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Mieli skaitytojai! 

Tai, kad laikote rankose šią knygą, savaime liudija, jog „Angelas Sargas“ tęsia 

savo „skrydį“. Kitaip ir būti negali: policija kaip svarbi laisvos, demokratinės valstybės da-

lis, gyvena, vystosi, tobulėja, juda į priekį kartu su Lietuva. Ir kiekvienas reikšmingas jos 

ţingsnis jau po akimirkos tampa istorija, tad ką kalbėti apie metus, dešimtmečius?.. Išsau-

goti tą bendros istorijos dalelę, išgelbėti nuo uţmaršties,- štai vienas iš mūsų ţenklių uţda-

vinių. 

Naudodamasis proga dar kartą noriu pastebėti, jog „Angelo Sargo skrydis“ nėra 

nei rimta mokslinė monografija, nei istorijos vadovėlis, skirtas priimti viską, kas jame pasa-

kyta, kaip aksiomą, aprobuotą ir visų pripaţintą tiesą. Tai tėra policijos (tiek valdţios insti-

tucijos, tiek didţiulio joje tarnaujančių ţmonių kolektyvo, savotiško gyvo organizmo pras-

me) gyvenimo kronika, dienoraštis, kuriame daugiau ar maţiau organiškai susipynę ir tikri 

archyviniai dokumentai, ir įvairių lygių policininkų, darbuotojų arba susijusių su policija 

kitų valstybės pareigūnų autentiški prisiminimai, ir ţiniasklaidos publikacijos... Savaime 

suprantama, tikėti galima (nors ir šiuo atveju ne visada besąlygiškai) tik oficialiais doku-

mentais, visa kita labiau vertintina kaip šiek tiek beletrizuota publicistika, fonas, padedantis 

geriau suvokti atskirų policijos gyvenimo momentų esmę, vienokių ar kitokių sprendimų 

priėmimo pagrindus, motyvus.  

Taip pat reikėtų paţymėti, kad kiekvienas turi teisę į savo prisiminimus, savo tam 

tikrų įvykių analizę, įvertinimą, tačiau tai anaiptol nereiškia, jog kategoriškai turime priimti 

viską kaip „paskutinės instancijos“ tiesą,– čia gali pasitaikyti ir subjektyvumo, ir objektyvių 

aplinkybių (kad ir nenumaldomai bėgančio laiko) lemtų netikslumų, interpretacijų. Kartais – 

noro pagraţinti arba netgi nuslėpti tikrovę. Tiesa, kaip sakoma, visada yra kaţkur vidury; 

mums svarbu tik uţfiksuoti kuo daugiau dalykų, kurie atrodo bent kiek svarbūs, įdomūs, kol 

tai dar įmanoma, kol jie neiškeliavo negrįţtamai į nebūtį. Mes, šiukštu, nesiverţiame į pro-

fesionalių istorikų tyrinėjimams skirtą teritoriją, neketiname atimti iš jų duoną. Atvirkščiai, 

stengiamės parūpinti kuo daugiau tos duonos ateities istorikams, kada nors padėsiantiems 

po mikroskopu ir mūsų gyvenimo laikotarpį ir, galbūt, padėkosiantiems mums uţ tai, kad 

nebuvome tinginiai... 

Pagarbiai 
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siasis komisaras Algirdas Talačka. Kolegijos sekretoriumi paskirtas Štabo vyresnysis ins-

pektorius Kęstutis Šileika. 

Jau pirmosios R.Vaitekūno vadovaujamos VRM kolegijos 1993 m. sausio 19 d. 

metu buvo aštriai kalbėta apie sparčiai augantį nusikalstamumą. Konkrečiai, paminėta, jog 

vien organizuotų nusikalstamų grupuočių Lietuvoje veikia daugiau kaip 100, jų gretose apie 

1,5 tūkstančio aktyvių narių. Labiausiai susirūpinta tuo, jog vis stiprėja ekonominis nusikal-

tėlių potencialas, o tuo metu teisėsauga trypčioja vietoje. 

Savo pranešime ministras R.Vaitekūnas pirmą kartą atvirai pasakė, jog organi-

zuotas nusikalstamumas daro netiesioginę įtaką šalies valdymo sistemai. Kolegijos metu 

taip pat buvo pripaţinta, jog nuolat blogėjanti padėtis, savo ruoţtu, slegia teisėsaugos dar-

buotojus, kuriems dėl ţinomų objektyvių aplinkybių nusvyra rankos, būdingos laikinumo 

nuotaikos, politinė konjunktūra trukdo perimti iniciatyvą, duoti nusikalstamumui deramą 

atkirtį. 

Buvo informuota, kad VRM rengia Nusikalstamų bendrijų kontrolės įstatymo 

projektą, dalyvauja rengiant naujus Baudţiamąjį ir Baudţiamojo proceso kodeksus, nemaţai 

kitų įstatymų bei jų pataisų. Daug vilčių buvo teikiama funkciniam kriminalinės policijos 

struktūros pertvarkymui, naujai kuriamiems padaliniams, kalbėta apie savivaldybių polici-

jos, prevencijos padalinių stiprinimą, jų sąveiką ir t.t. Kartu buvo pripaţinta, kad vien orga-

nizaciniai pertvarkymai neduos konkrečios naudos. Kaip pavyzdys buvo paminėtos VRM 

Kontrţvalgybos valdyba, Teisėtumo kontrolės inspekcija: esą, nors jos ir buvo sukurtos iš 

pačių geriausių ketinimų, niekas negali pasakyti, ką gero jos nuveikė. R.Vaitekūno ţodţiais, 

šios institucijos, atvirkščiai, vykdė konjunktūrinius uţsakymus, skatino įtarumą, nesveiką 

atmosferą tarp sistemos darbuotojų, susikompromitavo įtartinais ryšiais. Todėl ministro 

įsakymu Kontrţvalgybos valdyba panaikinta, o Teisėtumo kontrolės inspekcija reorganizuo-

ta. 

Savo knygoje „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“ P.Liubertas ir 

Č.Mančinskas mini VRM parengtą paţymą „Apie vidaus reikalų sistemos 1992-1993 metų 

veiklos rezultatus ir uţdavinius sekantiems metams“: 

„…per 1992-1993 metus tirtos bylos akivaizdţiai rodo, kad Lietuvoje veikiančios 

grupuotės stengiasi internacionalizuoti savo ryšius ne tik Rytuose, bet ir Vakaruose. Beveik 

 

1993. „ATGAL Į ATEITĮ“...  

 
Tęsdami savo kroniką po kiek uţtrūkusios pertraukos, pirmiausia priminsime 

skaitytojams, kad iš naujų 1993-ųjų metų visa Lietuvos vidaus reikalų sistema, gerokai nu-

kamuota dirbtinio jos politizavimo ir tam tikrų voliuntaristinių ankstesnės vadovybės spren-

dimų, pagrįstai tikėjosi esminių pokyčių į gera. Pirmiausia tokie lūkesčiai buvo siejami su 

nauja šalies valdţia ir, konkrečiai, naujuoju vidaus reikalų ministru Romasiu Vaitekūnu – 

ţmogumi, paţįstamu sistemai ir gerai išmanančiu sistemą, ţinančiu visas jos problemas. 

Iš tiesų, naujasis ministras ėmėsi darbo iš peties. Vienu pirmųjų savo įsakymų, 

kaip jau buvo išsamiai papasakota 2-me „Angelo Sargo skrydţio“ tome, R.Vaitekūnas pa-

naikino kai kuriuos  savo pirmtako P.Valiuko sprendimus. Taip VRM kolegijos posėdyje 

1992 m. gruodţio 18 d. buvo nutarta atsisakyti daugiau nei prieštaringai vertinamos VRM 

kontrţvalgybos, stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu, tobulinti tiek pačios vidaus 

reikalų sistemos, tiek policijos struktūrą. 

Reikia paminėti, jog naują Vidaus reikalų ministerijos kolegiją pagal pareigas su-

darė: ministras Romasis Vaitekūnas (kolegijos pirmininkas), jo pavaduotojai Juozas Ma-

tonis1, Petras Liubertas, Vytautas Skapcevičius, Arvydas Svetulevičius ir Vilniaus 

miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis komisaras Vytautas Leipus. Kolegijos 

nariais taip pat tapo Policijos departamento Savivaldybių policijos skyriaus vyresnysis ko-

misaras Česlovas Kazimieras Blaţys, Pataisos reikalų departamento direktorius Jonas 

Blaţevičius, Migracijos departamento direktorius Edvardas Gruţas, Priešgaisrinės apsau-

gos departamento direktorius Julius Kraujelis, Tardymo departamento direktorius Justinas 

Vasiliauskas, Alytaus miesto ir rajono PK vyresnysis komisaras Vytautas Grigaravičius, 

Policijos akademijos rektorius Alvydas Pumputis, Švenčionių rajono PK komisaras Ivolis 

Spiridonovas, Policijos departamento kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vyriau-

                                                           

 1 1993 m. sausio 27 d. šalies premjeras B.Lubys savo potvarkiu Nr.64p panaikino 
vidaus reikalų ministro pirmojo pavaduotojo etatinį vienetą ir atleido J.Matonį iš LR vidaus 
reikalų ministro pirmojo pavaduotojo pareigų. 
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traukti baudţiamojon atsakomybėn buvo sudėtinga. Baudţiamasis kodeksas nenumatė atsa-

komybės uţ nusikalstamų grupių organizavimą, dalyvavimą jų veikloje. Tik 1993 metų pra-

dţioje šio nusikaltimo sudėtis, kad ir ne visai tobulai, buvo apibrėţta kodekse (…) Truputį 

vėliau buvo padaryti kodekso pakeitimai, išplečiantys būtinosios ginties teisėtumo sąlygas, 

įtvirtinantys normas, leidţiančias panaudoti jėgą sulaikant nusikaltėlį, jei šis priešinasi, leis-

ta piliečiams turėti ginklą savigynai. Šiuo laikotarpiu padaryta nemaţai pakeitimų, tiksliau 

apibūdinančių nusikalstamas veikas, dirbant valstybinėje tarnyboje (…) 

1993 metų pradţioje Lietuvos parlamentas, reaguodamas į kylančią organizuoto 

nusikalstamumo bangą, konkrečiai padaţnėjusius reketo, sprogdinimų atvejus, kuriuos gy-

vai aptarinėjo visuomenė ir visuomenės informavimo priemonės, (…) nuėjo ne tuo keliu, 

kurį sąlyginai būtų galima pavadinti „įslaptintų liudytojų“ keliu. Baudţiamasis procesas 

buvo papildytas ir dabar tebegaliojančia norma, leidţiančia neatskleisti tardymo ir teisminio 

proceso metu (išskyrus teisėją ir prokurorą) nukentėjusiojo ar liudytojo organizuoto nusi-

kalstamumo byloje anketinių duomenų. Tačiau ši norma, kai neįslaptinami patys parody-

mai, manau, bevertė ir neefektyvi. O pačių parodymų įslaptinimas paverstų niekais visą 

teisminį procesą, paverstų jį demokratijos farsu. Kita vertus, šios normos egzistavimas turi 

demoralizuojantį pobūdį, tarsi valstybės lygmeniu konstatuodamas ir skatindamas kovą su 

organizuotu nusikalstamumu „pasislėpus uţ kampo“ (…) 

Krizinė situacija, susidariusi 1992 metų pabaigoje – 1993 metų pradţioje, paskati-

no Respublikos Prezidentą3 sukurti koordinacinę grupę kovai su organizuotu nusikalstamu-

mu ir korupcija. Ši grupė neturėjo kokių nors valdinių įgalinimų (juos sudarė kiekvieno 

grupės dalyvio, uţimančio pakankamai aukštas valstybines pareigas, įgaliojimai). Ši grupė 

analizavo situaciją, koordinavo teisėtvarkos institucijų veiksmus, planavo, kūrė ir pateikinė-

jo parlamentui konkrečių įstatymų projektus. Deja, ji egzistavo neilgai. Manau, jog pagrin-

dinis jos darbo rezultatas buvo tai, kad teisėtvarkos institucijoms buvo įkvėptas pasitikėji-

                                                           

3 Algirdas Mykolas Brazauskas Lietuvos prezidentu buvo išrinktas 1993 m. vasario 14 d. 

 

 

visos ţinomos grupės yra gerai ginkluotos šaunamaisiais ginklais, turi šaltuosius ginklus, 

dujinius balionėlius, kai kuriose akcijose naudojamos policijos pareigūnų uniformos (…) 

Didėja nusikaltėlių agresyvumas, ţiaurumas, vis daţnesni pasikėsinimai į policijos ir vidaus 

tarnybos pareigūnų gyvybę“.2 

 

Tuometinę situaciją organizuoto nusikalstamumo srityje turbūt geriausiai apibūdi-

na Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Egidijaus Bičkausko pranešimas 

„Baudţiamosios teisės priemonės Baltijos šalyse uţkirsti keliui organizuotam nusikalsta-

mumui“. Jį verta pacituoti išsamiau. 

„…Baudţiamosios teisės reformos klausimas buvo pradėtas kelti dar gerokai iki 

Nepriklausomybės atkūrimo (…) Dar 1988 metais Lietuvos parlamentas (Aukščiausioji 

Taryba,- aut.) sudarė darbo grupę naujiems baudţiamiesiems įstatymams kurti. Atkūrus 

Lietuvos nepriklausomybę, darbas šioje srityje suaktyvėjo (…) 

Baudţiamojo kodekso esminius pakeitimus, tiesiogiai susijusius su organizuotu 

nusikalstamumu, manau, reikėtų sieti su 1992 metų pabaiga – 1993 metų pradţia. Deja, 

tenka paţymėti, jog šie pakeitimai buvo daţnai chaotiški, kaip reakcija į vienų ar kitų vi-

suomeninių, socialinių ekonominių sąlygų pasikeitimą, daţnai per maţai prognozuojant 

ateitį. Pirmą kartą tuo metu buvo kriminalizuotos tokios veikos kaip vertimasis uţdrausta 

komercine-ūkine veikla, aplaidus ir apgaulingas apskaitos tvarkymas, neteisėta įmonės 

veikla, neteisėtos finansinės operacijos, falsifikuotų prekių gaminimas ir pardavimas. Pa-

keista kontrabandos sudėtis. Kad ir netiesiogiai, bet neabejotinai šie pakeitimai tiko ir kovai 

su organizuotu nusikalstamumu. Buvo ir tiesioginių pakeitimų. Minimu laikotarpiu (t.y. 

1992-1993 metais) galų gale valstybėje buvo pripaţintas organizuoto nusikalstamumo eg-

zistavimas. Pripaţinta, jog Lietuvoje veikia beveik 100 nusikalstamų grupuočių, kurių dalis 

yra grynai kriminalinės (uţsiiminėjo vagystėmis, plėšimais), o kita dalis – ţymiai aukštes-

nio organizuotumo lygio, susijusi su reketu, pinigų plovimu, kontrabanda, pareigūnų papir-

kinėjimu, dalyvavimu ekonominėje veikloje ir privatizavimo procese. Šiuos asmenis pa-

                                                           

 2 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, monog-
rafija, Lietuvos teisės universitetas, Vilnius, 2004, 109 p. 
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3 Algirdas Mykolas Brazauskas Lietuvos prezidentu buvo išrinktas 1993 m. vasario 14 d. 
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17,3 iki 21,8 proc., sunkių kūno suţalojimų – nuo 24 iki 34,9 proc., išţaginimų – nuo 19,4 

iki 25,3 proc. 

1992 m. uţregistruoti 72 nusikaltimai, padaryti naudojant šaunamąjį ginklą arba 

sprogmenis, t.y. penktadaliu daugiau nei 1991 m. 48,2 proc. padaugėjo nusikaltimų panau-

dojant šaltuosius ginklus, įsilauţimo bei kitus įrankius. 

Turtinių nusikaltimų 1992 m. padaugėjo trečdaliu: nuo 35 487 iki 47 224. Šie nu-

sikaltimai sudarė net 83,4 proc. visų uţregistruotų nusikaltimų. Taip pat padaugėjo plėšimų 

(21,4 proc.), atvirųjų vagysčių (32,9 proc.), o labiausiai valstybinio turto vagysčių (71,6 

proc.). 1992 metais liko neišaiškinta trys ketvirtadaliai valstybinio ir asmeninio turto, 68,3 

proc. atvirųjų vagysčių, 46,1 proc. plėšimų. 

Vis didesnę neigiamą įtaką šalies kriminogeninei situacijai darė nepilnamečių nu-

sikalstamumas. 1992 m. 2 747 nepilnamečiai buvo padarę 3 555 nusikaltimus (31,6 proc. 

daugiau nei 1991 m.). 

 

Viena iš opiausių Lietuvos policijos problemų (deja, tebekamuojanti ją ir šiandien) 

buvo kadrų stoka. Štai Šiaulių m. PK vyresnysis komisaras Algimantas Songaila tuomet 

minėjo, kad Šiaulių policijai truko apie 100 ţmonių, o viena iš pagrindinių prieţasčių – pa-

lyginti maţos pareigūnų algos. Pavyzdţiui, vyresniojo komisaro atlyginimas prilygo viduti-

nės kvalifikacijos darbininko uţdarbiui, eilinis policininkas gaudavo dvigubai maţiau, t.y. 

jo atlyginimas nesiekė 5 tūkstančių talonų. Nors valstybė suskato kelti atlyginimus prokuro-

rams, teisėjams, saugumo, valstybės kontrolės darbuotojams, policijos pareigūnams buvo 

nuspręsta grąţinti kategorijas. Nuo 1993 m. vasario 4 d. vidaus reikalų ministro įsakymų vėl 

pradėti mokėti priedai uţ kvalifikacines kategorijas policijos ir vidaus tarnybos (išskyrus 

vidaus tarnybos dalinius) pareigūnams. Kurį laiką šių priemokų pareigūnai (išskyrus VRM 

tardytojus) negaudavo, nes valstybės biudţete trūko lėšų. 

Priedus pirmiausia gavo tie pareigūnai, kuriems atitinkamos kvalifikacinės katego-

rijos buvo suteiktos iki 1991 m. gruodţio 1 d. 3 kategorija buvo suteikiama pareigūnams, 

turintiems ne maţesnį kaip 5 metų darbo staţą, 2 – ne maţesnį kaip 10 metų, 1 – ne maţesnį 

kaip 15 metų. 

 

mas savo jėgomis, sugebėta jas nuteikti aktyviai, koordinuotai kovai su organizuotu nusi-

kalstamumu. 

(…) Reikia pripaţinti, jog tuo pačiu metu (arba šiek tiek vėliau) buvo pataisyta 

daugelis baudţiamojo proceso normų, kurios kad ir netiesiogiai, bet leido efektyvinti kovą 

su organizuotu nusikalstamumu. Buvo įvestas sumarinis baudţiamųjų bylų tyrimo procesas, 

leidţiantis bylose dėl nusikaltimų, kurie nėra labai pavojingi visuomenei, o juos padarę as-

menys ţinomi, taikyti paprastesnę tyrimo tvarką ir tuo sutrumpinti bylos nagrinėjimo termi-

nus. Tai turėjo ne tik didelę prevencinę reikšmę (nusikaltimas priartinamas prie bausmės), 

bet ir suteikė galimybes policijos, prokuratūros darbuotojams uţsiimti rimtesnėmis bylomis. 

Beveik tuo pačiu metu išplėstos įrodymų ribos. Įteisinta tai, ko nebuvo anksčiau: operaty-

viai gaunamos fotonuotraukos, kino juostos, vaizdo ir garso įrašai“. 

Savaime suprantama, Vidaus reikalų ministerijos vadovybei didelį nerimą kėlė ne 

vien organizuotas nusikalstamumas, bet, pirmiausia, bendra šalies kriminogeninė situacija, 

vis aiškiau tampanti grėsminga. Geriausiai tai iliustruoja ne visų mėgstama, tačiau objektyvi 

ir pakankamai iškalbinga statistika. 

Oficiali VRM statistika liudija, kad 1992 metais Lietuvoje buvo uţregistruota 56 

615 nusikaltimų, arba 25,9 proc. daugiau nei 1991 m. 

Daugiausia nusikaltimų (62 proc.) buvo padaroma didţiausiuose šalies miestuose ir 

rajonuose. Vilniuje nusikaltimų padaugėjo nuo 10 624 iki 10 734 (1 proc.), Šiauliuose – nuo 

1 537 iki 2 165 (40,9 proc.), Klaipėdoje – nuo 2 881 iki 4 418 (53,3 proc.), Panevėţyje – 

nuo 1 099 iki 1 748 (59,1 proc.). Tik Kaune jų sumaţėjo nuo 6 454 iki 6 346 (1,7 proc.). 

Kriminogeninė padėtis, lyginant su 1991 metais, ypač pablogėjo Rokiškio, Kelmės, Kėdai-

nių, Panevėţio rajonuose. Tarp ramiausiųjų buvo Ignalinos, Švenčionių, Trakų, Prienų ir 

Skuodo rajonai. 

Tuo pat metu Lietuvos kriminogeninė padėtis buvo geresnė nei kaimyninių šalių: 

Latvijoje nusikaltimų per minimą laikotarpį padaugėjo 47,6 proc., Estijoje – 29,9 proc. 

1992 m. Lietuvoje buvo uţregistruoti 5 972 sunkūs nusikaltimai, arba 31,3 proc. 

daugiau nei 1991 m., o atskleista jų maţiau: neišaiškintų tyčinių nuţudymų padaugėjo nuo 
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Tuo pačiu metu Rygoje toks pat policininkas per mėnesį gaudavo apie 53 dolerius 

(8 223 Latvijos rublių), Taline – apie 68 dolerius. 

 Dar viena apklausa buvo surengta VRM Štabo 1993 m. birţelio mėnesį. Joje daly-

vavo 800 policijos pareigūnų bei valdininkų iš Vilniaus miesto, Klaipėdos, Marijampolės, 

Širvintų rajonų. Apklausos tikslas buvo išsiaiškinti, kaip pareigūnai vertina esamą darbo 

uţmokesčio sistemą ir materialinį bei socialinį aprūpinimą. 

 Daugiau kaip pusę apklaustųjų į policiją atvedė noras kovoti su nusikaltėliais, 29,6 

proc. teigė susivilioję pavojais, galimybe pademonstruoti savo drąsą ir iniciatyvą. Tik de-

šimtadalis respondentų atsakė, jog atėjo dirbti pagal paskyrimą, o 8,3 proc. – nesuradę kito 

darbo. 

 89,5 proc. policininkų nepatenkinti darbo uţmokesčiu, daugiau kaip pusė skundėsi 

nepakankamomis ar neveiksmingomis socialinėmis garantijomis, apie trečdalį – blogomis 

darbo sąlygomis, darbo priemonių, technikos stoka. Pareigūnai norėtų uţdirbti per mėnesį 

vidutiniškai 600 litų (nuo 300 iki 1500 – priklausomai nuo uţimamų pareigų). Dauguma 

respondentų (88,1 proc.) manė, jog uţ gerą darbą reikėtų skatinti piniginėmis premijomis, 

kiek maţiau pareigūnų teikė pirmenybę apdovanojimams bei vertingoms dovanoms. Taip 

pat buvo akcentuota, kad esamas pareigybių atlyginimų skirtumas visiškai neskatina siekti 

profesinės karjeros, uţimti aukštesnių pareigų. 

 Svarbiausia socialine garantija visi apklaustieji laikė aprūpinimą gyvenamuoju 

plotu,  didţioji dauguma (91,9 proc.) buvo nepatenkinti esama padėtimi. Tik trečdalis res-

pondentų gyveno savo bute, kiti – pas gimines, tėvus, uošvius arba bendrabučiuose. Vienin-

telė lengvata, kuria pasinaudodavo dauguma pareigūnų – nemokamas vaţiavimas visuome-

niniu transportu. 69,1 proc. policininkų buvo nepatenkinti medicininiu aptarnavimu, kelia-

lapį į poilsio namus ar sanatoriją tebuvo gavęs 1 iš dešimties, o paskolą būstui – 1 iš šimto. 

Daugiau nei keturi penktadaliai apklaustųjų teigė, jog vidaus reikalų sistemos darbuotojams 

reikalinga nepriklausoma organizacija, kuri rūpintųsi savo narių socialinės bei teisinės gin-

ties problemomis, kadangi policijos pareigūnai yra labai priklausomi nuo vadovų, nėra nei 

juos ginančių įstatymų, nei atitinkamų organizacijų. 

 

1993 m. pradţioje vidaus reikalų sistemoje buvo atlikti specialūs tyrimai, kurie pa-

rodė: palyginti su visais šalies vyrais pareigūnai 2,3 karto daţniau miršta būdami darbingo 

amţiaus (nuo 20 iki 49 metų). 70-ties ir daugiau metų amţiaus buvę pareigūnai sulaukia 3,4 

karto rečiau nei vidutiniškai visi Lietuvos vyrai. Tarp mirties prieţasčių tik trečdalį sudaro 

širdies ir kraujotakos organų ligos, tuomet net 38,2 proc. – traumos. Kas trečią mirtį sukelia 

traumos, gautos darbe. Taip pat dukart daţnesnės pareigūnų saviţudybės. Tai nemaţai lėmė 

nuolatiniai kontaktai su ne pačia geriausia visuomenės dalimi, daţnos pavojingos situacijos, 

t.y. neigiamos emocijos, sukeliančios stresą, sunkias depresijas. 

Kitą apklausą beveik tuo pačiu metu atliko VRM Štabo analizės, informacijos ir 

planavimo skyrius. Šį kartą buvo apklausti Vilniaus m. viešosios policijos rinktinės parei-

gūnai. 

Nepriklausomai nuo darbo staţo, savo tarnyba iš dalies patenkinti buvo 45 proc. 

pareigūnų, visiškai patenkinti – 33 proc., nepatenkinti – 22 proc. 

Per pamainą vienam pareigūnui vidutiniškai teko dalyvauti 16-je konfliktinių situ-

acijų (sulaikymai, susidūrimai su chuliganais, vagimis, šeimyninių kivirčų sprendimai ir 

pan.). Didţiausia įtampa tvyro nuo 20 iki 2 val., kai mieste padaroma daugiausia nusikalti-

mų ir teisės paţeidimų. Įtampą didina nuolatinė streso būklė, ypač kai tenka naudoti prie-

vartą. Maţiausiai (70 proc. visų atvejų) prievartos griebiasi pareigūnai, kurių darbo staţas 

iki 1 metų. Tarnaujantys 2-3 metus prievartą naudoją jau 86 proc. konfliktinių atvejų, o jau 

turintys didesnį staţą – tik 67 proc. 

Ketvirtadalis visų apklaustų pareigūnų dirbdami jautėsi nesaugūs, kas antras poli-

cininkas prisipaţino jaučiąs neigiamą darbo poveikį sveikatai. Uţtat karjerai rinktinės pa-

reigūnai buvo gana abejingi: tik 12 proc. apklaustųjų mąstė apie karjeros galimybę, dar 35 

proc. matė ją labai tolimoje perspektyvoje, o daugiau kaip pusės policininkų šis klausimas 

išvis nedomino. 

Įdomūs faktai: 1993 m. pradţios duomenimis, Vilniuje pradedantis dirbti polici-

ninkas nuo kovo mėnesį turėjo gauti 9 635 talonus (20 JAV dolerių), policijos komisariato 

vadovas 15 530-18 520 talonų (32-39 doleriai). Tuometinis kursas buvo toks: 1 JAV doleris 

– 480 talonų. 
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juos gaudome. Juk taip jauniems darbuotojams numušamas bet koks ūpas sąţiningai dirb-

ti“.4 

 

Kitame to paties laikraščio numerio straipsnyje buvo pateiktos kai kurios mintys, 

kurias galima laikyti beveik pranašiškomis, nes jos pasitvirtino 2003 metais, patvirtinus 

naująjį Baudţiamojo proceso kodeksą ir atitinkamai reorganizavus policijos veiklą: 

„…Atsakymo reikia ieškoti tradicijose, kurios susiformavo dar brandaus socializ-

mo laikais. Tada (…) buvo įvesta tokia tvarka: kvotos darbuotojai uţsiima tik operatyvine 

paieška, o tardytojai – tik procesiniu bylos įforminimu. Akivaizdu, kad toks darbo „pasidali-

jimas“ ydingas. Jis ne tik (…) nepagrįstai susiaurina kvotos organų vaidmenį baudţiamaja-

me procese, bet ir išskaido nurodyto darbo atsakomybę“. 

Ten pat išsakytos mintys, kad „tikras policininkas turi mokėti ne tik fiziškai sulai-

kyti nusikaltėlį, bet ir iškelti baudţiamąją bylą, įtvirtinti parodymus ir t.t. Antra vertus, poli-

ciją galima sustiprinti reorganizuojant VRM svetimkūnį – tardymo aparatą (…), bet jokiu 

būdu nesukurti policijoje naujos kvotėjų (arba raštininkų) struktūros. Perėję čia dirbti tardy-

tojai turėtų tapti tikrais policininkais“.5 

 

Tokie ir daugelis kitų panašių faktų liudijo, kad yra būtina nedelsiant tiek valstybi-

niame, tiek ţinybiniame lygyje spręsti teisinės bazės tobulinimo klausimus. 

1993 m. sausio 28 d. (1993.01.28 dekretą Nr.I-57 pasirašė l.e. prezidentas 

A.Brazauskas) buvo priimtas įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos baudţiamojo, baudţia-

mojo proceso ir administracinių teisės paţeidimų kodeksų pakeitimo ir papildymo“. Ko-

mentuodamas šiuos pakeitimus VRM Tardymo departamento direktorius J.Vasiliauskas 

sakė, kad šis įstatymas turėjo gimti anksčiau, bet iš tikrųjų reikalingi kokybiškai nauji ko-

deksai, nors ir pakoregavus juos galima nuveikti daug daugiau nei anksčiau. Atsirado naujas 
                                                           

 4 “Respublika”, 1993.01.21,  Nr.12, „Policija prieš policiją“ 

5 Ten pat, J.Rinkevičius, „Kodėl katinai nesutaria, kaip gaudyti peles“. 

 

 

Ir vis tik dauguma apklaustųjų teigė norį dirbti policijoje. Pagal patrauklumą pirma 

vieta atiteko kelių policijos inspektoriui, antroji – kriminalinės policijos operatyviniam dar-

buotojui, trečia ir ketvirta – advokatui ir tardytojui. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kiek galėdama rūpinosi ne tik tiesiogines polici-

jos funkcijas vykdančiais pareigūnais: jos 1993 m. kovo 16 d. nutarimu Nr.168 nuo kovo 15 

dienos 35 proc. buvo padidinti VRM Tardymo departamento bei jo padalinių darbuotojų 

pareiginiai atlyginimai. 

Tiesa, jau tada ėmė ryškėti „tarnybiniai nesutarimai“ tarp tardymo ir kriminalinės 

policijos padalinių, paaiškinami pirmiausia tardymo nostalgija ankstesniems laikams, kai į 

tardymą buvo ţvelgiama kaip į prioritetinę tarnybą. Kaip tipišką pavyzdį galima pateikti 

laikraštį „Respublika“ pasiekusį minėtų padalinių vadovų ginčą Vilniaus m. 6-me policijos 

komisariate. Tardymo skyriaus viršininkas E.Laktionovas ir kriminalinės policijos vyresny-

sis inspektorius A.Karpus priekaištavo vienas kitam dėl neteisingo, jų manymu, darbo funk-

cijų padalijimo. 

