staigose metu, nes pati Lietuva 

dar neturėjo realios jėgos, gebančios susitvarkyti su panašiais reiškiniais. 

Turėjo pasikeisti ir tardymo operatyvinių veiksmų atlikimo tvarka. Jeigu anksčiau kitų 

respublikų teritorijoje LTSR pareigūnai galėjo atlikti savarankiškai (ir atvirkščiai), sutarties 

projekte buvo numatyta, kad apie atvykimą tokiems veiksmams atlikti būtina pranešti iš anksto, 

juos atliekant (pagal tos šalies BK ir BPK normas) privalo dalyvauti priimančios respublikos 

atstovas. 
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Maskvoje lietuviams buvo pasiūlyta dalyvauti Interpolo veikloje per TSRS Interpolo 

biurą. stojimas  Interpolą gana brangiai kainavo ir tuomet dar buvo Lietuvai ne pagal kišenę. 

Panašias sutartis buvo numatyta pasirašyti su Rusijos Federacijos, Baltarusijos, 

Latvijos ir Estijos vidaus reikalų ministerijomisį.108
 

 

Savo ruožtu, komentuodamas sutarties projektą, ministras M.Misiukonis sakė: 

„Mums gyvybiškai svarbu kuo greičiau tapti finansiškai nepriklausomais, savarankiškai 

pertvarkyti ministerijos aparatą pagal mūsų pačių poreikius… Sutarties projekte numatytas šis 

savarankiškumas… O bendradarbiauti su TSRS vidaus reikalų organais, manyčiau, tikrai reikia. 

Paplito narkobiznis, suaktyvėjo organizuotų nusikaltėlių veikla. Neseniai TSRS pradėjo veikti 

Interpolas. TSRS šios organizacijos biudžetą papildė 250 mln. dolerių. Pasiūlė vykdyti ir mūsų 

užsakymus, juk mes patys kol kas nepajėgūs bendradarbiauti su Interpoluį109
 (Lietuva įstojo į 

Interpolą 1991 m. lapkritį,- aut.). 

 

                                                
108

 „Liaudies sargybojeį Nr.34, 1990, rugpjūčio 20-26, „Eisime savo keliuį 
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1990 m. rugpjūtis. „Baltijos vartų - Europos kelio“ akcija pavyko ir Lietuvos milicijos 

pareigūnų dėka. 

1990 m. liepos 27 d. šalies vidaus reikalų organams buvo pateiktas TSRS Liaudies 

deputatų II suvažiavimo nutarimu ir TSRS Ministrų Tarybos Prezidiumo sprendimu TSRS VRM, 

Teisingumo ministerijos ir TSRS Ministrų Tarybos Socialinio vystymo biuro parengtas 

„Visasąjunginės kovos su nusikalstamumu programosį projektas. 

Rengiant projektą dalyvavo sąjunginių respublikų Ministrų Tarybos, TSRS prokurat ra, 

Aukščiausiasis teismas, Valstybinio planavimo komitetas, Finansų ministerija, KGB, Gynybos 

ministerija, Mokslų akademija.110
 

O 1990 m. rugpj čio 2 d. VRM buvo gautas Lietuvos Respublikos vicepremjero 

Z.Vaišvilos raštas Nr.291: 

„Žiniai. Prašau kartu su Teisingumo ministerija, Krašto apsaugos departamentu ir 

Valstybės saugumo departamentu išnagrinėti ir, reikalui esant, kiek tai naudinga Respublikai, 

pateikti pasi lymus Lietuvos Respublikos Vyriausybeiį. 

1990 m. liepos 30 d. Maskvoje, TSRS VRM, vyko sąjunginių respublikų vidaus reikalų 

ministrų pasitarimas. 

Pasitarime dalyvavo vidaus reikalų ministrai: Baltarusijos – V.Jegorovas, Ukrainos – 

A.Vasilišinas, Uzbekijos – V.Kamalovas, Kazachstano – M.Bersenevas, Azerbaidžano – 

M.Asadovas, Latvijos – A.Vaznis, Tadžikijos – M.Navžuvanovas, Armėnijos – L.Galstianas, 
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Turkmėnijos – V.Grininas, Estijos – O.Laaniarvas; ministrų pavaduotojai: Gruzijos – 

J.Jermolajevas, Lietuvos – P.Liubertas. 

Iš pasitarimo protokolo: 

„Pasitarimo dalyviai aptarė teisėtvarkos problemas, nuolat kylančias persitvarkymo, 

TSRS nacionalinės-valstybinės sandaros kitimo sąlygomis ir priėmė Komunikatą, kuriame 

pažymėta, kad „labiausiai visų dalyvių susir pinimą kelia augantis nusikalstamumas ir smurtas, 

teisės pažeidimų akiplėšiškumas ir jų daroma žala, narkotikų verslo plitimas, organizuoto 

nusikalstamumo, terorizmo pavojus. Visa tai lėmė socialinės-ekonominės situacijos paaštrėjimas, 

padėties destabilizavimas kai kuriose respublikose, karingo nacionalizmo bei separatizmo 

apraiškos, tampančios prielaida prievartai, masiniai viešosios tvarkos pažeidimai, kėsinimasis  

piliečių gyvybę, sveikatą, garbę ir orumą, nepaklusnumas teisėtvarkos organams. 

Pasitarimo dalyviai pasmerkė neteisėtų ginkluotų formuočių, provokuojančių tampos 

didėjimą ir padėties destabilizavimą, lydimų ginkluotės grobimų, kariškių ir milicijos darbuotojų, 

karinių ir civilių objektų užpuolimų,  k rimąsi. Tai kelia grėsmę žmonių gyvybei, iššaukia aukas. 

Pasitarimo metu pabrėžta, jog viešojo saugumo garantijų silpninimas apsunkina politinės 

bei ekonominės krizės šalyje veikimą, socialinės ir tarpnacionalinės tampos mažinimą. 

Ypatingai buvo pažymėtas vidaus reikalų organų vaidmuo stiprinant teisėtumą ir teisėtvarką, 

pereinant prie rinkos ekonomikos, sąjunginėms respublikoms siekiant realaus savarankiškumo. 

Atkreiptas dėmesys  tai, jog vidaus reikalų organai, kaip stabilizavimo garantas, patys turi 

aktyviai reformuotis. 

Pritarę konstruktyvioms valdžios organų pastangoms … kuriant laisvą Suverenių 

valstybių sąjungą, gyvendinant sąjunginių respublikų realų suverenitetą, pasitarimo dalyviai 

vieningai palaikė b tinybę pasidalyti kompetencija tarp TSRS VRM ir sąjunginių respublikų 

VRM, suteikti vietos milicijai kompleksą teisių, užtikrinančių jos visišką atsakomybę už 

viešosios tvarkos b klę jai patikėtoje teritorijoje. 

Kartu pasitarimo dalyviai pažymėjo, kad kompetencijos pakeitimas ir vidaus reikalų 

organų strukt ros pertvarkymas turi b ti vykdomi apgalvotai, nepažeidžiant b tinų ryšių ir 

efektyviai veikiančių TSRS teisėtvarkos sistemos grandžių, kad pereinamuoju laikotarpiu ne tik 

neb tų susilpninta kova su nusikalstamumu, bet, anaiptol, ji taptų dar efektyvesnė piliečių teisių 

bei teisėtų interesų gynimo vardan. 

Vidaus reikalų ministrai vieningai nusprendė pradėti praktin  TSRS VRM ir sąjunginių 

respublikų VRM funkcijų pasidalijimo koncepcijos, esminio vietos milicijos galiojimų išplėtimo  

gyvendinimą. Tam svarbi sąlyga b tų biudžetų formavimo principų pakeitimas, plačių teisių 

sprendžiant vietos milicijos veiklos klausimus suteikimas vietos valdžios organams. 
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Pasitarimo dalyviai kreipėsi  sąjunginę ir respublikų vyriausybes prašydami palaikyti š  

sprendimą, suteikti vidaus reikalų organams pagalbą materialinio-techninio ir finansinio reformų 

apr pinimo, kadrų, socialinio statuso kėlimo, vidaus reikalų organų darbuotojų teisinio gynimo 

klausimais. 

Pasitarimo dalyviai taip pat atkreipė dėmes   b tinybę numatyti galimas negatyvias 

nesuderinto su sąjunginiais organais funkcijų apsisavinimo bei resursų perpaskirstymo, 

neapgalvotų, neparuoštų žingsnių, galinčių iššaukti neracionalų jėgų ir priemonių panaudojimą, 

kadrų profesinio lygio mažėjimą, kvalifikuotų darbuotojų išėjumą iš vidaus reikalų organų, 

organizacinių ryšių ir kovos su nusikalstamumu susilpnėjimą, pasekmes. 

Pasitarimo dalyviai patvirtino ketinimus gyvendinti bendrus veiksmus sprendžiant 

teisėtvarkos uždavinius, konstruktyviai bendradarbiauti užtikrinant viešąj  saugumą ir piliečių 

teisių apsaugą, atsižvelgiant  TSRS ir sąjunginių respublikų interesus efektyviai realizuoti 

vidaus reikalų organams pavestas viešosios tvarkos apsaugos ir kovos su nusikalstamumu 

užduotis. 

Buvo pareikšta, kad vidaus reikalų organai imsis radikalių priemonių vykdant TSRS 

Prezidento saką „Dėl draudimo steigti TSRS statymų nenumatytas ginkluotas formuotes ir 

ginklų paėmimo jų neteisėto laikymo atvejaisį bei realizuojant TSRS Liaudies deputatų II 

suvažiavimo nutarimą „Dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu stiprinimoį, saugos ir vystys 

efektyvias bendradarbiavimo formas ir metodus. 

Pasitarimo dalyviai kreipiasi  prokurat ros ir valstybinio saugumo organų vadovus 

kviesdami suaktyvinti bendradarbiavimą ir imtis pastangų kuo greičiau suderinti baudžiamosios 

justicijos sistemą su laikmečio reikalavimais, statymo viršenybės, demokratijos bei humanizmo 

principais, visų TSRS respublikų tautų interesaisį.111
 

Komunikatą pasirašė RTFSR vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas 

V.Baranikovas ir visi kiti aukščiau paminėti pasitarimo dalyviai. 

Kitas Maskvos žingsnis respublikų „pririšimoį prie savęs link buvo TSRS vidaus reikalų 

ministerijos 1990 m. liepos mėn. kolegijos sprendimas „Dėl TSRS VRM ir sąjunginių respublikų 

VRM funkcijų pasidalijimo koncepcijosį: 

„Kolegija pažymi, kad persitvarkymo ir valstybinių teisinių santykių tarp TSRS ir 

sąjunginių respublikų, siekiančių visiško suverenumo, demokratizacijos, pasirengimo pasirašyti 

naująją Sąjunginę sutart  sąlygomis b tina nauja TSRS VRM ir sąjunginių respublikų VRM 
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tarpusavio santykių koncepcija, atspindinti suverenių sąjunginių respublikų savarankiškumo 

viešosios tvarkos apsaugos ir kovos su nusikalstamumu sferoje siekiusį. 

Pagrindinė koncepcijos idėja – perėjimas nuo sąjunginio-respublikinio vidaus reikalų 

organų valdymo schemos prie savarankiškų ir glaudžiai tarpusavyje bendradarbiaujančių 

sąjunginės ir respublikinių vidaus reikalų organų sistemų. 

Centro ir respublikų kompetenciją buvo numatyta nustatyti atsižvelgiant  respublikų 

poreikius sprendžiant viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu uždavinius. Koncepcijos 

projekte TSRS VRM galiojimai buvo numatyti daugiausia kaip koordinuojančio organo, taip pat 

apibrėžtos bendros funkcijos ir išskirtinė sąjunginių respublikų kompetencija. 

Minėta Kolegija nusprendė pritarti funkcijų padalijimo koncepcijos projektui, todėl 

pavedė TSRS vidaus reikalų ministro pavaduotojui I.Šilovui, TSRS VRM valdybų viršininkams, 

TSRS Mokslo akademijos specialistams iki 1990 m. rugpj čio 20 d. parengti pasi lymus 

„Sąjunginei sutarčiai vidaus reikalų organų veiklos klausimaisį. Respublikų vidaus reikalų 

ministrams buvo pasi lyta iki rugpj čio 15 d. pateikti savo pasi lymus sutarties projektui. Iki 

1990 m. rugsėjo 1 d. buvo numatyta parengti susitarimų su sąjunginių respublikų VRM dėl 

bendradarbiavimo viešojo saugumo ir kovos su nusikalstamumu srityje projektus. Atitinkamoms 

TSRS VRM tarnyboms buvo pavesta iki spalio 1 d. išspręsti finansų, centralizuoto paskirstymo 

materialinių-techninių resursų klausimus, parengti statymų dėl kompetencijos padalijimo 

projektus, pakeisti ir papildyti TSRS statymo „Dėl tarybinės milicijosį projektą, iki metų 

pabaigos perži rėti TSRS VRM nuostatus, norminius aktus, reglamentuojančius vidaus reikalų 

organų operatyvinę ir tarnybinę veiklą, suderinti juos su minėta koncepcija.
112

 

 

Tuo metu vis labiau komplikavosi santykiai tarp pačių Lietuvos Respublikos valdžios 

strukt rų. Jau 1990 m. vasarą prieštaravimai tarp AT ir Vyriausybės, o tiksliau – tarp 

V.Landsbergio ir K.Prunskienės, tapo daugiau nei vieša paslaptimi. Vilniečiai tikriausiai 

prisimena išmarginusius miesto pastatų sienas lapelius, nukreiptus tiek prieš traukus  antklodę 

ant savęs AT pirmininką, tiek prieš ambicingą ir savarankišką „gintarinę lediį. Nors, pagal tą 

„gatvių statistikąį, Vyriausybės reitingas buvo daugiau nei dukart aukštesnis nei AT. 

Darius Kuolys, 1990 m.– kult ros ir švietimo ministras: 

„Jau vasarą ėmė stiprėti tampa tarp Vyriausybės ir Aukščiausiosios Tarybos. Negelbėjo 

nė kas savaitę pradėti rengti bendri Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Vyriausybės 

posėdžiai. Juose nuo dalykinių svarstymų greitai pereita prie psichologinio karo. Vargu ar jo 

                                                
112

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 49 
 



 201 

buvo galima išvengti. Radikalesni parlamento nariai atvirai reiškė nepasitikėjimą „komunistine 

Vyriausybeį. Ministrų kabineto vadovai vis dažniau ėmė šnekėti apie sąmoningą Vyriausybės 

darbo žlugdymąį.113
 

 

Tam, kad ši „asmenybių dvikovosį projekcija neturėtų nepageidaujamos takos 

valstybinių institucijų bendradarbiavimui, daugel  kylančių problemų VRM vadovai aptardavo 

kartu su Krašto apsaugos departamento direktoriumi A.Butkevičiumi, Saugumo departamento 

direktoriumi M.Laurinkumi ir tebeveikiančio VSK(KGB) pirmininku R.Marcinkumi. Buvo 

sprendžiami tiek politiniai (galimi TSRS politinių bei jėgos strukt rų, kolaborantų veiksmai), 

tiek dalykiniai klausimai, pavyzdžiui, pasirengimas išduoti laikinuosius Lietuvos Respublikos 

piliečio pažymėjimus ir pan. 