 

E.Laktionovas: „Pagal LR Baudţiamojo proceso kodekso 135 str. 1 d. kvotos or-

ganas privalo iškelti baudţiamąją bylą, apklausti nukentėjusįjį, liudytojus, apţiūrėti daikti-

nius įrodymus ir tik paskui perduoti bylą tardymo skyriui (…) Aš neneigiu, jog nesutarimų 

tarp mūsų yra, bet jie kyla dėl objektyvių prieţasčių. Tardymo skyriuje trūksta pusės ţmo-

nių, o iš darbuotojų tik vienas du profesionalai. Šiuo metu 8 tardytojai tiria 160 nusikalti-

mų. Tai kaip aš galiu iš jų dar daugiau reikalauti. Tada visi išeis (…) Kvota mums perduo-

da daţnai labai neprofesionaliai surinktą pirminę medţiagą. O mums metami kaltinimai, 

esą paleidţiame nusikaltėlius – absurdiški“. 

A.Karpus: „Toliau taip dirbti neįmanoma. Nebesuprantame, ką išvis dirba tardy-

mo skyrius. Kaip man ţiūrėti savo darbuotojams į akis, kai jie neturėdami poilsio valandų 

gaudo nusikaltėlius, perduoda juos tardytojams, o po kiek laiko anie vėl laisvėje, vėl mes 
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tardytojų darbas tapo efektyvesnis, liudija ir tai, kad teismai grąţino maţiau bylų papildyti. 

1992 m. jautėsi didţiulis tardytojų stygius, ypač Vilniuje ir Klaipėdoje, dėl to didėjo darbo 

krūvis kitiems darbuotojams, ilgėjo tyrimo terminai, prastėjo kokybė. Profesiniu poţiūriu 

taip pat būta problemų: nemaţai ţmonių dirbo tardytojais neturėdami teisinio išsilavinimo. 

Tai atsiliepė darbo kokybei, nes teismai daţnai priimdavo išteisinamuosius nuosprendţius, 

tuomet įtariamieji būdavo suimami neturint tam rimto pagrindo, ir atvirkščiai, asmenų, įta-

riamų padarius sunkius nusikaltimus, buvo suimama vis maţiau. Toks perdėtas tardytojų 

atsargumas paaiškinamas pirmiausia baime suklysti vertinant įrodymus, juolab įstatyminė 

bazė buvo gana paini. 

Ypatingą Tardymo departamento vadovų rūpestį kėlė uţsitęsę parengtinio tardymo 

terminai. 1992 m. 181 asmuo buvo laikomas suimtu iki 9 mėnesių, 12 – dar ilgiau. Uţ vil-

kinimą, nepagrįstą tardymo sustabdymą 1992 metais nubausta 30 tardytojų ir 7 tardymo 

padalinių vadovai. 

 

Greta bandymų maksimaliai priartinti šalies teisinę sistemą prie sparčiai besikei-

čiančio Lietuvos gyvenimo, buvo tobulinama pačios vidaus reikalų sistemos struktūra, ieš-

koma optimalių „kadrų klausimo“ sprendimų. 

Vienas iš tokių ţingsnių buvo ministro R.Vaitekūno raštas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei dėl „Aro“ rinktinės statuso: 

„1993.01.18 Nr.1/19 

Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 12 str. numato, kad policijos padaliniams 

vadovauja VRM Policijos departamento generalinis komisaras. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr.502 „Dėl 

Vidaus reikalų ministerijos greito reagavimo rinktinės „Aras“ buvo nustatyta, kad greito 

reagavimo rinktinė „Aras“ yra tiesiogiai pavaldi vidaus reikalų ministrui, o taip pat numaty-

tos šios rinktinės dislokacijos vietos. 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovybės nuomone greito rea-

gavimo rinktinė „Aras“ turi specializuotis kovai su nusikalstamumu ir ypatingai su organi-

 

742 straipsnis „Piktnaudţiavimas oficialiais įgaliojimais“,– turėjus jį anksčiau būtų tinkamai 

įvertinta litų spausdinimo istorija. Anot jo, esminė ekonomikos reforma vyksta jau seniai ir 

atsirado nemaţai ţmonių, pasinaudojusių pasenusių įstatymų spragomis be rizikos uţsi-

traukti baudţiamąją atsakomybę. Siekiant uţkirsti kelią tokiems piktnaudţiavimams įvesti 

nauji straipsniai 1622-6 , numatantys laisvės atėmimą bei dideles baudas uţ pajamų slėpimą, 

mokesčių vengimą, apskaitos klastojimą, steigimo dokumentuose nenumatytą veiklą ir t.t. 

Naujai išdėstytas labai svarbus 177 straipsnis, kuriame apibrėţta pareigūno sąvoka 

ir numatyta atsakomybė uţ piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi. Atsirado nauji 1771 („Pa-

reigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje ūkinėje ar finansinėje veikloje“) ir 1811 

(„Dovanos priėmimas“) straipsniai, skirti sumaţinti įvairaus plauko grobuonių apetitą. Taip 

pat nuo šiol nusikalstamo susivienijimo (gaujos) organizavimas, vadovavimas ar dalyvavi-

mas jose baudţiami laisvės atėmimu iki 12 metų, t.y. dvigubai didesne bausme nei prieš tai. 

Įstatymas, be to, labai konkrečiai įvardijo nusikaltimus, kuriems gali būti taikomas šis 

straipsnis. 

Sunku ne tik išaiškinti, bet ir įrodyti organizuotus nusikaltimus, todėl atitinkamai 

pakeistas ir papildytas ir BPK. Pavyzdţiui, nuo šiol įrodymais laikomi telefono pokalbių 

klausymosi protokolai ir garso įrašai, foto nuotraukos, vaizdo įrašai. Dar viena naujovė – 

nukentėjusiojo arba liudytojo apsauga nuo poveikio (tais laikais buvo garsi Kėdainių reketi-

ninkų byla, kuri baigėsi šnipštu, kai dauguma liudytojų ir nukentėjusiųjų teisme atsisakė 

anksčiau duotų parodymų, nes buvo tiesiog įbauginti). Nuo šiol duomenys apie asmenį gali 

būti įslaptinti, su jais susipaţinti turi teisę tik byloje dalyvaujantys kvotėjai, tardytojai, pro-

kurorai ir teisėjai, kuriems uţ šių duomenų paskelbimą taip pat numatyta baudţiamoji atsa-

komybė.6 

Padarius pakeitimus BK ir BPK gerokai sumaţėjo tardytojų darbo krūvis. Pavyz-

dţiui, 1992 m. tardytojai baigė tirti 10 711 bylų, t.y. 32,8 proc. daugiau nei 1991 m., ištyrė 

15 771 nusikaltimą. Lyginant su 1991-siais, teismus pasiekė 41,3 proc. bylų daugiau. Kad 

                                                           

6 “Sargyba” Nr.2, 1993 m., vasario 11-17. 
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krūvis kitiems darbuotojams, ilgėjo tyrimo terminai, prastėjo kokybė. Profesiniu poţiūriu 
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atsargumas paaiškinamas pirmiausia baime suklysti vertinant įrodymus, juolab įstatyminė 

bazė buvo gana paini. 

Ypatingą Tardymo departamento vadovų rūpestį kėlė uţsitęsę parengtinio tardymo 

terminai. 1992 m. 181 asmuo buvo laikomas suimtu iki 9 mėnesių, 12 – dar ilgiau. Uţ vil-

kinimą, nepagrįstą tardymo sustabdymą 1992 metais nubausta 30 tardytojų ir 7 tardymo 
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6 “Sargyba” Nr.2, 1993 m., vasario 11-17. 
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vome. Pirmąsias „Aro“ emblemas taip pat beveik privačiai pasigaminome JAV, nes Lietu-

voje dar nebuvo panašių technologijų“.  

 

Į R.Vaitekūno argumentus buvo atsiţvelgta ir netrukus Greito reagavimo rinktinė 

“Aras“ perėjo VRM Kriminalinės policijos valdybos ţinion. 

Taip pat reikėtų paminėti ir tam tikrus pasikeitimus naujoje VRM vadovybės „ko-

mandoje“. Paminėsime keletą svarbesnių VRM įsakymų dėl tarnybos eigos. 

„1993.01.15 Nr.17 t/e 

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodţio 21 d. potvarkį 

Nr.1218, generolą Petrą Valiuką palikti VRM kadrų tarnybos ţinioje ir laikyti sergančiu,– 

nuo 1992 m. gruodţio 25 d. 

Ministras pulkininkas R.Vaitekūnas.“ 

Šiek tiek uţbėgdami į priekį, paminėsime ir kitą, su buvusiu vidaus reikalų minist-

ru P.Valiuku susijusį įsakymą: 

„1993.02.25 Nr.95 t/e 

Suteikti atostogas uţ 1992 m. ir 1993 metus: generolui Petrui Valiukui – esančiam 

Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje,– nuo 1993 m. vasario 2 d. iki 1993 m. kovo 25 d. 

Pagrindas: generolo P.Valiuko 1993 m. vasario 17 d. raportas.“. 

 

„1993.01.18 Nr.19 t/e 

Paskirti: Eriką Kaliačių – Lietuvos VRM PD Viešosios policijos valdybos uţsienio 

šalių atstovybių apsaugos rinktinės „Vytis“ komisaru, atleidus iš Vilniaus m. VPK Viešosios 

policijos skyriaus komisaro pareigų,– nuo 1993 m. sausio 18 d. (…)“ 

„1993.02.01 Nr.44 t/e 

 

zuotu nusikalstamumu. Šių padalinių dislokacija turi priklausyti nuo kriminogeninės situa-

cijos ir gali būti keičiama. 

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta, siūlome nustatyti, kad greito reagavimo rinktinė 

„Aras“ būtų pavaldi VRM Policijos departamento generaliniam komisarui, o taip pat suteik-

ti teisę Generaliniam komisarui numatyti rinktinės „Aras“ dislokacijos vietas. (…) 

Ministras R.Vaitekūnas“. 

Čia vertėtų paminėti, jog ankstesniu ministro P.Valiuko įsakymu, beje, nevizuotu 

policijos generalinio komisaro, „Aras“ tapo pavaldus tik vidaus reikalų ministrui ir, anot 

P.Liuberto, daugiausia vykdė vadinamuosius „Spec. uţsakymus“, saugojo ir lydėjo neaiš-

kius asmenis bei krovinius ir, iš esmės, nedalyvavo talkinant viešajai arba kriminalinei poli-

cijai. 

 

Jonas Lazarenka, 1991-1993 metais – GRR „Aras“ komisaras: 

„1993 metais, pasikeitus VRM vadovybei, pasikeitė ir mūsų darbas. Mes praktiškai 

nebedalyvavome palaikant viešąją tvarką, nebesiųsdavome savo patrulių į miestą, nes padi-

dėjo krūviai dirbant su kriminaline policija. Nors buvo įkurtos „Aro“ Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių, Panevėţio ir Alytaus kuopos, pajutome ţmonių trūkumą, vos spėjome lakstyti po 

Lietuvą. Šalia to pradėjome vykdyti pareigūnų specializaciją, nes reikėjo spręsti išminavimo 

specialistų rengimo, antiteroristinės veiklos ir kitus specifinius klausimus. Kartu kiek galė-

jome sprendėme materialinio aprūpinimo problemas: reikėjo šaudmenų, dėvimų po unifor-

ma liemenių (pirmą jų partiją kaip labdarą gavome iš JAV), specialiosios pirotechnikos ir 

t.t. Labai padėjo lenkai rengimosi Popieţiaus vizitui metu, atsirado kontaktų su kolegomis iš 

kitų valstybių, kurie suteikė tam tikrą pagalbą technika, šaudmenimis. Jau tuomet kūrėme 

perspektyvinius rinktinės aprūpinimo planus, veiklos strategiją, kurią ir įgyvendinome eta-

pais, nors tai nebuvo lengva. Lėšų visada trukdavo, o tie dalykai, apie kuriuos svajojome, 

buvo ganėtinai brangūs. Specialiųjų 16-ojo kalibro šovinių pompiniams šautuvams pats 

atsiveţiau iš JAV, galima sakyti, kontrabanda. Po to ardėme juos ir pagal pavyzdį gamino-

me patys tokius pat, vėliau jie labai pravertė kai kuriose operacijose. Dabartinio pavyzdţio 

kombinezonai atsirado daug vėliau, o tada tiesiog kvailiojome, patys kaţką siuvome, klija-
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Paskirti: 

Česlovą Sakalauską Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos vyresniuoju komisa-

ru – vyriausiojo komisaro pavaduotoju, atleidus iš Transporto policijos valdybos prie Lie-

tuvos VRM PD specializuoto tardymo skyriaus viršininko pareigų,- nuo 1993 m. vasario 22 

d.“.7 

Be to, buvo pakeisti kai kurie teritorinių policijos įstaigų vadovai: Kauno m. VPK 

vyriausiuoju komisaru vietoj J.Dičiūno paskirtas buvęs Akmenės r. PK komisaras Gedimi-

nas Aleksonis, Klaipėdos m. 1-ojo PK komisaru paskirtas Algimantas Stankevičius, Ak-

menės r. PK komisaru paskirtas kriminalinės policijos komisaras inspektorius Vytautas 

Zubovas. 

Nebuvo iki galo išspręsti ir tam tikri klausimai, susiję su savivaldybių policijos, 

kuri tam tikrų politinių jėgų prieš tai buvo laikoma savotiška alternatyva „raudonajai Misiu-

konio milicijai“, statusu. 1993 m. sausio 8 d. ministras R.Vaitekūnas raštu Nr.1/11 kreipėsi į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 

 „Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 13 ir 15 straipsnių 4 dalyse numatyta 

ypatinga miestų (rajonų) policijos komisarų, taip pat ir savivaldybių policijos komisarų sky-

rimo į pareigas tvarka. Galutinis sprendimas skirti asmenį į minėtas pareigas yra priskirtas 

savivaldybių valdybų ir jų tarybų kompetencijai. Dėl to kyla daug problemų, kai uţ blogą 

pareigų vykdymą ar tarnybinės drausmės paţeidimus vidaus reikalų ministras minėtus pa-

reigūnus atleidţia iš pareigų ar baudţia drausminėmis nuobaudomis. Teismai iškilusius gin-

čus sprendţia vienareikšmiai – bausti pareigūnus drausmine tvarka ir atleisti iš pareigų gali 

tik jį į konkrečias pareigas paskyręs vadovas. Tokia padėtis neatitinka tikrovės reikalavimų, 

kadangi tiek miesto (rajono) policijos komisarai, tiek savivaldybių policijos komisarai, visų 

pirma, yra policijos pareigūnai ir jiems taikytini visi reikalavimai, keliami vidaus reikalų 

sistemos pareigūnams. Jų tarnyba organizuota statutiniais pagrindais ir Lietuvos Respubli-

                                                           

7 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 1 tomas. 

 

 

Paskirti: Visvaldą Račkauską – atvykusį iš Lietuvos policijos akademijos – Lietu-

vos VRM Policijos departamento vyriausiuoju kriminalinės policijos komisaru – generali-

nio komisaro pavaduotoju,– nuo 1993 m. vasario 1 d. (…).“ 

„1993.02.02 Nr.47 t/e 

Atleisti, paliekant VRM kadrų tarnybos ţinioje: 

Pavelą Berezuckį – Lietuvos VRM Policijos departamento vyriausiąjį komisarą – 

generalinio komisaro pavaduotoją,– nuo 1993 m. vasario 6 d. 

Algirdą Talačką – Lietuvos VRM Policijos departamento kriminalinės policijos 

vyriausiosios valdybos vyriausiąjį komisarą,– nuo 1993 m. vasario 2 d..“ 

„1993.02.17 Nr.74 t/e 

Paskirti: 

Juozą Rimkevičių – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos organizuoto nusi-

kalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos 

pačios ministerijos ir departamento kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Interpolo 

Lietuvos nacionalinio biuro komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Vytą Graţį – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos kriminalinės paieškos val-

dybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento operatyvi-

nės tarnybos valdybos vyresniojo komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Gintautą Kudarauską – esantį Lietuvos VRM kadrų rezerve – Lietuvos VRM PD 

Kriminalinės policijos ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos pirmo skyriaus komisaru,– nuo 

1993 m. vasario 17 d. (…) 

Vizgirdą Telyčėną – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie 

Lietuvos VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento 

operatyvinės tarnybos valdybos komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Andrių Tekorių – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie Lie-

tuvos VRM PD komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento operatyvinės 

tarnybos valdybos antro skyriaus komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…)“ 

„1993.02.17 Nr.78 t/e 
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Paskirti: 

Česlovą Sakalauską Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos vyresniuoju komisa-

ru – vyriausiojo komisaro pavaduotoju, atleidus iš Transporto policijos valdybos prie Lie-

tuvos VRM PD specializuoto tardymo skyriaus viršininko pareigų,- nuo 1993 m. vasario 22 

d.“.7 

Be to, buvo pakeisti kai kurie teritorinių policijos įstaigų vadovai: Kauno m. VPK 

vyriausiuoju komisaru vietoj J.Dičiūno paskirtas buvęs Akmenės r. PK komisaras Gedimi-

nas Aleksonis, Klaipėdos m. 1-ojo PK komisaru paskirtas Algimantas Stankevičius, Ak-

menės r. PK komisaru paskirtas kriminalinės policijos komisaras inspektorius Vytautas 

Zubovas. 

Nebuvo iki galo išspręsti ir tam tikri klausimai, susiję su savivaldybių policijos, 

kuri tam tikrų politinių jėgų prieš tai buvo laikoma savotiška alternatyva „raudonajai Misiu-

konio milicijai“, statusu. 1993 m. sausio 8 d. ministras R.Vaitekūnas raštu Nr.1/11 kreipėsi į 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 

 „Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 13 ir 15 straipsnių 4 dalyse numatyta 

ypatinga miestų (rajonų) policijos komisarų, taip pat ir savivaldybių policijos komisarų sky-

rimo į pareigas tvarka. Galutinis sprendimas skirti asmenį į minėtas pareigas yra priskirtas 

savivaldybių valdybų ir jų tarybų kompetencijai. Dėl to kyla daug problemų, kai uţ blogą 

pareigų vykdymą ar tarnybinės drausmės paţeidimus vidaus reikalų ministras minėtus pa-

reigūnus atleidţia iš pareigų ar baudţia drausminėmis nuobaudomis. Teismai iškilusius gin-

čus sprendţia vienareikšmiai – bausti pareigūnus drausmine tvarka ir atleisti iš pareigų gali 

tik jį į konkrečias pareigas paskyręs vadovas. Tokia padėtis neatitinka tikrovės reikalavimų, 

kadangi tiek miesto (rajono) policijos komisarai, tiek savivaldybių policijos komisarai, visų 

pirma, yra policijos pareigūnai ir jiems taikytini visi reikalavimai, keliami vidaus reikalų 

sistemos pareigūnams. Jų tarnyba organizuota statutiniais pagrindais ir Lietuvos Respubli-

                                                           

7 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 1 tomas. 

 

 

Paskirti: Visvaldą Račkauską – atvykusį iš Lietuvos policijos akademijos – Lietu-

vos VRM Policijos departamento vyriausiuoju kriminalinės policijos komisaru – generali-

nio komisaro pavaduotoju,– nuo 1993 m. vasario 1 d. (…).“ 

„1993.02.02 Nr.47 t/e 

Atleisti, paliekant VRM kadrų tarnybos ţinioje: 

Pavelą Berezuckį – Lietuvos VRM Policijos departamento vyriausiąjį komisarą – 

generalinio komisaro pavaduotoją,– nuo 1993 m. vasario 6 d. 

Algirdą Talačką – Lietuvos VRM Policijos departamento kriminalinės policijos 

vyriausiosios valdybos vyriausiąjį komisarą,– nuo 1993 m. vasario 2 d..“ 

„1993.02.17 Nr.74 t/e 

Paskirti: 

Juozą Rimkevičių – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos organizuoto nusi-

kalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos 

pačios ministerijos ir departamento kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos Interpolo 

Lietuvos nacionalinio biuro komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Vytą Graţį – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos kriminalinės paieškos val-

dybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento operatyvi-

nės tarnybos valdybos vyresniojo komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Gintautą Kudarauską – esantį Lietuvos VRM kadrų rezerve – Lietuvos VRM PD 

Kriminalinės policijos ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos pirmo skyriaus komisaru,– nuo 

1993 m. vasario 17 d. (…) 

Vizgirdą Telyčėną – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie 

Lietuvos VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento 

operatyvinės tarnybos valdybos komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…) 

Andrių Tekorių – Kriminalinės policijos Operatyvinės tarnybos valdybos prie Lie-

tuvos VRM PD komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento operatyvinės 

tarnybos valdybos antro skyriaus komisaro pareigų,– nuo 1993 m. vasario 17 d. (…)“ 

„1993.02.17 Nr.78 t/e 



22

 

O.Skinderskis) suredaguoti galutinį sprendimo variantą. Patvirtinti pareigūnų komandiruo-

čių į uţsienį planą 1993 metams. 

3. Dėl problemų, susijusių su Lazdijų rajono Šeštokų geleţinkelio stoties aptarna-

vimu policijos pajėgomis. Išklausyta PD TPV vyresniojo komisaro V.Baguţio informacija, 

PD pavesta iki šių metų kovo 16 d., suderinus su suinteresuotomis LR ministerijomis, ţiny-

bomis, Lazdijų rajono savivaldybe paruošti LR Vyriausybei nutarimo „Dėl Šeštokų gele-

ţinkelio stoties aptarnavimo policijos pajėgomis“ projektą. 

4. Dėl kadrų rengimo ir ugdymo koncepcijos ruošimo eigos. Nuspręsta VRM sis-

temos kadrų ugdymo koncepcijos projektą priimti ţinion, darbo grupei, vadovaujamai KV 

viršininko J.Bartkevičiaus, iki kovo 1 d. pateikti naują šios koncepcijos projektą bendram 

VRM kolegijos ir LPA Senato pasėdţiui. 

5. Dėl modernios radijo elektroninės aparatūros įsigijimo. Nuspręsta atidėti šio 

klausimo svarstymą iki LR biudţeto 1993 metams patvirtinimo. 

6. Organizaciniai klausimai (patvirtintas kolegijos posėdţių planas metams, pritarta 

papildomų pareigybių paskirstymui tarp kolegijos narių).“ 

 

Svarstant antrąjį klausimą VRM kolegijai buvo pateikta „Paţyma apie VRM tarp-

tautinio bendradarbiavimo ir ryšių su uţsienio valstybių vidaus reikalų bei policijos struktū-

romis plėtojimo pagrindines kryptis ir perspektyvas“. Joje paţymėta, kad 1992 m. smarkiai 

išsiplėtus VRM kontaktams su uţsienio valstybėmis, Štabe buvo įkurtas naujas padalinys – 

Ryšių su uţsieniu skyrius, kurio pagrindiniu uţdaviniu tapo kontaktų su uţsienio valstybė-

mis koordinavimas ir bendradarbiavimo organizavimas. Siauroje profesinės veiklos sferoje 

ryšiai su uţsienio šalių policija buvo palaikomi taip pat per Interpolo Lietuvos nacionalinį 

biurą. 

(…) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatą, sudaromi VRM susitarimai 

dėl bendradarbiavimo išimtinai turėjo būti tik dvišaliai. Po TSRS subyrėjimo buvo bandy-

mų iš Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) pusės įvairiais būdais įtraukti Lietuvos 

VRM į daugiašalius NVS vidaus reikalų ministrų susitarimus. Latvijos ir Estijos VRM uţ-

ėmė kitokią poziciją ir dalyvaudavo NVS valstybių pasitarimuose stebėtojų teisėmis. 

 

kos vidaus reikalų ministras turi turėti spręsti klausimus, susijusius su tarnybinių pareigų 

vykdymu. 

 Taip pat kyla problemų taikant Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 29 straips-

nį, kadangi pasitaiko atvejų, kai teismai sprendţia ne tik ginčus dėl pareigūnų atleidimo iš 

darbo, bet ir priima nagrinėti pareigūnų ieškinius dėl drausminių nuobaudų panaikinimo. 

Ginčų, kilusių dėl drausminės nuobaudos paskyrimo, nagrinėjimo tvarką turi nustatyti Lie-

tuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, dėl tos pačios prieţasties, kad tarnyba Vidaus 

reikalų ministerijoje organizuota statutiniais pagrindais ir policijos pareigūnams yra keliami 

didesni reikalavimai, negu kitų ministerijų bei organizacijų darbuotojams. 

 Atsiţvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašome nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos 

Respublikos Seimą dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 13, 15, 29, 45 straipsnių 

taikymo tvarkos išaiškinimo. 

Priedas: nutarimo projektas. 

Ministras R.Vaitekūnas.“8 

 

Kiti klausimai, kuriuos teko spręsti naujai Vidaus reikalų ministerijos vadovybei, 

gerai atspindi 1993 m. vasario 11 d. VRM Kolegijos protokole Nr.2KM.9  

„1. Dėl VRM kolegijos sudėties dalinio pakeitimo. 

Vadovaujantis 1993.02.08 LR Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr.62 iš kolegi-

jos narių atleistas A.Talačka, buvęs PD Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vy-

riausiasis komisaras, o kolegijos nariu patvirtintas V.Račkauskas, vyriausiasis kriminalinės 

policijos komisaras – generalinio komisaro pavaduotojas. 

2. Dėl vidaus reikalų ministerijos ryšių su uţsienio valstybių teisėsaugos instituci-

jomis vystymo koncepcijos. VRM pareigūnų komandiruočių į uţsienį plano 1993 metams 

aptarimas. Nutarta sprendimo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarptautinio bendradarbiavi-

mo plėtojimo“ projektą priimti uţ pagrindą. Pavesti VRM Štabui (V.Skapcevičius, 

                                                           

 8 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66 
 
 9 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch.Nr.64, l. 2-13 
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O.Skinderskis) suredaguoti galutinį sprendimo variantą. Patvirtinti pareigūnų komandiruo-

čių į uţsienį planą 1993 metams. 

3. Dėl problemų, susijusių su Lazdijų rajono Šeštokų geleţinkelio stoties aptarna-

vimu policijos pajėgomis. Išklausyta PD TPV vyresniojo komisaro V.Baguţio informacija, 

PD pavesta iki šių metų kovo 16 d., suderinus su suinteresuotomis LR ministerijomis, ţiny-

bomis, Lazdijų rajono savivaldybe paruošti LR Vyriausybei nutarimo „Dėl Šeštokų gele-

ţinkelio stoties aptarnavimo policijos pajėgomis“ projektą. 

4. Dėl kadrų rengimo ir ugdymo koncepcijos ruošimo eigos. Nuspręsta VRM sis-

temos kadrų ugdymo koncepcijos projektą priimti ţinion, darbo grupei, vadovaujamai KV 

viršininko J.Bartkevičiaus, iki kovo 1 d. pateikti naują šios koncepcijos projektą bendram 

VRM kolegijos ir LPA Senato pasėdţiui. 

5. Dėl modernios radijo elektroninės aparatūros įsigijimo. Nuspręsta atidėti šio 

klausimo svarstymą iki LR biudţeto 1993 metams patvirtinimo. 

6. Organizaciniai klausimai (patvirtintas kolegijos posėdţių planas metams, pritarta 

papildomų pareigybių paskirstymui tarp kolegijos narių).“ 

 

Svarstant antrąjį klausimą VRM kolegijai buvo pateikta „Paţyma apie VRM tarp-

tautinio bendradarbiavimo ir ryšių su uţsienio valstybių vidaus reikalų bei policijos struktū-

romis plėtojimo pagrindines kryptis ir perspektyvas“. Joje paţymėta, kad 1992 m. smarkiai 

išsiplėtus VRM kontaktams su uţsienio valstybėmis, Štabe buvo įkurtas naujas padalinys – 

Ryšių su uţsieniu skyrius, kurio pagrindiniu uţdaviniu tapo kontaktų su uţsienio valstybė-

mis koordinavimas ir bendradarbiavimo organizavimas. Siauroje profesinės veiklos sferoje 

ryšiai su uţsienio šalių policija buvo palaikomi taip pat per Interpolo Lietuvos nacionalinį 

biurą. 

(…) Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatą, sudaromi VRM susitarimai 

dėl bendradarbiavimo išimtinai turėjo būti tik dvišaliai. Po TSRS subyrėjimo buvo bandy-

mų iš Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) pusės įvairiais būdais įtraukti Lietuvos 

VRM į daugiašalius NVS vidaus reikalų ministrų susitarimus. Latvijos ir Estijos VRM uţ-

ėmė kitokią poziciją ir dalyvaudavo NVS valstybių pasitarimuose stebėtojų teisėmis. 

 

kos vidaus reikalų ministras turi turėti spręsti klausimus, susijusius su tarnybinių pareigų 

vykdymu. 

 Taip pat kyla problemų taikant Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 29 straips-

nį, kadangi pasitaiko atvejų, kai teismai sprendţia ne tik ginčus dėl pareigūnų atleidimo iš 

darbo, bet ir priima nagrinėti pareigūnų ieškinius dėl drausminių nuobaudų panaikinimo. 

Ginčų, kilusių dėl drausminės nuobaudos paskyrimo, nagrinėjimo tvarką turi nustatyti Lie-

tuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, dėl tos pačios prieţasties, kad tarnyba Vidaus 

reikalų ministerijoje organizuota statutiniais pagrindais ir policijos pareigūnams yra keliami 

didesni reikalavimai, negu kitų ministerijų bei organizacijų darbuotojams. 

 Atsiţvelgiant į išdėstytas aplinkybes, prašome nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos 

Respublikos Seimą dėl Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 13, 15, 29, 45 straipsnių 

taikymo tvarkos išaiškinimo. 

Priedas: nutarimo projektas. 

Ministras R.Vaitekūnas.“8 

 

Kiti klausimai, kuriuos teko spręsti naujai Vidaus reikalų ministerijos vadovybei, 

gerai atspindi 1993 m. vasario 11 d. VRM Kolegijos protokole Nr.2KM.9  

„1. Dėl VRM kolegijos sudėties dalinio pakeitimo. 

Vadovaujantis 1993.02.08 LR Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr.62 iš kolegi-

jos narių atleistas A.Talačka, buvęs PD Kriminalinės policijos vyriausiosios valdybos vy-

riausiasis komisaras, o kolegijos nariu patvirtintas V.Račkauskas, vyriausiasis kriminalinės 

policijos komisaras – generalinio komisaro pavaduotojas. 

2. Dėl vidaus reikalų ministerijos ryšių su uţsienio valstybių teisėsaugos instituci-

jomis vystymo koncepcijos. VRM pareigūnų komandiruočių į uţsienį plano 1993 metams 

aptarimas. Nutarta sprendimo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos tarptautinio bendradarbiavi-

mo plėtojimo“ projektą priimti uţ pagrindą. Pavesti VRM Štabui (V.Skapcevičius, 

                                                           

 8 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66 
 
 9 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch.Nr.64, l. 2-13 
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Kazachstanas ir Vidurinė Azija (vyko susirašinėjimas su šių valstybių VRM), tačiau susita-

rimų rengimas ir pasirašymas nebuvo skubinamas dėl politinių prieţasčių (Uţkaukazė) ir 

maţesnio aktualumo Lietuvai (Vidurinė Azija); Prancūzija, Vokietija (susitarimai būtų labai 

naudingi, tačiau daug kas tuomet priklausė nuo šių valstybių poţiūrio į Lietuvoje vykstan-

čius procesus). 

Paminėta, kad Lietuvos VRM būtų tikslinga uţmegzti kontaktus su Austrija, Turki-

ja (tai susitikimo su R.Vaitekūnu metu siūlė ambasadorius E.Gezeras). Buvo taip pat pateik-

tas susitarimo su Čekijos ir Slovakijos VRM projektas, tačiau kontaktus apribojo vykstantys 

buvusioje Federacijoje šalių išsiskyrimo procesai. 

Kolegijoje buvo atskirai kalbama apie specialistų rengimą uţsienyje. Tam buvo 

skiriamas ypatingas dėmesys, nes Lietuvoje tuomet buvo rengiami ne visų sričių specialis-

tai, be to, dėl atsilikusios materialinės techninės bazės ir pasenusių metodikų rengimas ne-

buvo kokybiškas. 

Tuo metu Lietuvos vidaus reikalų sistemos pareigūnų rengimas atitinkamais susita-

rimais buvo įformintas su Rusijos, Ukrainos bei Prancūzijos VRM (ypač tamprūs ryšiai 

siejo Lietuvą būtent su Prancūzija). 1992 m. Prancūzijoje, pagal šios šalies VRM techninės 

paramos ir vystymo programą mokėsi 29 pareigūnai iš Lietuvos. Tokie pat mokymai buvo 

numatyti ir susitarimo su Austrijos VRM projekte. 

Minimos VRM kolegijos sprendime buvo pasiūlyta 1993 metais įgyvendinti tokias 

priemones: 

- pasirašyti susitarimus dėl bendradarbiavimo su Rusijos VRM (ir protokolą su Ka-

liningrado srities VRV) bei Moldovos VRM. 

- pasiūlyti Baltarusijos VRM pasirašyti naują susitarimo dėl bendradarbiavimo re-

dakciją. 

- tęsti dvišalių sutarčių su Gruzija, Armėnija, Azerbaidţanu, Kazachstanu ir Kyr-

gyzstanu rengimą. 

- stengtis netolimoje perspektyvoje pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus su 

Suomijos, Austrijos, Turkijos, Prancūzijos ir Vokietijos VRM. 

- realizuojant susitarimą su Lenkijos VRM įgyvendinti abipusį susitarimą dėl apsi-

keitimo nuolatiniais atstovais – kriminalinės policijos pareigūnais ir t.t. 

 

Tuo metu Lietuvos VRM buvo pasirašiusi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis 

(susitarimus) su Baltarusijos (1991.06.12), Latvijos ir Estijos (1992.04.12), Ukrainos 

(1992.05.30) ir Lenkijos (1992.09.28) vidaus reikalų ministerijomis. Buvo parengti pasira-

šyti: Susitarimas su Rusijos VRM (ir atskiras protokolas dėl sutarties su Kaliningrado srities 

Vidaus reikalų valdyba) bei Susitarimas su Moldovos VRM. Ypač aktualus buvo susitari-

mas su Rusijos VRM, nes po jo pasirašymo sektų ir protokolas su Kaliningrado srities 

VRV, kurio nebuvimas sukeldavo problemų tiriant baudţiamąsias bylas, perveţant krovi-

nius, ţmones iš vienos valstybės į kitą, kai tam buvo reikalinga ginkluota apsauga, ir pan. 

Kolegija paţymėjo, kad sudarant susitarimus dėl bendradarbiavimo iki tol buvo 

vadovaujamasi tokiomis interesų sferomis: 

 1. Teisinis bendradarbiavimas (susitarimai, atitinkantys baudţiamojo proceso rei-

kalavimus įrodymams gauti, išsaugoti bei perduoti; pasikeitimas informacija apie šalių gy-

ventojų baudţiamąjį persekiojimą; teisinė pagalba konkrečiose baudţiamosiose bylose, as-

menų padariusių nusikaltimus, pavogto turto paieška; susitarimai suteikti atitinkamą apsau-

gą liudytojams, nukentėjusiems; nusikaltėlių išdavimas, baudţiamųjų bylų sujungimas, susi-

tarimas dėl bausmių vykdymo). 

2. Susitarimai dėl šalių bendradarbiavimo konkrečiose nusikalstamumo kontrolės 

sferose (kova su terorizmu; kova su organizuotu tarptautiniu nusikalstamumu, prekyba 

ţmonėmis, narkotikais ir kt.; kova su neteisėtu ginklų gabenimu; nelegali migracija; nelega-

li prekyba meno kūriniais; pagrobtų transporto priemonių paieška; bendradarbiavimas eko-

nominių nusikaltimų tyrimo sferoje, pinigų ir vertybinių popierių, kitų dokumentų falsifika-

vimo srityje; incidentų pasienyje operatyvus tyrimas, neigiamų pasekmių likvidavimas; 

praktinės pagalbos teikimas stichinių nelaimių, katastrofų metu, sulaikant pavojingus nusi-

kaltėlius). 

3. Bendradarbiavimas mokslo, technikos, neformalių kontaktų plėtojimo srityje. 

Buvo paţymėta ir tai, jog viena iš susitarimų realizavimo formų ateityje galėtų tap-

ti (ir, kaip rodo praktika, sėkmingai tapo) pasikeitimas nuolatiniais atstovais, kriminalinės 

policijos pareigūnais, susitariančių šalių vidaus reikalų ministerijų lygiu. 

Toliau rengiant susitarimus dėl bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis interesų 

ratas turėjo būti toks: Suomija (buvo parengtas susitarimo projektas); Uţkaukazės valstybės, 
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akademijoje. Teisiškai įtvirtinti kuravimą numatyta birţelio mėnesį vyksiančiame Islandijo-

je Šiaurės Europos valstybių pasitarime. 

1993 m. geguţę Lietuvoje viešėjo JT Kovos su narkotikais programos (UNDCP) 

delegacija. Vizito tikslas – įvertinti narkotikų kontrolės situaciją Lietuvoje, pateikti pasiū-

lymus policijai ir įstatymų leidėjams. Pagal pradinės narkotikų kontrolės pagalbos Baltijos 

šalims programą Lietuvai, Latvijai ir Estijai lygiomis dalimis skiriama 1 279 725 dolerių. 

Svečiai buvo susitikę su VRM ir KAM Pasienio apsaugos tarnybos, Muitinės departamento 

vadovais. LR Vyriausybės įgaliotas programą pasirašė vidaus reikalų ministras 

R.Vaitekūnas. 

1993 m. Italijoje, Galicijos miestelyje buvo paminėtas IPA penkmetis. Minėjime 

dalyvavo svečiai iš 11 valstybių, tarp jų Lietuvos policijos atstovai: PD Kelių policijos val-

dybos vyresnysis komisaras R.Oleka, Vilniaus m. VPK viešosios policijos vyresnysis komi-

saras Č.Šidagis ir Kelių policijos rinktinės inspektorius H.Beresnevičius. Būtent po šios 

viešnagės Lietuvos pareigūnai ėmė aktyviau kurti šios organizacijos padalinius, dalyvauti 

jos veikloje. 

1993 m. birţelį Vitebsko mieste įvyko Baltarusijos, Rusijos, Latvijos bei Lietuvos 

aukštų teisėtvarkos pareigūnų susitikimas, kuriame taip pat dalyvavo RF Smolensko, Psko-

vo ir Briansko sričių vidaus reikalų valdybų viršininkai. Lietuvos delegacijai vadovavo mi-

nistras R.Vaitekūnas. 

Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pasienio klausimų sureguliavimas, kad šalių 

teisėsaugininkai galėtų geriau atlikti savo funkcijas pasienyje. Nutarta, kad labiausiai būtina 

tiesiogiai bendrauti ţemutinio lygmens teisėtvarkos įstaigoms ir pareigūnams. Atsiţvelgiant 

į tai, jog nusikaltėliai sienų nepaiso, susitarta dėl principo: sudaryti kuo palankesnes sąlygas 

atitinkamoms kaimyninių šalių tarnyboms, pareigūnams kovoti su nusikalstamumu, kuo 

glaudţiau bendradarbiauti laikantis savo valstybių įstatymų. 1993 m. liepos vidury Vilniuje 

buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministeri-

jų bendradarbiavimo susitarimas. Pasak Baltarusijos vidaus reikalų ministro V.Jegorovo, 

Lietuva – pirmoji valstybė, su kuria baltarusiai pasirašė konkretizuotą ir papildytą sutartį 

(iki tol galiojo anksčiau minėta Lietuvos ir Baltarusijos VRM sutartis dėl veiksmų koordi-

navimo). Pasirašius naują susitarimą išsiplėtė bendradarbiavimo diapazonas: ketinta keistis 

 

Kalbėta ir apie uţsienio valstybių (pirmiausia Vokietijos) teikiamą techninę pagal-

bą – automobilius, kompiuterius, kriminalistinę bei ryšio techniką, specialių parodų organi-

zavimą. 

Ypač buvo pabrėţtas bendradarbiavimo su Europos Taryba aktualumas. Šios orga-

nizacijos pastangomis buvo nuolat rengiami įvairiausi seminarai, praktinės konferencijos, 

specialistų apmokymai, teikiama metodinė literatūra. 

 Statistikos mėgėjams – šiek tiek faktų apie Lietuvos VRM (policijos) tarptautinį 

bendradarbiavimą 1993 metais: 1993 m. apie 260 Lietuvos vidaus reikalų sistemos parei-

gūnų buvo išvykę į daugiau kaip 140 komandiruočių į 29 uţsienio valstybes. Tarnybinėms 

komandiruotėms išleista apie 200 tūkst. litų. Tarp valstybių, į kurias vyko VRM pareigūnai, 

Rusija ir kitos NVS šalys uţėmė apie 45 proc. bendro komandiruočių skaičiaus. Iš Vakarų 

valstybių daugiausia išvykų buvo į Vokietiją (12) ir Prancūziją (9). 

1993 m. kovo pabaigoje į Lietuvą antrąkart atvyko Škotijos policijos delegacija, 

vadovaujama srities vyriausiojo konsteblio pavaduotojo P.Mitčelo. Nuo 1992 m. škotų eks-

pertai teikė Lietuvos policijai rekomendacijas, kaip tobulinti policiją. 

1993 m. kovo mėn. JAV ambasada Lietuvoje, JAV valstybės departamentas ir Lui-

zianos valstijos universitetas grupei aukštų VRM, KAM, URM bei VSD pareigūnų surengė 

aukštuosius krizių valdymo kursus. VRM delegacijos sudėtyje buvo PD generalinis komisa-

ras P.Liubertas, Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos vyresnysis komisaras B.Lazutka, 

Alytaus m. ir r. PK vyresnysis komisaras V.Grigaravičius, vidaus tarnybos 1-o pulko vadas 

S.Madalovas, KP padalinių vadovai J.Rimkevičius ir V.Telyčėnas, ILNB vyresnysis komi-

saras A.Racevičius bei diplomatinių atstovybių Lietuvoje apsaugos rinktinės „Vytis“ vyres-

nysis komisaras E.Kaliačius. 

Danijos policijos iniciatyva ir šios valstybės ambasados pagalba Lietuvoje buvo 

surengtas susitikimas su policijos vadovais. Delegacijai vadovavo Danijos policijos genera-

linio komisaro pavaduotojas O.Scharf. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo 

kryptys ir perspektyvos, numatytos galimybės keistis informacija apie nelegalią migraciją, 

narkotikų kontrabandą per Lietuvą. Danijos policijos vadovai pareiškė ketiną kuruoti Lietu-

vos policiją ir teikti jai ne tik techninę pagalbą, bet ir rengti specialistus Danijos policijos 
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R.Duda atveţė „Aro“ pareigūnams amunicijos uţ 100 tūkstančių dolerių: 60 neperšaunamų 

liemenių, 600 specialių lazdų, 300 šalmų, 100 specialių dirţų ir kitos amunicijos. 

1993 m. lapkričio 7 d., prezidento A.Brazausko vadovaujamai Lietuvos delegacijai 

lankantis Kazachstane, be kitų dokumentų, šios valstybės vidaus reikalų ministras 

V.Šumovas ir Lietuvos vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas pasirašė susitarimą dėl ben-

dradarbiavimo kovoje su nusikalstamumu. 

Vilniuje taip pat įvyko VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumas „Nusikalsta-

mumo prevencija ir baudţiamoji politika“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Rusijos, Latvijos, 

Estijos ir Skandinavijos šalių kriminologai. 

 

Dar viena ypač svarbi to laikmečio aktualija buvo ta, kad visa šalis, o ypač Lietu-

vos policija rengėsi Popieţiaus Jono Pauliaus II vizitui, ėmėsi iki šiol neregėtų priemonių 

aukšto svečio saugumui uţtikrinti. Nors popieţiaus maršrutas buvo numatytas iš anksto, jis 

galėjo būti koreguojamas, o visa atsakomybė uţ svečio saugumą tektų priimančiai valstybei 

(paties popieţiaus asmeninė apsauga minimali, 2-3 ţmonės). Po ankstesnių pasikėsinimų į 

Šventąjį Tėvą jo apsaugai visame pasaulyje buvo skiriamas ypatingas dėmesys, tad galima 

suprasti tuometinį Lietuvos policijos susirūpinimą. Specifiniai reikalavimai buvo keliami 

viskam: keliams, gatvėms, visai aplinkai popieţiaus maršrutu. Teko išanalizuoti daugelio 

kitų valstybių, pirmiausia Lenkijos, patirtį organizuojant popieţiaus apsaugą, pasitelkti dau-

gelį specialistų. Didţiausias krūvis teko būtent vidaus reikalų sistemai, nes kitos struktūros 

dar tik kūrėsi arba buvo iš esmės reorganizuojamos. Susirūpinimą kėlė masiniai ţmonių 

susibūrimai, atvykimo, transporto parkavimo, maitinimo, medicininio aptarnavimo bei dau-

gelis kitų klausimų. 

  

Tačiau apie tai truputį vėliau, o kol kas vienas opiausių klausimų Lietuvos policijai 

buvo didelis profesionalių kadrų trūkumas. 1993 m. kovo mėnesį įvyko bendras VRM kole-

gijos ir Lietuvos Policijos akademijos senato posėdis, kurio metu buvo svarstyta kadrų ug-

dymo koncepcija. 

 

delegacijomis, studentais; kartu ieškoti nusikaltėlių, dingusiųjų be ţinios; bendradarbiauti 

uţtikrinant eismo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, keistis informacija ir t.t. 

1993 m. birţelio 14-17 dienomis Legionove (Lenkijos Respublika) įvyko II-oji 

tarptautinė kriminalinės policijos pareigūnų konferencija, kurioje dalyvavo Lenkijos, Lietu-

vos, Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos ir Moldovos delegacijos – šios konfe-

rencijos narės. Stebėtojų teisėmis į konferenciją taip pat atvyko Čekijos, Rumunijos, Slova-

kijos, Austrijos, Olandijos, Italijos, Didţiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Švedi-

jos policijos atstovai. Lietuvos delegacijai vadovavo PD KP vyriausiasis komisaras 

V.Račkauskas. 

Konferencijoje daugiausia buvo kalbama apie smarkiai suaktyvėjusią pastaruoju 

metu nusikaltėlių iš buvusios TSRS veiklą. Pagal lenkų statistiką, nusikaltėliai iš Lietuvos 

šia prasme „uţėmė“ 3-4 vietas. Savo pranešime V.Račkauskas paminėjo, kad 1988 m. Lie-

tuvoje prieš uţsieniečius buvo padaryti 8 nusikaltimai, o 1992-siais jau 503. Lietuvos parei-

gūnai taip pat pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip efektyviau kovoti su nusikalstamumu Cen-

trinėje ir Rytų Europoje, pavyzdţiui, keistis ryšio karininkais, informacija, rengti bendras 

operacijas ir t.t. Šie pasiūlymai atspindėjo ir konferencijos dalyvių priimtoje rezoliucijoje, 

raginančioje visas šalis dalyves (prie jų panoro prisijungti ir Vokietija) plėtoti tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

1993 m. spalio 8 d. Vilniuje įvyko tarptautinis pasitarimas, skirtas organizuoto nu-

sikalstamumo trijose Baltijos šalyse problemoms. Pasitarime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos parlamentų, prezidentūrų, vidaus reikalų ministerijų, prokuratūrų atstovai. Latvijos 

delegacijai vadovavo vidaus reikalų ministras J.Kristovskis, Estijos – vidaus reikalų minist-

rė L.Parek, Lietuvos – Seimo pirmininko pavaduotojas E.Bičkauskas. Pasitarimo dalyviai 

priėmė bendrą komunikatą. 

Paramą jaunai Lietuvos policijai teikė ne tik uţsienio valstybės, bet ir išeiviai, dir-

bę panašų darbą kitose šalyse. Taip JAV Los Andţelo apygardos šerifo civilis savanoris 

Rimantas Duda, apsilankęs Lietuvoje ir pamatęs varganą policininkų amuniciją, ne tik pa-

dovanojo atsiveţtus amunicijos pavyzdţius, bet ir parašė apie tai į policijos laikraštį JAV. 

Tai padėjo jam kartu su Kern Kaunčio šerifu Karlu Starku organizuoti labdarą, ir netrukus 
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R.Duda atveţė „Aro“ pareigūnams amunicijos uţ 100 tūkstančių dolerių: 60 neperšaunamų 

liemenių, 600 specialių lazdų, 300 šalmų, 100 specialių dirţų ir kitos amunicijos. 

1993 m. lapkričio 7 d., prezidento A.Brazausko vadovaujamai Lietuvos delegacijai 

lankantis Kazachstane, be kitų dokumentų, šios valstybės vidaus reikalų ministras 

V.Šumovas ir Lietuvos vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas pasirašė susitarimą dėl ben-

dradarbiavimo kovoje su nusikalstamumu. 

Vilniuje taip pat įvyko VII Baltijos šalių kriminologų simpoziumas „Nusikalsta-

mumo prevencija ir baudţiamoji politika“, kuriame dalyvavo Lietuvos, Rusijos, Latvijos, 

Estijos ir Skandinavijos šalių kriminologai. 

 

Dar viena ypač svarbi to laikmečio aktualija buvo ta, kad visa šalis, o ypač Lietu-

vos policija rengėsi Popieţiaus Jono Pauliaus II vizitui, ėmėsi iki šiol neregėtų priemonių 

aukšto svečio saugumui uţtikrinti. Nors popieţiaus maršrutas buvo numatytas iš anksto, jis 

galėjo būti koreguojamas, o visa atsakomybė uţ svečio saugumą tektų priimančiai valstybei 

(paties popieţiaus asmeninė apsauga minimali, 2-3 ţmonės). Po ankstesnių pasikėsinimų į 

Šventąjį Tėvą jo apsaugai visame pasaulyje buvo skiriamas ypatingas dėmesys, tad galima 

suprasti tuometinį Lietuvos policijos susirūpinimą. Specifiniai reikalavimai buvo keliami 

viskam: keliams, gatvėms, visai aplinkai popieţiaus maršrutu. Teko išanalizuoti daugelio 

kitų valstybių, pirmiausia Lenkijos, patirtį organizuojant popieţiaus apsaugą, pasitelkti dau-

gelį specialistų. Didţiausias krūvis teko būtent vidaus reikalų sistemai, nes kitos struktūros 

dar tik kūrėsi arba buvo iš esmės reorganizuojamos. Susirūpinimą kėlė masiniai ţmonių 

susibūrimai, atvykimo, transporto parkavimo, maitinimo, medicininio aptarnavimo bei dau-

gelis kitų klausimų. 

  

Tačiau apie tai truputį vėliau, o kol kas vienas opiausių klausimų Lietuvos policijai 

buvo didelis profesionalių kadrų trūkumas. 1993 m. kovo mėnesį įvyko bendras VRM kole-

gijos ir Lietuvos Policijos akademijos senato posėdis, kurio metu buvo svarstyta kadrų ug-

dymo koncepcija. 

 

delegacijomis, studentais; kartu ieškoti nusikaltėlių, dingusiųjų be ţinios; bendradarbiauti 

uţtikrinant eismo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, keistis informacija ir t.t. 

1993 m. birţelio 14-17 dienomis Legionove (Lenkijos Respublika) įvyko II-oji 

tarptautinė kriminalinės policijos pareigūnų konferencija, kurioje dalyvavo Lenkijos, Lietu-

vos, Latvijos, Baltarusijos, Estijos, Rusijos, Ukrainos ir Moldovos delegacijos – šios konfe-

rencijos narės. Stebėtojų teisėmis į konferenciją taip pat atvyko Čekijos, Rumunijos, Slova-

kijos, Austrijos, Olandijos, Italijos, Didţiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos ir Švedi-

jos policijos atstovai. Lietuvos delegacijai vadovavo PD KP vyriausiasis komisaras 

V.Račkauskas. 

Konferencijoje daugiausia buvo kalbama apie smarkiai suaktyvėjusią pastaruoju 

metu nusikaltėlių iš buvusios TSRS veiklą. Pagal lenkų statistiką, nusikaltėliai iš Lietuvos 

šia prasme „uţėmė“ 3-4 vietas. Savo pranešime V.Račkauskas paminėjo, kad 1988 m. Lie-

tuvoje prieš uţsieniečius buvo padaryti 8 nusikaltimai, o 1992-siais jau 503. Lietuvos parei-

gūnai taip pat pateikė konkrečių pasiūlymų, kaip efektyviau kovoti su nusikalstamumu Cen-

trinėje ir Rytų Europoje, pavyzdţiui, keistis ryšio karininkais, informacija, rengti bendras 

operacijas ir t.t. Šie pasiūlymai atspindėjo ir konferencijos dalyvių priimtoje rezoliucijoje, 

raginančioje visas šalis dalyves (prie jų panoro prisijungti ir Vokietija) plėtoti tarpusavio 

bendradarbiavimą. 

1993 m. spalio 8 d. Vilniuje įvyko tarptautinis pasitarimas, skirtas organizuoto nu-

sikalstamumo trijose Baltijos šalyse problemoms. Pasitarime dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos parlamentų, prezidentūrų, vidaus reikalų ministerijų, prokuratūrų atstovai. Latvijos 

delegacijai vadovavo vidaus reikalų ministras J.Kristovskis, Estijos – vidaus reikalų minist-

rė L.Parek, Lietuvos – Seimo pirmininko pavaduotojas E.Bičkauskas. Pasitarimo dalyviai 

priėmė bendrą komunikatą. 

Paramą jaunai Lietuvos policijai teikė ne tik uţsienio valstybės, bet ir išeiviai, dir-

bę panašų darbą kitose šalyse. Taip JAV Los Andţelo apygardos šerifo civilis savanoris 

Rimantas Duda, apsilankęs Lietuvoje ir pamatęs varganą policininkų amuniciją, ne tik pa-

dovanojo atsiveţtus amunicijos pavyzdţius, bet ir parašė apie tai į policijos laikraštį JAV. 

Tai padėjo jam kartu su Kern Kaunčio šerifu Karlu Starku organizuoti labdarą, ir netrukus 
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VRM Kadrų valdybos viršininkas J.Bartkevičius skaitė pranešimą „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos kadrų ugdymo koncepcijos“. 

Anot pranešėjo, pagrindinė problema yra ta, jog dauguma naujai priimtų pareigūnų 

neturi teisinio ar policinio išsilavinimo. Neaiški aukštesniųjų policijos mokyklų ateitis. Po-

licijos akademija pasisako prieš jų buvimą, tačiau šiuo metu tokios mokyklos reikalingos, jų 

paskirtis gali būti vidaus tarnybos pareigūnų rengimas bei kvalifikacijos kėlimo kursai. LPA 

kol kas negali patenkinti esamo kadrų poreikio, aprūpinti konkrečias tarnybas reikalingais 

specialistais. Šiuo metu nevienodas APM ir LPA studentų statusas. Be to, reikalinga vado-

vaujančių kadrų rengimo sistema. 

Senato pirmininkas J.Pečkaitis: 

Nors buvo sudaryta bendra darbo grupė VRM kadrų ugdymo koncepcijai rengti, 

LPA grupės nariai jos darbe nedalyvavo, nes nereikia kurti naujos koncepcijos: jos pagrin-

diniai principai yra LRV 1992 m. balandţio 30 d. patvirtintoje Nusikalstamumo kontrolės 

Lietuvoje koncepcijoje. Kita prieţastis: šiuo metu kuriama nauja teisinė sistema, spren-

dţiamas naujo administracinio-teritorinio paskirstymo klausimas. VRM parengto sprendimo 

įvadas įţeidţia Policijos akademiją. Pakopinei sistemai visi pritaria, tačiau ją reikia tobulin-

ti. Reikia koreguoti studijų planą, numatyti studentų specializaciją atsiţvelgiant į konkrečias 

VRM tarnybas. LPA sistema lanksti ir kadrų trūkumo problemą galima išspręsti išplečiant 

neakivaizdinį skyrių ir įsteigiant Kaune LPA filialą. Reikia įdiegti policijos pareigūnų kvali-

fikacijos kėlimo sistemą. Galima laikinai palikti Vilniaus APM, kuri rengtų pareigūnus 

bausmių vykdymo įstaigoms, vidaus kariuomenei. Kauno APM nereikalinga. 

 R.Vaitekūnas pastebėjo, kad darbo grupė savo uţduoties iki galo neįvykdė, nepa-

brėţė kadrų rengimo specifikos. Anot jo, ypač bloga padėtis tardymo padaliniuose. 

 J.Vasiliauskas pritarė, jog reikia padidinti 2-os pakopos studentų skaičių, būtinas 

neakivaizdinis skyrius, kvalifikacijos kėlimo kursai. LPA turėtų rengti specializuotus tardy-

tojus. 

V.Račkauskas: 

 Neaišku, koks LPA studentų tikslas: baigus mokslus dirbti VRM sistemoje ar tik 

gauti bakalauro laipsnį. Todėl būtina spręsti atrankos klausimą, iš pat pradţių formuoti nuo-

 

Anot generalinio komisaro P.Liuberto, didţiausia problema buvo kvalifikuotų pa-

reigūnų stoka. 1993 m. sausio 1 d. duomenimis, policijai trūko 2 309 pareigūnų (829 valdi-

ninkų ir 1 370 policininkų), nors 1992 metais buvo priimti 3 562 pareigūnai. Tačiau apie 70 

proc. jų – naujokai, neturintys nei teisinio, nei specialaus parengimo. Verta prisiminti, kad 

tuomet dėl ankstesnės VRM vadovybės vykdytos radikalios kadrų politikos didelis būrys 

patyrusių darbuotojų turėjo išeiti į pensiją. 

VRM vadovai nuogąstavo, esą turėdami Akademiją ir tris aukštesniąsias (Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos) mokyklas neįstengia išspręsti kadrų trūkumo problemos. Priekaištai dėl 

to pirmiausia buvo išsakyti LPA, kuri, stengdamasi išlaikyti pareigūnų rengimo monopolį 

(ir apskritai ėjusi savo keliu, neatitinkančiu vidaus reikalų sistemos lūkesčių), neskubėjo 

deleguoti dalies krūvio mokykloms. 

Ministras R.Vaitekūnas taip pat, kaip ir jo pirmtakas, pradėjo darbą nuo domėjimo-

si būsimųjų pareigūnų mokymo reikalais. Pirmiausia jis apsilankė tuometinėje Policijos 

akademijoje. Grieţtai atsiliepęs apie tokią įsisenėjusią ligą kaip pinigų švaistymas, jis pa-

ţymėjo, kad šalyje veikia 3 policijos mokyklos ir Akademija, o rajonų komisariatuose labai 

trūksta eilinių pareigūnų. Policijos mokyklos susigriebė laiku ir pakeitė savo ankstesnę 

„specializaciją“ – pradėjo rengti ne valdininkus, o policininkus. Buvo kalbėta ir apie tai, 

kaip VRM ir LPA kartu pasitarus, protingiau panaudoti Vokietijos paţadėtą 3 milijonų 

markių paramą, skirtą pareigūnų mokymo tikslams. R.Vaitekūnas nesusilaikė ir nuo LPA 

kritikos: jei čia besimokančiam jaunuoliui bus peršama mintis, kad baigęs studijas jis iš 

karto taps komisaru, klaidų išvengti nepavyks. Buvo pabrėţta, jog Akademija turi vykdyti 

VRM uţsakymą: kiek ir kokių policininkų reikia, tiek ir būtent tokius rengti. 

Susirūpinimą šiuo klausimu gerai atspindi bendro VRM Kolegijos ir LPA Senato 

posėdţio, įvykusio 1993 m. kovo 25 d., protokolas Nr.3 KM: 

„Pirmininkavo R.Vaitekūnas. 

Dalyvavo: P.Liubertas, V.Skapcevičius, A.Svetulevičius, Č.Blaţys, E.Gruţas, 

V.Grigaravičius, V.Leipus, V.Račkauskas, A.Pumputis, J.Vasiliauskas, kiti VRM pareigū-

nai, LPA Senato nariai, šalies miestų ir rajonų policijos įstaigų, aukštesniųjų policijos mo-

kyklų vadovai. 
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VRM Kadrų valdybos viršininkas J.Bartkevičius skaitė pranešimą „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos kadrų ugdymo koncepcijos“. 

Anot pranešėjo, pagrindinė problema yra ta, jog dauguma naujai priimtų pareigūnų 

neturi teisinio ar policinio išsilavinimo. Neaiški aukštesniųjų policijos mokyklų ateitis. Po-

licijos akademija pasisako prieš jų buvimą, tačiau šiuo metu tokios mokyklos reikalingos, jų 

paskirtis gali būti vidaus tarnybos pareigūnų rengimas bei kvalifikacijos kėlimo kursai. LPA 

kol kas negali patenkinti esamo kadrų poreikio, aprūpinti konkrečias tarnybas reikalingais 

specialistais. Šiuo metu nevienodas APM ir LPA studentų statusas. Be to, reikalinga vado-

vaujančių kadrų rengimo sistema. 

Senato pirmininkas J.Pečkaitis: 

Nors buvo sudaryta bendra darbo grupė VRM kadrų ugdymo koncepcijai rengti, 

LPA grupės nariai jos darbe nedalyvavo, nes nereikia kurti naujos koncepcijos: jos pagrin-

diniai principai yra LRV 1992 m. balandţio 30 d. patvirtintoje Nusikalstamumo kontrolės 

Lietuvoje koncepcijoje. Kita prieţastis: šiuo metu kuriama nauja teisinė sistema, spren-

dţiamas naujo administracinio-teritorinio paskirstymo klausimas. VRM parengto sprendimo 

įvadas įţeidţia Policijos akademiją. Pakopinei sistemai visi pritaria, tačiau ją reikia tobulin-

ti. Reikia koreguoti studijų planą, numatyti studentų specializaciją atsiţvelgiant į konkrečias 

VRM tarnybas. LPA sistema lanksti ir kadrų trūkumo problemą galima išspręsti išplečiant 

neakivaizdinį skyrių ir įsteigiant Kaune LPA filialą. Reikia įdiegti policijos pareigūnų kvali-

fikacijos kėlimo sistemą. Galima laikinai palikti Vilniaus APM, kuri rengtų pareigūnus 

bausmių vykdymo įstaigoms, vidaus kariuomenei. Kauno APM nereikalinga. 

 R.Vaitekūnas pastebėjo, kad darbo grupė savo uţduoties iki galo neįvykdė, nepa-

brėţė kadrų rengimo specifikos. Anot jo, ypač bloga padėtis tardymo padaliniuose. 

 J.Vasiliauskas pritarė, jog reikia padidinti 2-os pakopos studentų skaičių, būtinas 

neakivaizdinis skyrius, kvalifikacijos kėlimo kursai. LPA turėtų rengti specializuotus tardy-

tojus. 

V.Račkauskas: 

 Neaišku, koks LPA studentų tikslas: baigus mokslus dirbti VRM sistemoje ar tik 

gauti bakalauro laipsnį. Todėl būtina spręsti atrankos klausimą, iš pat pradţių formuoti nuo-

 

Anot generalinio komisaro P.Liuberto, didţiausia problema buvo kvalifikuotų pa-

reigūnų stoka. 1993 m. sausio 1 d. duomenimis, policijai trūko 2 309 pareigūnų (829 valdi-

ninkų ir 1 370 policininkų), nors 1992 metais buvo priimti 3 562 pareigūnai. Tačiau apie 70 

proc. jų – naujokai, neturintys nei teisinio, nei specialaus parengimo. Verta prisiminti, kad 

tuomet dėl ankstesnės VRM vadovybės vykdytos radikalios kadrų politikos didelis būrys 

patyrusių darbuotojų turėjo išeiti į pensiją. 