Pavyzdžiui, pradėjus keisti senus TSRS pasus  laikinuosius Lietuvos Respublikos 

piliečio pažymėjimus, VRM sulaukė galingo spaudimo ne tik iš Maskvos, bet ir iš vietinių 

kolaborantų pusės. M.Misiukonio žodžiais, jam buvo mesti kaltinimai, esą jis kiršina lietuvius su 

kitų tautybių piliečiais. Tačiau ateitis parodė, kad b tent tokia Lietuvos pilietybės politika 

pasiteisino, ypač lyginant su ligi šiol neišsprendžiamomis kad ir kaimyninės Latvijos 

problemomis. 

M.Misiukonis savo atsiminimuose rašo apie 1990 m. birželio 22 d. pasitarimą jo kabinete 

su A.Butkevičiumi, M.Laurinkumi ir R.Marcinkumi, kurio metu domėtasi, „kur galėjo dingti 

ginklai iš 6-ojo fortoį. Susirinkusieji tarėsi, kaip neleisti ginklams plisti, nes įsituacija nestabili, 

kraštutinės jėgos Lietuvoje tik ir laukia neramumų, konfliktoį. Nesunku atspėti, kad š kart 

ginklus pasisavino ne prosovietinės jėgos,– jas bet kuriuo momentu galėjo, esant reikalui, iki 

dantų apginkluoti kariškiai. Tačiau nepamatuotas patriotizmas tuomet buvo ne mažiau 

pavojingas: kilnu ž ti už tėvynę pačiam, bet vargu ar pateisinama beprasmiškai kišti po vikšrais 

šimtus, o gal net t kstančius kitų žmonių. Pergalė, kaip parodė ateitis, galėjo (ir turėjo) b ti 

pasiekta su kuo mažesnėmis aukomis, aklai jėgai priešpastatant protą, išmint .114
 

 

. . . 

 

Ko gero, viena iš skaudžiausių temų, plačiai diskutuojamų ligi šiol (kalbant apie tuos 

laikus), buvo vadinamasis „kareivėlių gaudymasį. B tent šie kaltinimai, dosniai žeriami Vidaus 

reikalų ministerijai „dešiniųjųį AT deputatų, pirmiausia Z.Vaišvilos, nemažai kraujo pagadino 
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daugeliui vidaus reikalų sistemos darbuotojų. Tačiau ar iš tikrųjų Lietuvos VRM šiuo klausimu 

„bendradarbiavoį, kaip teigė jos oponentai, su TSRS karinėmis ir teisėsaugos strukt romis? 

Pirmiausia reikėtų paminėti tok , dar 1990 m. gegužės 26 d. datuotą dokumentą: 

„Cirkuliaras „Aį (teletaipograma) 

Vidaus reikalų organų ir staigų viršininkams 

 

Lietuvos Respublikos prokuroras oficialiai informavo, kad Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių 

transporto prokurat ros  Lietuvos Respublikos prokurat ros sistemą ne eina. Jos pavaldžios 

TSRS prokurat rai. Šių prokurat rų darbuotojų veikla Lietuvoje prieštarauja Respublikos 

statymams, o jų reikalavimai bei nurodymai – neteisėti ir todėl nevykdytini. 

Prokurorinę prieži rą gyvendinti geležinkelio, j ros, aviacijos transporto bei Nemuno 

laivininkystės monėse, staigose ir organizacijose pavesta tų Lietuvos miestų, rajonų ir 

tarprajoniniams prokurorams, kurių teritorijoje šie objektai dislokuoti. 

 

Ministro pavaduotojas                                                     P.Liubertasį115
 

 

Kiek vėliau, 1990 m. rugpj čio 21 d.,  Lietuvos Respublikos Generalinis prokuroras 

A.Paulauskas ir vidaus reikalų ministras M.Misiukonis pasirašė bendra raštą Nr.20/17/3: 

„Visiems Lietuvos Respublikos miestų, rajonų 

prokurorams, milicijos organų viršininkams 

 

Atk rus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, jos teritorijoje anksčiau priimti 

statymai galioja tiek, kiek jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam 

statymui (1990.03.11 Lietuvos Respublikos statymo „Dėl Lietuvos Respublikos Laikinojo 

Pagrindinio statymoį 3 str.). Pastaruoju laiku teisėsaugos organų darbe, taikant š  statymą, 

pasitaikė klaidų, buvo priimti neteisėti sprendimai. Nebuvo keliamos baudžiamosios bylos dėl 

Lietuvos piliečių pagrobimų, nužudymų, sužalojimų, kuriuos padarė kariškiai Respublikos 

teritorijoje. Atkreipiame teisėsaugos organų vadovų dėmes , kad visais šiais atvejais, kai 

nusikaltimus, teisės pažeidimus padaro pasišalinę iš Tarybinės armijos Lietuvos piliečiai, jie 

negali b ti perduoti karinės prokurat ros ar kitokio ne Lietuvos Respublikos organo žinion. Kai 

tarybinės armijos kareiviai padaro nusikaltimus Lietuvos teritorijoje ir Lietuvos piliečių 

atžvilgiu, tyrimą turi atlikti Lietuvos Respublikos teisėsaugos organai. Lietuvos piliečių atžvilgiu 

baudžiamąsias bylas, medžiagas nagrinėja tik Lietuvos Respublikos teismai. 
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Kitų Respublikų piliečių atžvilgiu baudžiamosios bylos, medžiagos gali b ti perduotos 

kitų Respublikų bei karinių teisėsaugos organų žinion tik prokurorui sutikus. 

Reikalaujame besąlygiškai vykdyti šią nuorodąį.116
 

Dar vienas domus ir svarbus dokumentas: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

Teisinės sistemos komisijos pirmininkui J.Prapiesčiui 
 

1990.09.06 

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodeksas kaip vieną iš teisingumo vykdymo 

staigų numato karinius tribunolus, veikiančius Lietuvos teritorijoje (BPK 26 str.), o Karinių 

tribunolų teismingumą reglamentuoja šio kodekso 36, 40, 41 ir 43 straipsniai. Minėtas kodeksas 

atskirai nereglamentuoja karinės prokurat ros tardyminio priklausomumo, tačiau Lietuvos BPK 

143 str. komentare (išleistas 1989 m.) nurodoma, kad remiantis Karinės prokurat ros nuostatų 12 

straipsniu, parengtin  tardymą bylose dėl nusikaltimų, kuriuos padaro kariškiai, visada atlieka 

karinės prokurat ros tardytojai. 

Paskelbus 1990 m. kovo 11 d. Aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo ir 

priėmus kitus teisinius aktus, liečiančius karinės prievolės atlikimą Lietuvoje, kariškių padarytų 

nusikaltimų tyrimas tapo problematišku ir transformavosi iš teisinės problemos  politinę. 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, priimdama šiuos aktus, naujai nereglamentavo 

aukščiau paminėtų Baudžiamojo proceso normų ir neišaiškino jų taikymo tvarkos naujomis 

sąlygomis, o tai sukėlė nemažai keblumų vidaus reikalų organų darbuotojams, taikantiems savo 

kasdieninėje veikloje Baudžiamojo proceso normas. 1990 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos 

Aukščiausioji Taryba priėmė Baudžiamojo proceso kodekso 143 straipsnio pataisą dėl 

baudžiamųjų bylų, tardymingų valstybės saugumo organų tardytojams, perdavimo prokurat rai, 

tačiau dėl Karinių prokurat rų tardyminio priklausomumo nepasisakė. 

Atsižvelgiant  susidariusią šiuo metu Lietuvoje politinę situaciją ir smarkiai išaugus  

vidaus reikalų organų tardytojų darbo kr v , manome esant tikslinga pakeisti Lietuvos 

Baudžiamojo proceso kodekso 143 straipsn , papildant jo 3 dal  nuoroda apie tai, kad „visose 

bylose dėl nusikaltimų, kuriuos padaro Lietuvos gyventojai, atliekantys karinę tarnybą arba 

savavališkai pasitraukę iš karinių dalinių, parengtin  tardymą daro Lietuvos prokurat ros organų 

tardytojaiį. 

M sų nuomone, b tina naujai suredaguoti ir BPK straipsnius, apibrėžiančius Karinių 

tribunolų teismingumą Lietuvoje. 
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Ministras                                                                            M.Misiukonisį117
 

 

Kaip matome, šie (ir daugelis kitų panašių) dokumentai byloja, kad nei 1990 m. pavasar , 

nei vėliau Lietuvos teisėsauga neketino bendradarbiauti su TSRS strukt romis Lietuvos piliečių 

tarnybos TSRS kariuomenėje klausimais, patvirtindama ištikimybę Lietuvos Respublikos 

statymams. 

Savo ruožtu, TSRS Ginkluotųjų Pajėgų atstovai reiškė didel  nepasitenkinimą tokia 

padėtimi: 

„Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei gerbiamai K.Prunskienei 
1990 m. rugpj čio 20 d.  Nr.2/710                                    1990.08.18 Nr.26-11074 

Vilnius 

 

Pranešu, kad TSRS VRM VK vado generolo pulkininko J.Šatalino sprendimą vykdžiau 

be išlygų. 

Kartu informuoju Jus, kad respublikos vyriausybė ne vykdė šaukiamųjų resursų teikimo 

TSRS VRM vidaus kariuomenės daliniams, tarp jų ir m sų junginiui, komplektuoti. Taip pat 

Vilniaus m. taryba neskyrė 1990 m. gyvenamojo ploto. 

Atsižvelgdamas  tai, prašau priimti sprendimą mano pateiktais klausimais. 

Neigiamo sprendimo atveju b siu priverstas nuo š.m. spalio 1 d. sumažinti junginio 

dalinių respublikos interesais vykdomų uždavinių apimt . 

Pagarbiai 

 

TSRS VRM karinio dalinio 3404 vadas 

generolas majoras                                                                     A.Žitnikovasį118
 

 

Ir vis dėlto 1990 m. rugpj čio 22 d. Aukščiausiosios Tarybos posėdyje Krašto apsaugos ir 

vidaus reikalų komisijos pirmininkas Z.Vaišvila pateikė VRM kaltinimus dėl kareivėlių 

gaudymo. V.Landsbergis tuomet paskubėjo replikuoti, esą šie kaltinimai „liudiją VRM vadovų 

galvoseną, todėl dabar ne laikas svarstyti Vidaus reikalų ministerijos finansavimąį.  

Vidaus reikalų ministerija buvo priversta teisintis dėl to, ko nepadarė. 

1990 m. rugsėjo 6 d. buvo parengta pažyma „Dėl jaunuolių, pasišalinusių iš TSRS 

ginkluotųjų pajėgųį, kurią pasirašė M.Misiukonis, P.Liubertas, V.Zabarauskas, KPV viršininkas 

I.Surininas, KPV pareig nai E.Mačiulaitis ir A.Matulaitis. Šioje pažymoje, teiktoje 
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Aukščiausiajai Tarybai, Vyriausybei ir prokurat rai, buvo pabrėžta, jog per visą laikotarp  nuo 

kovo 11 d. vidaus reikalų organai nesulaikė ir neperdavė TSRS kariškiams nė vieno jaunuolio, 

palikusio karinę tarnybą. 

Kiek vėliau, 1990 m. rugsėjo 21 d. vidaus reikalų ministras M.Misiukonis pateikė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei raštą Nr.12/104, kuriame akcentavo TSRS kariuomenės 

grasinimus nutraukti tebevykdomas Lietuvoje funkcijas: 

„Vidaus reikalų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statymų 

reikalavimais, šaukiamojo amžiaus jaunuolių atranką  b tinąją karo tarnybą TSRS vidaus 

kariuomenės padaliniuose nutraukė. Dislokuoti Lietuvoje vidaus kariuomenės padaliniai saugo, 

konvojuoja ir vykdo nuteistųjų prieži rą, tuo užtikrindami normalų kalinimo staigų 

funkcionavimą. Jiems atsisakius vykdyti šias ypatingai svarbias funkcijas, dalis kalinimo staigų 

liks be apsaugos, o taip pat sutriks nuteistųjų konvojavimas. 

Si lome šiam klausimui spręsti sudaryti vyriausybinę komisiją iš Generalinės 

prokurat ros, Krašto apsaugos departamento, Vidaus reikalų ir Finansų ministerijų bei kitų 

suinteresuotų žinybų atstovų ir pavesti jai paruošti sprendimo projektą dėl kalinimo staigų 

apsaugos, konvojavimo ir nuteistųjų prieži ros organizavimo. 

 

Ministras                                                                         M.Misiukonisį119
 

 

Skaitytojams pravartu žinoti, dėl ko gi, dėl kokių priežasčių (išskyrus neribotas 

Z.Vaišvilos ambicijas ir nešvarų kai kurių asmenų žaidimą) siliepsnojo tas gaisras. 

Pirmiausia reikia paminėti, kad „kareivėlių gaudymoį klausimu buvo sušaukta neeilinė 

VRM kolegija, kuri, atlikusi išsamų tyrimą ir vertinusi Z.Vaišvilos kaltinimus, oficialiai 

pareiškė: „Panaš s nekonstruktyv s kaltinimai tik žeidžia dorus VRM darbuotojus ir jokiu b du 

netarnauja bendram reikaluiį. 

Kolegijos metu viešai pareikšta, kad melagingą informaciją Z.Vaišvilai pateikė VRM 

kriminalinės paieškos valdybos operatyvinis galiotinis Virginijus Česnulevičius, iškart po to 

išėjęs iš vidaus reikalų sistemos ir pradėjęs vadovauti KAD Sienų apsaugos skyriui. 

Permanentinės kampanijos prieš VRM kulminacija, galima sakyti, tapo Z.Vaišvilos 

pasisakymas 1990 m. rugpj čio 22 d. Aukščiausiosios Tarybos sesijoje, kai deputatas viešai 

apkaltino VRM grąžinant lietuvius kareivius  Tarybinės armijos dalinius. Z.Vaišvila rėmėsi 

minėto V.Česnulevičiaus jam pakištais dokumentais, konkrečiai, tokiomis VRM vadovų 

rezoliucijomis ant kariškių prašymų, kaip „duoti atsakymą, paimti skaitonį. 
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Tik turint ypatingai lakią fantaziją buvo galima suprasti tokias rezoliucijas kaip 

nurodymą vykdyti, duoti teigiamą atsakymą. Reikalas, tiesa, buvo tas, jog dalis pasitraukusių iš 

TSRS kariuomenės jaunuolių darė kriminalinius nusikaltimus, todėl kiekvienas toks pranešimas 

bet kuriuo atvejų reikalavo iš vidaus reikalų organų kruopštaus patikrinimo.  

Iš tikrųjų nė vienas šalies vidaus reikalų skyrius nė neketino skubėti  pagalbą kariškiams. 

Štai, pavyzdžiui, Širvintų r. VRS viršininkas G.Leiteris rašė kariškiams: 

„Pranešame, kad Širvintų r. VRS vadovaujasi Lietuvos Respublikos priimtais statymais, 

todėl neturi jokio teisinio pagrindo suteikti pagalbą nustatant ir suimant kareiv  Rolandą 

Kojaląį. 

Tokių atsakymų kariškiai sulaukdavo iš visų VRS ir VRV viršininkų. Dar daugiau: 1990 

m. rugpj čio 8 d. Šiaulių m. VRV gavo pranešimą, kad keli kariškiai iš Kaliningrado srities 

ketina suimti kareiv  Gediminą Bubliauską. Pagal pastarojo adresą skubiai išvyko VRV 

viršininko pavaduotojas B.Lazutka ir kuopos vadas V.Janavičius. kalbėję kariškius nesiimti 

drastiškų veiksmų vietoje, pareig nai kartu su jais ir sulaikytuoju nuvyko  karinę komendant rą. 

Kol B.Lazutka „derėjosiį su kariškiais, „pamirštasį prie vartų (su milicininkais) kareivis 

ramiausiai pabėgo. Tiksliau, jam buvo patarta tai padaryti…120
 

Kitiems Lietuvos jaunuoliams sekėsi prasčiau. Pavyzdžiui, 1990 m. liepos 31 d. 

Ukmergėje keli ginkluoti kariškiai apie 6 val. ryto siveržė  vietos gyventojų butą, kur rado 

pasislėpus  … spintoje Robertą Kasperavičių, pasitraukus  iš tarnybos Tarybinėje armijoje. 

Matant artimiesiems kariškiai sumušė jaunuol  ir išsivežė nežinoma kryptimi. 

Tuomet vien Ukmergėje nuo kariškių slapstėsi 8 tokie pabėgėliai, o visoje Lietuvoje jų 

buvo šimtai. Patikimais duomenimis, kariškiai rimtai planavo, pasitelkus Jonavos mokomojo 

pulko desantininkus, 1990 m. rugpj čio 4-5 dienomis susemti visus „dezertyrusį ir jėga grąžinti 

juos  dalinius. Todėl 1990 m. rugpj čio 2 d. Lietuvos Seimo taryba priėmė dokumentą Nr.416, 

kuriame buvo pažymėta, jog Seimo taryba, jei nebus nutrauktas pabėgėlių persekiojimas, pakvies 

visą Lietuvą  protesto akcijas. 

Apskritai „kareivėliųį problema buvo sprendžiama pačiame aukščiausiame lygyje. Jau 

1990 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos atstovai A.Abišala, A.Butkevičius, J.Liaučius, 

J.Gečas ir A.Vaitkaitis buvo susitikę Maskvoje, Gynybos ministerijoje su TSRS Ginkluotųjų 

Pajėgų Generalinio štabo viršininku M.Moisejevu. Po labai sunkių derybų buvo sudarytos dvi 
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bendros komisijos: viena – dėl TSRS armijos statuso Lietuvoje, kita – dėl jaunuolių, savavališkai 

palikusių Tarybinės armijos dalinius, likimo. 

Išspręsti Z.Vaišvilos ir VRM santykių ėmėsi LR AT mandatų ir etikos komisija, 

vadovaujama deputato Aloyzo Sakalo. domiausia, kad tuomet komisija (kaip žinoma, vėliau 

A.Sakalas išgarsėjo kaip tik savo atvirumu bei skaidrumu) kažkodėl užslaptino ir griežtai 

uždraudė viešai skelbti jos išvadas, todėl taip ir liko neaišku, ar VRM vis dėlto gaudė kareivius ir 

jos vadovai turi už tai atsakyti, ar visa ši istorija – muilo burbulas, ir Z.Vaišvila privalėjo viešai 

atsiprašyti VRM…121
 

Dar besiaiškinant santykius, 1990 m. rugpj čio 31 d., Vidaus reikalų ministerijoje vyko 

pasitarimas, kuriame buvo svarstoma, kaip išvengti nereikalingos konfrontacijos tarp AT Krašto 

apsaugos ir vidaus reikalų komisijos, iš vienos pusės, ir Vidaus reikalų ministerijos, iš kitos 

pusės. Pasitarime dalyvavo vicepremjeras R.Ozolas, teisingumo ministras P.K ris, generalinis 

prokuroras A.Paulauskas, KAD direktorius A.Butkevičius, minėtos komisijos pirmininkas 

Z.Vaišvila, kai kurie AT deputatai. VRM vadovai atvirai kalbėjo apie nuolatin  nepagr stą VRM 

puolimą.  

Šiame pasitarime buvo priimtas „Lietuvos Respublikos vidaus reikalų darbuotojų 

pareiškimasį, prieš tai apsvarstytas visuose vidaus reikalų organų kolektyvuose: 

„Respublikos vidaus reikalų organų bei staigų darbuotojai, suprasdami teisėtvarkos 

svarbą Lietuvos valstybingumo tvirtinimo kelyje, darė viską, kad pirmosiomis atstatytos 

Nepriklausomybės dienomis neb tų destabilizuota padėtis, b tų išvengta praž tingos jėgų 

konfrontacijos. 

Ir toliau pagrindiniu savo uždaviniu šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu laikome Lietuvos 

Respublikos valstybingumo tvirtinimą ir siekiame jo realiais darbais, kovodami su 

nusikalstamumu, užtikrindami viešąją tvarką bei visuomenės rimt . Pagal atskirų milicijos 

pareig nų veiksmus, neatitinkančius m sų bendrų siekių, negalima vertinti visos Respublikos 

milicijos veiklos. 

Mes visuomet dėkingi už konstruktyvius pasi lymus ir kritiką, tačiau principingai 

pasisakome prieš nepagr stus kaltinimus ir nekompetentingus m sų darbo vertinimus, 

skaldančius vidaus reikalų organų darbuotojų gretas. Pradėtas kryptingas Vidaus reikalų 

ministerijos ir jos padalinių vadovų puolimas, eskaluojamas kai kurių Aukščiausiosios Tarybos 

deputatų, nepadeda mums, destabilizuoja ir taip sudėtingą politinę bei visuomeninę situaciją 

Lietuvoje, trikdo vidaus reikalų organų profesinę veiklą. 
                                                
121

 „Liaudies sargybojeį Nr.43, 1990, spalio 22-28, „Quod licet Jovi?į 
 



 208 

Vidaus reikalų organų darbuotojai, ryžtingai atsiriboję nuo partijų ir judėjimų globos ir 

suvokdami neigiamas teisėsaugos organų veiklos politizacijos pasekmes, tarnaus tik statymui ir 

nenukryps  jokią monoideologiją. Tai ir yra viena iš demokratinės, teisinės valstybės suk rimo 

sąlygų. 

Milicijos darbuotojai atmena 1990 metų kovo 21 dienos Aukščiausiosios Tarybos 

kreipimąsi  juos, kuriame pareikšta, jog Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus 

bus gerbiamas, jam bus teikiama visuomenės parama. Tikimės, kad ir toliau bus 

vadovaujamasi šia nuostata. 

Lietuvos vidaus reikalų organų darbuotojai sąžiningai vykdys Lietuvos Respublikos 

statymus, užtikrins viešąją tvarką ir jos piliečių apsaugąį. 

 

Tuo pačiu metu Vidaus reikalų ministerijoje vyko didžiulis darbas reorganizuojant 

miliciją, vis atviriau kalbant apie tai, jog jos vietą nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje turėtų 

užimti policija. Vidaus reikalų ministras M.Misiukonis 1990 m. rugpj čio 23 d. raštu Nr.1/258 

„Dėl savivaldybių milicijosį projektoį kreipėsi  Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

sekretorių L.Sabut : 

„Gerbiamas sekretoriau, 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, vykdydama 1990 m. gegužės 24 d. 

Aukščiausiosios Tarybos nutarimą „Dėl viešosios tvarkos apsaugos užtikrinimo Respublikos 

miestuoseį, paruošė norminius dokumentus, reglamentuojančius viešosios tvarkos apsaugos 

municipalinių tarnybų – nuovadų organizavimą. Šių metų rugpj čio 14 d. VRM sakymu Nr.197 

patvirtinta miesto ir kaimo policijos nuovadų strukt ra ir tipiniai etatai. Iki šių metų rugsėjo 30 d. 

teritoriniams vidaus reikalų skyriams pavesta, suderinus su vietos savivaldybių valdžios ir 

valdymo organais, pateikti pasi lymus dėl policijos nuovadų steigimo. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas Policijos statymo projektas, kuriame 

nustatoma visos Lietuvos policijos organizacija, teisinamas ir policijos nuovadų statusas, 

sprendžiami kiti policijos veiklos klausimai. 

Si lome vietoje pateikto Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos nutarimo Dėl savivaldybių 

milicijosį projekto, svarstyti Lietuvos Respublikos Policijos statymą, kuris visus policijos 

veiklos klausimus spręs kompleksiškaiį.122
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Rugpj čio pabaigoje Lietuvos VRM kolegijų salėje vyko pasitarimas, kuriame dalyvavo 

visų šalies miestų ir rajonų VRS viršininkai bei jų pavaduotojai. Pasitarime taip pat dalyvavo 

Respublikos vicepremjeras R.Ozolas, teisingumo ministras P.K ris, Respublikos generalinis 

prokuroras A.Paulauskas, Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotojas A.Pėstininkas, VSD 

direktorius M.Laurinkus, KAD direktorius A.Butkevičius. 

M.Misiukonis pareiškė, kad tuomet, kai reikia kovoti su užpl dusia nusikaltimų banga, 

kai milicijai reikia padėti ir moraliai, ir materialiai, prieš Vidaus reikalų ministeriją prasidėjo jau 

tapę madingais išpuoliai. Rugpj čio 22 d. vykusioje Aukščiausiosios Tarybos sesijoje deputatas 

Z.Vaišvila apkaltino miliciją neb tais dalykais. Buvo pagarsintas dokumentas, kurio niekada 

nematė ir, suprantama, nepasirašinėjo nei M.Misiukonis, nei jo pavaduotojai. Dar vienas 

akibrokštas milicijai pasirodė „Lietuvos aideį, kur buvo teigiama, esą „Lietuvos darbininkų 

sąjungos koordinacinė taryba reiškia susir pinimą, kad pastaruoju metu susilpnėjo viešosios 

tvarkos apsauga, išplito chuliganizmas. Milicijos darbuotojai nesiima reikiamų priemonių, vis 

aiškiau matosi milicijos organų priklausomybė nuo partokratijos, vertelgų takosį. 

Vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas P.Liubertas: 

„Nereikia tikinėti, jog teisėtvarka – vienas iš pagrindinių, kertinių valstybingumo pamatų 

akmenų. Susiklausymas, blaivi mąstysena padėjo išvengti bereikalingos konfrontacijos, kad 

ne sižiebtų praž tingi tarpusavio nesantaikos židiniai, kurie, kaip rodo kaimyninių respublikų 

patirtis, labai greitai pereina  ginkluotus susirėmimus. Turime padėkoti Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos miestų, VRM Ypatingosios paskirties milicijos b rio pareig nams bei jų vadovams, 

kuriems teko didžiausias kr vis. 

Šiuo metu pagrindinis Respublikos vidaus reikalų organų darbuotojų uždavinys – savo 

veiklą, tarnybinius rezultatus, asmeninius poelgius vertinti dabartinėje valstybingumo tvirtinimo 

situacijoje. Pirmiausia reikia siekti, kad milicijos pareig no profesinės ir dorovinės savybės 

atitiktų keliamų reikalavimų lyg . Kitokie darbuotojai Lietuvos policijai paprasčiausiai bus 

nereikalingi. Delsti negalima. Per pirmąj  1990 m. pusmet  iš darbo vidaus reikalų organuose 

atleisti 345 darbuotojai, iš jų beveik pusė – dėl neigiamų motyvų, 102 atleisti dėl perėjimo  kitą 

darbą. 

Dabar tr ksta 1212 darbuotojų, iš jų 582 karininkų ir 630 eilinių bei seržantų. Pagrindinės 

atleidimo iš darbo priežastys – girtavimas ir tarnybinės drausmės pažeidimai. Klaidingai supratę 

demokratiją, kai kurie darbuotojai pasijuto laisvai, nepaisė statuto ir vidaus drausmės 

reikalavimų, dalis vadovų sutriko. Bet demokratija – ne chaosas. Deja, atsirado tokių, kurie 

paprasčiausiai prarado tok  svarbų bruožą, kaip pasididžiavimas savo profesija. Jei anksčiau  
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kriminalinę paiešką, KSNG, tardymą tradiciškai buvo atrenkami patys geriausieji, dabar šiose 

tarnybose tokius darbuotojus galima suskaičiuoti ant pirštų. 

Politinių prieštaravimų fone milicijos pareig nams visuomenės rimčiai palaikyti yra 

b tinos politinė nuovoka, politinė kult ra, gyvenimiškoji išmintis. Mums gi vis dar 

priekaištaujama dėl rugsėjo 28-osios vykių, kai buvome pripažinti asmens laisvės gniuždytojais. 

Todėl turime sisąmoninti: visur ir visada privalome vadovautis tik statymais ir tik jais 

remdamiesi imtis veiksmų, ribojančių piliečių laisves. Todėl kreipiamės  Lietuvos Respublikos 

vyriausybę dėl aiškios pozicijos: ką privalo ir ko neprivalo daryti teisėsaugos pareig naiį.  

Dėl kaltinimų talkinant TSRS Ginkluotosioms pajėgoms ieškant jaunuolių, savavališkai 

palikusių karinę tarnybą, P.Liubertas pajuokavo, primindamas Konfucijaus žodžius apie tai, kad 

beprasmiška ieškoti juodo katino tamsiame kambaryje, ypač kai jo ten nėra. 

J.Vitkauskas, VRM KSNG valdybos viršininko pavaduotojas: 

„Girdėti kalbų, kad tokia tarnyba jau nebereikalinga. Nusikaltimų j roje labai ryški 

grobimų banga, kurios priežastis – ekonominė krizė. Šalies valdžiai pateikta eilė pasi lymų, kaip 

apibrėžti spekuliacijos, dabar vadinamos komercija, teisinę sampratą. Tačiau ar galima vadinti 

komercija cigarečių ir benzino, kitų paprasčiausių prekių perpardavinėjimą pasakiškomis 

kainomis? Vieni skursta, kiti lobsta, bet ne iš savo rankų darbo. Katastrofiškai sumažėjo 

revizorių, kurių etatai daugelyje vietų buvo likviduoti pirmiausiaį. 

J.Vitkauskas kritikavo ir vadinamąj  kooperatyvų judėjimą: tai viso labo masiški 

grobimai prekybos ir visuomeninio maitinimo sferoje. 

V.Tamulionis, Šiaulių transporto vidaus reikalų skyriaus viršininkas: 

„Transporto milicija privalo saugoti milijonų vertės krovinius, o saugoti praktiškai nėra 

kam, visiškai negalvojama apie ateit . Tr ksta žmonių, o  patriotiškus kvietimus niekas 

neatsiliepia. Ką kalbėti apie milicininko profesijos prestižą: paradoksalu, bet pirmiausia patys 

milicininkai nebetiki teisingumu, bet kas gali juos žeisti, pakelti prieš juos rankąį. 

R.Rutkauskas, Kauno rajono VRS viršininkas: 

Mes neprivalome dirbti su alkoholikais. Jei žmogus tokiu tampa, reiškia, jis ligonis, o tai 

jau medicinos reikalas. Kaip aš galiu j  nubausti? Bauda? Nuo to dar labiau nukentės ir šeima, ir 

vaikaiį. 

R.Vaitek nas, Šiaulių miesto Vidaus reikalų valdybos viršininkas: 

„M sų tikslas – nesiblaškyti, nesiskaidyti, b ti vienminčiais. Turime sulaukti, kada 

pagaliau pradės veikti teisinis mechanizmas. O kol kas kuriama anarchinė valstybė. Kad ir su tais 

kareivėliais: dalinius juk palieka ne patys geriausieji, jie nepaiso ne tik svetimos, bet ir savos 

valdžios. 
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Išpuoliai prieš VRM nieko gero neduoda. Jei VRM skils, bus didelė bėda. Mums visiems 

reikia telkti jėgas prieš bendrą priešą – nusikalstamą pasaul į. 