VRM vadovai nuogąstavo, esą turėdami Akademiją ir tris aukštesniąsias (Vilniaus, 

Kauno ir Klaipėdos) mokyklas neįstengia išspręsti kadrų trūkumo problemos. Priekaištai dėl 

to pirmiausia buvo išsakyti LPA, kuri, stengdamasi išlaikyti pareigūnų rengimo monopolį 

(ir apskritai ėjusi savo keliu, neatitinkančiu vidaus reikalų sistemos lūkesčių), neskubėjo 

deleguoti dalies krūvio mokykloms. 

Ministras R.Vaitekūnas taip pat, kaip ir jo pirmtakas, pradėjo darbą nuo domėjimo-

si būsimųjų pareigūnų mokymo reikalais. Pirmiausia jis apsilankė tuometinėje Policijos 

akademijoje. Grieţtai atsiliepęs apie tokią įsisenėjusią ligą kaip pinigų švaistymas, jis pa-

ţymėjo, kad šalyje veikia 3 policijos mokyklos ir Akademija, o rajonų komisariatuose labai 

trūksta eilinių pareigūnų. Policijos mokyklos susigriebė laiku ir pakeitė savo ankstesnę 

„specializaciją“ – pradėjo rengti ne valdininkus, o policininkus. Buvo kalbėta ir apie tai, 

kaip VRM ir LPA kartu pasitarus, protingiau panaudoti Vokietijos paţadėtą 3 milijonų 

markių paramą, skirtą pareigūnų mokymo tikslams. R.Vaitekūnas nesusilaikė ir nuo LPA 

kritikos: jei čia besimokančiam jaunuoliui bus peršama mintis, kad baigęs studijas jis iš 

karto taps komisaru, klaidų išvengti nepavyks. Buvo pabrėţta, jog Akademija turi vykdyti 

VRM uţsakymą: kiek ir kokių policininkų reikia, tiek ir būtent tokius rengti. 

Susirūpinimą šiuo klausimu gerai atspindi bendro VRM Kolegijos ir LPA Senato 

posėdţio, įvykusio 1993 m. kovo 25 d., protokolas Nr.3 KM: 

„Pirmininkavo R.Vaitekūnas. 

Dalyvavo: P.Liubertas, V.Skapcevičius, A.Svetulevičius, Č.Blaţys, E.Gruţas, 

V.Grigaravičius, V.Leipus, V.Račkauskas, A.Pumputis, J.Vasiliauskas, kiti VRM pareigū-

nai, LPA Senato nariai, šalies miestų ir rajonų policijos įstaigų, aukštesniųjų policijos mo-

kyklų vadovai. 
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2. Suformuoti nuolat veikiančią darbo grupę kadrų rengimo klausimams spręsti, 

kurios pagrindą sudarytų VRM Kolegijos ir LPA Senato nariai ir kuri parengtų darbo planą 

iškilusioms problemoms spręsti.“ 

 

Kalbant apie kadrų problemą reikėtų paţymėti, jog Lietuvos policijai trūko ne tik 

ţemesniosios, bet ir viduriniosios („inspektorių“) grandies pareigūnų. Todėl aukštesniosiose 

policijos mokyklose buvo pradėta įgyvendinti nauja specialistų rengimo vidaus tarnybai 

sistema. Taip, Vilniaus ir Kauno policijos mokyklose įkurti aukštesniosios pakopos profesi-

nio parengimo skyriai, į kuriuos konkurso tvarka buvo priimami policijos mokyklų klausy-

tojai bei vidaus reikalų sistemos pareigūnai, turintys bazinį profesinį parengimą, vidurinio 

mokslo atestatą ir išlaikę stojamuosius egzaminus. Studijų trukmė – 11 mėnesių. Baigu-

siems šiuos skyrius buvo suteikiama teisininko kvalifikacija ir išduodamas aukštesniojo 

išsimokslinimo diplomas, absolventai galėjo uţimti viduriniosios grandies pareigūnų parei-

gas. 

Suprantama, buvo numatyta tam tikra specializacija, kiekviena mokykla akcentavo 

konkretaus profilio pareigūnų rengimą. Pavyzdţiui, Kauno APM rengė kriminalinės polici-

jos darbuotojus, kriminalistus ir kvotėjus. Susidomėjimas šiomis specialybėmis, kaip anuo-

met minėjo Kauno APM viršininkas pulkininkas Antanas Butavičius, buvo nemaţas: 1993 

m. 159 klausytojų panoro mokytis antroje pakopoje, neskaitant dirbančių vidaus reikalų 

sistemoje pareigūnų. Be to, mokykloje veikė ir kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo 

kursai. 

Vilniaus APM viršininko pulkininko Algirdo Kareivos ţodţiais, 1993 m. į bazinio 

parengimo kursą buvo priimti 200 ţmonių, o į antrąją pakopą, kur buvo rengiami apylinkių 

inspektoriai, operatyvinės veiklos ir reţimo organizavimo pataisos darbų įstaigose darbuo-

tojai ir vidaus kariuomenės būrių vadai – apie 70 klausytojų. 

Klaipėdos APM (viršininkas pulkininkas Viktoras Liaudanskas) buvo pati „jau-

niausia“, įkurta 1992 metais, todėl rengė tik pirmosios pakopos policininkus. Norintys tęsti 

mokslus antrojoje pakopoje galėjo rinktis tarp LPA, Kauno bei Vilniaus APM. 

 

 

statą, jog studentai – būsimieji policijos pareigūnai ir dirbs vidaus reikalų sistemoje. Po bai-

gimo reikalingas paskirstymas. 

P.Liubertas: 

Šiandien realiai reikia 2-3 tūkstančių policijos valdininkų, kurių rengimą reikia 

praplėsti Kauno APM bazėje. Nesvarbu, ar ši mokykla bus autonomiška, ar LPA filialas. 

Toks kadrų trūkumas – laikinas reiškinys, išsprendę problemą galėsime dirbti planingai. 

V.Piesliakas, LPA Senato narys: 

Dėstytojų, galinčių gerai atlikti savo darbą, labai maţai, todėl nenaudinga juos iš-

skaidyti į skirtingas mokyklas. Su laiku LPA išspręs studentų specializacijos klausimą. Ne-

reikalinga atskira mokykla, kuri rengtų (…) spec. pareigūnus (jiems dėstomi dalykai maţai 

skiriasi). 

V.Leipus: 

(…) 1-ją pakopą baigęs policininkas patenkina, tik reikia suteikti jam sąlygas to-

liau siekti išsilavinimo. Reikia sudaryti sąlygas dabar dirbantiems ţmonėms mokytis. Aukš-

tesniosios policijos mokyklos reikalingos. Problema – baigusių visas mokslo pakopas įdar-

binimas. Kad jie tam tikrą laiką atidirbtų vidaus reikalų sistemoje, reikalingos sutartys bei 

grieţtos sankcijos uţ jų neįvykdymą. 

A.Pumputis: 

Šiame posėdyje neišsakyta neišsprendţiamų klausimų. Policijos akademija pasi-

rengusi iki smulkmenų tenkinti praktinius poreikius. 

R.Vaitekūnas: 

Reikia sukurti mechanizmą, kuris uţkirstų kelią VRM ir Policijos akademijos kon-

frontacijai ir leistų ieškoti sąlyčio taškų. Reikia tobulinti pareigūnų atrankos kriterijus, nu-

statyti jų nubyrėjimo, tarnybinės drausmės paţeidimų prieţastis. Reikalaujame iš komisarų 

besąlygiškų sankcijų paţeidėjams, su tuo negalime taikstytis. Reikia sugrieţtinti statutinių 

pagrindų laikymąsi Policijos akademijoje (…) 

NUSPRĘSTA: 

1. Pavesti VRM ir LPA darbo grupei, atsiţvelgiant į posėdţio metu pateiktus pa-

siūlymus ir pastabas, parengti bendrą VRM Kolegijos ir LPA Senato sprendimą. 



33

 

2. Suformuoti nuolat veikiančią darbo grupę kadrų rengimo klausimams spręsti, 

kurios pagrindą sudarytų VRM Kolegijos ir LPA Senato nariai ir kuri parengtų darbo planą 

iškilusioms problemoms spręsti.“ 

 

Kalbant apie kadrų problemą reikėtų paţymėti, jog Lietuvos policijai trūko ne tik 

ţemesniosios, bet ir viduriniosios („inspektorių“) grandies pareigūnų. Todėl aukštesniosiose 

policijos mokyklose buvo pradėta įgyvendinti nauja specialistų rengimo vidaus tarnybai 

sistema. Taip, Vilniaus ir Kauno policijos mokyklose įkurti aukštesniosios pakopos profesi-

nio parengimo skyriai, į kuriuos konkurso tvarka buvo priimami policijos mokyklų klausy-

tojai bei vidaus reikalų sistemos pareigūnai, turintys bazinį profesinį parengimą, vidurinio 

mokslo atestatą ir išlaikę stojamuosius egzaminus. Studijų trukmė – 11 mėnesių. Baigu-

siems šiuos skyrius buvo suteikiama teisininko kvalifikacija ir išduodamas aukštesniojo 

išsimokslinimo diplomas, absolventai galėjo uţimti viduriniosios grandies pareigūnų parei-

gas. 

Suprantama, buvo numatyta tam tikra specializacija, kiekviena mokykla akcentavo 

konkretaus profilio pareigūnų rengimą. Pavyzdţiui, Kauno APM rengė kriminalinės polici-

jos darbuotojus, kriminalistus ir kvotėjus. Susidomėjimas šiomis specialybėmis, kaip anuo-

met minėjo Kauno APM viršininkas pulkininkas Antanas Butavičius, buvo nemaţas: 1993 

m. 159 klausytojų panoro mokytis antroje pakopoje, neskaitant dirbančių vidaus reikalų 

sistemoje pareigūnų. Be to, mokykloje veikė ir kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo 

kursai. 

Vilniaus APM viršininko pulkininko Algirdo Kareivos ţodţiais, 1993 m. į bazinio 

parengimo kursą buvo priimti 200 ţmonių, o į antrąją pakopą, kur buvo rengiami apylinkių 

inspektoriai, operatyvinės veiklos ir reţimo organizavimo pataisos darbų įstaigose darbuo-

tojai ir vidaus kariuomenės būrių vadai – apie 70 klausytojų. 

Klaipėdos APM (viršininkas pulkininkas Viktoras Liaudanskas) buvo pati „jau-

niausia“, įkurta 1992 metais, todėl rengė tik pirmosios pakopos policininkus. Norintys tęsti 

mokslus antrojoje pakopoje galėjo rinktis tarp LPA, Kauno bei Vilniaus APM. 

 

 

statą, jog studentai – būsimieji policijos pareigūnai ir dirbs vidaus reikalų sistemoje. Po bai-

gimo reikalingas paskirstymas. 

P.Liubertas: 

Šiandien realiai reikia 2-3 tūkstančių policijos valdininkų, kurių rengimą reikia 

praplėsti Kauno APM bazėje. Nesvarbu, ar ši mokykla bus autonomiška, ar LPA filialas. 

Toks kadrų trūkumas – laikinas reiškinys, išsprendę problemą galėsime dirbti planingai. 

V.Piesliakas, LPA Senato narys: 

Dėstytojų, galinčių gerai atlikti savo darbą, labai maţai, todėl nenaudinga juos iš-

skaidyti į skirtingas mokyklas. Su laiku LPA išspręs studentų specializacijos klausimą. Ne-

reikalinga atskira mokykla, kuri rengtų (…) spec. pareigūnus (jiems dėstomi dalykai maţai 

skiriasi). 

V.Leipus: 

(…) 1-ją pakopą baigęs policininkas patenkina, tik reikia suteikti jam sąlygas to-

liau siekti išsilavinimo. Reikia sudaryti sąlygas dabar dirbantiems ţmonėms mokytis. Aukš-

tesniosios policijos mokyklos reikalingos. Problema – baigusių visas mokslo pakopas įdar-

binimas. Kad jie tam tikrą laiką atidirbtų vidaus reikalų sistemoje, reikalingos sutartys bei 

grieţtos sankcijos uţ jų neįvykdymą. 

A.Pumputis: 

Šiame posėdyje neišsakyta neišsprendţiamų klausimų. Policijos akademija pasi-

rengusi iki smulkmenų tenkinti praktinius poreikius. 

R.Vaitekūnas: 

Reikia sukurti mechanizmą, kuris uţkirstų kelią VRM ir Policijos akademijos kon-

frontacijai ir leistų ieškoti sąlyčio taškų. Reikia tobulinti pareigūnų atrankos kriterijus, nu-

statyti jų nubyrėjimo, tarnybinės drausmės paţeidimų prieţastis. Reikalaujame iš komisarų 

besąlygiškų sankcijų paţeidėjams, su tuo negalime taikstytis. Reikia sugrieţtinti statutinių 

pagrindų laikymąsi Policijos akademijoje (…) 

NUSPRĘSTA: 

1. Pavesti VRM ir LPA darbo grupei, atsiţvelgiant į posėdţio metu pateiktus pa-

siūlymus ir pastabas, parengti bendrą VRM Kolegijos ir LPA Senato sprendimą. 



34

 

m. spalio 2 d. buvo susprogdintas PK komisaro E.Venskevičiaus automobilis, o 1992 m. 

policijos profesinės šventės proga nusikaltėliai padegė liftą, kuris uţsiliepsnojo ties komisa-

ro buto durimis. Be to, buvo tyčia sugadinti dviejų Panevėţio kelių policijos pareigūnų au-

tomobiliai). 

... Kovo 1 d. Šiauliuose, apie 3 val. nakties, Šiaulių VPK inspektorius A.V. ginda-

masis nuo dviejų uţpuolikų panaudojo tarnybinį ginklą ir mirtinai juos suţalojo. Pačiam 

pareigūnui buvo stipriai sutrenkta galva, sulauţyti šonkauliai. 

... Kovo 17 d. apie 22 val. Šiauliuose, vieno Danų g. namo laiptinėje A.Š. ketino at-

imti iš miesto savivaldybių policijos policininko V.B. pistoletą. Grumtynių metu pareigūnas 

nušovė uţpuoliką. 

... 1993 m. balandţio 4 d. Grigiškėse prie policininkų Kurganų šeimos buto durų 

sprogo įtaisas (Timofejus ir Ona Kurganai dirbo kriminalinėje policijoje), nukentėjo parei-

gūnų duktė. 

Beje, kaip tik tuo metu plačiai nuskambėjo Lietuvos nusikaltėlių įvykdyta Kazach-

stane ţmogţudystė. Samdomas ţudikas iš Lietuvos ankstų rytą iš nupjautvamzdţio šautuvo 

nušovė Karagandos metalurgijos kombinato direktorių A.Svečinskį, artimą šalies prezidento 

N.Nazarbajevo draugą. Nustatę, jog nusikaltimo pėdsakai veda į Lietuvą, kazachai paprašė 

pagalbos Lietuvos Generalinės prokuratūros. Policija nusikaltėlių pradėjo ieškoti 1993 m. 

sausio 13 d. ir netrukus nustatę įtariamuosius J.Maksimavičių ir R.J., paskelbė jų paiešką. 

Po kurio laiko nusikaltėliai buvo sulaikyti. 

Vėliau LR Aukščiausiasis teismas nuteisė nusikaltimo vykdytoją J.Maksimavičių 

mirties bausme, o jo bendrininką R.J. – 15 metų laisvės atėmimo. 

Apskritai vien per 1993 m. sausio-vasario mėnesius net 9 kartus buvo pasikėsinta į 

policijos pareigūnų gyvybę. Palangoje kratos metu įvyko sprogimas, buvo suţeistas eksper-

tas kriminalistas. Marijampolėje sulaikomas vagis suţeidė policininką, Ignalinoje skiriant 

muštynes perdurtas patrulis, Kėdainiuose sulaikomas neblaivus vyriškis peiliu suţalojo po-

licijos jaunesnįjį inspektorių, Pakruojyje iš pravaţiuojančio automobilio šauta į policijos 

pareigūną… Grumtynės su nepaklūstančiais policijos reikalavimams paţeidėjais tapo be-

 

Duodamas interviu savaitraščiui „Sargyba“10, PD KP Kriminalinės paieškos val-

dybos vyresnysis komisaras V.Graţys minėjo tokius skaičius: 1990 m. šalies kriminalinėje 

paieškoje dirbo 333 ţmonės, o 1993 m. – jau 1 300. Tačiau toks ekstensyvumas dar nereiš-

kė kokybės. 71 proc. visų seklių turėjo darbo staţą nuo 1 iki 3 metų, 19 proc. – nuo 3 iki 10, 

dar 9 proc.– nuo 10 iki 20, o daugiau kaip 20 metų – vos 9 pareigūnai. Tik pusė visų krimi-

nalinės paieškos pareigūnų turėjo teisinį išsilavinimą. 

Kalbėdami apie tuos laikus, turėsime ne kartą grįţti prie bendros kriminogeninės 

padėties, to natūralaus fono, kuriame vyko šalies policijos struktūros kūrimas, jos tobulini-

mas ir veiklos optimizavimas. Be abejo, svarbiausias šio fono bruoţas buvo vis labiau stip-

rėjantis organizuotas nusikalstamumas, kėlęs vis didesnę grėsmę ne tik visuomenei, bet ir 

pamatiniams pačios valstybės gyvavimo principams. Štai nedidelė dalelė kriminalinės kro-

nikos, būdingos 1993-ųjų pradţiai. 

... Sausio 7 d. Plungėje prie namo, priklausančio Šaulių sąjungos nariui E.V., kie-

me rasti 4 kubiniai metrai (!) parako bei 244 artilerijos sviediniai. 

... Sausio 12 d. įvyko sprogimas Marijampolėje, po A.K. automobiliu. Tą pačią 

dieną Ukmergėje – sprogimas „Rūsio“ restorano salėje. Kaune, Kuršių g., į E.K. butą pro 

langą įmestas sprogstamasis įtaisas… 

... Sausio 21 d. 18 val. 15 min. į Telšių policijos komisariato pastatą buvo iššauta 

iš granatsvaidţio „Mucha“. Apgadintas vienas komisariato kabinetas ir baldai, išduţo ko-

misariato ir gretimų namų langai. (Dar 1992 m. į Telšių PK buvo mesta granata, apgadin-

tas pastatas ir keli šalia stovėję automobiliai). Anot Telšių PK komisaro A.Adomėlio, Tel-

šiuose vyko vietinės mafijos ir policijos karas. 

... Sausio 25 d. Telšių „Rambyno“ kavinėje įvyko naujas policijos ir vietinių nusi-

kaltėlių susikirtimas. Sumuštas policijos pareigūnas V.M. gindamasis peršovė vieną uţpuo-

liką, bet ir vėliau, gulėdamas ligoninėje, vėl buvo sumuštas. 

... Vasario 10 d. vakarą kovinė granata buvo įmesta į Panevėţio m. PK pareigūno 

A.M. butą, ji sunkiai suţalojo pareigūno ţmoną. (Galima priminti, kad dar anksčiau, 1991 

                                                           

 10 Nr.9, 1993 m. balandis. 
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„Esame labai susirūpinę policininkų saugumu. Vis daţniau (…) mūsų ţmones 

pradedama bauginti, prasideda kontrspaudimas. Todėl mums labai svarbu tokiais atvejais 

neatsitraukti ir visais įstatymų leidţiamais būdais bei priemonėmis nusikaltėlius paţaboti“. 
13 

 Kaip ir ankstesniais metais, kone vienintelė priemonė, pakankamai veiksminga 

prieš organizuotus nusikaltėlius, buvo policijos jėgos demonstravimas. Šia prasme pagrin-

dinis vaidmuo neretai tekdavo Greito reagavimo rinktinei „Aras“. 

Jonas Lazarenka, 1991-1993 metais – GRR „Aras“ komisaras: 

„Viena iš įsimintiniausių operacijų buvo atlikta 1993 metais Lazdijuose, kur nu-

vykome kartu su ONTT pareigūnais. Viena iš Vilniaus gaujų reketuodavo vietinę „kontra-

bandinių“ (t.y. nepatekusių į uţsienį) prekių turgavietę. Sekėme gaujos narius nuo sostinės 

iki pat Lazdijų, viskas buvo dokumentuojama, operacija vyko sklandţiai, joje dalyvavęs 

ţurnalistas buvo tiesiog suţavėtas. Pats banditų sulaikymas buvo gana efektingas: pamatę, 

jog yra sekami, įtariamieji pradėjo šaudyti, tuomet specialiais šoviniais (daugiau psicholo-

ginio poveikio) mes apšaudėme jų automobilį, išdauţėme langus ir suguldėme ant ţemės…“ 

 

Kaip jau minėjome, pasikeitus VRM vadovybei, viena iš pirmųjų buvo reorgani-

zuota Kriminalinės policijos vyriausioji valdyba. Ji pavadinta Kriminalinė policija, kuriai 

vadovauti paskirtas VRM PD generalinio komisaro pavaduotojas, KP vyriausiasis komisa-

ras Visvaldas Račkauskas. Kriminalinę policiją sudarė 7 padaliniai, iš jų du – naujai sukur-

ti: Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdyba (viršininkas vyres-

nysis komisaras Juozas Rimkevičius) bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdyba (viršininku 

vėliau paskirtas Gintautas Kudarauskas). Kiti KP padaliniai – Kriminalinės paieškos val-

dyba (vyresnysis komisaras Vytas Graţys), Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba (vy-

resnysis komisaras Algirdas Debeikis), Operatyvinės tarnybos valdyba (vyresnysis komisa-

ras Vizgirdas Telyčėnas), Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras (vyresnysis komisaras 
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veik įprasta gyvenimo realija. Ką jau kalbėti apie nusikaltėlių reketuojamus verslininkus, 

įbauginamus gyventojus... 

Atsiţvelgiant į susiklosčiusią padėtį, 1993 m. sausio 28 d. laikinojo prezidento 

A.Brazausko dekretu buvo numatytos „antimafijinės“ įstatymų pataisos, tačiau kai kurių 

įtakingų šalies verslininkų jos buvo sutiktos gana nepalankiai. Viename iš savo interviu 

ţiniasklaidai vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas taip apibūdino tokią koliziją: 

„Suprantama, kiekviena ţmonių grupė gina savo interesus, suvokiu ir verslininkų 

pareiškimo esmę. Deja, verslas daţnokai turi sąlyčio su kriminalu. Praktikoje mums iškyla 

sunkumų patikrinti visų jų operacijų teisėtumą. Neretai privačių struktūrų atstovai neįsilei-

dţia mūsų darbuotojų, gavusių signalus apie paţeidimus. Visi ţinome, kad vienas sunkiau-

sių nusikaltimų normalioje valstybėje yra pajamų slėpimas, jis griauna valstybės ekonomi-

nius pamatus. 

Valstybės kontrolė, nebūtinai baudţiamąja prasme, turi būti. Pirminis valstybinio 

turto privatizavimas, kai nebuvo deklaruojamos pajamos, daţnai padėjo išplauti nešvarius 

pinigus“. Po to prasidėjo tarpusavio sąskaitų suvedinėjimas.11 

Savo ruoţtu, Lietuvos Ministras Pirmininkas Adolfas Šleţevičius tuomet pripa-

ţino: 

„Lietuvoje kriminogeninė padėtis iš tiesų grėsminga. Matyt, yra pagrindas many-

ti, kad tam tikra Lietuvos valdininkijos dalis yra korumpuota, suaugusi ir su organizuotomis 

nusikalstamomis grupuotėmis“. 

„Nepasakyčiau, kad mūsų Vyriausybės programoje teisėtvarka turėtų prioritetą. 

Tačiau Vyriausybė kiek pajėgs rems tas tarnybas, kurios kovos su organizuotais ir ypač 

pavojingais nusikaltimais“.12 

Kad ir kaip atrodytų paradoksalų, labai nesaugiai tuomet jautėsi patys teisėsaugi-

ninkai. Ministras R.Vaitekūnas sakė: 

                                                           

11 Tiesa, 1993 m. kovo 31 d., Nr.60, „Nelengvi teisėtvarkos ţingsniai“. 
 

12 „Respublika“, 1993.03.24 Nr.55, V.Gaivenis, „Premjeras rems kovotojus su mafi-
ja“. 
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„Esame labai susirūpinę policininkų saugumu. Vis daţniau (…) mūsų ţmones 

pradedama bauginti, prasideda kontrspaudimas. Todėl mums labai svarbu tokiais atvejais 

neatsitraukti ir visais įstatymų leidţiamais būdais bei priemonėmis nusikaltėlius paţaboti“. 
13 
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Kaip jau minėjome, pasikeitus VRM vadovybei, viena iš pirmųjų buvo reorgani-
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Tomis dienomis duodamas interviu savaitraščiui „Sargyba“ (iškalbingu pavadini-

mu „Kriminalinė policija: diagnozė neguodţianti“), VRM PD Kriminalinės policijos vy-

riausiasis komisaras Visvaldas Račkauskas sakė: 

„Situacija kriminalinėje policijoje dabar labai sudėtinga, kai ką reikia pradėti vos 

ne nuo nulio. Ypač akcentuočiau informacijos kaupimą, analizę. Daug kas į savo darbą ţiūri 

pesimistiškai… Tokias nuotaikas skatina ir maţi policininkų atlyginimai, bloga technika, 

silpnos socialinės garantijos“14. 

Kalbėdamas apie KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos veiklą, 

V.Račkauskas pripaţino, jog greitai keičiantis ekonominėms santykiams, policija nespėja 

„pavyti“ privatizavimo procesų, kainų pasikeitimų ir t.t., atitinkamai atsilieka ir tirdama šios 

srities nusikaltimus. V.Račkauskas neslėpė, kad teks atsikratyti dalies nesugebančių ar ne-

norinčių dirbti pareigūnų, perkelti juos į kitus padalinius arba tiesiog parodyti duris. Tačiau 

pradţia turi būti paties darbo reorganizavimas. Pirmiausia tai tiek pačios kriminalinės poli-

cijos sąveika su kitomis policijos rūšimis, tiek glaudus KP padalinių bendradarbiavimas 

tarpusavyje. Kaip tik tuomet V.Račkauskas dar kartą prabilo apie būtinumą rengti universa-

lius pirmos pakopos policijos pareigūnus, kurių pirminiai kvalifikuoti veiksmai nemaţai 

padėtų nusikaltimus tiriantiems KP operatyvininkams. 

Be to, anot vyriausiojo komisaro, labai svarbi buvo gilios procesų analizės, infor-

macijos rinkimo problema, ypač kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kur būtina rūpin-

tis ne tik šiandieniniais rezultatais, bet ir tolima strategija, giliu skverbimusi į organizuotas 

nusikalstamas struktūras, galimybe ardyti jas iš vidaus. Pasak KP vadovo, plačias galimybes 

šia prasme atvėrė neseniai priimtas Operatyvinės veiklos įstatymas, tačiau reikalingas dar 

tikslus šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo mechanizmas, leisiantis realizuoti operatyvinę 

informaciją kaip teisminį įrodymą. 

Labai sunku buvo sukomplektuoti etatus tiek senose, tiek naujose KP tarnybose,– 

per du mėnesius pavyko paskirti vos ketvirtadalį darbuotojų. Tam įtakos pirmiausia turėjo 

itin grieţta pareigūnų atranka: be teisinio išsilavinimo, aukšto intelekto ir patirties nemaţai 

                                                           

 14 “Sargyba” Nr.13, 1993 m., balandţio 29 – geguţės 5 d. 

 

Aurelijus Racevičius), Specialios paskirties greito reagavimo rinktinė „Aras“ (komisaras 

Jonas Lazarenka). 

Beje, per pastaruosius penkerius metus (1988-1992) Lietuvoje kriminalinės polici-

jos etatų buvo padaugėję 5,5 karto: po minimos reorganizacijos kriminalistų skaičius pasie-

kė 2 176. Tačiau apie 500 etatų iš pradţių taip ir liko „tušti“. 

Šalies Kriminalinės policijos vadovo poste V.Račkauskas pakeitė Alvydą Sadec-

ką, tuomet tapusį Lietuvos Respublikos Prezidento A.Brazausko patarėju. 

Alvydas Sadeckas: 

„Tai, kad buvau pakviestas dirbti naujai besiformuojančioje Lietuvos prezidentū-

roje, išrinkto prezidento A.Brazausko patarėju nacionalinio saugumo klausimais, buvo tam 

tikras mano, kaip ilgamečio vidaus reikalų sistemos pareigūno, įgytos patirties, sukauptų 

ţinių įvertinimas… Bet, pirmiausia, tai buvo pačios vidaus reikalų sistemos įvertinimas. 

Tiesa, reikėtų pripaţinti, jog tai ne visiems patiko. Konkrečiai – tuometiniams VRM vado-

vams. Gal dėl vadinamojo politinio, gal dėl grynai lietuviško pavydo. Jaučiau tai, nes kai 

kurios geros iniciatyvos buvo iškraipomos, kitaip interpretuojamos. Būdavo liūdnoka – juk 

stengėmės spręsti opius klausimus, daryti viską, kad kurdami įstatymus, siūlydami tam tik-

ras kovos su nusikalstamumu priemones, organizacinius sprendimus, palengvintume darbą 

pačiai vidaus reikalų sistemai. Paminėčiau kad ir tais metais sukurtą prezidento vadovau-

jamą koordinacinę darbo grupę kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Kai 

kurie ţmonės, tarp jų ir VRM vadovai, kalbėjo, esą jiems tos grupės nereikia, jiems atrodė, 

kad kaţkas kėsinasi į jų sferą, bando jiems vadovauti ir t.t., nors iš tikrųjų to nebuvo. Ap-

skritai prezidentas A.Brazauskas, skirtingai nei kiti jo įpėdiniai, buvo kategoriškai prieš bet 

kokį jo patarėjų ar kitų asmenų kišimąsi į institucijų veiklą. Kitas reikalas – suteikti sistemai 

prašomą pagalbą. Pavyzdţiui, į mane kreipdavosi generalinis komisaras P.Liubertas arba 

kriminalinės policijos vadovas V.Račkauskas, prašydami paremti derybose dėl kokios nors 

technikos įsigijimo, kad ir vadinamųjų „tardytojo lagaminėlių“. Tuomet vyriausiasis prezi-

dento patarėjas, šviesios atminties Raimundas Rajeckas stebėdavosi, atseit, kam tau to rei-

kia, tegu patys sprendţia savo problemas…“ 
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PD KP vyriausiasis komisaras V.Račkauskas taip komentavo šiuos įvykius: „Vi-

soje Lietuvoje padėtis labai įtempta. Nusikaltėliai pradėjo kovoti tarpusavyje dėl įtakos sfe-

rų pasidalijimo…“15 Per Velykas kriminalinė policija visoje šalyje surengė plataus masto 

operaciją, kurioje dalyvavo Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėţio, Alytaus ir Marijampolės 

kriminalistai. Visą parą buvo daromos kratos (iš viso 193), sulaikomi įtariami asmenys, 

atliekamos įvairios operatyvinės priemonės. Rasti 36 šaunamieji ginklai, 73 sprogstamieji 

įtaisai, paimta 11,5 kg narkotinių medţiagų, rasta daug vogtų daiktų, sulaikyta nemaţai po-

licijos ieškomų asmenų. Iš viso operacijos dėka policija išaiškino 52 nusikaltimus, tarp jų 

prekybos ginklais atvejus. 