J.Blaževičius, Pataisos reikalų departamento direktorius: 

„Ta pati bėda užtiko ir kalinimo staigas, padėtis tempta, per kolonijas nusirito streikų 

banga. Kaliniai sumanė steigti neformalią Lietuvos nuteistųjų asociaciją. Katastrofiškai tr ksta 

kontrolierių, vien tik Vilniaus kalėjime – 150 žmonių. Dauguma dirbančiųjų – moterys, kurios 

nuolat kenčia žeidinėjimus. Laukti paramos iš vidaus kariuomenės beprasmiška, ji tik ži ri, kad 

niekas nepabėgtų, o kas viduje – ne jos reikalas. 

1300 Lietuvos piliečių atlieka bausmę už Respublikos ribų, jie reikalauja perkelti juos  

Lietuvą. Savo ruožtu, kaimyninė Latvija liepia susigrąžinti 90 ypač pavojingų recidyvistų. 

Tr ksta ir pačių kalinimo staigų, nėra kur talpinti nusikaltusių nepilnamečių mergaičiųį. 

Galima paminėti, kad tuometiniais Statistikos departamento duomenimis, per devynis 

1990 metų mėnesius, lyginant su atitinkamu 1989-ųjų laikotarpiu, nusikaltimu Lietuvoje 

padaugėjo 17 proc. Kas devintas užregistruotų nusikaltimų – sunkus (apskritai sunkių 

nusikaltimų buvo užregistruota 30 proc. daugiau nei 1989 m.). O, pavyzdžiui, valstybinio ir 

asmeninio piliečių turto vagysčių padaugėjo atitinkamai 49 ir 27 proc. 

Išlieję nuoskaudas, pasitarimo dalyviai priėmė kreipimąsi  Lietuvos Respublikos 

Vyriausybę, kuriame išdėstė visas aktualiausias problemas ir pasi lymus dėl jų sprendimo.  

Beje, tuo pačiu metu VRM 6-ojo skyriaus viršininkas A.Sadeckas išsakė mint , kad 

b tina tobulinti Baudžiamąj  kodeksą, aiškiau apibrėžiant organizuoto nusikalstamumo, 

nusikalstamos veiklos organizavimo sąvokas, statymą dėl turto konfiskavimo. 

Paminėjęs si lymą steigti Nusikaltimų tyrimo departamentą, A.Sadeckas pažymėjo, jog 

tai b tina tam, kad b tų sukurta vieninga strukt ra, veiktas tarnybinis žinybiškumas, trukdantis 

sukoncentruoti gaunamą informaciją, dėl ko ji dažnai nerealizuojama, o darbo rezultatai kartais 

tiesiog apverktini. A.Sadecko manymu, tai b tų esminis žingsnis kuriant b simosios Lietuvos 

kriminalinės policijos pagrindus. Svarbiausia – teisingas funkcijų paskirstymas tarp vairių 

žinybų bei padalinių, efektyvi jų veiklos kontrolė. 

Petras Liubertas: 

„Tolesnis Lietuvos milicijos reorganizavimo  policiją procesas vyko labai sunkiai. 

Sąmoningai buvo vilkinamas pagrindinio dokumento – Policijos statymo – svarstymas 

parlamente…, Aukščiausioje Taryboje buvo toliau brandinamas nepasitikėjimas Vidaus reikalų 

ministerijos vadovybe, ryškėjo siekimas vėl politizuoti ką tik depolitizuotą miliciją, padaryti ją 

priklausomą nuo naujų politinių vėjųį. 
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1990-ųjų rugsėjis, buvusio vidaus reikalų ministro J.Mikalausko laidotuvės. Pirmame 
plane iš kairės: R.Senovaitis, S.Paskačius, L.Vasiliauskas. 

. . . 

 

Tačiau Lietuvos Vidaus reikalų ministerija, nepaisydama nei išorinio spaudimo, nei 

vidinių kli čių, kiek galėdama stiprino savarankiškumą, rengėsi visiškai nepriklausomybei nuo 

TSRS VRM. 

Vienu iš tokių žingsnių buvo Deklaracija „Dėl Latvijos, Lietuvos ir Estijos Respublikų 

Vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimoį, pasirašyta Rygoje 1990 m. liepos 20 d.: 

„Gerbdami Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybę ir pripažindami kiekvienos 

Respublikos Vidaus reikalų ministerijos teisę savarankiškai spręsti visą kompleksą iškylančių 

joms klausimų, šia deklaracija pareiškiame, kad ir ateityje b tinai bendradarbiausime. 

Latvijos, Lietuvos ir Estijos vidaus reikalų ministrai suderino pagrindinius vidaus reikalų 

organų ir staigų gyvavimo ir veiklos principus. Laikyti tikslinga sukurti nuosavą norminę bazę, 

naujus kadrų komplektavimo ir rengimo principus, padaryti strukt rinius pakeitimus ir sukurti 

policiją. 

Ši deklaracija – tai pagrindas sutartims sudaryti tarp šių Respublikų Vidaus reikalų 

ministerijų visoms jų veiklos kryptims. 

Deklaracija surašyta latvių, lietuvių, estų ir rusų kalbomis ir visi tekstai turi vienodą 

galią.į 
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Deklaraciją pasirašė vidaus reikalų ministrai: Latvijos – A.Vaznis, Lietuvos – 

M.Misiukonis, Estijos – O.Laaniarvas. 

Pagrindinis šios deklaracijos tikslas – sukurti trijose Baltijos šalyse policiją, kartu spręsti 

finansų, materialinio-techninio apr pinimo klausimus, sudaryti specialią komisiją, kuri turėjo 

užmegzti tiesioginius ryšius tarp vidaus reikalų ministerijų. Konkrečiai, ministrų pasitarimo metu 

išsakytos mintys apie valiutinių lėšų kooperavimą (tai padėtų sigyti užsienyje ekspertinę, kitokią 

policijos techniką, specialiąsias priemones. 

Praėjus vos penkioms dienoms po deklaracijos pasirašymo, Estijos vidaus reikalų 

ministras O.Laaniarvas raštu informavo savo kolegas apie tai, jog Estijos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos atstovu Latvijos VRM paskirtas Organizacinio  inspekcinio skyriaus 

viršininko pavaduotojas papulkininkis Dmitrij Kubyškin, o atstovu Lietuvos VRM – 

Organizacinio  inspekcinio skyriaus vyriausiasis inspektorius Peet Kall. 

Savo ruožtu, 1990 m. rugpj čio 7 d. raštais einantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro pareigas P.Liubertas informavo kaimynus, jog atstovu Latvijos ir Estijos vidaus reikalų 

ministerijose paskirtas Lietuvos VRM Organizacinio inspekcinio skyriaus viršininko 

pavaduotojas papulkininkis Romualdas Venckevičius.123
 

Beje, kaimynai estai ir šioje srityje buvo pirmi: Estijos policijos statymas priimtas šios 

šalies Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1990 m. rugsėjo 20 d.  

 

Savaime suprantama, Lietuvos Vidais reikalų ministerijos strategija buvo orientuota ne 

tik  Rytus. Kitas jos veiklos vektorius, jau tada suvokiant Lietuvos „europėjimoį 

neišvengiamumą, buvo nukreiptas  Vakarus. 

Pavyzdžiui, 1990 m. rugsėjo 21-28 dienomis Italijoje, Livorno mieste, vyko 6-asis 

pasaulio policijos stendinio šaudymo čempionatas, kuriame dalyvavo 16 komandų (102 

dalyviai). Pirmą kartą šiame čempionate dalyvavo ir Lietuvos šaulių komanda, vadovaujama 

trenerių L.Molotoko ir A.Bacevičiaus. Varžybose dalyvavo ir b simoji olimpinė čempionė Daina 

Gudzineviči tė, laimėjusi pirmąją vietą tarp moterų (surinko 127 taškus iš 150 galimų), 

aplenkusi austres ir TSRS atstoves. 

Kiek vėliau, 1990 m. lapkričio 20-22 d. Lietuvos VRM atstovai lankėsi Lenkijoje, šios 

šalies vidaus reikalų ministro K.Kozlovskio kvietimu. Delegacijai vadovavo P.Liubertas. Kartu 

su juo vyko VRM Profilaktikos tarnybos viršininkas L.Vasiliauskas ir KSNGV viršininkas 

G.Statkevičius. 
                                                
123

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-105, apyrašas 1, byla 47 
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Tai buvo pirmas Lietuvos VRM oficialus vizitas  kitą valstybę. Anot P.Liuberto, tuomet 

buvo aktyviai domimasi užsienio valstybių patirtimi, tačiau apie keliones  VFR, JAV, 

Pranc ziją bei kitas vakarų šalis dar tik buvo svajojama, todėl kvietimas apsilankyti kaimyninėje 

valstybėje buvo labai svarbus. Be to, Lenkija jau turėjo patirties reorganizuojant policiją, 

tobulinant statyminę bazę, kas pirmiausia laukė ir lietuvių. Pavyzdžiui, tam tikru atradimu 

Lietuvos VRM atstovams tapo žinia, jog Lenkijos VRM – civilių organizacija. Prie šio modelio 

Lietuvos vidaus reikalų sistema priėjo daug vėliau. Patiko lietuviams ir tai, kaip lenkai buvo 

išsprendę socialinių garantijų vidaus reikalų sistemos darbuotojams, pačios sistemos 

depolitizavimo problemą: bet kuriuo politiniu momentu profesionalai lieka savo vietose. Apie tai 

tuomet irgi buvo galima tik pasvajoti. Savo ruožtu, lenkų kolegos susidomėjo lietuvių 

pasiekimais kriminalistikos srityje, rado bendrų interesų piliečių migracijos, bendro operatyvinio 

darbo kai kuriais klausimais, pasidalijimo informacija sferoje. 

Lapkričio 22 d. buvo pasirašytas „LR VRM ir Lenkijos Respublikos VRM delegacijų 

susitikimo Varšuvoje komunikatasį. J  pasirašė Lietuvos vidaus reikalų ministro pirmasis 

pavaduotojas P.Liubertas ir Etatinis vidaus reikalų ministerijos sekretorius Lenkijos 

Respublikoje Jan Vidacki: 

1. Abi pusės pareiškė pasiruošusios bendradarbiauti kovoje su nusikalstamumu, ypač 

tarptautinėje sferoje. 

Tuo tikslu užmegzti darbo kontaktai tarp Lenkijos Respublikos Vyriausiosios policijos 

komendat ros operatyvinės veiklos biuro ir Lietuvos Respublikos VRM kriminalinės policijos. 

Susitarta, kad bet kokie einamieji reikalai, esantys abiejų policijų dėmesio sferoje, bus 

derinami išimtinai šiame lygyje. 

2. Lenkijos pusė deklaravo pasiruošimą priimti mokymuisi  Ščytnos Policijos aukštąją 

mokyklą policijos karininkų grupes iš Lietuvos (10 žmonių per metus), pradedant nuo 1991/92 

mokslo metų. 

Susitarta taip pat, kad Ščytnos Policijos aukštoji mokykla užmegs kontaktus su Lietuvos 

Akademija, tokius kaip bevaliutinis pasikeitimas (trumpalaikės stažuotės) dėstytojais ir 

klausytojais, mokslinėmis publikacijomis, informacija. 

3. Abi pusės pareiškė pasiruošusios bevaliutiniam pasikeitimui vairių specialybių 

ekspertais-kriminalistais trumpalaikėms profesinėms stažuotėms. 

4. Lietuvos delegacija pareiškė susidomėjimą Lenkijos policijos ranga. vyko 

preliminariniai pokalbiai. 

5. Lenkijos pusė akcentavo problemas, kurios gali iškilti atvykus  Lenkijos šiaurės rytus 

Šventam Tėvui. 
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Lietuvos pusė sipareigojo aptarti problemas ir imtis priemonių galimiems 

palengvinimams Lietuvos Respublikos tikinčiųjų grupėms pereiti sieną, kartu užtikrinant tvarką 

ir saugumą. 

Aptarta, kad tas klausimas bus papildomai svarstomas kitų metų pavasar . 

 

Pati Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistema, galima sakyti, keitėsi akyse. 

Verta priminti skaitytojams, kad staigos pavadinimas „policijaį atkurtoje Lietuvos 

Respublikoje pirmąkart oficialiai nuskambėjo kiek netikėtame kontekste (suprantama, neskaitant 

1990 m. baland  steigtos Lietuvos policijos akademijos). 

1990 m. rugpj čio 25 d. LTV „Panoramosį laidoje buvo paskelbta apie Vilniaus 

universiteto policijos steigimą. Pripažinę, jog studentų draugovės, operatyviniai b riai ir 

savivaldos nebepasiteisina, vidaus reikalų ministras M.Misiukonis ir VU rektorius J.Kubilius 

iškilmingai pasirašė sutarties protokolą dėl Universiteto policijos steigimo. Pagal sutart , š  

padalin  finansavo Vilniaus universitetas, o VRM sipareigojo apr pinti jo darbuotojus nauja 

uniforma (su universiteto emblemomis rankovėse), ryšio bei specialiosiomis priemonėmis, 

reikalinga technika. Be to, VU skyrė savo policijai patalpas universiteto bendrabutyje Saulėtekio 

alėjoje. 

Buvo numatyta, kad VU policijos padalinyje tarnaus 25 specialiai apmokyti pareig nai, 

kurių galiojimai universiteto teritorijoje nebus ribojami, o atlyginimas neturės b ti mažesnis nei 

kitų kolegų. Kandidatus  VU policiją pažadėjo asmeniškai parinkti Vilniaus m. VRV viršininkas 

E.Matuzanis ir miesto meras V.Bernatonis. Padalinio viršininku buvo paskirtas Stasys Bunokas. 

 

Kitas labai svarbus VRM pasikeitimo bruožas – bendradarbiavimo su Lietuvos 

visuomene užmezgimas, tarpusavio supratimo atskaitos taškų, dalykinių kontaktų paieškos. 

1990 m. spalio 8 d. pasirodžiusio savaitraščio „Liaudies sargybojeį pirmame puslapyje 

redakcijos kolektyvo sumanymu buvo išspausdintas skelbimas, kviečiantis visus, palaikančius 

redakcijos iniciatyvą steigti Lietuvos policijos rėmėjų sąjungą, 1990 m. spalio 18 d. 19 val. ateiti 

 VRM Kult ros ir sporto r mus, kur turėjo vykti LPRS steigiamasis susirinkimas. 

Anot idėjos autorių, LPRS veikla turėjo b ti labai plati ir nukreipta policijai remti. Kaip 

vieną iš daugelio konkrečių pasi lymų galima paminėti tok : už LPRS lėšas (tiek renkamas, tiek 

savarankiškai uždirbamas) Vilniaus universitetas ar kitos mokymo staigos kasmet galėtų virš 

limito priimti be egzaminų du-tris studentus, kuriems stipendiją mokėtų LPRS. Vienintelė sąlyga 

– tai turi b ti žuvusių ar nukentėjusių vidaus reikalų sistemos pareig nų vaikai, norintys tęsti 
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tėvų darbą. Kaip tikėjosi redakcija, „LPRS suk rimas b tų realus žingsnis kelyje  ramesnę, 

saugesnę ateit ,  teisinę valstybęį. 

Idėja sulaukė daugelio žmonių, ir ne tik vilniečių, pritarimo. LPRS koordinacinė taryba 

buvo išrinkta steigiamojo susirinkimo metu po pusantro mėnesio, spalio viduryje.  

vykusiame numatytu laiku susirinkime dalyvavo VRM vadovai, Vilniaus m. vidaus 

reikalų skyrių viršininkai, sostinės piliečiai. Po ilgų, karštų diskusijų buvo išrinkta Lietuvos 

policijos rėmėjų sąjungos iniciatyvinė grupė. Pirmuoju LPRS pirmininku buvo išrinktas Vladas 

Narušis. Ši grupė priėmė „Kreipimąsi  Aukščiausiąją Tarybą, Respublikos Vyriausybę, miestų 

bei rajonų savivaldybes, partijas, visuomeninius judėjimus ir organizacijas,  visus Lietuvos 

žmonesį: 

„1990 m. spalio 18 d. Vilniuje vyko visuomenės organizuotas Lietuvos policijos rėmėjų 

sąjungos steigiamasis susirinkimas. Absoliučia balsų dauguma nutarta steigti tokią sąjungą ir 

išrinkta iniciatyvinė grupė. 

Mums kelia nerimą vis augantis nusikalstamumas. Pastaruoju metu nė vienas 

Respublikos gyventojas nėra tikras, kad jis netaps nusikaltėlio auka. Mes matome, kad be 

visuomenės pagalbos ir paramos specialios tarnybos nepajėgios veikti nusikalstamumo bangos. 

Visuomenės nuomonės tyrimai bei parašų rinkimai aiškiai parodė, jog nemažai Lietuvos 

žmonių pritaria m sų brandinamoms idėjoms. Atėjo laikas ryžtingai stoti ginti ir visų Lietuvos 

žmonių teisę  ramų, saugų gyvenimą. 

Kviečiame visus, kam brangi jų pačių, jų giminių bei artimųjų gyvybė, sveikata ir 

ramybė, vienytis po policijos rėmėjų sąjungos vėliavomis; lėšomis, veikla arba gerais žodžiais 

remti nelengvą, pavojingą darbą dirbančius m sų brolius, tėvus, s nus. 

Kviečiame kurti LPRS grupes visuose Lietuvos rajonuose ir miestuose, padėti policijai 

saugoti viešąją tvarką ir ramybę, r pintis normaliomis policijos darbuotojų darbo ir buities 

sąlygomis, padėti jų šeimoms, netekusioms maitintojo. 

Kreipiamės  Respublikos Parlamentą ir Vyriausybę, prašydami kuo greičiau priimti 

Lietuvos policijos statymą ir kitus jos darbą reglamentuojančius teisinius dokumentus. Šių metų 

kovo 21 d. AT Kreipimesi  vidaus reikalų staigų darbuotojus buvo pažadėta: „Vyriausybė sieks, 

kad Lietuvos valstybinius ženklus nešiojantis žmogus b tų gerbiamas, kad jam b tų teikiama 

visuomenės paramaį. Manome, kad atėjo laikas tęsėti pažadus. Norėtųsi, kad policijos rėmimo 

idėja išaugtų  masin  visų Lietuvos žmonių judėjimą. 

Lietuvos policijos rėmėjų sąjungos veiklos dokumentai redaguojami, juos priimti turės 

visos Respublikos policijos rėmėjų atstovų suvažiavimas. 

Prašome visas mintis, visus pasi lymus siųsti laikraščio „Liaudies sargybojeį redakcijai.  
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LPRS steigimo iniciatyvinė grupėį. 

 

Vienas svarbiausių tikslų, tvirtintų šiame dokumente – ugdyti žmonių pagarbą 

statymams, padėti atlikusiems bausmę už nusikaltimus sugr žti  dorą gyvenimą, materialiai, 

moraliai ir praktiškai padėti policijai saugant viešąją tvarką, kovojant su nusikalstamumu, kelti 

policijos autoritetą ir prestižą. 

Po šio kreipimosi pradėjo steigtis (nors ir ne taip sparčiai, kaip norėtųsi) teritorinės LPRS 

grupės. Pirmieji juridiškai savo statusą teisino vilniečiai. Jau 1991 m. sausio 25 d. Vilniaus 

miesto valdyba, vadovaudamasi LR AT Prezidiumo 1990 m. saku „Dėl partijų, piliečių 

savanoriškų susivienijimų statų laikinos registravimo tvarkosį, registravo sostinės Lietuvos 

policijos rėmėjų sąjungos status. 

Taip pat 1990-ųjų lapkrit  pačių VRM darbuotojų pastangomis buvo kurta iniciatyvinė 

grupė, parengusi Vidaus reikalų sistemos (organų) darbuotojų asociacijos (VRSA) nuostatus. 

Pagrindiniai VRSA tikslai – „bendrų interesų pagrindu ginti žmonių, saugančių visuomeninę 

tvarką, teises, r pintis jų darbo, socialiniais, buitiniais, kult ros ir mokslo, profesinės etikos bei 

kitais klausimaisį. 

Be deklaracijos, paskelbtos laikraštyje „Liaudies sargybojeį, buvo suformuluoti ir 

programiniai reikalavimai, turėsiantys atspindėti socialinę ir ekonominę milicijos padėt  – 

atlyginimai, leidžiantys išlaikyti šeimas, atsilaikyti prieš korupciją ir kyšininkavimą; priemokos 

už naktin  ir pavojingą darbą; kompensacijos žuvusių ar sužalotų pareig nų šeimoms, pensijos už 

ištarnautus metus; teisinis darbuotojų gynimas ir pan. Daugelis šių nuostatų vėliau sudarė ne tik 

vidaus reikalų sistemos profesinių sąjungų veiklos pamatus, bet ir buvo (ir tebėra) teisintos 

Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute. 

. . . 

 

1990 metų vasara visuomenės politinio aktyvumo prasme buvo tokia pat karšta kaip ir 

ankstesnės, o gal ir pranoko jas vairiausių mitingų bei kitokių akcijų gausa. Tačiau iš visų tų 

akcijų labiausiai išsiskiria viena, dėl kurios rengimo iš anksto nerimavo TSRS kariuomenės 

vadovybė. 

1990 m. rugpj čio 14 d. Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė K.D.Prunskienė gavo 

TSRS KGB Pabaltijo Raudonosios Vėliavos pasienio apygardos Karinės tarybos pirmininko 

generolo leitenanto V.Gaponenkos ir Karinės tarybos nario, apygardos politinio skyriaus 

viršininko pulkininko V.Ancupovo pasirašytą raštą Nr.1/3099: 
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„Gerbiama Ministre Pirmininke! 

 

Pastaruoju metu Lietuvos Respublikos masinio informavimo priemonės ragina 

praleidimo per TSRS valstybinę sieną punkto „Lazdijaiį rajone surengti akciją „Baltijos vartaiį, 

kurioje kviečiama dalyvauti didelė Lietuvos gyventojų dalis. Taip pat kviečiami dalyvauti 

kaimyninės valstybės piliečiai. Akcijos metu dalyviai, prisiimdami pasienio ir muitinės organų 

funkcijas,  ketina atvirai neteisėtai kirsti TSRS valstybinės sienos juostą. 

Jums žinoma, jog remiantis TSRS Konstitucijos 73 str. valstybinės sienos apsaugos 

klausimai priklauso TSRS kompetencijai ir Pabaltijo pasienio apygardos kariuomenė visiškai 

atsakinga už patikimą šio valstybinės sienos ruožo apsaugą. Be to, remdamasi galiojančiomis 

sutartimis su Lenkija, apygarda vykdo Tarybų Sąjungos sipareigojimus užtikrinant valstybinėje 

sienoje tinkamą tvarką. Savo ruožtu, rengiama akcija gali dezorganizuoti kartu su Lenkijos 

pasienio pajėgomis vykdomą patikėtą veiklą, sukelti konfliktinę situaciją, destabilizuoti padėt  

šia kryptimi ir iššaukti kitas, tarp jų neprognozuojamas pasekmes. 

Apygardos karinė taryba kreipiasi  Jus ir, J sų asmenyje,  respublikos Vyriausybę 

prašydama imtis visų manomų priemonių neleidžiant pažeisti TSRS valstybinėje sienoje 

nustatytą tvarką ir užkardant galimas konfliktines situacijas dviejų draugiškų valstybių – TSRS ir 

Lenkijos Respublikos – santykiuose. 

Tikimės, kad J s ir J sų vyriausybė atsižvelgsite  Pabaltijo pasienio apygardos Karinės 

tarybos prašymąį.124
 

Nepaisant šių perspėjimų, Sąj džio surengta akcija pavyko, jokių rimtesnių incidentų ar 

provokacijų neužfiksuota. 

Prisimena atsakingas už viešosios tvarkos „Baltijos vartųį akcijos metu užtikrinimą 

tuometinis vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vaclovas Zabarauskas: 

„Renginys buvo vertinamas gerai, milicijos darbas – taip pat teigiamai. Suprantama, 

renginio metu būta ir sudėtingų momentų. Vienas jų – mėginimas rugpjūčio 23 d. pereiti sieną. 

Minia, suklaidinta prieš tai paskelbtos per televiziją informacijos, bandė pralaužti silpną, 

simbolinę užtvarą ir eiti susiremti su kareiviais, kurie neslėpė savo jėgos, atvirkščiai, 

demonstravo ją atvirai. Jeigu minia būtų ten nuėjusi, būtų pralieta nemažai kraujo: ant kelio 

buvo paspęstos spygliuotos vielos kilpos, einantys pirmosiose gretose būtų griuvę, o minia juos 

sutryptų. Aš pats buvau prie užkardos ir mačiau, kokios gali būti pasekmės. O juk minioje buvo 
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daug vaikų, senyvo amžiaus žmonių. Tai būtų pirmas kruvinas vykis per visus Sąjūdžio renginius 

ir, žinoma, mūsų politinis pralaimėjimas. 

Mums pavyko nuraminti minią, padėjo ir Sąjūdžio Seimo tarybos narių kreipimaisi per 

megafoną, žmones kaip galėjo ramino milicijos darbuotojai. Dieną prieš tai (rugpjūčio 22-ąją) 

visi, turėję su savimi pasą, galėjo laisvai eiti per sieną  Lenkijos pusę. Tuo pasinaudojo apie 500 

žmonių. Ypatingai norėčiau padėkoti VAI bei YPMB vyrams. 

Tomis dienomis neužfiksuota chuliganizmo atvejų, nebuvo jokių incidentų. Tik 

autoinspektoriai sulaikė 2 neblaivius vairuotojus ir buvo pavogtas vieno automobilio ratas. 

Apskritai  š  rengin  oficialiai buvo pakviesta tik autoinspekcija, kiti milicininkai (labai nedaug, 

jie vis tiek nenulemtų vykių, jei minia būtų veržusis  užkardą) buvo nusiųsti mūsų iniciatyva,– 

maža kas gali atsitikti tokiame dideliame renginyje. Mes patys ieškojome ir radome kontaktą su 

renginio organizatoriais, dirbome darniai, suprasdami vieni kitusį. 

 

Tuomet vis aštrėjo santykiai su kariškiais. Tai lėmė ne tik aiškėjančios Lietuvos pozicijos 

dėl savo nepriklausomybės tvirtinimo, bet ir pastebimas Maskvos atsitraukimas, demokratijos 

vertybių perži rėjimas reakcijos naudai. Pačioje M.Gorbačiovo komandoje vyko esminiai 

pokyčiai: nustumdami nuo politinės scenos tokius demokratiškai mąstančius politikus, kaip 

A.Jakovlevas, E.Ševardnadzė, V.Bakatinas, pirmuosius vaidmenis vis aktyviau bandė vaidinti 

E.Ligačiovo šalininkai, tarp jų – „jėgos strukt rųį vadovai. V.Bakatiną TSRS vidaus reikalų 

ministro poste jau buvo pakeitęs Borisas Pugo, buvęs Latvijos KP CK pirmasis sekretorius, 

TSKP CK Partijos kontrolės komiteto pirmininkas ir t.t. Virš nepaklusniųjų Baltijos respublikų 

tirštėjo reakcijos debesys. 

Tai atspindi ir TSRS Gynybos ministro Dmitrijaus Jazovo 1990 m. lapkričio 23 d. laiške 

Nr.312/1/440ns TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkui N.Ryžkovui: 

 

„Gerbiamas Nikolajau Ivanovičiau! 

Visuomeninę-politinę padėt  Pabaltijo respublikose šiuo metu charakterizuoja tolesnė 

antisocialistinių ir separatistinių jėgų konsolidacija. 

Išpuoliai prieš TSRS Ginkluotąsias Pajėgas, visasąjungines valstybines bei visuomenines 

strukt ras tapo masinio pob džio ir siekia jų galutinės diskreditacijos tikslus, taip pat sudaryti 

palankias sąlygas Latvijai, Lietuvai ir Estijai išeiti iš TSRS sudėties. 

Tam nukreipti ir Pabaltijo respublikų parengti ekonominių sienų statymai, kurie numato 

uždaryti arba apriboti naudojimąsi automobilių keliais ir tuo sudaryti prielaidas kariuomenės ir 

laivyno pajėgų, dislokuotų Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, normaliam gyvavimui apsunkinti.  
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Be to, muitinių punktų bei postų tarnautojų turimi šaunamieji ginklai ir plat s galiojimai 

(transporto priemonių, asmenų ir jų daiktų apži ra, prekių vežimo-išvežimo trukdymas ir t.t.) 

gali sukelti konfliktines situacijas ir incidentus tarp TSRS GP kariškių, kertančių sienas esant 

tarnybiniam b tinumui, ir muitinės organų atstovų. 

Pabaltijo karinės apygardos, Baltijos laivyno, TSRS Ginkluotųjų Pajėgų r šių junginių ir 

dalinių vadai kreipiasi  TSRS Gynybos ministeriją prašydami nustatyti karinių dalinių, 

padalinių, pavienių kariškių bei jų šeimų narių veiksmų tvarką, kai jiems bus sudaromos kli tys 

kertant minėtas sienas. 

Šiomis sąlygomis TSRS Gynybos ministerija, laikydama Pabaltijo respublikas Tarybų 

Sąjungos teritorijos dalimi, o teisės aktus dėl ekonominių sienų nustatymo – negaliojančiais ir 

prieštaraujančiais TSRS Konstitucijai, pasilieka teisę nurodyti kariuomenės (pajėgų), dislokuotos 

Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje, vadovybei nevykdyti muitinės tarnybų atstovų reikalavimų ir 

užkardyti jų neteisėtą veikląį.125
 

 

Spaudžiamas naujų prezidentinės komandos narių, buvo priverstas trauktis atgal ir 

M.Gorbačiovas. Be aukščiau minėto sako dėl medžioklinių ginklų paėmimo iš gyventojų, TSRS 

pirmasis ir vienintelis prezidentas pasirašė dar kelis, švelniai tariant, nedemokratinio turinio 

dokumentus: 

 

„Vyriausybinė telegrama 

Vilnius, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkei 
Vilnius, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui 
Sąjunginių respublikų aukščiausiųjų tarybų pirmininkams, prezidentams 

Sąjunginių respublikų ministrų tarybų pirmininkams 

TSRS gynybos ministrui 

Kariuomenės r šių vyriausiesiems vadams, karinių apygardų ir laivynų kariuomenės 
vadams 

 

Pastaruoju metu padažnėjo, o atskiruose rajonuose (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, 

Gruzijoje ir Moldovoje) tapo masiniu reiškiniu atsisakymas registruoti atvykstančius atlikti 

tarnybą karininkus, praporščikus, mičmanus ir jų šeimų narius. 

Aš išleidau saką, kuriuo vietos vykdomųjų organų tarybų vadovai pareigojami užtikrinti 

visų klausimų, susijusių su kariškių registravimu, sprendimą iki 1991 m. sausio 15 d. Si lau jums 

imtis asmeninės atsakomybės vykdant š  saką. 