Balandţio 16 d., po savaitės, policija surengė dar vieną operaciją, kurios metu at-

likta 900 kratų, konfiskuoti 89 šaunamieji ginklai, 134 sprogstamieji įtaisai. Rasta vogtų 

daiktų uţ 16 mln. talonų, sulaikyta 60 ieškomų asmenų, 198 įtariami padarę nusikaltimus, 

išaiškinti 203 nusikaltimai. Ypatingas dėmesys ir vėl buvo skirtas ginklų prekeiviams. Šiau-

lių ir Marijampolės policininkai sulaikė 4 asmenis, bandţiusius parduoti ginklus. Per kratą 

pas juos rasta 17 revolverių ir 2 karabinai. Taip pat rasta nemaţai kontrabandinio spirito 

(daugiau kaip 400 tonų). Išsamiau apie šias vaisingas operacijas buvo raštu pranešta Lietu-

vos Respublikos Seimui: 

„1993.04.26 Nr.1/241 

Apie policinių priemonių rezultatus 

Atsiţvelgiant į 1993 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Seimo pasitarime pa-

reikštas pastabas teisėsaugos klausimais, balandţio 5-18 dienomis, suderinus su Lietuvos 

Respublikos Generaline prokuratūra, atliktas kompleksas policinio pobūdţio priemonių, 

kurių tikslas – neutralizuoti nusikaltėlių veiklą, sulaikant įtariamuosius, paieškomus asme-

nis, paimant nusikaltimų įvykdymo įrankius, nusikalstamu būdu įgytą turtą. 
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reikėjo ir pasiaukojimo, asmeninės drąsos, kitų individualių savybių. Visiems KP darbuoto-

jams buvo nustatyti 10-30 proc. atlyginimo dydţio priedai, tačiau tik neuţimtų etatų sąskai-

ta. V.Račkauskas minėjo ir ydingą, jo manymu, teismų praktiką, kai asmenys daţniausiai 

nebuvo baudţiami uţ policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymą, pasipriešinimą, mela-

gingus parodymus, vengimą duoti parodymus ir t.t. Tai neretai paversdavo niekais visą po-

licijos darbą tiriant nusikaltimus: po ilgų baudţiamųjų bylų tyrimų kaltininkai ramiausiai 

vaikščiojo laisvėje, o visuomenei buvo sunku įrodyti, kad tai – ne policijos darbo brokas. 

1993 m. pradţioje kriminogeninė situacija vis dar blogėjo. Per 4 mėnesius Lietuvo-

je buvo uţregistruoti 21 644 nusikaltimai, t.y. lyginant su tuo pačiu 1992-ųjų laikotarpiu, jų 

padaugėjo 28,2 proc. Net 68 proc. daugiau uţregistruota sunkių nusikaltimų. Ypač bloga 

padėtis buvo didmiesčiuose, taip pat Panevėţio, Šakių, Pasvalio bei kituose rajonuose. Lie-

tuvos padėtis jau nebebuvo geresnė nei kaimyninių Latvijos ir Estijos (Latvijoje nusikaltimų 

augimas per minimą laikotarpį sudarė vos 5 proc., o Estijoje jų sumaţėjo 6,3 proc.). 

Ko gero, 1993-ieji į Lietuvos kriminalistikos istoriją įeis kaip sprogdinimų kulmi-

nacijos metai. Tų metų sausį šalyje buvo uţregistruota 19 sprogdinimų bei pasikėsinimų 

susprogdinti, vasarį – 9, kovą – 12, o balandį – net 22. Dauguma tokių atvejų uţfiksuota 

Vilniuje ir Šiauliuose. 

Per vieną balandţio savaitę Šiauliuose įvyko net penki sprogimai. Balandţio 10 d. 

vidudienį Vilniuje, Viršuliškių gatvėje, prie daugiabučio namo vieno buto durų rastas 

sprogstamasis įtaisas, kurį pavyko nukenksminti. O kitą dieną driokstelėjo sprogimas resto-

rane „Auksinis drakonas“ Vilniuje (beje, jau antras šiame restorane). Beveik tą pačią mi-

nutę nugriaudėjo sprogimas prie UAB „Vikrida“. Dar po pusvalandţio rastas ir nukenks-

mintas sprogmuo prie lietuvių-vokiečių restorano Subačiaus g. 

Balandţio 20 d. Alytuje buvo susprogdinti R.L. ir A.U. („Guminis“),– tai buvo trijų 

vietinių nusikaltėlių grupuočių santykių aiškinimosi tąsa. Tuometinis Alytaus policijos va-

dovas V.Grigaravičius net kreipėsi per vietos televiziją į organizuotų nusikalstamų grupuo-

čių narius, kad šie liautųsi kraupinę miesto gyventojus ir sprogdinę vieni kitus. Jis pareiškė, 

jog policija pasistengs, kad panašios akcijos būtų sustabdytos, o jų autoriai rasti. 
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įtaisai, paimta 11,5 kg narkotinių medţiagų, rasta daug vogtų daiktų, sulaikyta nemaţai po-
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„1993.04.26 Nr.1/241 
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15 “Sargyba” Nr.11, 1993 m., balandţio 15-21, „Puolimas prasideda“. 
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Išaiškinti 228 nusikaltimai, sulaikyti 76 paieškomi nusikaltėliai. Įtarus kailių gro-

bimų iš įmonės „Vilniaus kailiai“ 1 500 000 talonų sumai, sulaikytas tos įmonės vairuoto-

jas-ekspeditorius V.U. Išaiškinti 82 spalvotų metalų vagysčių ir grobimų faktai. Bandant 

išveţti iš Lietuvos suklastotais dokumentais 100 tonų vario, Klaipėdoje pakeliui į jūrų per-

kėlą „Mukranas“ sulaikytos trys automašinos. (…) 

Esant sudėtingai kriminogeninei situacijai, atliktos policinės priemonės būtinos ir 

efektyvios. Joms atlikti reikalinga papildomų materialinių išlaidų, ypatingai susietų su auto-

transporto eksploatacija. Todėl būtina VRM skirti papildomų lėšų. 

Ministras R.Vaitekūnas“. 

Būtina atskirai pasakyti kelis ţodţius apie vis didėjusią tais metais kontrabandą bei 

kitus nusikaltimus ekonomikos sferoje, kurių per metus padaugėjo beveik 1,5 karto. Pir-

miausia tai – spalvotųjų metalų kontrabanda, talonų padirbinėjimo atvejai, piktnaudţiavi-

mas tarnybine padėtimi. 

Lietuvą tiesiog krėtė vario karštligė: naudojantis betvarke Rusijoje, vadinamieji  

verslininkai sunkveţimiais, vagonais tranzitu per Lietuvą gabeno šį metalą (arba jo lauţą) į 

Vakarus: Lietuva kartu su Estija tapo spalvotųjų metalų eksporto lyderėmis tarp visų buvu-

sių TSRS respublikų, nors pačios visiškai neturi tokių išteklių. Vario karštligė pačiai Lietu-

vos valstybei darė didţiulę ekonominę ţalą. 1992-1993 m. ūkio subjektams bei asmenims 

buvo iškelta nemaţai baudţiamųjų bylų dėl kontrabandos, iš vertimosi kuria ir susikrovė 

savo pirmuosius milijonus daugelis verslininkų. Kitos pagrindinės prekės, kurias buvo ban-

doma kontrabanda išgabenti iš Lietuvos, tai alkoholis, tabakas, narkotikai, kitos prekės, 

kurių kaina kitose valstybėse buvo didesnė. 

 1993-ųjų pradţioje buvo pirmąkart sulaikyti keli Indijos ir Pakistano piliečiai su 

nedideliais kiekiais narkotikų – ţvalgai, bandę nutiesti kelius į Vakarus per Lietuvą. Nema-

ţai asmenų bandė gabenti narkotikus iš NVS šalių, daugiausia geleţinkeliu. 

 Populiariausia kontrabanda į Lietuvą, be abejonės, buvo alkoholio, ypač spirito 

vadinamasis reeksportas. 

Tačiau būta ir daug pavojingesnių atvejų. 1993 m. geguţės 26 d. Tardymo depar-

tamente prie VRM buvo iškelta baudţiamoji byla pagal BK 2312 str. (neteisėtas radioakty-

 

Operacijos metu rasta ir paimta 107 vnt. ginklų ir 138 vnt. įvairių sprogmenų, pa-

grobto turto 16 mln. talonų sumai, 55,8 kg narkotinių medţiagų. 

Taip, pas Marijampolės miesto gyventoją V.Z. kratos metu paimta: pistoletas-

automatas, apkaba su 15 šovinių, medţioklinis šautuvas IŢ-12, 21 vnt. medţioklinių šovi-

nių, 14 vnt. elektrinių detonatorių, dėţutė su 50 vnt. maţo kalibro šovinių, 2 vnt. savos ga-

mybos parkerių-pistoletų, 5 radijo stotys įvairių modifikacijų, 51 vnt. peilių-durklų nuo au-

tomato AK, 300 vnt. signalinių raketų. Marijampolėje sulaikyti keturi Marijampolės rajono 

ir Šiaulių miesto gyventojai, kurie bandė parduoti vokiečių gamybos graiţtvinius revolve-

rius „Arminus“. Paimta 14 revolverių bei 14 dėţučių šovinių. Šiaulių rajono gyventojo A.U. 

namuose rasta kovinė granata, daug įvairių kovinių šovinių, Margolino pistoleto apkaba, 

naktinio matymo prietaisas, šeši sprogdiklių detonatoriai, 5 įvairūs šautuvai (4 iš jų graiţ-

tviniai). Kauno mieste kratų metu paimta: 21 vnt. ginklų (medţiokliniai ir priniai šautuvai, 

pistoletai, durklai, peiliai), 2 451 vnt. įvairių šovinių, 12 vnt. sprogmenų (granatos, minos, 

trotilas ir kt.). 

Pas Šiaulių rajono Kuršėnų miesto gyventoją V.S. rasta antikvariato: du senoviniai 

variniai sentikių kryţiai, varinė ikona mėlyname fone su švento apaštalo atvaizdu. 

Pas Panevėţio miesto gyventoją S.B. paimta 32 kg aguonų nuovirų, 8 vnt. medici-

ninių švirkštų, 5 vnt. medicininių adatų, „Redodormo“ tabletės, įvairūs indai su chemikalais 

narkotikams gaminti. Kaune sulaikytas statybininkų mokyklos moksleivis A.Š., kurio krep-

šyje rasta 3,25 kg maltų aguonų. 

Patikrintos 973 prekybos, statybos ir kitos įmonės. Vykdant Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1993 m. sausio 26 d. nutarimą Nr.26 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais“ 

policinių priemonių metu paimta 420 480 litrų falsifikuotos bei 1 010 litrų naminės degti-

nės. Ukmergės rajone paros laikotarpyje sulaikytos 6 lengvosios automašinos, vairuojamos 

Ukmergės, Utenos, Švenčionių ir Kauno miestų gyventojų, kuriose rasta virš 2,5 tūkstančio 

butelių falsifikuotos degtinės su „Stoličnaja“, „Maskvos ypatingoji“, „Kvietinė“ etiketėmis. 

Kaune sulaikytos Latvijos Respublikos Rygos individualios įmonės „Kotra“ trys automaši-

nos, kurios kontrabandos keliu įveţė į Lietuvą 60 tonų amerikietiško maistinio spirito ir 

iškrovė Kauno miesto UAB „Veka“ sandėliuose. Tiriant šį faktą iš viso rasta virš 400 tonų  

amerikietiško maistinio spirito. 
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Išaiškinti 228 nusikaltimai, sulaikyti 76 paieškomi nusikaltėliai. Įtarus kailių gro-
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Duomenys reikalingi baudţiamojoje byloje.“16 

1993 m. balandį įvyko koordinacinis pasitarimas, kuriame buvo aptartas ekonomi-

nių nusikaltimų kontrolės programos įgyvendinimas ir neatidėliotinos priemonės. 

Buvo paţymėta, jog ekonominių nusikaltimų ţala valstybei, privačiam sektoriui, 

asmenims apie 10 kartų viršija kitų kriminalinių nusikaltimų daromą ţalą. Labiausiai buvo 

akcentuojama tai, kad Seime ilgą laiką uţtrunka įstatymų bei jų pataisų projektai, skirti 

ekonominiam nusikalstamumui paţaboti. Tarp jų buvo pasigendama įstatymo, reglamentuo-

jančio operacijas su vertybiniais popieriais ir uţsienio valiuta, taip pat pinigų, pelno, kapita-

lo pervedimo tvarką. Dėl to teismų nepasiekė net 28 bylos, pradėtos 1992 metais. Taip pat 

pasigesta Ţemės, Nuosavybės registro, Kooperacijos įstatymų, kalbėta apie daugelį spragų 

veikiančiuose įstatymuose. VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisaras 

Viktoras Blinstrubas savo pranešime pabrėţė, jog panaikinus Finansų ministerijos Kontro-

lės departamentą, dar labiau paaštrėjo revizijų bei teminių patikrinimų problema,– vien vi-

daus reikalų įstaigoms per metus tenka prašyti atlikti apie 600 tokių patikrinimų. 

Paţymėta, kad pastaruoju metu keitėsi pati ekonominių nusikaltimų struktūra: dau-

giau buvo  išaiškinama kyšininkavimo, grobimų, sukčiavimo atvejų, kontrabandos ir netikrų 

pinigų realizavimo faktų. Vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vytautas Skapcevičius 

konstatavo, jog išryškėjo ekonominių nusikaltimų kontrolės, prevencijos technologijos pro-

blemos: mokesčių kontroliavimo ir išreikalavimo, pinigų plovimo, tokios kontrolės dalyvių 

apsaugos ir kitos. Anot jo, pagrindine veiklos šioje sferoje kryptimi turėtų būti ekonominio 

nusikalstamumo ţlugdymas ekonominėmis ir finansinėmis sankcijomis. 

Liko neatsakyti tokie klausimai: kas konkrečiai, kokios institucijos įstengs „atimti“ 

nelegaliai, neteisėtai gautą pelną? Kur gauti lėšų šioms programoms įgyvendinti? Nuskam-

bėjo pasiūlymas pradėti specialiai rengti pareigūnus kovai su korupcija, pinigų plovimu. Ko 

                                                           

 16 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 67. 

 

 

viųjų medţiagų įsigijimas, laikymas, panaudojimas, perdavimas arba suardymas). Mat, Lie-

tuvos akcinio inovacinio banko patalpose sostinės Jakšto g. (kur šiuo metu įsikūrusi Specia-

liųjų tyrimų tarnyba) buvo aptiktas didelis kiekis  (4 tonos) berilio. Šis metalas pats nėra 

radioaktyvus, tačiau jo dulkės yra pavojingos ţmogaus sveikatai, tam tikromis sąlygomis jis 

gali tapti neutronų šaltiniu. Buvo paskirta fizikos ekspertizė nustatyti elementinę medţiagos 

sudėtį, jonizuojančio spinduliavimo rūšį, radionukleidinę atskiro ruošinio sudėtį, tardytojai 

surinko dokumentus, rodančius, kokiu keliu berilis iš Rusijos pateko į Lietuvą. Buvo net 

sudaryta vyriausybinė komisija medţiagai perkelti į saugesnę vietą bei fizikų, teisininkų ir 

medikų veiklai koordinuoti. 

Jau vėliau, 1993 m. rugpjūčio 31 d. ministras R.Vaitekūnas raštu Nr.1/573 „Dėl 

berilio įveţimo“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 

„Lietuvos Respublikos VRM Tardymo departamente daromas parengtinis tardy-

mas baudţiamojoje byloje dėl radioaktyvaus berilio metalo laikymo. 

Nustatyta, kad 1992 m. birţelio 30 d. į Lietuvos Respubliką Vilniaus uţdarajai ak-

cinei bendrovei „Veka“ iš Rusijos Federacijos buvo atveţtos 4 tonos berilio metalo. 

Pagal tarptautinius susitarimus berilis yra dvejopo panaudojimo medţiaga ir jo 

eksportui iš Rusijos Federacijos reikalingos tam tikros sąlygos ir garantijos: 

1. Reikalingas pareiškimas iš galutinio naudotojo apie galutinį metalo panaudojimą 

ir galutinio panaudojimo laikymo vietas. 

2. Reikalingas uţtikrinimas, kad berilis nebus panaudotas veikloje, susijusioje su 

branduoliniais sprogstamaisiais įtaisais arba nesaugiame branduolinio kuro cikle. 

Prašome pranešti, ar Lietuvos Vyriausybė pranešė Rusijos Federacijos Vyriausybei 

dėl berilio galutinio panaudojimo ir galutinio panaudojimo laikymo vietų bei ar uţtikrino, 

kad berilis nebus panaudotas veikloje, susijusioje su branduoliniais sprogstamaisiais įtaisais 

arba nesaugiame branduolinio kuro cikle, o taip pat ar buvo gautas iš Rusijos Federacijos 

Vyriausybės leidimas įveţti berilį į Lietuvą ir sutikimas iš Lietuvos išveţti. 

Be to, prašome pranešti, kokiais normatyviniais aktais iki 1992 m. liepos 1 d. buvo 

reglamentuojamas berilio importas ir eksportas. 
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Su tokiu situacijos apibūdinimu sunku nesutikti, tačiau suprantama ir tai, kad vis 

dar besikuriančios vidaus reikalų sistemos ir policijos vadovybė neturėjo nei teisės, nei ga-

limybių ypatingai rūpintis kuriuo nors vienu, kad ir kokiu svarbiu padaliniu. Sisteminiu 

poţiūriu, jai iš tikrųjų pirmiausia rūpėjo „kaip daryti, ką keisti ar papildyti“. 

Kaip pavyzdį galima pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. balan-

dţio 29 d. nutarimą Nr.292, kuriuo buvo patvirtintas operatyvinės veiklos institucijų sąrašas 

ir jų įgaliojimai. 

Be Krašto apsaugos, saugumo, muitinės tarnybų šiame sąraše buvo įvardytos ir 

VRM PD Kriminalinės policijos bei Pataisos reikalų departamento operatyvinės tarnybos. 

Nutarime numatyti operatyvinių tarnybų (iš 7 KP padalinių operatyvinės veiklos 

subjektais tapo 6, išskyrus specifines funkcijas vykdantį „Arą“) įgaliojimai: slaptas sekimas, 

slapta patalpų apţiūra, pašto siuntų ir elektros ryšių kontrolė specialiomis priemonėmis, 

įmonių, įstaigų bei organizacijų steigimas siekiant plėtoti operatyvinę veiklą ir sudaryti jai 

palankias sąlygas. Šie įgaliojimai buvo suteikti Operatyvinės veiklos įstatymo, VRM nor-

minių aktų nustatyta tvarka, kai kurie iš jų turėjo būti derinami su Generaline prokuratūra. 

Komentuodamas nutarimą, PD KP Operatyvinės tarnybos valdybos vyresnysis komisaras 

Vizgirdas Telyčėnas pabrėţė, jog minėtos priemonės gali būti taikomos tik tiriant itin sun-

kius nusikaltimus: nuţudymus, sprogdinimus, teroro aktus ir pan., kriminalinei policijai 

pateikus motyvuotą medţiagą ir gavus Generalinio prokuroro ar jį pavaduojančio asmens 

sankciją.18 

Be minėtų įgaliojimų, LRV nutarimas leido operatyvinėms tarnyboms uţmegzti 

ryšius su operatyvinės veiklos objektais, naudotis įmonių, įstaigų bei organizacijų registra-

cijos ir skiriamaisiais ţenklais, pasitelkti specialistus operatyvinei veiklai garantuoti, proce-

sams, daiktams ir dokumentams tirti, tvarkyti įvykių, faktų, daiktų, kitų informacijos šalti-

nių, taip pat fizinių ir juridinių asmenų operatyvinę įskaitą. 

                                                           

18 “Sargyba” Nr.16, 1993 m., geguţės 20-26. 

 

 

gero, būtent tuomet išsakyta tokia mintis ir leido vėliau grįţti prie Specialiųjų tyrimų tarny-

bos (STT) įsteigimo… 

Savaime suprantama, kova su vis augančiu nusikalstamumu, ypač organizuotu, 

reikalavo tiek didelių, tiek, pirmiausia, kokybiškai naujų, profesionalių, gerai aprūpintų pa-

jėgų. Deja, reali atitinkamų policijos padalinių padėtis buvo kitokia. Ją savo interviu savait-

raščiui „Sargyba“ apibūdino KP Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyri-

mo valdybos vyriausiasis komisaras Juozas Rimkevičius:  

„Organizuoto nusikalstamumo plitimas turėtų rūpėti visiems, tačiau, atrodo, taip 

nėra. Iki šiol nepavyksta suburti tarnybos. Ar šiaip nesiseka, ar buvusio 6-ojo skyriaus 

„šmėkla“ vis dar neduoda ramiai uţmigti? 

Ţadėjo aukso kalnus: ir techniką, ir triskart didesnius atlyginimus, ir socialines 

garantijas… Matyt, kaţkam labai knietėjo pelnyti sau papildomų „taškų“ ir visu balsu per 

masinės informacijos priemones pareikšti, jog dabar rimtai pradėsim kovoti su organizuotu 

nusikalstamumu, priimsim į šią tarnybą geriausius iš geriausių. Ir pasipils teismo procesai, 

ims lėkti mafijozių galvos“(...) 

Į klausimą „ką daryti, jei net šovinių pareigūnų pratyboms trūksta?“ J.Rimkevičius 

atsakė: „Kodėl aš turėčiau sukti galvą? Tegu rūpinasi tie, kas reikalavo įsteigti tokią valdy-

bą ir kas atsakingas uţ ūkio reikalus. Gyvuojame tris mėnesius, tačiau iki šiol nė vienas 

neturime net atskiro stalo, jau nebekalbu apie kitką (…) 

Valdyboje dirba tik trečdalis numatytų pareigūnų, komplektuoti ją labai sunku. Ką 

mes jiems galime pasiūlyti? Juk atlyginimas toks pat, kaip ir kitose tarnybose, bet ten daug 

ramiau. Juk sąţiningai dirbant anksčiau ar vėliau teks patirti realų pavojų sau, galbūt šei-

moms. 

Pasitarime pas Prezidentą jau buvo aptariama valdybos veikla, tačiau dauguma 

tų, kurie aptaria, menkai įsigilinę į realią padėtį. Svarstoma, kaip daryti, ką keisti ar papil-

dyti, bet nekalbama apie tai, kas gi viską darys. Pirmiausia turėtų rūpėti ţmonės: operaty-

viniai darbuotojai, tardytojai, prokurorai, teisėjai“.17 

                                                           

 17  „Sargyba“ Nr.15, 1993 m., geguţės 13-19 
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1993 metų balandį VRM įvyko operatyvinis pasitarimas, kurio metu aptartos prie-

monės teisėtumo kontrolei stiprinti. Šio klausimo aktualumą ypač paryškino incidentas Šilu-

tėje, kai neblaivus rajono policijos komisaras A.Nevulis ėmė šaudyti iš pistoleto į vykdţiu-

sius pareigas savo pavaldinius. Šis incidentas tuomet įgijo didelį rezonansą, buvo plačiai 

diskutuojamas šalies spaudoje. Suprantama, atlikus tarnybinį patikrinimą, Teisėtumo kon-

trolės ir vidaus tyrimų inspekcija padarė išvadą, kad komisaras šiurkščiai prasiţengė ir rajo-

no policijai toliau vadovauti negalįs. Ministro įsakymu A.Nevulis buvo atleistas iš pareigų. 

Suprantama, ne visi drausmės paţeidimai įgaudavo panašų atgarsį, bet nuo to jų 

daroma ţala visai vidaus reikalų sistemai netapo maţesnė. Todėl pasitarimo metu buvo ak-

centuota būtinybė sukurti patikimą paţeidimų kontrolės sistemą, atkreipiant ypatingą dėme-

sį į tarnybinio ginklo panaudojimo teisėtumo atvejus, ginkluotės kontrolės sustiprinimą. 

VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcijos viršininkas Gediminas 

Jatkevičius (1993.03.22 įsakymu Nr.141 t/e nuo 1993 m. kovo 22 d. paskirtas VRM Teisė-

tumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcijos viršininku, atleidus iš tos pačios ministerijos 

Sekretoriato viršininko pareigų) informavo apie VRM sistemos autotransporto patikrinimo 

rezultatus. Per 1992 m. ir 1993 m. pirmąjį ketvirtį sistemos pareigūnai 104 kartus pakliuvo į 

autoavarijas, iš jų 49 avarijos įvyko dėl pareigūnų kaltės, 7 pareigūnai buvo neblaivūs. Tose 

avarijose 5 ţmonės ţuvo, 22 suţeisti (tarp jų 7 pareigūnai). 

1993 m. geguţės 15 d., ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą dėl Kauno m. 

VPK kriminalinės policijos vyresniojo komisaro S.Dzunkovo ir viešosios policijos vyres-

niojo komisaro M.Petrausko atleidimo iš pareigų. Tuo pačiu įsakymų iš darbo policijoje 

atleistas ir Kauno m. VPK viešosios policijos apsaugos skyriaus vyresnysis inspektorius 

A.Stankevičius. 

Šalies spauda gana aktyviai reagavo į šį ministro sprendimą, pateikdama įvykius 

kaip didelį skandalą. Skandalas iš tiesų buvo kilęs dar anksčiau, kai paaiškėjo, jog iš sandė-

lio, kuriame buvo laikoma apie 500 tūkstančių litrų kontrabandinio spirito, beveik pusė spi-

rito dingo. Viso krovinio vertė – per milijoną JAV dolerių (tuomet vieno litro kaina buvo 2-

2,5 dolerio). Sandėlis, priklausantis vienai uţdarai akcinei bendrovei, nuo 1993 m. vasario 

buvo neteisėtai saugomas 8 policininkų, kurie, budėdami prie sandėlio su ginklais laisvu 

nuo tarnybos metu, gaudavo uţ tai 5 tūkstančių talonų atlyginimą. Tuo buvo paţeisti tiek 

 

VRM operatyvinėms tarnyboms šiuo nutarimu buvo leista įeiti į įmonių, įstaigų ir 

organizacijų patalpas, daryti kontrolinius tikrinimus, technologinius eksperimentus, imti 

tyrimui medţiagas, dokumentus, ţaliavas ir produkcijos pavyzdţius bei kitus objektus nein-

formuojant apie jų paėmimą, taikyti nusikalstamos veiklos imitacijos modelį ir t.t. 

Apskritai, nuo pat savo ministro kadencijos pradţios R.Vaitekūnas ėmėsi iniciaty-

vos vidaus reikalų sistemos teisinei bazei tobulinti. Tai liudija 1993 m. balandţio 26 d. raš-

tas Nr.1/253 LR Vyriausybės sekretoriui A.Mikuliui, kur išvardyta, ką buvo numačiusi 

VRM vien 1993 metais, įgyvendindama LRV programos nuostatus teisinės politikos ir tei-

sėsaugos srityje: 1. Parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymų bei kitų norminių aktų projek-

tus: 1.1. VRM operatyvinės veiklos nuostatus; 1.2. Nusikalstamų bendrijų kontrolės įstaty-

mo projektą; 1.3. Naują Kelių eismo taisyklių redakciją; 1.4. Bendras respublikines prieš-

gaisrinio saugumo taisykles; 1.5. Pasiūlymus dėl uţsieniečių administracinės ir baudţiamo-

sios atsakomybės uţ įvaţiavimo į Lietuvos Respubliką, buvimo joje, tranzito ir išvaţiavimo 

iš Lietuvos Respublikos tvarkos paţeidimus; 1.6. Pasiūlymus dėl narkomanijos prevencijos 

įstatymo projekto; 1.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos pareigūnų pensijų 

nuostatų projektą; 1.8. Pasiūlymus dėl Respublikinio nepilnamečių priėmimo-paskirstymo 

punkto reorganizavimo į Nepilnamečių socialinės globos centrą; 1.9. Nusikaltimų ir teisės 

paţeidimų prevencijos įstatymo projektą; 1.10. Pasiūlymus dėl Informacijos įstatymo pro-

jekto; 1.11. Proceso dalyvių apsaugos programą; 1.12. Įstatymo dėl susirinkimų organiza-

vimo ir pravedimo tvarkos projektą. 2. Koordinuojant kitų institucijų veiklą, įgyvendinti 

Nusikaltimų asmeninei (privatinei) nuosavybei kontrolės programoje numatytas priemones 

1993 metams ir prioritetines šios programos realizavimo kryptis sekantiems metams (…). 3. 

Kartu su Teisingumo ministerija parengti Ekonominių nusikaltimų kontrolės programą (…) 

Savaime suprantama, čia išvardijami tik pagrindiniai, esminiai darbai, kurie, beje, 

buvo daugiau ar maţiau sėkmingai įgyvendinti. 

 

VRM vadovybei, šalia kitų problemų sprendimo, teko rimtai susirūpinti ir pareigū-

nų drausme. Praktiškai kiekvieną savaitę buvo gaunama pranešimų apie tai, jog neblaivūs 

policijos pareigūnai padaro avarijas, pameta tarnybinius ginklus, viršija savo įgaliojimus ir 

t.t. 
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„1993.03.26 Nr.151 t/e 

Paskirti: Algirdą Debeikį – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos ekonominių 

nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir to 

paties departamento ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro parei-

gų,– nuo 1993 m. kovo 26 d. (…)“ 

„1993.03.29 Nr.162 t/e 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 6 p. (dėl etatų maţinimo) Algirdą Talačką 

– esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje,- nuo 1993 m. balandţio 5 d. (…) Uţ ilgame-

tę, nepriekaištingą tarnybą ir ryšium su išėjimu į pensiją, apdovanoti Algirdą Talačką 20 

000 talonų pinigine premija.“ 

„1993.03.31 Nr.178 t/e 

Paskirti: Benediktą Lazutką – Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos vyresniuoju 

komisaru, atleidus iš Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos valdybos vyresniojo komisaro 

pareigų,– nuo 1993 m. kovo 30 d.“ (Tuo pačiu įsakymu paskirti kiti VPK KP pareigūnai). 

„1993.04.02 Nr.182 t/e 

Paskirti: pulkininkę leitenantę Laimę Baltrūnaitę – VRM Tardymo departamento 

direktoriaus pavaduotoja – Kontrolinio metodinio skyriaus viršininke, atleidus iš Tardymo 

skyriaus prie Šiaulių m. PK viršininkės pareigų,– nuo 1993 m. balandţio 1 d.“ (Į 

L.Baltrūnaitės vietą tuo pačiu įsakymu buvo paskirtas jos pavaduotojas Stasys Roţnys). 

„1993.04.14 Nr.204 t/e 

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. sausio 27 dienos potvarkiu 

Nr.64p, 

atleisti paliekant VRM kadrų tarnybos ţinioje: pulkininką Juozą Matonį – Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro pirmąjį pavaduotoją,– nuo 1993 m. balandţio 12 d. 

Suteikti neišnaudotas kasmetines atostogas uţ 1992 metus – 32 kalendorines die-

nas nuo 1993 m. balandţio 13 d. iki 1993 m. geguţės 14 d. Uţ 1991 m. 11 neišnaudotų atos-

togų dienų išmokėti piniginę kompensaciją.“. 

„1993.04.27 Nr.216 t/e 

Atleisti pagal Statuto 43 str. 3 p. (dėl sveikatos būklės) generolą Petrą Valiuką – 

esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje,– nuo 1993 m. balandţio 27 d. 

 

Policijos įstatymas, tiek vidaus reikalų ministro įsakymas, draudţiantis panašią veiklą. Ap-

tikus sandėliuose spiritą, jie buvo uţplombuoti, sandėlius pradėjo oficialiai saugoti Kauno 

m. VPK patrulių bataliono pareigūnai. Tačiau balandţio 22 d. M.Petrausko įsakymu patru-

liai buvo nušalinti nuo sandėlių apsaugos, uţtat ten liko tie patys 8 apsaugos skyriaus poli-

cininkai. Balandţio pabaigoje atvykusi į Kauną VRM darbuotojų grupė patikrino sandėlį ir 

aptiko nepaţeistas plombą bei spyną, tačiau pusė spirito jau „išgaravo“ (tokiam kiekiui dė-

ţių pakrauti prireiktų visos sunkaus darbo dienos). Buvo iškelta baudţiamoji byla dėl vals-

tybinio turto vagystės. Kiek vėliau, 1993 m. birţelio 7 d. įsakymu Nr.307 t/e ministras 

R.Vaitekūnas atleido iš tarnybos „pagal Statuto 43 str. 5 p. (uţ drausmės paţeidimus): Miką 

Petrauską – Kauno m. VPK Viešosios policijos vyresnįjį komisarą, perdavus tarnybinius 

reikalus,– nuo 1993 m. birţelio 7 d. (…) 

Stasį Dzunkovą – Kauno m. VPK kriminalinės policijos vyresnįjį komisarą, per-

davus tarnybinius reikalus,– nuo 1993 m. birţelio 7 d. (…) 

Pagrindas: LR VRM 1993.05.14 įsakymas Nr.346“.19 

Nuo 1993 m. geguţės 14 d. vadovauti Kauno m. VPK kriminalinei policijai 

(1993.04.02 įsakymu Nr.182 t/e) buvo paskirtas Olegas Maţuika, iki tol dirbęs Kauno m. 