 

TSRS Prezidentas M.Gorbačiovas 

                                                
125

 Lietuvos ypatingasis archyvas, fondas V-141, apyrašas 2, byla 315 
 



 221 

 

Maskva, Kremlius, 1990 m. lapkričio 27 d.į126
 

 

Savo ruožtu, Lietuvos Respublikos valdžia taip pat nedavė ramybės Vidaus reikalų 

ministerijai, ne kartą kreipdamasi  pastarąją su tokiais paklausimais, kaip, pavyzdžiui, Lietuvos 

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Valstybės atk rimo komisijos pirmininko G.Šerkšnio 

1990 m. gruodžio 13 d. paklausimas Lietuvos VRM Nr.40-2089: 

„Prašau raštu atsakyti  tokius klausimus: 1. Kokias sutartis, kada ir su kokiomis TSRS ir 

TSRS respublikų ministerijomis, komitetais, valdybomis ar ministerijų lygio staigomis yra 

sudariusi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija? 2. Kokias sutartis ir su kokiomis 

TSRS ir TSRS respublikų ministerijomis, komitetais, valdybomis ar ministerijų lygio staigomis 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija planuoja sudaryti?į 

 

Ministras M.Misiukonis atsakė G.Šerkšniui 1990 m. gruodžio 22 d. (Nr.12/151): 

„Atsakydami  J sų paklausimą pranešame: 

1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija su TSRS ir TSRS respublikų 

ministerijomis, komitetais, valdybomis ar kitomis ministerijų lygio žinybomis sutarčių 

nesudarinėjo. 

1990 m. liepos 20 d. Rygoje Pabaltijo respublikų vidaus reikalų ministrai pasirašė 

deklaraciją „Dėl Latvijos, Lietuvos ir Estijos vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimoį.  

2. Šiais metais iš TSRS ir RTFSR vidaus reikalų ministerijų buvo gauti profesinio 

bendradarbiavimo sutarčių projektai. vyko konsultacinio pob džio ekspertinių grupių 

susitikimas su TSRS vidaus reikalų ministerijos atstovais, kuriame buvo nagrinėti nusikaltimų 

atskleidimo, nusikaltėlių paieškos organizavimo bei ginkluotės, kriminalistinės ir kitos technikos 

užpirkimo klausimai. 

Profesinės sutarties sudarymas atidėtas iki atitinkamų tarpvalstybinių sutarčių 

pasirašymoį.127
 

 

Padažnėjusius 1990 m. ruden  konfliktus su kariškiais prisimena Marijonas Misiukonis: 

„1990 m. lapkrit  kariškiai, kurių kolona vyko iš Vilniaus  Kauną, pastebėjo, kad yra 

sekami, ir pradėjo šaudyti. Kulkų buvo suvarpytas ne tik AT apsaugos vyrų automobilis, bet ir 

atsitiktinai patekusi Varėnos r. VRS mašina, kuria važiavo pareigūnai. Gal tai iš tiesų tik 

atsitiktinumai, bet tokie faktai, suprantama, tampos nemažinoį. 
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Turb t jau 1990 m. lapkričio 7-ąją, surengę Vilniuje karin  paradą, kurio metu kelią 

judančiai Gedimino prospektu technikos kolonai nuo protestuojančio jaunimo ir gulančių po 

šarvuočių ratais žmonių turėjo „išvalytiį specialiai tam skirtas desantininkų b rys, kariškiai 

suprato, kad tas paradas Lietuvoje – paskutinis. 

Didel  rezonansą sukėlė ir kitas (lapkričio 17 d.) vykis, kai eilinio mitingo dalyviai iš 

Katedros aikštės patraukė Šiaurės miestelio link.  pastiprinimą lydėjusiems koloną 

milicininkams buvo pasiųstas Ypatingosios paskirties milicijos b rys. Tuomet kariškiai jau 

paleido seriją iš BTR-o kulkosvaidžio, kol kas – tuščiais šoviniais. Tiek piketo dalyviai, tiek 

bandę užtikrinti tvarką milicininkai buvo kareivių aplaistyti lediniu vandeniu. M.Misiukoniui 

kartu su P.Liubertu skubiai nuvykus  karin  dalin , jo vadas generolas V.Uschopčikas apkaltino 

juos, esą milicininkai sumušė kareiv , ir perspėjo, kad pasikartojus panašiam atvejui, bus 

šaudoma tikrais šoviniais, neži rint kas priartėjo prie dalinio – žmonės ar milicija. 

V.Uschopčikas, galima sakyti, geruoju prašė nežaisti su ugnimi, nes nerimaudami dėl savo 

ateities kariškiai pasiryžę bet kokiems veiksmams. B tent po šio vykio buvo atleistas iš pareigų 

TSRS vidaus reikalų ministras V.Bakatinas. Tiksliau, šis vykis tapo vienu pagrindinių jo 

nušalinimo motyvų. Kaip beb tų, tuomet tai buvo dar vienas antidemokratinių jėgų laimėjimas: 

liberalą, reformų šalininką V.Bakatiną pakeitė „senosios gvardijosį atstovas B.Pugo… 

 

1990 m. balandis. Vidaus kariuomenės daliniai pirmą kartą bandė užgrobti Spaudos 
rūmus. Tuomet tūkstančiams vilniečių pavyko juos apginti. 
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Lietuvos VRM taip pat padarė išvadas iš pavojingo precedento. M.Misiukonis asmeniškai 

paprašė Vilniaus m. VRV viršininko V.Leipaus apdairiai elgtis su kariškiais, tinkamai 

instruktuoti patrulius ir autoinspektorius, nes ir po minėto vykio galimos provokacijos prieš 

„milicininkus su arkliaisį (taip buvo vadinami pareigūnai, kurių kokardose buvo nauja 

„Vyčio“ emblema. Emblemos su TSRS herbu buvo vadinamos „kopūstais“,- aut.). 

tampa vis didėjo. 1990 m. gruodžio 20 d. VRM buvo gauta telegrama iš Klaipėdos, 

kurioje kariškiai informavo, jog „vykdydami TSRS prezidento, gynybos ministro ir Baltijos karo 

laivyno vado nurodymus, pradeda ginkluotų kariškių patruliavimą Klaipėdos miesto gatvėse. 

Patruliuojant bus tikrinami civilių gyventojų dokumentai, tartini asmenys bus sulaikomiį.128
 

 

. . . 
 

1990 m. ruden  visiems tapo aišku, kad bet kokios kalbos apie milicijos reformas, 

Milicijos statymo tobulinimą – jau praeitis. Be kosmetinio pagražinimo, tai neb tų davę jokių 

konkrečių rezultatų. Vienintelis kelias tvirtinant ne tik šalies vidaus reikalų sistemos 

savarankiškumą, bet ir apskritai Lietuvos Respublikos suverenumą, buvo Lietuvos Respublikos 

policijos k rimas. Teisiniu šio žingsnio pagrindu, visos b simosios strukt ros pamatu turėjo b ti 

Lietuvos Respublikos policijos statymas. 

P.Liubertas ir Č.Mančinskas rašo: 

„Tai, kokiomis nuostatomis vadovavosi to meto šalies gyvenime vyravusios politinės 

jėgos spręsdamos klausimą dėl policijos vaidmens visuomenėje, ir lėmė ne tik būsimo policijos 

statymo tūrin , milicijos reorganizavimą  policiją, bet ir svarbiausias šios teisėsaugos 

institucijos plėtojimosi kryptisį.129
 

 

Pirmą kartą Vidaus reikalų ministerijos specialistų parengtas Lietuvos Respublikos 

policijos statymo projektas buvo išspausdintas VRM savaitraščio „Liaudies sargybojeį 37-me 

numeryje, 1990 m. rugsėjo 10 d. 

Projekto I skyriaus 2 straipsnyje aiškiai apibrėžti policijos veiklos teisiniai pagrindai: 

„Policija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo statymu, kitais Lietuvos 

Respublikos statymais ir po statyminiais aktais, vietinės valstybinės valdžios organų 

sprendimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos norminiais aktaisį. 
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Jis kardinaliai skyrėsi nuo visų ankstesnių projektų. Pavyzdžiui, jo 2-me straipsnyje 

pasirodė nuostata, skelbianti, jog „policijoje draudžiama politinių partijų ir politinių judėjimų 

veiklaį. statymo projektas pasipildė 8 straipsniu „Profesinių interesų realizacijaį, kuriame buvo 

tvirtinama: „Policijos pareig nai gali steigti draugijas, klubus, profesines sąjungas ir kitus 

susivienijimus…į 

 Tačiau reikia paminėti, jog Policijos statymo k rimą nuo pat pradžios lydėjo aistros, 

vertos tikro detektyvo. 

 Liutauras Vasiliauskas: 

„Rengiame iki išnaktų, dalyvauja Vaišvila, Butkevičius. Išeina – vyrai, viskas tvarkoj. O 

anksti ryte sužinome, kad jau beveik viskas netinka, reikia perrašyti iš naujo… Kodėl per nakt  

viskas pakito? Atsakymo nėra, bet toks variantas nepraeis. 

Tai buvo tiesiog absurdo teatras, kažkoks jovalas, chaosas. Mums svarbiausias buvo 

socialinių garantijų blokas, o kita pusė labiausiai domėjosi būsimąja policijos struktūra. 

Faktiškai teko siekti kompromiso: laimėję kažką savo vienoje srityje, pralaimėjome kitoje, 

pavyzdžiui, generalinio komisaro kaip pavaduotojo statusas, t.y. iš pat pradžių jis tapo 

nesavarankiška figūra. 

Beje, savo variantą mes iš dalies nukopijavome nuo lenkų, kur policija jau buvo 

maksimaliai savarankiška. Tada sulaukėme ir dalies VRM darbuotojų priešpriešos: o kam tada 

mes reikalingi, jei policija turės savo ūk , finansavimą, vykdys valdymą, personalo politiką ir t.t. 

Juk ministerija natūraliai turėjo susimažinti, tapti civiline staiga (kas ir buvo padaryta daug 

vėliau), nusiimti antpečius, o tai buvo didelis smūgis tiek VRM klerkų ambicijoms, tiek jų kišenei. 

Jiems tai buvo baisu, todėl, patyrę spaudimą iš abiejų pusių, mes pralaimėjome ir gavome 

generalin  komisarą, o praktiškai visą policiją, pririštą prie VRM ir, atitinkamai, politinės 

valdžios kojosį. 

 

P.Liubertas taip pat prisimena, kad Policijos statymas apskritai buvo labai sunkiai 

priimtas, jo projektas net keturis kartus buvo pristatomas AT plenariniams posėdžiams, bet jo 

svarstymas vis neprasidėdavo. 

Esmė, greičiausiai, buvo ta, kad Policijos statymo projektas buvo rengiamas pačioje 

Vidaus reikalų ministerijoje, nekeliančioje „dešiniųjųį pasitikėjimo, darbo grupei vadovavo 

ministro pavaduotojas P.Liubertas. Todėl Aukščiausiojoje Taryboje šis dokumentas buvo 

paprasčiausiai ignoruojamas, užtat bandyta stumti alternatyvinius, dešiniųjų radikalų rengiamus 

projektus. Tokie „opusaiį paprastai buvo pateikiami net nesusipažinus AT deputatams, 
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nesvarsčius jų grupėse, komisijose, nesuderinus su suinteresuotomis institucijomis. Suprantama, 

dėl tokių projektų svarstymo metu kunkuliuodavo rimtos polemizuojančių šalių aistros. 

Vienas pagrindinių šios „ statymų dvikovosį momentų buvo tas, kad AT krašto apsaugos 

ir vidaus reikalų komisijos pirmininkas Z.Vaišvila, ignoruodamas 1990 m. spalio 9 d. 

Vyriausybės pateiktą Policijos statymo projektą ir apskritai AT reglamentą, spalio 18-ąją 

„išspjovėį alternatyvin  „Savivaldybių policijos statymoį projektą. Šio žingsnio tikslas buvo 

aiškus: suvokdami, jog vidaus reikalų sistema pasirodė pakankamai atspari jos atžvilgiu 

atliekamiems eksperimentams ir neketinanti pasiduoti geruoju, išduoti vadus, kuriais ji tikėjo, 

dešinieji nutarė sukurti faktiškai „paralelinęį policiją (kaip neprisiminti kolaborantų mėginimą 

kurti Minske alternatyvinę VRM), kuri, b dama pranašesnė už miliciją pasitikėjimo, 

finansavimo, apr pinimo ir kitais aspektais, po truput  išstumtų pastarąją, prarydama tai, kas dar 

galėjo b ti skanu. Praktiškai tai turėjo b ti ginkluotos strukt ros, nepavaldžios VRM, tačiau 

lojalios jos k rėjams. Beje, b tent po tokių bandymų vidaus reikalų sistemoje gimdavo naujosios 

tautosakos perliukų, kaip, pavyzdžiui, žodžio „lojalumasį etimologijos paaiškinimas žodžiu 

„lotiį… 

Galima drąsiai sakyti, jog pavykus gyvendinti š  projektą, vidaus reikalų sistema b tų 

tikrai suskaldyta dar 1990-siais, t.y. pati Lietuvos Respublikos valdžia b tų padariusi tai, ko 

nepavyko padaryti kolaborantams su visa TSRS kariauna ir specialiosiomis tarnybomis. Tuomet 

(kuriant virtualiąją realybę) nesunku numatyti vykių raidą: dvi pareig nų stovyklos 

supriešinamos, tarsi pasitvirtina baisiausios „raudonųjųį prognozės dėl „buvusiųjųį 

nereikalingumo naujai valdžiai,  kitą barikadų pusę stoja ne 30 omonininkų, o keli t kstančiai 

patyrusių profesionalų, kurie nesunkiai atstatydina M.Misiukon  su kompanija ir pakviečia 

vadovauti VRM vieną iš tų, kas jau laukė šios valandos Baltarusijoje. Ir taip toliau… 

Kas dėl Z.Vaišvilos „k dikioį, jis, suprantama, sulaukė didžiulės kritikos iš AT deputatų, 

tarp kurių buvo nemažai profesionalių teisininkų, pusės. Štai AT teisinės sistemos komisijos 

pirmininkas J.Prapiestis atkreipė dėmes   tai, kad si lomas projektas nepajėgus išspręsti tokią 

rimtą problemą: pirmiausia, jame net nebuvo numatytas toks svarbus dalykas, kaip veikiančios 

milicijos ir kuriamos savivaldybių policijos bendradarbiavimas, nebuvo reglamentuoti 

pastarosios santykiai su VRM ir pan. Pagal projekto straipsn , kuriame buvo kalbama apie 

savivaldybių policijos pavaldumą ir jos vadovų skyrimo tvarką, nauja strukt ra turėjo b ti 

visiškai nepriklausoma nuo VRM. 

domiausia, kad aptariant projektą pats Z.Vaišvila pripažino, jog gyvendinus j  „gali 

prasidėti šaudymas vieni  kitusį. Bet tai neatvėsino Z.Vaišvilos ir j  palaikiusių K.Griniaus, 

A.Kačinsko, B.Lubio, A.Žalio ir kitų deputatų noro skubomis „prastumtiį projektą. Ginčius 
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nutraukęs J.Prapiestis pasi lė kitą variantą: sudaryti specialistų (mokslininkų, vairių teisėsaugos 

institucijų atstovų) darbo grupę, kuri skubos tvarka parengtų bendrą, t.y. abi puses maksimaliai 

tenkinant  Policijos statymo projektą. 

Tokią grupę AT Prezidiumas sudarė 1990 m. spalio 24 d. Grupės vadovu buvo paskirtas 

Lietuvos policijos akademijos viršininko pavaduotojas mokslo darbui docentas Eugenijus 

Palskys, nariais tapo LPA katedrų viršininkai docentai I.Bazylevas, S.Katuoka, V.Piesliakas, 

J.Vasiliauskas, dėstytojai S.Braži nas, V.Junokas, VU docentas J.Rinkevičius, AT krašto 

apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narys J.Liaučius. statymo projektą darbo grupė buvo 

pareigota pateikti atitinkamoms AT komisijoms iki lapkričio 1 d., t.y. per savaitę. Jau spalio 29 

d. Policijos statymo projektas buvo paskelbtas spaudoje, pirmiausia – VRM savaitraščio 

„Liaudies sargybojeį45-me numeryje. 

Pristatydamas statymo projektą, E.Palskys pažymėjo, kad jis skiriasi nuo anksčiau VRM 

parengto projekto pirmiausia tuo, jog numatytos policijos funkcijos iš esmės nesutampa su 

milicijos funkcijomis. 

Tačiau „dešiniejiį su pavydėtinu užsispyrimu bandė eiti savo keliu: 1990 m. lapkričio 29 

d., užuot pradėję svarstyti darbo grupės dar dvi savaites koreguotą ir tobulintą statymo projektą, 

jie pristatė (nederinę prieš tai nei su AT deputatais, nei su Vyriausybe, nei juolab su VRM) dar 

vieną Policijos statymo projektą. 

Z.Vaišvila neslėpė, jog pagal š  projektą policija Lietuvoje turėtų skilti  dvi dalis – 

respublikinę (federalinę) ir savivaldybių (municipalinę). Bet tikrąsias užmačias atskleidė AT 

deputatas G.Povilionis, pareiškęs, kad savivaldybių policija turi b ti pavaldi Aukščiausiajai 

Tarybai, o respublikinė milicija – VRM. Pagaliau garsiai nuskambėjo „dešiniųjųį noras turėti 

savo ištikimas „ginkluotąsias pajėgasį. Reikėtų prisiminti, kad atvirai kurti karines strukt ras 

tuomet dar buvo baugoka – siutę kariškiai nesunkiai išvaikytų praktiškai beginklius, 

neapmokytus žaliukus; užtat municipalinė policija, kaip teisėta strukt ra, neb tų kritusi  akis, be 

to, jos rankomis b tų pasiektas pačių „sąjungininkųį tikslas „nuleisti kraująį nepaklusniai ir 

daug geriau organizuotai vidaus reikalų sistemai. Tad nat ralu, kad prieš š  projektą balsavo net 

valdančioji dauguma. 

Prisimena Alvydas Sadeckas, tuomet – VRM Organizuoto nusikalstamumo tyrimo 

skyriaus viršininkas: 

„1990 m. lapkričio 4 d. buvo gautas pranešimas apie gintaro dirbinių kolekcijos  vagystę 

Palangoje. Iš karto, lapkričio 5 d., buvo pasirašytas vidaus reikalų ministro sakymas Nr.275 

„Dėl tardymo operatyvinės grupės sudarymo tiriant valstybinio turto vagystę itin stambiu mastu 



 227 

iš Palangos Gintaro muziejausį. Nusikaltimą tyrė daug pareigūnų, tačiau visam tyrimui 

vadovavau aš kaip VRM 6-ojo skyriaus viršininkas.  

Beje, aš ir tada, ir vėliau girdėjau kai kurių Seimo narių kalbas, neva tai policija pati 

organizavo gintaro vagystę, o po to „atskleidėį, kad priimant Policijos statymą užsitikrintų sau 

geresnes sąlygas. 

O buvo taip: kartą, aptariant kai kuriuos klausimus, susijusius su Policijos statymo 

projekto rengimu, dalyvavo Z.Vaišvila. Staiga jis pasiteiravo, kaip sekasi tirti gintaro vagystę. 

Mes jau buvome nustatę nusikaltėlius, bet operacijos neforsavome, nes reikėjo sulaikyti juos su 

kalčiais, surasti pat  gintarą. Aš ir pasakiau juokais: „bus Policijos statymas – bus ir 

gintarasį. Toks mano pajuokavimas leido Z.Vaišvilai, nesupratusiam elementaraus žmogiško 

humoro, teigti, jog VRM tokiu būdu šantažuoja valdžią. Kitaip kaip absurdu to nepavadinsi…į 

 

Šis nusikaltimas buvo sėkmingai išaiškintas. Ypatingai pasižymėjo VRM Organizuoto 

nusikalstamumo tyrimo skyriaus viršininko pavaduotojas Visvaldas Račkauskas, VRM 

Kriminalinės paieškos valdybos poskyrio viršininkas Raimundas Rindokas ir vyr. operatyvinis 

galiotinis Henrikas Margenis. Jau lapkričio pabaigoje buvo sulaikytas V.Mikalauskas, kurio 

BMW bagažinėje pareig nai rado pavogtą gintaro kolekciją. Sulaikyti kitus tariamuosius tebuvo 

technikos reikalas… 

 

Bet ir E.Palskio darbo grupės projektas sulaukė kritikos, ypač iš vidaus reikalų sistemos 

atstovų pusės. Pagrindine kritikos priežastimi tapo kažkur išgaravusios socialinės garantijos 

vidaus reikalų sistemos pareig nams, apie kurių išsaugojimą buvo tvirtai pareikšta garsiajame 

kovo 21-osios AT kreipimesi. Tas kreipimasis ilgam laikui tapo rakštimi vienoje vietoje tiek AT 

pirmininkui, tiek konservatoriams apskritai; net 2000 m. prezidentas V.Adamkus priminė 

„dešiniesiemsį jų netęsiamus pažadus dėl pareig nams skaičiuojamo stažo, kur  buvo si loma 

skaičiuoti tik nuo 1990 m. kovo 11 d., tarytum iki tos dienos su nusikalstamumu niekas nekovojo 

ir ta milicija išvis nukrito iš Mėnulio. Dalyvavę lapkričio 29 d. AT posėdyje VRM atstovai, 

didmiesčių milicijos staigų vadovai (V.Leipus, R.Vaitek nas ir kiti) negailėjo kaltinimų ir 

priekaištų taip greitai sulaužusiems pažadus deputatams. 

Pavyzdžiui, Šiaulių m. VRV viršininkas Romasis Vaitek nas tiesiai pareiškė: 

„Jeigu vykstanti revoliucija reikalauja … iškastruoti vieną iš retesnių organų, …tą 

problemą išspręsti nėra sudėtinga. Bet kas po to laukia, kai bus priimtas šitas statymas? … 

Kada susidurs ne policija ir milicija, bet atsiras TSRS VRM Lietuvos Respublikos skyrius. … Esu 
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sakęs, kad nėra kol kas didelės bėdos, kad egzistuoja dvi prokuratūros, bet neduok Dieve, jeigu 

atsirastų dvi Vidaus reikalų ministerijosį. 

 

Batalijas dėl Policijos statymo – o iš tikrųjų, dėl visos šalies vidaus reikalų sistemos, dėl 

daugiau nei dešimties t kstančių žmonių ir apskritai Lietuvos kaip stabilios teisinės valstybės – 

likimo skaudžiai išgyveno beveik kiekvienas Lietuvos milicijos darbuotojas. Daugelis jų nebuvo 

nusiteikę likti pasyviais stebėtojais. Puikus tokio išgyvenimo dėl savo ir visos Lietuvos ateities 

pavyzdys – Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus darbuotojų kreipimasis  

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatus: 

„Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus darbuotojai Kovo 11-osios aktą 

sutiko vieningai jam pritardami. Dar labiau susitelkti Lietuvos labui paskatino Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. kovo 27 d. Kreipimasis  vidaus reikalų organų darbuotojus. 

Nuoširdžiai tikėjome, kad savo darbu irgi tvirtiname Lietuvos valstybingumą, kad pirmą kartą 

savo kasdieniniame darbe galėsime vadovautis statymu ir tik statymu. 

Tačiau tenka nusivilti. Jau greit sulauksime ir Kovo 11-osios metinių, o pos kio m sų 

darbe nejuntame. Priešingai, vidaus reikalų organai tapo tarsi visų bėdų atpirkėjais. Jie puolami ir 

aukščiausiame lygyje, ir vietose, ne sigilinant  vidaus reikalų organų strukt rą ir funkcijas, 

neatsižvelgiant  kai kurių darbuotojų nuotaikas, užmirštant m sų galimybes. M sų nuomone, 

vidaus reikalų organai šiuo istoriniu sudėtingu Lietuvai laikmečiu yra vienintelė ginkluota jėga 

Lietuvos Respublikoje, pilnai remianti Kovo 11-osios aktą. Tačiau reali padėtis ir m sų 

galimybės turėtų kelti susir pinimą kiekvienam Lietuvos piliečiui, tuo labiau Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos deputatui. Mes nesuprantame, kodėl iki šiol neturime Lietuvos 

Respublikos policijos statymo, kai pirmasis šio statymo projektas buvo paruoštas dar 

praėjusiais metais. Kai nėra statymo, j  dalinai pakeičia vair s spėliojimai ir gandai. Pvz.: 

vienas iš jų gąsdina, kad  m sų darbo stažą nebus skaitoma karinė tarnyba okupacinėje 

kariuomenėje. M sų nuomone, priverstinė karinė tarnyba toli nuo Tėvynės, tarnyba, kurioje 

kiekvienas patyrėme pažeminimus, patyčias ir nepilnavertiškumą, o kai kurie gr žo suluošinę 

gimtąją lietuvių kalbą ar psichiką, turėtų b ti prilyginama ne mažiau kaip tremtinio statusui.  

M sų Marijampolės miesto ir rajono vidaus reikalų skyriaus kolektyvas didelis: 235 

atestuoti darbuotojai. Kolektyvas beveik vienalytis tautybės atžvilgiu, bet išsilavinimas, 

sugebėjimai, interesai, polinkiai skirtingi. Esant dabartinei situacijai, mes nesuprantame, kodėl 

po Kovo 11-osios akto lig šiol pas mus neapsilankė nė vienas Aukščiausiosios Tarybos 

deputatas, nepasikalbėjo, nors ir rinkimų dieną bei jų išvakarėse m sų darbuotojai aptarnavo 

rinkimines apylinkes. 



 229 

Pradėtas svarstyti Lietuvos policijos statymas. Ar bus jis tobulas, jeigu tie, kurie už j  

balsuos, nebus pasitarę su šia tarnyba? M sų supratimu, maža net b ti teisininku – advokatu, 

teisėju, juristu, kad žinotumei visą vidaus reikalų organų darbo specifiką. Nekyla deputato 

autoritetas, jei jis visos Lietuvos akivaizdoje reikalauja iš vidaus reikalų ministro atsakyti  

klausimus, kurie turėtų b ti adresuoti visai ne jam, kai ministras apkaltinamas už ryšius su kitų 

šalių organais (šie ryšiai visą laiką buvo per silpni), kai jam si loma kone pačiam registruoti 

teletaipogramas. 

Mes kreipiamės  Jus, gerbiami deputatai,– Lietuvos Respublikai skubiai reikia 

reorganizuotos (su stabiliai pertvarkytomis tarnybomis ir padaliniais) milicijos ir statymų, 

reglamentuojančių jos veiklą, o tuo pačiu ir m sų pareigas, teises, taip pat socialinio apr pinimo 

sistemą. 

Pageidaujame, kad priimdamas svarbų statymą, kiekvienas deputatas pabendrautų su 

savo rinkėjais – vidaus reikalų organų darbuotojais. 

Kreipimasis priimtas 1990 m. lapkričio 14 d. skyriaus atestuotų darbuotojų 

susirinkime. 

Kolektyvo vardu – A.Dumčius, Z.Plioplysį. 

 

Šiaip ar taip, tam tikrą kompromisą m šyje dėl Policijos statymo pavyko rasti. VRM 

padaliniuose buvo sukurtos specialistų grupės, vadovaujamos padalinių vadovų (A.Sadecko, 

L.Vasiliausko, Č.Blažio, R.Olekos, V.Navicko, K.Šimkaus, E.Mačiulaičio), kurios, dirbdamos 

kartu su E.Palskio darbo grupe, padėjo parengti patobulintą, maksimaliai atitinkant  laikmečio 

reikalavimus Policijos statymo projektą. Jis buvo svarstomas 1990 m. gruodžio 6-ąją, tačiau 

tądien nespėjus priimti statymo, svarstymas buvo nukeltas  gruodžio 11 d. 

 

1990 metų gruodžio 11 dieną Lietuvos Respublikos policijos įstatymas buvo priimtas. 

 

Tą pačią dieną, kitame posėdyje, buvo priimtas ir nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos 

policijos statymo sigaliojimoį, nustatantis pagrindinio – Policijos statymo gyvendinimo 

tvarką. Beje, ginčų b ta ir dėl nutarimo redakcijos, mat kai kurių deputatų buvo si lyta milicijos 

pareig nams, atėjusiems  vidaus reikalų sistemą iš partinių, tarybinių, komjaunimo ir 

profsąjungos organų, ne skaityti  stažą darbo šiose organizacijose laiko, esą „kad policijoje 

dirbtų tik profesionalaiį. Tiesa, žmonių, patenkančių  šią kategoriją, buvo palyginti nedaug 

(P.Liuberto duomenimis, tik 73 iš 13 000), tačiau vis tiek tai buvo bandymas dar kartą sukiršinti 

sistemą tarpusavyje ir, svarbiausia, išstumti iš jos „Misiukonio ramst į. Savaime suprantama, tai 
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buvo ne eiliniai milicininkai, o VRM tarnybų ir skyrių vadovai, kurių atsikračius dešinieji 

tikėjosi nat ralios „grandininės reakcijosį – naujai paskirtieji paprasčiausiai b tų suformavę savo 

komandas. Kas iš viso to išeitų – jau kalbėjome aukščiau. Be to, kalbos apie profesionalumą taip 

pat skambėjo ne tikinamai: pavyzdžiui, VRM 6-ojo skyriaus viršininkas, pulkininkas A.Sadeckas 

irgi kadaise atėjo  vidaus reikalų sistemą iš komjaunimo, tačiau kas galėtų tarti j  

neprofesionalumu?.. 

Bet šią dvikovą VRM tuomet pralaimėjo: Aukščiausioji Taryba (Atkuriamasis Seimas) 

balsų dauguma vis dėlto panaikino prieš tai galiojusią tvarką, kai ankstesnis darbas renkamuose 

organuose buvo skaitomas  profesin  darbo stažą. 

Jau 1990 m. gruodžio 13 d. VRM sakymu Nr.318 buvo sudarytos darbo grupės vairiems 

policijos veiklą reglamentuojantiems aktams rengti. 

Priėmus Lietuvos Respublikos policijos statymą, tą pačią, 1990 m. gruodžio 11 d., 

pasirodė ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimas Nr.1-852 „Dėl Lietuvos 

Respublikos policijos statymo sigaliojimoį: 

„Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria: 

1. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos policijos statymas sigalioja nuo jo priėmimo 

dienos. 

2.  Nustatyti, kad nuo Lietuvos Respublikos policijos statymo priėmimo dienos 

prasideda Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos milicijos strukt rų reorganizavimas  

Lietuvos Respublikos policijos strukt ras, o baigiasi 1991 m. liepos 1 d. Reorganizuojamos 

milicijos strukt ros šiuo laikotarpiu vykdo tas joms pavestas funkcijas, kurių dar nėra perėmusi 

policija. Šių strukt rų veikla nuo 1991 m. sausio 1 d. finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto, materialin -technin  apr pinimą užtikrina Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerija. 