VPK Operatyvinės tarnybos skyriaus komisaro inspektoriaus pareigose. 

1993-ųjų pavasarį įvyko ir kiti etatiniai pakeitimai: 

„1993.03.26 Nr.146 t/e 

Paskirti: Joną Lazarenką Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos specialios pa-

skirties greito reagavimo rinktinės „Aras“ vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios mi-

nisterijos ir rinktinės komisaro pareigų,- nuo 1993 m. balandţio 1 d.“ 

(Atitinkamai tuo pačiu įsakymu buvo viena pakopa pakeltos pareigybės kitiems 

„Aro“ vadams: I.Šulinskas tapo komisaru, L.Gecevičius ir A.Junevičius – komisarais ins-

pektoriais). 

                                                           

19 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 3 tomas. 
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pektoriais). 

                                                           

19 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 3 tomas. 
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antspaudų dirbtuvės, ginklų remonto įmonės, medţioklinių peilių dirbtuvės, spaustuvės, 

spausdinančios grieţtos atskaitomybės blankus ir t.t. 

1992 m. Respublikoje buvo 750 leidimų sistemos objektų, 27 007 medţiotojai, ku-

rie turėjo 33 273 medţioklinius šautuvus, išduota 5 930 leidimų medţiokliniams šautuvams 

įsigyti, 28 070 leidimų antspaudams pasigaminti. 

Vadovaujantis 1993 m. kovo 12 d. Vyriausybės nutarimu Nr.160 patvirtintais 

„Asmens bei turto saugos nuostatais“ leista steigti saugos tarnybos ir saugos struktūrinius 

padalinius. 

Minėtų ir kitų funkcijų vykdymui, taip pat „Asmens bei turto saugos nuostatų“ 

įgyvendinimui 55 leidimų sistemos pareigūnų etatų nepakaks. Siekiant uţtikrinti efektyvią 

leidimų sistemos objektų kontrolę miestų, rajonų policijos komisariatuose papildomai būti-

na įvesti 90 leidimų sistemos pareigūnų etatų ir 12 kriminalistinių ekspertizių ekspertų eta-

tų. 

Prašome leisti minėtą etatų skaičių įvesti Respublikos savivaldybių policijos etatų 

sąskaita“.21 

1993 m. balandţio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamas raštas 

Nr.1/207 „Dėl policijos kuopos vidaus tarnybos antrame pulke įsteigimo“. 

„1993 metais įvyks Popieţiaus Jono Pauliaus II vizitas į Lietuvą. Šiam svarbiam 

renginiui ruošiasi visa Respublika, tame tarpe ir vidaus reikalų sistemos padaliniai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 metų spalio 10 d. nutarimu 

Nr.415 patvirtintais Vidaus reikalų ministerijos vidaus tarnybos dalinių nuostatais, siekiant 

uţtikrinti svarbių masinių renginių metu viešąją tvarką bei sustiprinti patruliavimą Respub-

likos miestuose, Lietuvos VRM vidaus tarnybos antro pulko sudėtyje numatoma įkurti poli-

cijos kuopą (…) Kuopa turės valdymo grupę (8 ţmonės) ir keturis būrius po 35 ţmones. 

Viso kuopoje planuojame turėti 148 pareigūnus. Taip pat būtina padidinti karių valgyklos 

etatus aštuoniais vienetais. 

                                                           

21 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
 

 

Ištarnautas laikas 1993 m. balandţio 27 dienai sudaro 25 metai 06 mėnesiai 26 

dienos“. 

„1993.05.12 Nr.253 t/e 

Paskirti: Česlovą Blaţį – Lietuvos VRM PD Savivaldybės policijos valdybos vy-

resniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios ministerijos ir departamento savivaldybės polici-

jos skyriaus vyresniojo komisaro pareigų,– nuo 1993 m. geguţės 11 d.“20 

1993 m. geguţės geguţės 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė potvarkiu 

Nr.399 suteikė ministrui Romasiui Vaitekūnui vidaus tarnybos generolo laipsnį. Jis tapo 

trečiuoju generolu po vidaus kariuomenės vado A.Svetulevičiaus ir buvusio vidaus reika-

lų ministro P.Valiuko.  

Ţinoma, problemų kėlė ne tik kovos su organizuotu nusikalstamumu frontas, savo 

sprendimo laukė daugelis svarbių kadrų strategijos bei taktikos klausimų. 1993 m. balan-

dţio 9 d. raštu  Nr.1/201 „Dėl papildomų Viešosios policijos leidimų sistemos pareigūnų ir 

kriminalistinių ekspertizių padalinių ekspertų etatų Respublikos miestų ir rajonų policijos 

komisariatuose įvedimo“ vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas kreipėsi į Lietuvos Respub-

likos Vyriausybę: 

„Respublikos miestų ir rajonų policijos komisariatuose yra 55 leidimų sistemos pa-

reigūnų etatai. 

1991 m. gruodţio 24 d. Vyriausybės nutarimu Nr.587 leista plačiai prekiauti me-

dţiokliniais ir dujiniais ginklais bei įsigyti lygiavamzdţius medţioklinius šautuvus ir duji-

nius ginklus savigynai. Respublikoje yra 45 parduotuvės, prekiaujančios ginklais, kurių 

kontrolę kartu su Vidaus reikalų ministerija vykdo teritoriniai policijos komisariatai. Tebes-

teigiami nauji bankai, kurių apsaugai ir inkasacinių funkcijų vykdymui reikalinga išduoti 

leidimus ginklams, kontroliuoti šiuos leidimų sistemos objektus. Steigiamos uţdaros akci-

nės bendrovės, individualios ir kitos įmonės, kurioms leidimus antspaudų pasigaminimui 

išduoda leidimų sistemos pareigūnai. Kontroliuojami leidimų sistemos objektai, kuriuose 

saugomi ginklai, sprogmenys, narkotinės ir kitos stipriai veikiančios nuodingos medţiagos, 
                                                           

20 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 2 tomas. 
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21 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
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20 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 2 tomas. 
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Tikslu operatyviai atlikti uţduotis ir sėkmingai valdyti policijos pajėgas, reikalin-

gas VRM Štabo automobilis 24 000 USD vertės. 

Dėl Popieţiaus ir jį lydinčių asmenų saugumo uţtikrinimo reikalingi 2 specialūs 

automobiliai apsaugai, bendroje sumoje uţ 40 000 USD. 

Tokiu būdu bendras valiutinių lėšų poreikis autotransportui įsigyti sudaro 161 500 

USD. 

Priemonės, reikalingos pirotechninei grupei 

1. Vartelių formos metalo detektorius (…) – 6 vnt. 

2. Nešiojamas metalo detektorius (…) – 300 vnt. 

3. Portatyvinis rentgeno aparatas (…) – 2 vnt. 

4. Sprogmenų oro detektorius (…) – 2 vnt. 

5. Elektroninis stetoskopas (…) – 2 vnt. 

6. Išminuotojo apsauginis kostiumas (…) – 2 vnt. 

7. Sprogmenų transportavimo priemonė (…) – 1 vnt. 

8. Operatyvinis sprogmenų neutralizatorius (…) – 10 vnt. 

Šių priemonių įsigijimui reikalinga apie 450 000 USD. Kainos bus patikslintos ga-

vus atsakymus iš firmų. 

Ryšių priemonės 

Siekiant uţtikrinti tinkamą radijo ryšį Popieţiaus lankymosi vietose, būtina įsigyti 

sekantį mobilaus ryšio sistemos kilnojamąjį variantą: 

1. Bazinė įranga, 1 kompl., 180 000 USD. 

2. Automobilinės r/stotys, 100 vnt., 220 000 USD. 

3. Nešiojamos r/stotys, 400 vnt., 600 000 USD. 

Viso: 1 000 000 USD. 

Pastaba: į šią sistemą bus galima įjungti ir šiuo metu naudojamas ryšio priemones. 

Taip pat reikalinga pelengacinė sistema, kuri leistų nustatyti nesankcionuotų radijo 

stočių, automobilinių ir mobilių siųstuvų  bei kitų įvairių radijo trukdţių šaltinių buvimo 

vietą, ţymiai pagelbėtų uţkertant kelią provokacijoms ar diversijai, kur būtų naudojami 

radijo bangomis valdomi sprogdikliai ar kiti įrenginiai, todėl pradiniame etape reikėtų turėti 

vieną stacionarią sekimo stotį, vieną automobilinę ir bent porą nešiojamų. 

 

Sėkmingai policijos kuopos veiklai būtina įsigyti 13 portatyvinių radijo stočių ir 29 

sunkveţimius bei lengvuosius automobilius. 

Prašome skirti 117,99 mln. talonų, tame skaičiuje darbo uţmokesčiui 2,99 mln. ta-

lonų ir 13 000 JAV dolerių papildomas lėšas, numatomų etatinių vienetų išlaikymui bei 

materialinių vertybių įsigijimo finansavimui. 

Ministras R.Vaitekūnas“.22 

Iš tiesų, 1993 metais Lietuvai teko ypatinga garbė ir kartu didţiulė atsakomybė: 

Popieţiaus Jono Paulio II vizitas. Vizitas turėjo prasidėti  rugsėjo 4 d. Kartu su pontifiku 

turėjo atskristi apie 100 ţmonių – apsauga, personalas, ţurnalistai. Tokio lygio vizitas, su-

prantama, reikalavo išskirtinių priemonių,– susitikti su Jo Šventenybe svajoja milijonai 

ţmonių, tiek vietos gyventojų, tiek uţsieniečių, tai reiškia, kad, be paties pontifiko saugos 

uţtikrinimo, reikėjo gerai pasirūpinti jų apsauga, judėjimo maršrutais, eismu bei daugeliu 

kitų svarbių dalykų. Šia prasme didţiausia našta gulė ant policijos pečių. Vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas pagalbos kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką 

A.Šleţevičių: 

„Kadangi esančios šiuo metu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ţi-

nioje techninės priemonės yra morališkai ir fiziškai pasenusios ir negali uţtikrinti kokybiško 

jai keliamų uţdavinių sprendimo Jo Šventenybės Popieţiaus Jono Povilo II vizito Lietuvoje 

metu, pateikiame tam tikslui minimalų techninių priemonių ir valiutinių lėšų poreikį: 

Autotransportas 

LR VRM Policijos departamento Kelių policijos rinktinės specialus būrys, kuris 

eskortuoja uţsienio valstybių vadovus ir aukšto lygio vyriausybines delegacijas, šiuo metu 

pagal techninį-materialinį aprūpinimą gali sudaryti vieną mobilią eskorto grupę. Pagal ke-

lionės programą reikalinga turėti vienu metu 3 mobilias eskorto grupes, todėl būtina įsigyti: 

– „Ford-Scorpio 2.9“ 3 vienetai, po 17 500 USD uţ vienetą. 

– „Ford-Scorpio 2.0“ 3 vienetai, po 15 000 USD uţ vienetą. 

Viso bendroje sumoje uţ 97 500 USD. 
                                                           

22 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
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22 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
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buvo padidinta 20 procentų. Pensininkai, dirbę VRM įstaigose atestuotose pareigose, gau-

davo visą pensiją ir visą atlyginimą, o laisvai samdomiems pensininkams, dirbusiems VRM 

sistemoje, pensijos buvo sumaţintos 15 procentų. 

Be abejo, pirmiausia buvo rūpinamasi dirbančiais vidaus reikalų sistemoje parei-

gūnais ir darbuotojais. 1993 m. birţelio 10 d. ministras R.Vaitekūnas siunčia Ministrui 

Pirmininkui A.Šleţevičiui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei raštą Nr.1/408: 

„Valstybėje augantis nusikalstamumas sąlygoja intensyvesnį policijos ir vidaus 

tarnybų pareigūnų darbą, reikalauja iš jų dvasinės įtampos, didesnių intelektualinių ir fizinių 

jėgų sąnaudų, aukšto profesionalumo, pilietinės ir profesinės brandos bei atsakomybės. 

Atsinaujinanti policijos ir vidaus tarnybų pareigūnų karta (pareigūnai, turintys iki 3 

metų darbo staţą – 40 proc.) ne visada pajėgūs kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti pavestas 

pareigas. Jiems neretai trūksta profesinių ţinių ir patirties, psichologinio pasirengimo dirbti 

ekstremaliomis sąlygomis, dvasinės pusiausvyros ir imuniteto prieš blogį, su kuriuo yra 

pašaukti kovoti. 

VRM įstaigų vadovai dėl išaugusio operatyvinio darbo krūvio ne visada pajėgia 

spręsti kolektyve vidaus uţdavinius, nuosekliai rūpintis darbuotojų rezervo sudarymu, 

spręsti pareigūnų ugdymo bei socialinius klausimus, ne visada uţtikrina efektyvią jų veiklos 

kontrolę. 

Visa tai sąlygoja, jog ţymi dalis pareigūnų paţeidţia drausmę ir teisėtumą, sparčiai 

vyksta profesinė deformacija, o neretai ir asmenybės erozija. 

Susisteminti darbą kolektyvuose, sprendţiant pareigūnų parinkimo ir jų rengimo 

klausimus, sustiprinti statutinių ir profesinės etikos reikalavimų vykdymo kontrolę, geriau 

spręsti socialinius klausimus, rūpintis policijos ir vidaus tarnybų įstaigų bei pareigūnų auto-

riteto didinimu, jų veiklos viešumu, darbuotojų profesiniu ir dvasiniu ugdymu turėtų polici-

jos komisariato (rinktinės) komisaro, vidaus tarnybos įstaigos vadovo pavaduotojas kadrų ir 

socialiniams klausimams, o organizacinį ir metodinį vadovavimą šiai institucijai galėtų at-

likti Profesinės etikos ir socialinių klausimų skyrius (valdybos teisėmis). 

 

Tam tikslui firma „Šlumberger“ siūlo pelengacinę sistemą (…) 300 000 USD ver-

tės. Automobilinės pelengavimo aparatūros su antena vertė – apie 210 000 USD, o nešioja-

mų pelengatorių – 70 000 USD. Viso bendroje sumoje uţ 580 000 USD. 

Kad vizito metu būtų galima operatyviai aptikti pašalinius radijo bangų spindulia-

vimo šaltinius ir imtis priemonių jų neutralizavimui, Popieţiaus lankymosi vietose būtina 

organizuoti eterio kontrolę. Šiam tikslui galima panaudoti plačiajuosčius skanuojančius 

imtuvus. (…) Bendra komplekto kaina – apie 80 000 USD. 

Norint apsaugoti Popieţiaus lankymosi vietas nuo įvairių nepageidautinų radijo 

bangomis valdomų prietaisų poveikio (radijo valdomų uţtaisų, aviamodelių ir pan.), būtina 

turėti plačiajuostį triukšmų generatorių-siųstuvą. Kadangi ši įranga yra labai specifinės pa-

skirties, šiuo metu vykdomi darbai, bandant sukomplektuoti VRM poreikius atitinkančią 

aparatūrą. Palyginamosios analizės būdu nustatyta kaina neturėtų viršyti 40 000 USD. 

Taip pat papildomai būtina įsigyti 500 vnt. nešiojamų ir 50 vnt. automobilinių radi-

jo stočių, dirbančių įprastiniame „Conventional“ reţime, kurios bus įjungtos į bendrą radijo 

ryšio sistemą. Minėtų priemonių kaina, įskaitant papildomus komponentus (…) sudarys 

apie 300 000 USD. 

Bendra ryšio priemonių kaina – 2 000 000 USD. 

Bendras valiutinių lėšų poreikis nurodytoms priemonėms ir autotransportui įsigyti 

sudaro 2 611 000 USD.“23 

 Priminsime, kad pagal Lietuvos Respublikos biudţeto įstatymo projektą 1993 m. 

VRM iš viso buvo numatyta skirti 6,3 milijardo talonų. Suprantama, šios lėšos negalėjo 

patenkinti visų vidaus reikalų sistemos poreikių, opiausiems klausimams spręsti pagalbą 

teikė Vyriausybė. Taip, 1993 m. geguţės 5 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.301 „Dėl 

pensijų indeksavimo“, pagal kurį nuo 1993 m. geguţės 1 d. nedirbantiems pensininkams 

paskirtoji pensija su padidinimais ir kompensacijomis (be valstybinės socialinės priemokos) 

                                                           

 23 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
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buvo padidinta 20 procentų. Pensininkai, dirbę VRM įstaigose atestuotose pareigose, gau-

davo visą pensiją ir visą atlyginimą, o laisvai samdomiems pensininkams, dirbusiems VRM 

sistemoje, pensijos buvo sumaţintos 15 procentų. 

Be abejo, pirmiausia buvo rūpinamasi dirbančiais vidaus reikalų sistemoje parei-

gūnais ir darbuotojais. 1993 m. birţelio 10 d. ministras R.Vaitekūnas siunčia Ministrui 
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spręsti pareigūnų ugdymo bei socialinius klausimus, ne visada uţtikrina efektyvią jų veiklos 
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organizuoti eterio kontrolę. Šiam tikslui galima panaudoti plačiajuosčius skanuojančius 

imtuvus. (…) Bendra komplekto kaina – apie 80 000 USD. 

Norint apsaugoti Popieţiaus lankymosi vietas nuo įvairių nepageidautinų radijo 

bangomis valdomų prietaisų poveikio (radijo valdomų uţtaisų, aviamodelių ir pan.), būtina 

turėti plačiajuostį triukšmų generatorių-siųstuvą. Kadangi ši įranga yra labai specifinės pa-

skirties, šiuo metu vykdomi darbai, bandant sukomplektuoti VRM poreikius atitinkančią 

aparatūrą. Palyginamosios analizės būdu nustatyta kaina neturėtų viršyti 40 000 USD. 

Taip pat papildomai būtina įsigyti 500 vnt. nešiojamų ir 50 vnt. automobilinių radi-

jo stočių, dirbančių įprastiniame „Conventional“ reţime, kurios bus įjungtos į bendrą radijo 

ryšio sistemą. Minėtų priemonių kaina, įskaitant papildomus komponentus (…) sudarys 

apie 300 000 USD. 

Bendra ryšio priemonių kaina – 2 000 000 USD. 

Bendras valiutinių lėšų poreikis nurodytoms priemonėms ir autotransportui įsigyti 

sudaro 2 611 000 USD.“23 

 Priminsime, kad pagal Lietuvos Respublikos biudţeto įstatymo projektą 1993 m. 

VRM iš viso buvo numatyta skirti 6,3 milijardo talonų. Suprantama, šios lėšos negalėjo 

patenkinti visų vidaus reikalų sistemos poreikių, opiausiems klausimams spręsti pagalbą 

teikė Vyriausybė. Taip, 1993 m. geguţės 5 d. Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.301 „Dėl 

pensijų indeksavimo“, pagal kurį nuo 1993 m. geguţės 1 d. nedirbantiems pensininkams 

paskirtoji pensija su padidinimais ir kompensacijomis (be valstybinės socialinės priemokos) 

                                                           

 23 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 66. 
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1993 m. birţelio 3-9 d. savaitraščio „Sargyba“ numeryje (Nr.18) pirmą kartą buvo 

paskelbtas ir šiandien kita forma tebegyvuojantis konkursas „Metų seklys“, kurio tikslas – 

išaiškinti ir paskatinti Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnus, profesionaliausiai ir ope-

ratyviausiai išaiškinusius sunkius, painius nusikaltimus. Konkurso rezultatus nuspręsta ap-

tarti ir skelbti kasmet spalio 27 d., Kriminalinės policijos dienos proga. Pagal konkurso 

nuostatus, nugalėtojui skiriamas specialus „Sargybos“ savaitraščio prizas ir 10 MGL dydţio 

piniginė premija, dar dviem pasiţymėjusiems pareigūnams – atitinkamai 8 ir 5 MGL dydţio 

premijos ir atminimo dovanos. 

Tuo pačiu metu net trumpam nebuvo pamirštami profesionalių kadrų rengimo, ug-

dymo, tobulinimo, atitinkamos mokymo bazės stiprinimo klausimai. Nuoširdţiai stengda-

masi rasti daugiau bendros kalbos su vis aiškiau „maištaujančia“ Lietuvos policijos akade-

mija, VRM vadovybė inicijavo generolo laipsnio suteikimą šios mokymo įstaigos rekto-

riui A.Pumpučiui: 

„Ministrui Pirmininkui p. A.Šleţevičiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993.06.23 Nr.1/441 

Teikimas suteikti generolo laipsnį Lietuvos policijos akademijos rektoriui pulki-

ninkui Alvydui Pumpučiui. 

(…) 

… 1982 metais atėjo dirbti TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fa-

kulteto viršininko pavaduotoju mokymo ir mokslo reikalams, o nuo 1990 metų sausio mė-

nesio ėjo šio fakulteto viršininko pareigas. 

Būdamas Lietuvos patriotu, po 1990 m. kovo 11 d. Akto visas savo jėgas, energiją 

ir organizatoriaus talentą skyrė nepriklausomos Lietuvos policijos aukštajai mokyklai su-

kurti. Kai tais pačiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė įsteigė Lietuvos policijos 

akademiją, A.Pumputis 1990 m. liepos 21 d. buvo paskirtas jos viršininku, o Respublikos 

Parlamentui patvirtinus Akademijos Statutą, 1991 m. geguţės 28 d. išrinktas Akademijos 

rektoriumi. Kaip rektorius, A.Pumputis tiesiogiai vadovavo, sukuriant Policijos akademijos 

naują mokymo modelį bei jos norminius dokumentus, parengiant mokslo tiriamojo darbo 

koncepciją ir to darbo plėtotės perspektyvinę programą bei prioritetines kryptis. 

 

Prašome Jūsų šiems tikslams Vidaus reikalų ministerijai papildomai skirti 19 503 

tūkst. talonų 110 etatinių vienetų išlaikymui“.24 

Reikia pripaţinti, kad naujovės, paţangesni veiklos metodai ne visada lengvai sky-

nėsi kelią. Pavyzdţiui, nuo 1993 m. balandţio Panevėţio mieste ir Lazdijų rajone, siekiant 

racionaliau organizuoti visų rūšių patrulių tarnybų veiklą, buvo pradėtas eksperimentas 

„bendras patrulis“. Tų pačių metų lapkričio 15 d. VRM operatyviniame pasitarime buvo 

svarstyti eksperimento rezultatai, kurie parodė gana skirtingus poţiūrius. 

Pasak Panevėţio m. PK vyresniojo komisaro E.Venskevičiaus, nors konkrečiais 

skaičiais dar sunkoka įvertinti naujovės naudą, gyventojai teigiamai įvertino mobilių uni-

versalių ekipaţų darbą. Tuo pat metu daug prieštaravimų kilo dėl įvairių policijos rūšių 

(viešosios, kelių, savivaldybių) noro darbuotis tik savo „darţe“. Anot ministro 

R.Vaitekūno, būtina ieškoti tokių darbo formų, kurios patogios piliečiams, o ne policinin-

kams. 

Rekomenduota bendrą patruliavimą taikyti miestuose ir rajonuose pačių komisaria-

tų, t.y. jų vadovų nuoţiūra. 

 

 Suprasdama, kad svarbu ne tik kasdieninė duona, bet ir kiti dalykai, susiję su vi-

daus reikalų sistemos įvaizdţio kūrimu, jos ryšiais su visuomene, VRM vadovybė ieškojo ir 

rasdavo galimybių pasirūpinti ir šiuo baru. Pavyzdţiui, 1993 m. geguţės 11 d. VRM ir Lie-

tuvos kūrybinių sąjungų vadovai pasirašė sutartį dėl konkurso geriausiems literatūros, meno 

bei publicistikos kūriniams teisėtvarkos tematika paskelbimo. Šiame konkurse, vykusiame 

ne vienerius metus, dalyvavo ţinomi šalies rašytojai, dailininkai, muzikai, kinematografi-

ninkai, fotomenininkai, tautodailininkai, ţurnalistai, nemaţai jų tapo šio konkurso laurea-

tais. 

                                                           

 24 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 67. 
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1993 m. birţelio 3-9 d. savaitraščio „Sargyba“ numeryje (Nr.18) pirmą kartą buvo 

paskelbtas ir šiandien kita forma tebegyvuojantis konkursas „Metų seklys“, kurio tikslas – 

išaiškinti ir paskatinti Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnus, profesionaliausiai ir ope-

ratyviausiai išaiškinusius sunkius, painius nusikaltimus. Konkurso rezultatus nuspręsta ap-

tarti ir skelbti kasmet spalio 27 d., Kriminalinės policijos dienos proga. Pagal konkurso 

nuostatus, nugalėtojui skiriamas specialus „Sargybos“ savaitraščio prizas ir 10 MGL dydţio 

piniginė premija, dar dviem pasiţymėjusiems pareigūnams – atitinkamai 8 ir 5 MGL dydţio 

premijos ir atminimo dovanos. 

Tuo pačiu metu net trumpam nebuvo pamirštami profesionalių kadrų rengimo, ug-

dymo, tobulinimo, atitinkamos mokymo bazės stiprinimo klausimai. Nuoširdţiai stengda-

masi rasti daugiau bendros kalbos su vis aiškiau „maištaujančia“ Lietuvos policijos akade-

mija, VRM vadovybė inicijavo generolo laipsnio suteikimą šios mokymo įstaigos rekto-

riui A.Pumpučiui: 

„Ministrui Pirmininkui p. A.Šleţevičiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993.06.23 Nr.1/441 

Teikimas suteikti generolo laipsnį Lietuvos policijos akademijos rektoriui pulki-

ninkui Alvydui Pumpučiui. 

(…) 

… 1982 metais atėjo dirbti TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fa-

kulteto viršininko pavaduotoju mokymo ir mokslo reikalams, o nuo 1990 metų sausio mė-

nesio ėjo šio fakulteto viršininko pareigas. 

Būdamas Lietuvos patriotu, po 1990 m. kovo 11 d. Akto visas savo jėgas, energiją 

ir organizatoriaus talentą skyrė nepriklausomos Lietuvos policijos aukštajai mokyklai su-
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akademiją, A.Pumputis 1990 m. liepos 21 d. buvo paskirtas jos viršininku, o Respublikos 

Parlamentui patvirtinus Akademijos Statutą, 1991 m. geguţės 28 d. išrinktas Akademijos 

rektoriumi. Kaip rektorius, A.Pumputis tiesiogiai vadovavo, sukuriant Policijos akademijos 

naują mokymo modelį bei jos norminius dokumentus, parengiant mokslo tiriamojo darbo 
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Reikia pripaţinti, kad naujovės, paţangesni veiklos metodai ne visada lengvai sky-

nėsi kelią. Pavyzdţiui, nuo 1993 m. balandţio Panevėţio mieste ir Lazdijų rajone, siekiant 

racionaliau organizuoti visų rūšių patrulių tarnybų veiklą, buvo pradėtas eksperimentas 

„bendras patrulis“. Tų pačių metų lapkričio 15 d. VRM operatyviniame pasitarime buvo 

svarstyti eksperimento rezultatai, kurie parodė gana skirtingus poţiūrius. 

Pasak Panevėţio m. PK vyresniojo komisaro E.Venskevičiaus, nors konkrečiais 

skaičiais dar sunkoka įvertinti naujovės naudą, gyventojai teigiamai įvertino mobilių uni-

versalių ekipaţų darbą. Tuo pat metu daug prieštaravimų kilo dėl įvairių policijos rūšių 

(viešosios, kelių, savivaldybių) noro darbuotis tik savo „darţe“. Anot ministro 

R.Vaitekūno, būtina ieškoti tokių darbo formų, kurios patogios piliečiams, o ne policinin-

kams. 

Rekomenduota bendrą patruliavimą taikyti miestuose ir rajonuose pačių komisaria-

tų, t.y. jų vadovų nuoţiūra. 

 

 Suprasdama, kad svarbu ne tik kasdieninė duona, bet ir kiti dalykai, susiję su vi-

daus reikalų sistemos įvaizdţio kūrimu, jos ryšiais su visuomene, VRM vadovybė ieškojo ir 

rasdavo galimybių pasirūpinti ir šiuo baru. Pavyzdţiui, 1993 m. geguţės 11 d. VRM ir Lie-

tuvos kūrybinių sąjungų vadovai pasirašė sutartį dėl konkurso geriausiems literatūros, meno 

bei publicistikos kūriniams teisėtvarkos tematika paskelbimo. Šiame konkurse, vykusiame 

ne vienerius metus, dalyvavo ţinomi šalies rašytojai, dailininkai, muzikai, kinematografi-

ninkai, fotomenininkai, tautodailininkai, ţurnalistai, nemaţai jų tapo šio konkurso laurea-
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 24 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 67. 
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„1993.07.08 Nr.354 t/e 

Paskirti: pulkininką Juozą Matonį – esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje, 

Vilniaus r. PK tardymo skyriaus viršininku,– nuo 1993 m. liepos 8 d. (…)“ 

„1993.07.19 Nr.375 t/e 

Paskirti: Vladimirą Kudijanovą, esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje, Ši-

lutės raj. PK komisaru nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. (iki to laikinai šias pareigas ėjo PK KP 

skyriaus komisaras inspektorius V.Vaičiulis).“ 

„1993.08.16 Nr.412 t/e 

Paskirti: Gintautą Kudarauską – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos ypa-

tingų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios valdybos 

komisaro pareigų,– nuo 1993 m. rugpjūčio 17 d. (…) 

Vitalijų Skorupską – Kriminalinės policijos operatyvinės tarnybos valdybos prie 

Lietuvos VRM PD 4-o skyriaus komisaru (…)“ 

„1993.08.16 Nr.412 t/e 

Atleisti: Juozą Jaciką – iš Tauragės rajono policijos komisaro pareigų, paliekant 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje (…) nuo 1993 m. rugpjūčio 31 d.“.26 

Nepaisant faktinio besikuriančios Lietuvos vidaus reikalų sistemos, policijos sil-

pnumo, nepakankamos materialinės techninės bazės, profesionalių kadrų trūkumo, pareigū-

nai darė viską, stengdamiesi perlauţti kriminogeninę situaciją valstybės naudai, demonst-

ruodami tikrą pasiaukojimą, ryţtą, gebėjimą sukaupti jėgas. Visa tai jau tada duodavo kon-

krečių teigiamų rezultatų, kiek vėliau leidusių visiškai perimti iniciatyvą kovojant su orga-

nizuotu nusikalstamumu. 

1993 m. liepos 2 d. Generalinis prokuroras A.Paulauskas ir ministras R.Vaitekūnas 

pateikia J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentui A.Brazauskui raštą Nr.1/465 „Dėl sprogimų 

Šiaulių mieste tyrimo“: 

„VRM kriminalinė policija kartu su Generalinės prokuratūros organizuoto nusi-

kalstamumo tyrimo pareigūnais sulaikė, o Generaliniam prokurorui sankcionavus, suėmė 

šešis nusikalstamų grupuočių narius: 

                                                           

 26 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 41. 