3.   pareigoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrą iki 1990 m. gruodžio 24 d. 

paruošti, o Lietuvos Respublikos Vyriausybę iki 1991 m. sausio 1 d. – patvirtinti priėmimo  

Lietuvos Respublikos policiją ir priesaikos priėmimo tvarkos taisykles, kaip sudėtinę Tarnybos 

policijoje statuto, atitinkančio SNO Generalinės Asamblėjos 1979 m. gruodžio 17 d. rezoliucija 

patvirtintą Teisėtvarkos apsaugos pareig nų elgesio kodeksą, dal . Lietuvos Respublikos 

milicijos darbuotojų priėmimą  Lietuvos Respublikos policiją pradėti nuo 1991 m. sausio 1 d., 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos pilietybės ir valstybinės kalbos statymais ir vykdyti viešai, 

atsižvelgiant  šio nutarimo 1 punktą. 

4. pareigoti Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 
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1) iki 1991 m. sausio 25 d. paskirti Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento 

generalin  komisarą; 

2) iki 1991 m. vasario 1 d. patvirtinti policijos pareigybių sąrašus ir policijos pareig nų 

darbo užmokesčio ir priedų dydžius, jų paskaičiavimo tvarką; 

3) iki 1991 m. vasario 1 d. perži rėti ir nustatyti Lietuvos Respublikos prokurat ros, 

vidaus reikalų ir krašto apsaugos sistemų pareig nų apr pinimo butais, darbo užmokesčio ir 

priedų bei kompensacijų (dėl sužeidimo ar žuvimo tarnybos metu, materialinės žalos dėl 

tarnybos, dėl asmeninio automobilio naudojimo tarnyboje ir kt.) mokėjimo, apr pinimo telefonu 

bei kitų socialinių lengvatų suteikimo tvarką, orientuojantis  atitinkamus galiojančius ir 

rengiamus Lietuvos Respublikos statymus bei šiuo metu vidaus reikalų sistemos darbuotojams 

taikomas socialines garantijas; 

4) iki 1991 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti Policijos rezervo nuostatus; 

5) iki 1991 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti norminius aktus, reglamentuojančius 

policijos operatyvinę veiklą; 

6) iki 1991 m. balandžio 1 d. parengti ir patvirtinti Vidaus reikalų ministerijos Policijos 

departamento ir Nuovadų nuostatus; 

7) iki 1991 m. gegužės 1 d. parengti ir patvirtinti Tarnybos policijoje statutą, kaip 

sudėtinę Tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto dal , ir Policijos statutą, nustatyti naujo 

pavyzdžio policijos pareig nų uniformas ir skiriamuosius ženklus, ju dėvėjimo tvarkos taisykles; 

8) iki 1991 m. balandžio 15 d. parengti ir pateikti Aukščiausiajai Tarybai statymo 

projektą, kuriame b tų reglamentuojamos Lietuvos Respublikos prokurat ros, vidaus reikalų ir 

krašto apsaugos sistemos pareig nų pensijos, atsižvelgiant  šių tarnybų darbo specifiką ir 

numatant policijos pareig nams teisę gauti tokias valstybines pensijas: 

a) už ištarnautus metus – pareig nams, kurių tarnybos laikas atitinkamoje sistemoje yra 

20 ir daugiau metų. Ši pensija prilygsta 50 procentų pareig no darbo užmokesčio, kur  jis gavo 

išleidimo  pensiją metu. Ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų už kiekvienus tarnybos metus 

pensija didinama 3 procentais, bet negali b ti didesnė kaip 75 procentai pareig no darbo 

užmokesčio. 

Pensiją už ištarnautus metus taip pat gauna pareig nai, kurių bendras darbo stažas ne 

mažesnis kaip 25 metai, iš jų 12,5 metų ištarnauta atitinkamoje sistemoje; 

b) invalidumo pensija – netekus darbingumo dėl sužeidimo ar suluošinimo tarnybos 

metu arba dėl bendro susirgimo. Šiuo atveju skiriama invalidumo pensija ne mažesnė kaip 50 

procentų darbo užmokesčio; 

c) maitintojo netekimo pensija – žuvusiojo arba mirusiojo pareig no išlaikytiniams. 
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5. Nustatyti, kad pareig nams, iki Lietuvos Respublikos policijos statymo priėmimo 

dienos tarnavusiems vidaus reikalų sistemoje ar kitose statutiniais pagrindais veikiančiose 

organizacijose ir priimtiems  tarnybą Lietuvos Respublikos policijoje, gali b ti skaitomas 

tarnybos jose ir darbo renkamose pareigose valstybiniuose organuose laikas. 

6. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos darbuotojams, 

gaunantiems pensijas, ir pareig nams, išeinantiems  pensiją milicijos reorganizavimo 

laikotarpiu, užtikrinamas pensijos dydis, ne mažesnis negu tas, kuris pagal vidaus reikalų 

sistemoje dabar galiojančią tvarką yra numatytas nuo 1991 m. sausio 1 d. 

7. Lietuvos Respublikos milicijos pareig nams milicijos reorganizavimo laikotarpiu 

užtikrinamas Lietuvos Respublikos policijos statymo sigaliojimo momentu gaunamo darbo 

užmokesčio dydis. 

8. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Aukščiausiosios Tarybos 

Prezidiumui pritarus, turi teisę laikinai nustatyti kitokią, nei Lietuvos Respublikos policijos 

statyme numatytą, atskirų savivaldybių policijos nuovadų formavimo ir pavaldumo tvarką. 

9. Nustatyti, kad kitiems vidaus reikalų sistemos pareig nams, kurie po Lietuvos 

Respublikos milicijos reorganizavimo  Lietuvos Respublikos policiją tarnaus ne policijoje, bet 

jų funkcijos yra b dingos policijos pareig nams, iki atitinkamų Lietuvos Respublikos statymų 

priėmimo Lietuvos Respublikos policijos statymo nustatyta tvarka suteikiamos atitinkamų 

policijos pareig nų funkcijos, teisės, pareigos, atsakomybė ir socialinės garantijos.  

Nustatyti, kad ir kitiems vidaus reikalų sistemos pareig nams suteikiamos atitinkamos 

socialinės garantijos. 

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

Pirmininko pavaduotojas 

K.Motiekaį 

 

Iš karto po Policijos statymo priėmimo prasidėjo milicijos reorganizavimas  policiją, 

kuris buvo laikinai nutrauktas tik dėl 1991-ųjų sausio vykių. 

1990 m. gruodžio 29 d. VRM sakymas Nr.346 „Dėl Lietuvos Respublikos milicijos 

strukt rų reorganizavimo  policijos strukt rasį pareigojo, vykdant AT nutarimą, milicijos 

pareig nų pervedimą  policiją baigti nustatytu laiku, t.y. iki 1991 m. liepos 1 d. 

Alvydas Sadeckas: 

„Tada mums visiems buvo aišku, kad darbas jau padarytas, Lietuvoje sukurta stipri, 

vieninga, patikima policija, ir jokia kad ir pati stipriausia asmenybė, apskritai niekas 

nebepasuktų atgal. Dabar daug kalbama, kas ir kiek tada nuveikė. Bet, teoriškai samprotaujant, 



 233 

net ir M.Misiukoniui, populiariam, gerbiamam vadovui tuomet užėmus priešingas pozicijas, 

niekas nebūtų pasikeitę. Visi žmonės jau buvo kitokie. Tik politikai niekaip negalėjo to suvokti, 

naiviai manydami, kad pakeitus vieną ar kitą „nelojalųį asmen  galima reguliuoti istorijos 

raidą…į 

 

Lietuvos policijos suk rimu džiaugėsi ne tik patys vidaus reikalų sistemos darbuotojai, 

bet ir daugelis paprastų Lietuvos žmonių. 1990 m. gruodžio mėnes  VRM laikraštyje „Liaudies 

sargybojeį buvo išspausdintas skaitytojos iš Kauno Ž.D. laiškas, beje, gana tipiškas: 

„Gerbiami AT deputatai, mieli tautiečiai ir kitataučiai Lietuvos gyventojai! B kime 

tolerantiški bent jau policijos atžvilgiu. Ar svarbu, kokia ji bus: municipalinė ar federalinė. 

Šiandien, taip sparčiai didėjant nusikaltimų skaičiui, labai svarbu, kad m sų policija galėtų 

efektyviai dirbti.. O kol kas taip dirbti ji negali dėl daugelio mums visiems gerai žinomų 

priežasčių. Jeigu šiuo ekonominės krizės laikotarpiu mes visi jaučiamės besą ubagai, tai 

didžiausias ubagas yra policijaį. Ir toliau – si lymas kurti labdaros ar policijos rėmimo fondus, 

susimesti kad ir po rubl , kad už tuos pinigus b tų galima nupirkti policijai automobilius, kitas 

priemones... 

Galima buvo sutikti su šiuo laišku, išskyrus vieną jo teigin : kad ir kokiomis sunkiomis 

sąlygomis, Lietuvos milicija, o dabar jau policija, visada pasiaukojamai vykdė savo pareigą ginti 

žmones, kovoti su nusikaltėliais. Savo ryžtą Lietuvos pareig nai puikiai rodė ir policijos 

„gimtadienioį proga. 

1990 m. gruodžio pabaigoje Vilniuje buvo sulaikyta grupė čečėnų tautybės reketininkų iš 

Maskvos: S.Abubakirovas, S.Sapajevas, M.Ozodjevas, A.Rašidovas bei M.Baslajevas. Juos  

Vilnių buvo pakvietę kelių sostinės kooperatyvų vadovai padėti išspręsti finansines problemas.  

Kaip tuomet pasakojo Vilniaus m. VRV Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus 

viršininkas pulkininkas Jurijus Britovas, atvykėliai turėjo „išmuštiį iš vieno Lietuvos piliečio 

milijoną. Už tai jiems buvo pažadėta pusė šios sumos. Gruodžio 22 d. „skolininkasį apgaule 

buvo viliotas  vieną pirtelę Zuj nuose ir apie 10 valandų kankintas: j  skandino, mušė, žadėjo 

nupjauti ausis. Sugebėjęs pasprukti nuo reketininkų, nukentėjęs kreipėsi  policiją. Netrukus 

sostinės Kovos su organizuotu nusikalstamumu skyriaus ir YPMB vyrai sulaikė visą atvykėlių 

penketuką. Iš jų paimtas pistoletas, peiliai, daug pinigų. Išsiaiškinus, kad nusikaltėliai susiję su 

Maskvos firmomis „Arisaį (kaip dukterinė monė, sik rusi Šeremetjevo-2 oro uoste, priklausė 

tuomet garsiajam verslininkui, milijonieriui Artiomui Tarasovui) bei jų veiklą koordinuojančiu 

centru,- kooperatyvu „Zdorovjėį, apie sulaikytuosius buvo pranešta Maskvos pareig nams. 
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Maskvoje netrukus pradėjo veikti bendra Lietuvos ir Maskvos operatyvinė tardymo 

grupė, kuri išsiaiškino, kad „Arisosį bei „Zdorovjėį vardu „tvarkąį tokiame strateginiame 

objekte, kaip tarptautinis oro uostas, daro čečėnų brolija, kuriai priklausė ir penki Vilniuje 

sulaikyti reketininkai. Tiksliau, Šeremetjeve vyravo betvarkė: čia kaip niekada daug buvo 

padaroma vagysčių, plėšimų, vykdavo muštynių. Atlikus kratą minėtuose Maskvos 

kooperatyvuose, rasta ir iš Vilniaus atsiųstų laiškų, perspėjimų, instrukcijų, kaip elgtis Vilniuje. 

 

. . . 

 

Apib dindamas jau beveik praėjusius 1990 metus, vidaus reikalų ministras Marijonas 

Misiukonis interviu „Liaudies sargybojeį sakė: 

„Sunkūs buvo metai… Mūsų visų ambicijos buvo užgautos. Su milicija mėginta pasielgti 

labai nepadoriai, padaryti iš jos ideologinio organo baubą, naują ideologiją paslėpti po 

kažkokia nepriklausomybės skraiste. Tai vėl mėginimas diktuoti „iš šaliesį. Tačiau, užgrūdinti 

politinio gyvenimo verpetuose, mes pasakėme, kad šitaip elgtis negalima. Ne tam milicija 

depolitizavosi, ne tam žvelgė savo vietą teisėsaugos organuose. Mes pirmą syk  pasakėme, kad 

milicija nėra žmonių gąsdinimo priemonė, ji vykdo žmonių socialin  užsakymą, gelbsti žmogui, 

kai jam to reikia, privalo apginti jo sveikatą ir orumą. Tai tikslas, kurio reikia siekti, nes mes dar 

daug kur silpni ir bejėgiai. 

Kai buvome puolami, nebėgome iš savo kelio. Kas būtų, jei žmogui neliktų kur kreiptis, 

kad surastų teisybę, tokią staigą, tokius darbuotojus, kad j  išklausytų, apgintų, suprastų… 

Milicininką reikia mylėti. Jis ilgai buvo skriaudžiamas, mėginama iš jo padaryti 

mechanizmą, bet jokiu būdu ne mąstant  žmogų… Kuo bedirbtų žmogus – policininku, tardytoju 

ar prokuroru – jis pirmiausia turi būti profesionalas, turėti savo bruožus. 

Galimybė gerbti save ir statymus, apginti valstybę, žmogų suteikė ir naujas Policijos 

statymas. Gal jis ne visai tobulas, tačiau jame užtikrintos bendros ir specialiosios teisės, 

socialinės policininkų garantijos. Mums reikia naujo policininko-profesionalo, kuris 

bendraudamas su žmonėmis pajustų jų pasitikėjimą, pagarbą ir pats jaustųsi tvirtai ir drąsiai. 

Čia nereikia didelių mokslų ir didelio amatoį. 

 

Tarsi apibendrindama viską, kas buvo vykę Lietuvos vidaus reikalų sistemoje per tuos 

trejus sunkius, tačiau be galo svarbius m sų valstybės istorijai, tikrai didingus metus, žymi 

rašytoja Vytaut  Žilinskait  tada prisipažino: 
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„Svajoju matyti gatvėje besišypsant , gerašird  pareigūną. Ir jau pastebėjau, kad jie eina 

orūs, pasitempę... Kepurėse matau Vyčio ženklą. Pamačiau vieną, kitą ir apsidžiaugiau – jau, 

jau… sugr žta viskas, kas gera. Taip keista ir nedrąsu kol kas tarti ir tą žod  – policininkas…į 

. . . 
 

 

 O patys naujai iškepti nepriklausomos Lietuvos policininkai, paskendę užgriuvusiuose 

juos r pesčiuose, spręsdami aibes sudėtingiausių problemų, kamuojami nepriteklių, 

besiruošdami kaip niekada kukliai sutikti naujus 1991-uosius metus, dar nežinojo (bet, 

tikriausiai, nujautė), kad pagrindiniai, lemtingi išbandymai dar laukia jų visai netolimoje ateityje.  

 Ateityje, kurioje bus visko – ir ašarų, ir kraujo, ir skaudžių netekčių. 

Ateityje, – o dar tiksliau, visiškai naujoje epochoje,– kurioje jų, kaip ir visų Lietuvos 

žmonių, laukė iškentėta didžiulė, garbinga Pergalė… 

 Bet apie tai – kitoje m sų kronikos dalyje… 