 

A.Pumpučio patriotiškumas ypač išryškėjo tragiškomis 1991 m. sausio ir rugpjūčio 

dienomis, kai, jam vadovaujant, visi Akademijos karininkai ir studentai, kaip ir visi dori 

Lietuvos ţmonės, nedvejodami gynė savo Respublikos laisvę ir nepriklausomybę. 

A.Pumputis sumaniai organizuoja mokymo procesą ir mokslo tiriamąjį darbą, daug 

dėmesio skiria Akademijos materialinei bazei sukurti. Jis yra aktyvus pedagogas, gabus 

mokslininkas – paskelbęs monografijas, daugybę mokslinių straipsnių, kvalifikuotai dėsto 

Akademijos konstitucinės teisės kursą. (…) 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Policijos akademija tarpininkau-

ja dėl generolo laipsnio suteikimo Lietuvos policijos akademijos rektoriui Alvydui Pumpu-

čiui. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas 

Lietuvos policijos akademijos senato pirmininkas prorektorius doc. J.Pečkaitis“.25 

 

1993-ųjų vasarą toliau buvo formuojama VRM ir Policijos departamento padalinių 

vadovų „komanda“: 

 

„1993.06.07 Nr.306 t/e 

Paskirti: pulkininką leitenantą Vytautą Drobnį – Lietuvos VRM Kriminalistinių 

ekspertizių valdybos viršininku, atleidus iš tos pačios valdybos bazinio specialių tyrimų 

skyriaus viršininko pareigų,– nuo 1993 m. birţelio 07 d.“ 

„1993.06.07 Nr.308 t/e 

Paskirti: Olegą Maţuiką – Kauno m. VPK kriminalinės policijos vyresniuoju ko-

misaru, atleidus iš Lietuvos VRM operatyvinės tarnybos valdybos komisaro ir laikinai vyk-

dančio Kauno m. VPK kriminalinės policijos vyresniojo komisaro pareigų,– nuo 1993 m. 

birţelio 7 d. (…) 

Antaną Ruzgą – Kauno m. VPK Viešosios policijos vyresniuoju komisaru, atleidus 

iš Kauno m. Santakos PK komisaro pareigų,– nuo 1993 m. birţelio 7 d. (…)“ 

                                                           

 25 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 67. 
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„1993.07.08 Nr.354 t/e 

Paskirti: pulkininką Juozą Matonį – esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje, 

Vilniaus r. PK tardymo skyriaus viršininku,– nuo 1993 m. liepos 8 d. (…)“ 

„1993.07.19 Nr.375 t/e 

Paskirti: Vladimirą Kudijanovą, esantį Lietuvos VRM kadrų tarnybos ţinioje, Ši-

lutės raj. PK komisaru nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. (iki to laikinai šias pareigas ėjo PK KP 

skyriaus komisaras inspektorius V.Vaičiulis).“ 

„1993.08.16 Nr.412 t/e 

Paskirti: Gintautą Kudarauską – Lietuvos VRM PD Kriminalinės policijos ypa-

tingų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos pačios valdybos 

komisaro pareigų,– nuo 1993 m. rugpjūčio 17 d. (…) 

Vitalijų Skorupską – Kriminalinės policijos operatyvinės tarnybos valdybos prie 

Lietuvos VRM PD 4-o skyriaus komisaru (…)“ 

„1993.08.16 Nr.412 t/e 

Atleisti: Juozą Jaciką – iš Tauragės rajono policijos komisaro pareigų, paliekant 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje (…) nuo 1993 m. rugpjūčio 31 d.“.26 

Nepaisant faktinio besikuriančios Lietuvos vidaus reikalų sistemos, policijos sil-

pnumo, nepakankamos materialinės techninės bazės, profesionalių kadrų trūkumo, pareigū-

nai darė viską, stengdamiesi perlauţti kriminogeninę situaciją valstybės naudai, demonst-

ruodami tikrą pasiaukojimą, ryţtą, gebėjimą sukaupti jėgas. Visa tai jau tada duodavo kon-

krečių teigiamų rezultatų, kiek vėliau leidusių visiškai perimti iniciatyvą kovojant su orga-

nizuotu nusikalstamumu. 
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Šiaulių mieste tyrimo“: 

„VRM kriminalinė policija kartu su Generalinės prokuratūros organizuoto nusi-

kalstamumo tyrimo pareigūnais sulaikė, o Generaliniam prokurorui sankcionavus, suėmė 

šešis nusikalstamų grupuočių narius: 

                                                           

 26 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 41. 
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duotojas E.Bičkauskas; Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas G.Kirkilas; 

LR generalinis prokuroras A.Paulauskas; LR Vyriausybės Teisėsaugos skyriaus vedėjas 

V.Markevičius; teisingumo ministras J.Prapiestis; teisingumo ministro pavaduotojas 

G.Švedas. 

P.Liubertas: 

„Kriminalinė policija patyrė tris reorganizacijas. Jų metu tarnybą paliko 468 parei-

gūnai. Šiuo metu kriminalinėje policijoje 33 proc. pareigūnų – iki 25 metų amţiaus, 21 

proc. – turi juridinį išsilavinimą, net 79 proc. pareigūnų (pagal pateiktą kolegijai paţymą – 

71 proc.) darbo staţas iki 3 metų. 

PK blogai atliekamas agentūrinis darbas, retai naudojama telefoninė kontrolė, nu-

sikalstamos veiklos imitacijos modelis. Blogai atliekamos įvykio vietos apţiūros, blogai 

komplektuojami nauji kriminalinės policijos padaliniai. Trūksta sąveikos tarp policijos ir 

kitų teisėsaugos institucijų, taip pat bendradarbiavimo tarp pačių VRM padalinių. Kritinė 

padėtis susidarė tardymo izoliatoriuose. 

Būtina priimti nusikalstamų struktūrų ekonominį ir finansinį aktyvumą varţančių 

įstatymų paketą. Kai kurie komisariatai dar nepasiruošę taikyti Prevencinio sulaikymo įsta-

tymą. Komisariatai kartu su bankais turi imtis prevencinių priemonių apsaugoti finansinę 

sistemą nuo padirbtų pinigų“. 

Ministras: 

„Tardymo departamentas turi atlikti tarnybinį patikrinimą dėl sprogimo restorane 

„Auksinis drakonas“ bylos“. 

V.Blinstrubas (ENTV komisaras): 

„Šiuo metu pagrindinis dėmesys turi būti sukoncentruotas į finansų bei kreditų sis-

temą, privatizacijos procesus, pinigų padirbinėjimą. Siūlomos priemonės: anoniminių są-

skaitų uţdraudimas, atsiskaitymų grynaisiais apribojimas, pajamų deklaravimas“. 

Ministras: 

„Vystymo skyrius artimiausiu metu turi pateikti Teisingumo ministerijai konkre-

čius VRM pasiūlymus dėl bankų, dėl ekonominių nusikaltimų“. 

J.Vasiliauskas (Tardymo departamento direktorius): 

 

Antonovą Zenoną-Vidmantą, gim.1939 m. (prisistatydavo Šiaulių mafijos tėvu), 

1973 m. Aukščiausiojo teismo buvo nuteistas pagal LR (??? – aut.) BK 95 str. 14 m. lais-

vės atėmimo; Milių Ernestą, gim.1970 m.; Kocių Algirdą, gim.1960 m.; Mendelį Donatą, 

gim.1974 m.; Mendelį Agnių, gim.1976 m.; Ščetininą Michailą, gim.1961 m., 1976 m. 

Aukščiausiojo teismo buvo nuteistas pagal LR BK 118 str. 9 m. laisvės atėmimo, niekur 

nedirbančius, kurie Šiaulių mieste ir rajone, Birţų, Akmenės, Kupiškio, Pasvalio, Pakruojo, 

Radviliškio, Rokiškio rajonuose siūlydavo įvairias paslaugas, prievartaudavo pinigus. Tar-

dymo eigoje nustatyta turto prievartavimo faktai: Šiaulių mieste – 4, Šiaulių rajone – 9, 

Akmenės – 1, Pakruojo – 2, Radviliškio – 2, Rokiškio – 2, Birţų – 6, Kupiškio – 3. 

Antonovo grupuotės nariai yra įtariami organizavę Šiaulių restorane, pil. 

S.Ţukauskienės gyvenamojo namo, Birţų pieno akcinės bendrovės direktoriaus A.Songailos 

gyvenamojo namo, parduotuvės „Svajonė“ ir šios akcinės bendrovės pieno-ledų cecho 

sprogdinimus. 

Ryšium su tuo, kad sprogdinimų organizatoriai yra sulaikyti, jų atţvilgiu atlieka-

mas parengtinis tardymas, tikslinga tolimesnę sprogimų tyrimo Šiaulių mieste kontrolę pa-

vesti Respublikos Generalinei prokuratūrai ir Vidaus reikalų ministerijai.“27 

Kriminogeninei situacijai ir teisėtumo būklei pačioje vidaus reikalų sistemoje įver-

tinti buvo skirtas 1993 m. liepos 20 d. Vidaus reikalų ministerijos kolegijos posėdis (proto-

kolas Nr.6 KM, arch.Nr.64 l.110-119). Šio posėdţio protokolą verta pateikti išsamiau: 

„Darbotvarkė: 1. Nusikaltimų atskleidimo bei tyrimo būklė pagal I pusmečio rezul-

tatus. 2. Apie teisėtumo būklę vidaus reikalų sistemoje. 

Kolegijos svečiai: Prezidento patarėjas saugumo klausimais A.Sadeckas (1993 m. 

lapkričio 30 d. A.Sadeckas, Lietuvos Respublikos prezidento patarėjas nacionalinio saugu-

mo klausimais, kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija grupės narys 

A.Brazausko nurodymu buvo atleistas iš uţimamų pareigų,– aut.); Seimo pirmininko pava-

                                                           

 27 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 67. 
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Dvi ankstesnės kriminalinės policijos reorganizacijos esminio persilauţimo kovoje 

su nusikalstamumu nedavė. Nusikaltimų tyrimas, kaip taisyklė, vyksta nuo nusikaltimo fak-

to, tai yra grynai gynybinė taktika kovoje su nusikalstamumu. Dėl objektyvių prieţasčių 

visus praėjusius metus centriniame aparate praktiškai neturėjome kovos su organizuotu nu-

sikalstamumu tarnybos. 

Kadangi kriminogeninė situacija šalyje pasiekė kritinę ribą, buvusios struktūros ne-

sugebėjo efektyviai organizuoti kovą su nusikalstamumu, nebuvo išskirtos prioritetinės dar-

bo kryptys, policijos ir vidaus tarnybų įstaigų veikloje buvo jaučiamas pasimetimas, blaš-

kymasis,– reorganizacija buvo neišvengiama. 

(…) Metų pradţioje kriminalinė policija buvo sustiprinta kiekybiškai, padidinus 

trečdaliu kitų policijos rūšių sąskaita, dėl ko kriminalinės policijos pareigūnų skaičius išau-

go iki 2500. Kaip prioritetinė veiklos kryptis buvo išskirta kova su organizuotu nusikalsta-

mumu. 

Vasario 20 d. VRM įsakymu Nr.02 kriminalinė policija buvo reorganizuota. PD 

struktūroje įsteigti nauji KP padaliniai: Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių proce-

sų tyrimo; Ypatingų nusikaltimų tyrimo; Kriminalinės paieškos; Ekonominių nusikaltimų 

tyrimo; Operatyvinės tarnybos valdybos; Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras; Specialio-

sios paskirties greitojo reagavimo rinktinė „Aras“. Analogiškos struktūros baigiamos for-

muoti 7-uose šalies miestuose. 

Sunkiai vyksta naujų struktūrų komplektavimas. Veikiančios prioritetine kryptimi 

Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyri-

mo tarnybos sukomplektuotos tik 51 proc. 

Siekiant stabilizuoti kriminalinės policijos kadrus vadovybė (…) organizavo nuola-

tinius kvalifikacinių kategorijų suteikimo egzaminus, kriminalinės policijos pareigūnai gavo 

priedus prie pareiginių atlyginimų. 

Sudaryta neatidėliotinų priemonių organizuoto nusikalstamumo kontrolei stiprinti 

programa, kurioje numatytos specialios priemonės operatyvinės veiklos, materialinio aprū-

pinimo, socialinių garantijų, teisinio aprūpinimo srityse. Vyriausybės potvarkiu skirtos pa-

pildomos lėšos Organizuoto nusikalstamumo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo tarnyboms 

finansuoti. 

 

„Pagrindinė yra kadrų problemą, ypač Vilniuje ir Klaipėdoje. Kita problema – bu-

dėtojų dalių darbas. Budėtojų dalyse turi dirbti pareigūnai ne maţesnės kvalifikacijos kaip 

tardytojai. Sumaţėjo sumarinio proceso taikymas“. 

J.Blaţevičius (Pataisos reikalų departamento direktorius): 

„Priimtas Prevencinio sulaikymo įstatymas, tačiau iki galo nesumodeliuotas jo 

vykdymas. Nebus kur patalpinti sulaikytųjų (…) Būtina koreguoti Pataisos reikalų kodek-

są“. 

Kolegijoje buvo konstatuota, jog per pastaruosius 5 metus nusikalstamumas Lietu-

voje išaugo 2,7 karto, ši tendencija vis dar išlieka. Pagrindiniame PD generalinio komisaro 

P.Liuberto pranešime teigiama: „Situacija Lietuvoje tampa sunkiai valdoma, nusikalstamu-

mas tampa dominuojančia grėsme nacionaliniam saugumui“. Nors visi susirinkusieji pritarė, 

kad kriminogeninė padėtis priklauso ne vien nuo policijos pastangų, kritiškiausiai buvo ap-

tariama, kaip savo veiklą pertvarko vidaus reikalų įstaigos, pirmiausia – kriminalinė polici-

ja. P.Liubertas konstatavo, jog policijos veikla neatitinka visuomenės reikalavimų. 

Kolegijoje dalyvavęs generalinis prokuroras A.Paulauskas pareiškė: „Atėjo tas 

momentas, kai reikia ne kovoti, o naikinti tas organizuotų nusikaltėlių grupes (…) Kai buvo 

priimtas Operatyvinės veiklos įstatymas, maniau, jog pasipils griūtis prašymų sankcionuoti 

ten numatytas priemones ir būdus, bet greit teko nusivilti – policija lėtai išsijudina“. 

Kolegijos metu VRM vadovai su 7 šalies didmiesčių bei pačioje VRM sudarytų 

nuolatinių tardymo operatyvinių grupių atstovais aptarė, kaip bus taikomos Prevencinio 

sulaikymo įstatymo nuostatos, kitus neatidėliotinus uţdavinius. 

Šios VRM kolegijos nagrinėjamais klausimais buvo pateiktos atitinkamos paţy-

mos. 

Pirmoje paţymoje, be P.Liuberto paminėtų problemų, teigiama, jog „vidaus reikalų 

sistemos pareigūnų darbas susijęs su padidinta psichologine įtampa bei nuolatine rizika. 

Vien 1992 m. atlikdami tarnybines pareigas ţuvo 12 policijos ir vidaus tarnybos pareigūnų, 

per 1993 m. 1-ąjį pusmetį nukentėjo 11 pareigūnų. Vykdydamas pareigas ţuvo Šiaulių rajo-

no Kuršėnų nuovados vyresnysis policininkas-kinologas A.Mališauskas. 

Ţymiai komplikavosi kriminogeninė situacija ekonomikoje, ekonominiai nusikal-

timai, susiję su kriminalu, tampa vis labiau organizuotais, įgauna tarptautinį mastą… 
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Dvi ankstesnės kriminalinės policijos reorganizacijos esminio persilauţimo kovoje 

su nusikalstamumu nedavė. Nusikaltimų tyrimas, kaip taisyklė, vyksta nuo nusikaltimo fak-

to, tai yra grynai gynybinė taktika kovoje su nusikalstamumu. Dėl objektyvių prieţasčių 

visus praėjusius metus centriniame aparate praktiškai neturėjome kovos su organizuotu nu-

sikalstamumu tarnybos. 

Kadangi kriminogeninė situacija šalyje pasiekė kritinę ribą, buvusios struktūros ne-

sugebėjo efektyviai organizuoti kovą su nusikalstamumu, nebuvo išskirtos prioritetinės dar-

bo kryptys, policijos ir vidaus tarnybų įstaigų veikloje buvo jaučiamas pasimetimas, blaš-
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(…) Metų pradţioje kriminalinė policija buvo sustiprinta kiekybiškai, padidinus 
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Kolegijoje buvo konstatuota, jog per pastaruosius 5 metus nusikalstamumas Lietu-
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nuolatinių tardymo operatyvinių grupių atstovais aptarė, kaip bus taikomos Prevencinio 

sulaikymo įstatymo nuostatos, kitus neatidėliotinus uţdavinius. 

Šios VRM kolegijos nagrinėjamais klausimais buvo pateiktos atitinkamos paţy-

mos. 

Pirmoje paţymoje, be P.Liuberto paminėtų problemų, teigiama, jog „vidaus reikalų 

sistemos pareigūnų darbas susijęs su padidinta psichologine įtampa bei nuolatine rizika. 

Vien 1992 m. atlikdami tarnybines pareigas ţuvo 12 policijos ir vidaus tarnybos pareigūnų, 

per 1993 m. 1-ąjį pusmetį nukentėjo 11 pareigūnų. Vykdydamas pareigas ţuvo Šiaulių rajo-

no Kuršėnų nuovados vyresnysis policininkas-kinologas A.Mališauskas. 

Ţymiai komplikavosi kriminogeninė situacija ekonomikoje, ekonominiai nusikal-

timai, susiję su kriminalu, tampa vis labiau organizuotais, įgauna tarptautinį mastą… 
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nepatenkinamą teisėtumo paţeidimų bei autoavarijų apskaitą ir nesavalaikį ataskaitų patei-

kimą VRM. 

VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcija (G.Jatkevičius) įpareigota 

kartu su išvardytų tarnybų vadovais išanalizuoti teisėtumo būklę įstaigose bei padaliniuose, 

imtis neatidėliotinų priemonių jai pagerinti ir t.t. 

 

Dar prieš minėtą VRM kolegiją, 1993 m. liepos 16 d., vidaus reikalų ministras 

R.Vaitekūnas pasirašė paţymą Nr.12/210 „Dėl teisinių ir organizacinių priemonių ekono-

minio nusikalstamumo kontrolei stiprinti“: 

„ (…) Priemonės, kurių imasi teisėsaugos institucijos ekonominiam nusikalstamu-

mui kontroliuoti, dėl visos eilės prieţasčių nėra pakankamai efektyvios ir neduoda gerų re-

zultatų (…) 

Jau susidarė galingos finansinės-ekonominės grupuotės, praturtėjusios iš nusikals-

tamos ir legalios ekonominės veiklos, turinčios savo tarnyboje, didelių atlyginimų uţ pa-

slaugas dėka, kvalifikuotus ir patyrusius finansininkus-buhalterius, teisininkus (advokatų ir 

buvusių KGB bei VRM KSNG ir kitų struktūrų, taip pat ir operatyvinių tarnybų, darbuoto-

jų), „savo ţmones“ valstybinėse valdţios ir valdymo institucijose, masinės informacijos 

priemonėse ir kitur. 

Šios grupuotės nuolat turtėja. Jų grobis, ekspertų nuomone, skaičiuojamas šimtais 

milijonų, o nuostoliai šaliai – milijardais. Pastaruoju metu šių grupuočių lyderiai organizuo-

ja įvairias asociacijas, aljansus ir iš esmės ruošiasi artimiausioje ateityje tiesiogiai ir asme-

niškai dalyvauti formuojant valstybės vidaus ir uţsienio politiką jiems naudinga kryptimi. 

Jos neteisėtai kaupia ir koncentruoja kapitalą pasinaudodamos ekonominės-finansinės bei 

privatizavimo veiklos įstatyminiais reglamentacijos trūkumais, o neretai ir visišku jos nebu-

vimu. 

Pavyzdţiui, padaryti BK 87 str. pakeitimai dėl baudţiamosios atsakomybės uţ va-

liutos operacijų taisyklių paţeidimus šiuo metu yra niekiniai, kadangi Bankas neparuošė 

valiutos operacijų taisyklių. Nenustatyta pinigų, pelno pervedimo tvarka, dėl ko Lietuvoje, 

ypač per komercinius bankus, vykdomos milijoninės, o galbūt ir milijardinės nešvarių pini-

gų „plovimo“ operacijos, fiktyvūs pervedimai. Uţ kyšius išduodami kreditai, nedeklaruo-

 

Ne viskas padaryta reorganizuojant kriminalinę policiją. KP vadovybė nepakan-

kamai dėmesio skyrė naujų struktūrų veiklos nuostatams rengti, todėl praktiniai darbuotojai 

vietose, ypač Organizuoto nusikalstamumo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo tarnybų, neţi-

no savo funkcijų ir veiklos sričių. Čia ţymiai daugiau buvo laukta iš Organizuoto nusikals-

tamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos. 

Antra prioritetinė kryptys – aktyvių policinių priemonių taikymas kovoje su nusi-

kalstamumu, todėl LR Generalinė prokuratūra ir Vidaus reikalų ministerija parengė ir ba-

landţio mėnesį pasirašė pavyzdinių policinių priemonių planą, kurio tikslas – neutralizuoti 

nusikaltėlių veiklą sulaikant įtariamuosius, paieškomus asmenis, paimant nusikaltimų pada-

rymo įrankius, nusikalstamu būdu įgytą turtą. 

1993 m. balandţio 5-18 dienomis šalies mastu buvo atliktas policinio pobūdţio 

priemonių kompleksas. (…) 

Deja, patikrinus keletą policijos komisariatų nustatyta, kad numatytos priemonės 

organizuojamos nepatenkinamai, kai kuriais atvejais atmestinai, paviršutiniškai. PK vadovai 

(…) nusišalino nuo tiesioginio vadovavimo, neturi ir nesudaro konkrečių priemonių pla-

nų…“ 

Be aukščiau išvardytų prioritetinių veiklos krypčių, dėmesys buvo atkreiptas į to-

kias problemines sritis, kaip teisinių normų tobulinimas, kriminalinės policijos kadrai, ope-

ratyvinis darbas, sąveika su kitomis tarnybomis, analitinis-informacinis darbas. 

Svarstydama antrąjį klausimą VRM kolegija paţymėjo (1993.07.20 sprendimas 

Nr.6 KM/2), kad vidaus reikalų sistemos įstaigose ir padaliniuose ţymiai padaugėjo teisė-

tumo paţeidimų. Per pirmąjį 1993 m. pusmetį 37 vidaus reikalų sistemos pareigūnai pa-

traukti baudţiamojon atsakomybėn, padaryti 146 kiti teisėtumo paţeidimai. Daugiausia nu-

sikaltimų padarė savivaldybių ir apsaugos policijos pareigūnai, o kitų teisėtumo paţeidimų 

– Pataisos reikalų departamento įstaigų pareigūnai. Baudţiamojon atsakomybėn patraukti 

net 6 Šiaulių m. PK pareigūnai. 

Kolegija nusprendė nurodyti PD Savivaldybių policijos valdybai (Č.Blaţys), Ap-

saugos policijos valdybai (J.Juodis), Pataisos reikalų departamentui (J.Blaţevičius) į nepa-

tenkinamą teisėtumo būklę pavaldţių tarnybų įstaigose ir padaliniuose; Kauno m. VPK, 

Klaipėdos m. VPK, Lazdijų, Rokiškio, Tauragės, Trakų PK vadovams atkreipti dėmesį į 
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nepatenkinamą teisėtumo paţeidimų bei autoavarijų apskaitą ir nesavalaikį ataskaitų patei-

kimą VRM. 

VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcija (G.Jatkevičius) įpareigota 

kartu su išvardytų tarnybų vadovais išanalizuoti teisėtumo būklę įstaigose bei padaliniuose, 

imtis neatidėliotinų priemonių jai pagerinti ir t.t. 

 

Dar prieš minėtą VRM kolegiją, 1993 m. liepos 16 d., vidaus reikalų ministras 

R.Vaitekūnas pasirašė paţymą Nr.12/210 „Dėl teisinių ir organizacinių priemonių ekono-

minio nusikalstamumo kontrolei stiprinti“: 

„ (…) Priemonės, kurių imasi teisėsaugos institucijos ekonominiam nusikalstamu-

mui kontroliuoti, dėl visos eilės prieţasčių nėra pakankamai efektyvios ir neduoda gerų re-

zultatų (…) 

Jau susidarė galingos finansinės-ekonominės grupuotės, praturtėjusios iš nusikals-

tamos ir legalios ekonominės veiklos, turinčios savo tarnyboje, didelių atlyginimų uţ pa-

slaugas dėka, kvalifikuotus ir patyrusius finansininkus-buhalterius, teisininkus (advokatų ir 

buvusių KGB bei VRM KSNG ir kitų struktūrų, taip pat ir operatyvinių tarnybų, darbuoto-

jų), „savo ţmones“ valstybinėse valdţios ir valdymo institucijose, masinės informacijos 

priemonėse ir kitur. 

Šios grupuotės nuolat turtėja. Jų grobis, ekspertų nuomone, skaičiuojamas šimtais 

milijonų, o nuostoliai šaliai – milijardais. Pastaruoju metu šių grupuočių lyderiai organizuo-
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niškai dalyvauti formuojant valstybės vidaus ir uţsienio politiką jiems naudinga kryptimi. 

Jos neteisėtai kaupia ir koncentruoja kapitalą pasinaudodamos ekonominės-finansinės bei 

privatizavimo veiklos įstatyminiais reglamentacijos trūkumais, o neretai ir visišku jos nebu-

vimu. 

Pavyzdţiui, padaryti BK 87 str. pakeitimai dėl baudţiamosios atsakomybės uţ va-

liutos operacijų taisyklių paţeidimus šiuo metu yra niekiniai, kadangi Bankas neparuošė 

valiutos operacijų taisyklių. Nenustatyta pinigų, pelno pervedimo tvarka, dėl ko Lietuvoje, 

ypač per komercinius bankus, vykdomos milijoninės, o galbūt ir milijardinės nešvarių pini-

gų „plovimo“ operacijos, fiktyvūs pervedimai. Uţ kyšius išduodami kreditai, nedeklaruo-

 

Ne viskas padaryta reorganizuojant kriminalinę policiją. KP vadovybė nepakan-

kamai dėmesio skyrė naujų struktūrų veiklos nuostatams rengti, todėl praktiniai darbuotojai 
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tamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos. 

Antra prioritetinė kryptys – aktyvių policinių priemonių taikymas kovoje su nusi-
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nusikaltėlių veiklą sulaikant įtariamuosius, paieškomus asmenis, paimant nusikaltimų pada-

rymo įrankius, nusikalstamu būdu įgytą turtą. 

1993 m. balandţio 5-18 dienomis šalies mastu buvo atliktas policinio pobūdţio 

priemonių kompleksas. (…) 

Deja, patikrinus keletą policijos komisariatų nustatyta, kad numatytos priemonės 

organizuojamos nepatenkinamai, kai kuriais atvejais atmestinai, paviršutiniškai. PK vadovai 

(…) nusišalino nuo tiesioginio vadovavimo, neturi ir nesudaro konkrečių priemonių pla-

nų…“ 

Be aukščiau išvardytų prioritetinių veiklos krypčių, dėmesys buvo atkreiptas į to-

kias problemines sritis, kaip teisinių normų tobulinimas, kriminalinės policijos kadrai, ope-

ratyvinis darbas, sąveika su kitomis tarnybomis, analitinis-informacinis darbas. 

Svarstydama antrąjį klausimą VRM kolegija paţymėjo (1993.07.20 sprendimas 

Nr.6 KM/2), kad vidaus reikalų sistemos įstaigose ir padaliniuose ţymiai padaugėjo teisė-

tumo paţeidimų. Per pirmąjį 1993 m. pusmetį 37 vidaus reikalų sistemos pareigūnai pa-

traukti baudţiamojon atsakomybėn, padaryti 146 kiti teisėtumo paţeidimai. Daugiausia nu-

sikaltimų padarė savivaldybių ir apsaugos policijos pareigūnai, o kitų teisėtumo paţeidimų 

– Pataisos reikalų departamento įstaigų pareigūnai. Baudţiamojon atsakomybėn patraukti 

net 6 Šiaulių m. PK pareigūnai. 

Kolegija nusprendė nurodyti PD Savivaldybių policijos valdybai (Č.Blaţys), Ap-

saugos policijos valdybai (J.Juodis), Pataisos reikalų departamentui (J.Blaţevičius) į nepa-
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Ketvirta. Vyriausybės aparate sukurti ekonominės kontrolės inspekciją valstybinio 

turto privatizacijai kontroliuoti. Stiprinti mokesčių inspekcijos kvalifikacinį potencialą. Pa-

spartinti Lietuvos Respublikos saugumo tarnybos atitinkamų struktūrų kūrimą ir formavi-

mą. 

Penkta. Būtina skubos tvarka paruošti ir priimti paketą įstatymų (baudţiamųjų, 

administracinių) bei kitų norminių aktų, iš esmės varţančių ekonominių nusikalstamų struk-

tūrų veiklos aktyvumą, ribojančių jų galimybes įtakoti socialinį-ekonominį ir politinį vals-

tybės gyvenimą. 

Šešta. Numatyti efektyvesnę baudţiamąją, finansinę-turtinę ir kitokią atsakomybę 

uţ komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos paţeidimus, o taip pat uţ pajamų ar kitų apmokes-

tinamų objektų slėpimą ir vertimąsi neteisėta komercine ir ūkine veikla. 

Septinta. Siekiant stiprinti kovą su korupcija, paspartinti valstybės tarnautojų sta-

tusą nustatančio įstatymo priėmimą, įvesti jų pajamų deklaravimą. 

Jau artimiausiu metu reikia įgyvendinti eilę teisinių ir organizacinių priemonių. 

Tam būtina: 

– Priimti įstatymus, įgalinančius kvalifikuoti pinigų, gautų nusikalstamu ke-

liu, „plovimą“ kaip kriminalinį nusikaltimą. 

– Prašyti Seimą papildyti Konstitucijos 23 straipsnį, numatant neteisėtai 

įgyto turto konfiskaciją. 

– Suteikti teisę teismams konfiskuoti „išplautą“ neteisėtai įgytą turtą ar gau-

tus pinigus. 

– Suteikti teisėsaugos įstaigoms galimybę tiriant nusikaltimus aiškintis as-

menų, įtariamų padarius nusikaltimus, pajamų šaltinius, reikalaujant, kad jie pateiktų įro-

dymus, jog pinigai gauti teisėtai ir t.t. 

– Numatyti, kad privatizuojant valstybinį turtą asmenys, jį įgyjantys, privalo 

pateikti deklaraciją apie pinigų „kilmę“… 

– Pareikalauti iš finansų įstaigų, pirmiausia bankų, kad jie fiksuotų ir pra-

neštų teisėsaugos įstaigoms apie stambius ir neįprastus sandorius, kurie neturi aiškaus eko-

nominio tikslo, ir liudijančius apie galimą kriminalinio kapitalo legalizaciją… 

 

jamos pajamos. Komerciniai bankai paskolų grąţinimo reikalą perdavė privačioms bankų 

saugos ir nusikalstamoms reketo struktūroms, kurios smurtu iš skolininkų „išmuša“ skolas 

ir procentus. Kone kasdien aidi sprogimai. Šalyje įsigali nusikalstamų grupuočių teroro at-

mosfera. 

Tenka pripaţinti, kad tokiam totaliniam nusikalstamumo presingui visuomenė, 

valstybinės valdţios ir valdymo, o taip pat ir teisėsaugos įstaigos nebuvo tinkamai pasiruo-

šusios. Praktiškai nėra įstatyminės bazės aktyviai puolamajai kovai su totaline kriminaliza-

cija visose gyvenimo sferose. Tik numatyti kovos su ekonominiu nusikalstamumu metme-

nys, pradedant formuoti atitinkamas organizacines struktūras. Dar nepradėti ruošti tam dar-

bui kvalifikuoti kadrai. Tradiciniai prokuratūros, VRM ir policijos darbo metodai neduoda 

galimybės adekvačiai prognozuoti ir atitinkamai kontroliuoti pakenčiamame lygyje krimi-

nogeninius procesus ekonominio nusikalstamumo sferoje. 

VRM paruošė ekonominių nusikaltimų kontrolės programos metmenis, kurie buvo 

patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993.04.15 nutarimu Nr.255. Patikslindami ir 

papildydami anksčiau pateiktus savo pasiūlymus, mes manome, kad darbas šia linkme turė-

tų būti organizuotas taip: 

Pirma, turėtų būti sustiprinta teisėsaugos ir kontroliuojančių ekonominių, finansi-

nių ir kitų struktūrų veiklos koordinacija ir kontrolė Vyriausybės ir Prezidento lygmenyje. 

Tam reikalui galėtų būti sukurta iš minėtų struktūrų vadovų nuolat veikianti orga-

nizuoto ir ekonominio nusikalstamumo kontrolės nacionalinė teisėsaugos Taryba, kurios 

nutarimai būtų privalomi visoms teisėsaugos institucijoms, kitoms ministerijoms ir vieti-

niams valdymo organams. 

Antra. Būtina organizuoti Rytų Europos šalių pavyzdţiu ekonominę policiją, ka-

dangi šiuo metu veikianti policijos sistemoje ekonominių nusikaltimų tyrimo struktūra dėl 

ţinybinio savo veiklos siaurumo iš esmės pagerinti ekonominių nusikaltimų tyrimą nesuge-

bės. Iš esmės padidinti finansavimą, ekonominės policijos darbuotojų skaičių. 

Trečia. Išskirti biudţetinį finansavimą ekonominės policijos darbuotojų bei tardy-

tojų kvalifikaciniam ugdymui Policijos akademijoje ir Universiteto Ekonomikos fakultete. 

Suteikti ekonominės policijos darbuotojams galimybes staţuotis uţsienyje. 
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Ketvirta. Vyriausybės aparate sukurti ekonominės kontrolės inspekciją valstybinio 
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išeina net į menkiau apmokamą darbą. Mes negalim pakeisti policijos, aš orientuoju proku-

rorus į teisinį procesinį vadovavimą baudţiamajam persekiojimui“. 

R.Vaitekūnas kalbėjo apie didţiulę psichologinę įtampą, uţgriuvusią vidaus reikalų 

sistemos pareigūnus. Anot jo, tokią įtampą didina nuolatinė kritika pareigūnų atţvilgiu, esą 

viskas blogai, nieko nedaroma. Tuo metu, paţymėjo ministras, teisėsaugos institucijos tik 

maţa dalimi kaltos dėl nusikalstamumo augimo, nes nusikalstamumo lygmenį visuomenėje 

labiausiai lemia ekonominiai ir socialiniai veiksniai. Ministras informavo apie vidaus reika-

lų įstaigų darbuotojų apklausos rezultatus: net 89 proc. darbuotojų nepatenkinti savo darbu 

dėl maţo uţmokesčio, 51,5 proc. – dėl nepakankamų socialinių garantijų, tačiau beveik 

niekas nesiskundė darbo sąlygomis ir pobūdţiu. R.Vaitekūnas atvirai pripaţino tam tikrą 

netvarką pačioje sistemoje: vis daugiau policijos pareigūnų įsivelia į nusikaltimus, girtauja 

ir pan. Ministras nuogąstavo dėl Vyriausybės nutarimo dėl asmens ir turto saugos tarnybų, 

kuris turėjo įsigalioti nuo 1993 m. rusėjo 15 d., esą kaip reikės sulaikyti patyrusius ţmones, 

kurie nueis paskui didesnį atlyginimą, geresnes sąlygas. Juk net 1 500 sistemos darbuotojų 

jau turi teisę išeiti į pensiją. Jei išeitų dauguma jų iš karto, sistema, pati valstybė neturėtų 

kuo juos pakeisti. 

P.Liubertas taip pat teigė, kad kovos su nusikalstamumu rezultatai tiesiogiai pri-

klauso nuo finansavimo lygio, nes administracinėmis priemonėmis ekonominių ir socialinių 

santykių nepakeisi. P.Liuberto nuomone, Seime svarstomas prieštaringų komentarų sulau-

kęs Prevencinio sulaikymo įstatymo projektas – tokia pat administravimo priemonė, kuri 

nėra panacėja ir gali suvaidinti tam tikrą teigiamą vaidmenį tik kitų priemonių, pirmiausia 

socialinių ir finansinių, komplekse. Pavyzdţiui, ką gali padaryti policija, jei pati valstybė 

leidţia nusikalstamos ekonominės bendrijos nariams aktyviai dalyvauti privatizacijos pro-

cese, tam tikrų ekonomikos sferų (pavyzdţiui, alkoholinių gėrimų) pasidalijime. Viena ran-

ka dalijami leidimai, o kita tuo pačiu metu grūmojama policijai. P.Liubertas išsakė mintį, 

jog būtų tikslinga tų bendrijų atţvilgiu, kurios negali įrodyti savo pajamų legalumo, panai-

kinti abejotinus privatizavimo rezultatus… 

Taip pat 1993 m. liepos 26 d. įvyko Generalinės prokuratūros kolegijos posėdis. 

Savo pranešime generalinis prokuroras A.Paulauskas daug dėmesio skyrė organizuoto nusi-

kalstamumo problemoms. Anot jo, Lietuvoje tuomet veikė apie 100 nusikalstamų grupuo-

 

– Uţdrausti bankams atidaryti anonimines sąskaitas, įpareigoti juos imtis 

priemonių informacijai apie asmenų, kurių vardu atidaroma sąskaita ar sudaromas sandoris, 

autentiškumui nustatyti…“28 

Paţymoje yra dar keliolika svarbių pasiūlymų ekonominio nusikalstamumo kontro-

lei stiprinti, tarptautiniam bendradarbiavimui kovos su kriminalinių pinigų „plovimu“ sfero-

je plėtoti, pavyzdţiui, prisijungti prie Europos 1990 m. konvencijos dėl pinigų, gautų nusi-

kalstamu keliu, „plovimo“ išaiškinimo ir paėmimo, keistis informacija su uţsienio bankais 

ir teisėsaugos institucijomis apie įtartinus sandorius ir tarptautinius valiutinius sandorius, 

viršijančius Lietuvos banko nustatytą sumą ir t.t. 

 

1993 m. liepos 1 d. buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos tardymo įkūrimo 30 metų 

jubiliejus. 

Tą dieną trims geriausiems šalies tardytojams: Tardymo skyriaus prie Klaipėdos 

m. VPK viršininkui Edvardui Staponkui, VRM Tardymo departamento skyriaus viršinin-

ko pavaduotojui Vladimirui Tiurinui ir Tardymo valdybos prie Vilniaus m. VPK viršinin-

kui Juozui Kandzeţauskui buvo suteiktas pulkininko laipsnis, nemaţai tardytojų įvertinti 

kitais apdovanojimais. 

 

1993 m. liepos vidury Lietuvos ţurnalistų sąjungoje įvyko spaudos konferencija, 

kurioje dalyvavo LR generalinis prokuroras Artūras Paulauskas, vidaus reikalų ministras 

Romasis Vaitekūnas, PD generalinis komisaras Petras Liubertas. 

Kalbėdamas apie prokuratūros veiklą, A.Paulauskas ne tik guodėsi prasta materia-

line padėtimi (trūksta autotransporto, lėšų komandiruotėms ir t.t.), bet ir tvirtino, jog pir-

miausia būtina keisti pačių prokurorų psichologiją, t.y. atsisakyti ankstesnių prieţiūros 

funkcijų, o visas jėgas skirti baudţiamajam persekiojimui. Anot generalinio prokuroro, rei-

kia įstatymo, kuris aiškiai apibrėţtų prokuroro statusą ir funkcijas, nes kol kas „bandoma 

konstruoti teisinė reforma sukuria nestabilumą, kai kurie prokuratūros darbuotojai dėl to 

                                                           

28 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-02, N-29, 1 tomas. 
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išeina net į menkiau apmokamą darbą. Mes negalim pakeisti policijos, aš orientuoju proku-

rorus į teisinį procesinį vadovavimą baudţiamajam persekiojimui“. 

R.Vaitekūnas kalbėjo apie didţiulę psichologinę įtampą, uţgriuvusią vidaus reikalų 

sistemos pareigūnus. Anot jo, tokią įtampą didina nuolatinė kritika pareigūnų atţvilgiu, esą 

viskas blogai, nieko nedaroma. Tuo metu, paţymėjo ministras, teisėsaugos institucijos tik 

maţa dalimi kaltos dėl nusikalstamumo augimo, nes nusikalstamumo lygmenį visuomenėje 
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line padėtimi (trūksta autotransporto, lėšų komandiruotėms ir t.t.), bet ir tvirtino, jog pir-
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funkcijų, o visas jėgas skirti baudţiamajam persekiojimui. Anot generalinio prokuroro, rei-

kia įstatymo, kuris aiškiai apibrėţtų prokuroro statusą ir funkcijas, nes kol kas „bandoma 
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28 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-02, N-29, 1 tomas. 
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ma, kodėl privatizacijoje buvo leista dalyvauti visiems, kas tik norėjo, pageidavo, nepaisant 

to, iš kur tie ţmonės ir kaip susiţėrė milijardus“.29 

Tiesa, kai kas vis dar bandė matyti šią situaciją pro roţinius akinius. Pokalbyje su 

ţurnaliste R.Grinevičiūte vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vytautas Skapcevičius, 

beje, „kovos su mafija“ įstatymo projekto bendraautorius, buvo pareiškęs: 

„Apie mafiją Lietuvoje kalbėti nėra teisinio pagrindo, nes niekas, ne tik mes, nesame 

radę mafinės struktūros, įrodę, kad nusikalstamos organizacijos susijusios su politinėmis 

struktūromis ir jomis naudojasi“30. 

Belieka tik nusistebėti, uţ ką tuomet dar 1992 metais buvo pliekiamas vidaus rei-

kalų ministras P.Valiukas, taip pat nepastebėjęs šalyje „klasikinės“ mafijos egzistavimo 

ţenklų?.. 

 

Ţinoma, taip mąstė ne visi. 1993-ųjų vasarą Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 

du ypač svarbius įstatymus, suvaidinusius lemiamą vaidmenį kovoje su organizuotu nusi-

kalstamumu, leidusius valstybei po truputį perimti iniciatyvą ir nebeišleisti jos iš savo ran-

kų. Štai šiedu dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos Seimas 

                      Protokolas Nr.55(116) 

                      1993 m. birţelio 10 d. 

 Nutarta: 

Priimti Lietuvos  Respublikos  įstatymą  „Dėl   Lietuvos Respublikos baudţiamo-

jo  proceso, Baudţiamojo  ir Administracinės teisės paţeidimų  kodeksų pakeitimo  ir papil-

dymo“. Balsavo: uţ - 67, prieš nebuvo, susilaikė 8.“ 

 

   „Lietuvos Respublikos Seimas 

                                                           

 29  “Respublika” 1993.07.13, Nr.132, „Kas uţdės apynasrį privatizacijos gangste-
riams?“ 
 30 „Respublika“ 1993.06.08 Nr.108, „Kova su mafija: spąstai nepagaunamajam 
aštuonkojui“.   

 

čių, padalijusių visą šalį. Teritorines nusikaltėlių „pretenzijas“ lydi kruvini gaujų karai, kaip 

antai Klaipėdoje, Marijampolėje. Nusikalstamu būdu įgyti pinigai plaunami privatizuojant 

stambius objektus, Lietuvoje jau veikia klasikinio pavyzdţio mafija. Geriausiai tai įrodo 

trukdymai priimti Seime įstatymus, nukreiptus prieš organizuotą nusikalstamumą. Nei poli-

cija, nei prokuratūra nepajėgios uţkirsti kelią informacijos nutekėjimui. 

A.Paulauskas taip pat siūlė policijai ir prokuratūrai liautis skirstyti darbus į „savo“ 

ir „ne savo“. Prokuroras, anot jo, turi būti atsakingas uţ bendrą teisėtvarkos būklę savo 

mieste ar rajone. Tačiau, pasirodo, nė vienas (!) prokuroras neţino Operatyvinės veiklos 

įstatymo ir nekontroliuoja, kaip jo laikomasi. „Vardinius“ priekaištus išgirdo daugelis šalies 

miestų ir rajonų prokurorų, pirmiausia Šiaulių, Alytaus, Lazdijų, Plungės, Ignalinos… 

 

Kaip jau ne kartą minėjome, 1993 metus visiškai pagrįstai galima laikyti rimtos, 

bekompromisės kovos su organizuotu nusikalstamumu pradţia. Pradţia, kuri anaiptol nebu-

vo lengva šalies teisėsaugai: netobula teisinė bazė, atitinkamų teisinių priemonių nebuvi-

mas, lėšų, technikos, profesionalių darbuotojų stoka lėmė tam tikrą valstybės atsilikimą nuo 

nusikalstamo pasaulio. Neskaidrus, praktiškai nekontroliuojamas pirminis privatizavimo 

etapas, kurio metu atvirai buvo „plaunami“ nusikalstamu būdu suręsti kapitalai, konkurentų 

pašalinimas, verslininkų, liudytojų įbauginimas, grasinimai susidoroti su teisėsaugos parei-

gūnai, įţūlūs išpuoliai prieš juos, nepridengtas įtakos sferų padalijimas – tai tik keli bendri 

organizuoto nusikalstamumo bruoţai. Tokia padėtis vertė valstybės vadovus ieškoti veiks-

mingų būdų organizuotoms gaujoms sutramdyti, nes daugeliui buvo aišku, kad pralaimėji-

mai šioje ţūtbūtinėje kovoje kėlė pavojų pačiam Lietuvos valstybingumui. 

Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas tuomet taikliai pa-

stebėjo: 

„Prieš porą metų viso to (nusikalstamumo lygio,– aut.) tikrai dar nebuvo. Nebuvo ir 

kriminalinių, gerai organizuotų grupuočių. Mat tuomet dar tik prasidėjo privatizacijos pro-

cesas. O tai, kas įvyko vėliau chaotiško ir nekontroliuojamo privatizavimo metu – ir pagim-

dė ekonominius-kriminalinius gigantus, keliančius pavojų ir pačiai valstybei. Nesupranta-
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ma, kodėl privatizacijoje buvo leista dalyvauti visiems, kas tik norėjo, pageidavo, nepaisant 

to, iš kur tie ţmonės ir kaip susiţėrė milijardus“.29 

Tiesa, kai kas vis dar bandė matyti šią situaciją pro roţinius akinius. Pokalbyje su 

ţurnaliste R.Grinevičiūte vidaus reikalų ministro pavaduotojas Vytautas Skapcevičius, 

beje, „kovos su mafija“ įstatymo projekto bendraautorius, buvo pareiškęs: 

„Apie mafiją Lietuvoje kalbėti nėra teisinio pagrindo, nes niekas, ne tik mes, nesame 

radę mafinės struktūros, įrodę, kad nusikalstamos organizacijos susijusios su politinėmis 

struktūromis ir jomis naudojasi“30. 

Belieka tik nusistebėti, uţ ką tuomet dar 1992 metais buvo pliekiamas vidaus rei-

kalų ministras P.Valiukas, taip pat nepastebėjęs šalyje „klasikinės“ mafijos egzistavimo 

ţenklų?.. 

 

Ţinoma, taip mąstė ne visi. 1993-ųjų vasarą Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 

du ypač svarbius įstatymus, suvaidinusius lemiamą vaidmenį kovoje su organizuotu nusi-

kalstamumu, leidusius valstybei po truputį perimti iniciatyvą ir nebeišleisti jos iš savo ran-

kų. Štai šiedu dokumentai: 

 Lietuvos Respublikos Seimas 

                      Protokolas Nr.55(116) 

                      1993 m. birţelio 10 d. 

 Nutarta: 

Priimti Lietuvos  Respublikos  įstatymą  „Dėl   Lietuvos Respublikos baudţiamo-

jo  proceso, Baudţiamojo  ir Administracinės teisės paţeidimų  kodeksų pakeitimo  ir papil-

dymo“. Balsavo: uţ - 67, prieš nebuvo, susilaikė 8.“ 

 

   „Lietuvos Respublikos Seimas 

                                                           

 29  “Respublika” 1993.07.13, Nr.132, „Kas uţdės apynasrį privatizacijos gangste-
riams?“ 
 30 „Respublika“ 1993.06.08 Nr.108, „Kova su mafija: spąstai nepagaunamajam 
aštuonkojui“.   

 

čių, padalijusių visą šalį. Teritorines nusikaltėlių „pretenzijas“ lydi kruvini gaujų karai, kaip 

antai Klaipėdoje, Marijampolėje. Nusikalstamu būdu įgyti pinigai plaunami privatizuojant 

stambius objektus, Lietuvoje jau veikia klasikinio pavyzdţio mafija. Geriausiai tai įrodo 

trukdymai priimti Seime įstatymus, nukreiptus prieš organizuotą nusikalstamumą. Nei poli-

cija, nei prokuratūra nepajėgios uţkirsti kelią informacijos nutekėjimui. 

A.Paulauskas taip pat siūlė policijai ir prokuratūrai liautis skirstyti darbus į „savo“ 

ir „ne savo“. Prokuroras, anot jo, turi būti atsakingas uţ bendrą teisėtvarkos būklę savo 

mieste ar rajone. Tačiau, pasirodo, nė vienas (!) prokuroras neţino Operatyvinės veiklos 

įstatymo ir nekontroliuoja, kaip jo laikomasi. „Vardinius“ priekaištus išgirdo daugelis šalies 

miestų ir rajonų prokurorų, pirmiausia Šiaulių, Alytaus, Lazdijų, Plungės, Ignalinos… 

 

Kaip jau ne kartą minėjome, 1993 metus visiškai pagrįstai galima laikyti rimtos, 

bekompromisės kovos su organizuotu nusikalstamumu pradţia. Pradţia, kuri anaiptol nebu-

vo lengva šalies teisėsaugai: netobula teisinė bazė, atitinkamų teisinių priemonių nebuvi-

mas, lėšų, technikos, profesionalių darbuotojų stoka lėmė tam tikrą valstybės atsilikimą nuo 

nusikalstamo pasaulio. Neskaidrus, praktiškai nekontroliuojamas pirminis privatizavimo 

etapas, kurio metu atvirai buvo „plaunami“ nusikalstamu būdu suręsti kapitalai, konkurentų 

pašalinimas, verslininkų, liudytojų įbauginimas, grasinimai susidoroti su teisėsaugos parei-

gūnai, įţūlūs išpuoliai prieš juos, nepridengtas įtakos sferų padalijimas – tai tik keli bendri 

organizuoto nusikalstamumo bruoţai. Tokia padėtis vertė valstybės vadovus ieškoti veiks-

mingų būdų organizuotoms gaujoms sutramdyti, nes daugeliui buvo aišku, kad pralaimėji-

mai šioje ţūtbūtinėje kovoje kėlė pavojų pačiam Lietuvos valstybingumui. 

Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas tuomet taikliai pa-

stebėjo: 

„Prieš porą metų viso to (nusikalstamumo lygio,– aut.) tikrai dar nebuvo. Nebuvo ir 

kriminalinių, gerai organizuotų grupuočių. Mat tuomet dar tik prasidėjo privatizacijos pro-

cesas. O tai, kas įvyko vėliau chaotiško ir nekontroliuojamo privatizavimo metu – ir pagim-

dė ekonominius-kriminalinius gigantus, keliančius pavojų ir pačiai valstybei. Nesupranta-



74

 

Su prokuroro sankcija asmuo gali būti sulaikomas iki dviejų mėnesių. Tikslią su-

laikymo trukmę nustato sankciją duodantis prokuroras. Jeigu per sulaikymo laikotarpį su-

laikytojo asmens veikoje nustatomi nusikaltimo poţymiai, tai dėl šio nusikaltimo iškeliama 

baudţiamoji byla ir sulaikytasis patraukiamas baudţiamojon atsakomybėn įstatymo nustaty-

ta tvarka. Šiuo atveju prevencinio sulaikymo terminas įskaitomas į suėmimo terminą. 

(…) Jeigu generalinis prokuroras nusprendţia panaikinti sankciją ar jau po sulai-

kymo pripaţįsta, kad asmuo buvo sulaikytas neteisėtai, tai nepagrįstai sulaikytas asmuo turi 

būti nedelsiant paleistas ir turi teisę gauti įstatymo numatytą kompensaciją. 

Jeigu pasibaigus prevencinio sulaikymo terminui asmuo nepatraukiamas baudţia-

mojon atsakomybėn, jis turi būti nedelsiant paleistas. 

Jeigu asmens sulaikymu buvo uţkirstas kelias nusikaltimui, tai sankciją davusiojo 

ar Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sprendimu sulaikytas asmuo gali būti palei-

dţiamas ir nepasibaigus sulaikymo terminui, kuriam buvo duota sankcija. 

2. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnis galioja 

iki 1994 m. sausio 1 dienos. 

 

Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas“. 

 

Iš Lietuvos Respublikos Seimo nario E.Bičkausko pranešimo „Baudţiamosios 

teisės priemonės Baltijos šalyse uţkirsti keliui organizuotam nusikalstamumui“. 

„Turbūt didţiausių diskusijų, netgi tarptautiniu lygiu, sulaukė vadinamasis Pre-

vencinio sulaikymo įstatymas, priimtas 1993 metų viduryje (…) Pagal šį įstatymą policijos 

komisaras, „turėdamas pakankamą pagrindą manyti, kad asmuo gali padaryti pavojingą 

veiką“ (konkrečiai tai susiję su banditizmu, organizuotu nusikalstamumu), gavęs prokuroro 

sankciją, kurios pagrįstumą tvirtina teisėjas, gali šį asmenį sulaikyti iki dviejų mėnesių. Tuo 

metu varţomi ir šio asmens susitikimai su advokatu (…) Tai reiškia, jog sulaikomas asmuo, 

apie kurio nusikalstamą veiklą liudija ne oficialūs, o slapti, daţnai agentūriniai įrodymai, 

kurių negalima arba netikslinga legalizuoti. Buvo baiminamasi, jog šis įstatymas galės būti 

panaudojamas politiniams tikslams, verslo konkurentams pašalinti. Manau, jog įstatymas 

 

                      Protokolas nr.75(136) 

                       1993 m. liepos 13 d. 

Nutarta: 

Priimti Lietuvos Respublikos laikinąjį įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos opera-

tyvinės veiklos įstatymo papildymo“. Balsavo: uţ - 61, prieš - 4, susilaikė 25. 

Svarstyta (tęsinys): 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ įgyvendinimo tvarkos“ 

projektas (trečiasis svarstymas ir balsavimas) (...) 

 Nutarta: 

  Priimti šį  nutarimą. Balsavo: uţ - 52, prieš - 1, susilaikė 16.“ 

 

Šių dviejų įstatymų turinį ţingeidūs skaitytojai nesunkiai ras internete arba „Vals-

tybės ţiniose“, galima tik pasakyti, kad būtent jie sukūrė tokį įdomų, galingą ir, be abejo, 

nemaţai prieštaringą teisinį instrumentą, kaip prevencinis sulaikymas. Vis dėlto manome 

tikslinga pateikti bent vieno iš šių teisės aktų daugmaţ išsamų tekstą: 

„Lietuvos Respublikos laikinasis įstatymas 

1993 m. liepos 13 d. Nr.I-210 

Vilnius 

„Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ 

Šiuo įstatymu OVĮ buvo papildytas 81 straipsniu „Asmens prevencinis sulaiky-

mas“: 

1. Remdamasis operatyvinės veiklos priemonėmis gautais duomenimis, ku-

rie įtvirtinti atitinkamuose dokumentuose, reglamentuojančiuose operatyvinę veiklą, ir turė-

damas pakankamą pagrindą manyti, kad asmuo gali padaryti pavojingą veiką, numatytą 

Lietuvos Respublikos Baudţiamojo kodekso 2271 arba 2272 straipsniuose, miesto (rajono) 

policijos komisaras arba jį pavaduojantis policijos pareigūnas motyvuotu nutarimu, sank-

cionuotu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro arba jo pavaduotojų ar miestų, rajonų 

vyriausiųjų prokurorų, turi teisę tokį asmenį sulaikyti… 
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Su prokuroro sankcija asmuo gali būti sulaikomas iki dviejų mėnesių. Tikslią su-

laikymo trukmę nustato sankciją duodantis prokuroras. Jeigu per sulaikymo laikotarpį su-

laikytojo asmens veikoje nustatomi nusikaltimo poţymiai, tai dėl šio nusikaltimo iškeliama 

baudţiamoji byla ir sulaikytasis patraukiamas baudţiamojon atsakomybėn įstatymo nustaty-

ta tvarka. Šiuo atveju prevencinio sulaikymo terminas įskaitomas į suėmimo terminą. 

(…) Jeigu generalinis prokuroras nusprendţia panaikinti sankciją ar jau po sulai-

kymo pripaţįsta, kad asmuo buvo sulaikytas neteisėtai, tai nepagrįstai sulaikytas asmuo turi 

būti nedelsiant paleistas ir turi teisę gauti įstatymo numatytą kompensaciją. 

Jeigu pasibaigus prevencinio sulaikymo terminui asmuo nepatraukiamas baudţia-

mojon atsakomybėn, jis turi būti nedelsiant paleistas. 

Jeigu asmens sulaikymu buvo uţkirstas kelias nusikaltimui, tai sankciją davusiojo 

ar Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sprendimu sulaikytas asmuo gali būti palei-

dţiamas ir nepasibaigus sulaikymo terminui, kuriam buvo duota sankcija. 

2. Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo 81 straipsnis galioja 

iki 1994 m. sausio 1 dienos. 

 

Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas“. 

 

Iš Lietuvos Respublikos Seimo nario E.Bičkausko pranešimo „Baudţiamosios 

teisės priemonės Baltijos šalyse uţkirsti keliui organizuotam nusikalstamumui“. 

„Turbūt didţiausių diskusijų, netgi tarptautiniu lygiu, sulaukė vadinamasis Pre-

vencinio sulaikymo įstatymas, priimtas 1993 metų viduryje (…) Pagal šį įstatymą policijos 

komisaras, „turėdamas pakankamą pagrindą manyti, kad asmuo gali padaryti pavojingą 

veiką“ (konkrečiai tai susiję su banditizmu, organizuotu nusikalstamumu), gavęs prokuroro 

sankciją, kurios pagrįstumą tvirtina teisėjas, gali šį asmenį sulaikyti iki dviejų mėnesių. Tuo 

metu varţomi ir šio asmens susitikimai su advokatu (…) Tai reiškia, jog sulaikomas asmuo, 

apie kurio nusikalstamą veiklą liudija ne oficialūs, o slapti, daţnai agentūriniai įrodymai, 

kurių negalima arba netikslinga legalizuoti. Buvo baiminamasi, jog šis įstatymas galės būti 

panaudojamas politiniams tikslams, verslo konkurentams pašalinti. Manau, jog įstatymas 

 

                      Protokolas nr.75(136) 

                       1993 m. liepos 13 d. 

Nutarta: 

Priimti Lietuvos Respublikos laikinąjį įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos opera-

tyvinės veiklos įstatymo papildymo“. Balsavo: uţ - 61, prieš - 4, susilaikė 25. 

Svarstyta (tęsinys): 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl 

Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ įgyvendinimo tvarkos“ 

projektas (trečiasis svarstymas ir balsavimas) (...) 

 Nutarta: 

  Priimti šį  nutarimą. Balsavo: uţ - 52, prieš - 1, susilaikė 16.“ 

 

Šių dviejų įstatymų turinį ţingeidūs skaitytojai nesunkiai ras internete arba „Vals-

tybės ţiniose“, galima tik pasakyti, kad būtent jie sukūrė tokį įdomų, galingą ir, be abejo, 

nemaţai prieštaringą teisinį instrumentą, kaip prevencinis sulaikymas. Vis dėlto manome 

tikslinga pateikti bent vieno iš šių teisės aktų daugmaţ išsamų tekstą: 

„Lietuvos Respublikos laikinasis įstatymas 

1993 m. liepos 13 d. Nr.I-210 

Vilnius 

„Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ 

Šiuo įstatymu OVĮ buvo papildytas 81 straipsniu „Asmens prevencinis sulaiky-

mas“: 

1. Remdamasis operatyvinės veiklos priemonėmis gautais duomenimis, ku-

rie įtvirtinti atitinkamuose dokumentuose, reglamentuojančiuose operatyvinę veiklą, ir turė-

damas pakankamą pagrindą manyti, kad asmuo gali padaryti pavojingą veiką, numatytą 

Lietuvos Respublikos Baudţiamojo kodekso 2271 arba 2272 straipsniuose, miesto (rajono) 

policijos komisaras arba jį pavaduojantis policijos pareigūnas motyvuotu nutarimu, sank-

cionuotu Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro arba jo pavaduotojų ar miestų, rajonų 

vyriausiųjų prokurorų, turi teisę tokį asmenį sulaikyti… 
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kilo Prevencinio sulaikymo įstatymas, o juos riboti, kartoju, labai reikėjo: organizuotas 

nusikalstamumas suįţūlėjo, buvo išsikerojęs, pasijuto esąs visagalis, per pirminį privatiza-

cijos etapą įsitvirtino pozicijas, savo finansinį pagrindą. Tai jau buvo grėsmė pačiai valsty-

bei tiesiogine šio ţodţio prasme. 

Priimant Prevencinio sulaikymo įstatymą didelį darbą atliko tuometinis Seimo 

pirmininko pavaduotojas Egidijus Bičkauskas, o štai paties įstatymo autoriaus įvardyti ne-

galiu, nes jis pats to prašė sakydamas, esą jis, aukštos kvalifikacijos teisininkas, parašęs 

įstatymą, kurį laiko ne visai teisiniu. Taigi, E.Bičkauskas ėmėsi – ir labai sėkmingai – toles-

nės šio įstatymo priėmimo procedūros, jam pritarė prezidentas A.Brazauskas, Seimas. Ne-

pasakyčiau, kad Prevencinio sulaikymo įstatymo priėmimo procedūra būtų nors kiek kom-

plikuota – didţioji dauguma parlamentarų matė situaciją ir suprato, kad valstybei reikalin-

gas tam tikras ginklas. Tas ginklas, be abejo, buvo labai aštrus, kai kurios įstatymo pozici-

jos galbūt kaţkiek pynėsi su teisėtumo, teisės principais, tačiau nei tada, nei vėliau tiek Lie-

tuvos konstitucinis teismas, tiek Europos institucijos nieko prieš tai nepasakė,– yra valstybė 

ir ji turi teisę gintis, apginti savo piliečius. Manau, šis įstatymas atliko labai didelį vaidme-

nį: nusikalstamas pasaulis pamatė, kad valstybė imasi prieš jį pačių ryţtingiausių priemo-

nių, nors jau buvo įsijautęs į savo paties galybę – dar prieš nuţudant V.Lingį policija turėjo 

operatyvinės informacijos apie nusikaltėlių ketinimus demonstratyviai nuţudyti 4 ţinomus 

asmenis (V.Lingio pavardės tarp jų nebuvo). Taigi, Prevencinio sulaikymo įstatymas davė 

daug naudos įnešęs sumaištį į nusikaltėlių gretas, išgąsdinęs daugelį jų, privertęs slapstytis, 

bėgti iš Lietuvos, apribojęs jų galimybes. 

Kalbėdamas apie konkrečius šio įstatymo taikymo rezultatus pirmiausia patarčiau 

įsigilinti į patį jo pavadinimą. Jis negalėjo ir neturėjo pakeisti Baudţiamojo kodekso, jis 

buvo skirtas nusikalstamiems veiksmams uţkardyti, taikyti nusikaltėliams prevencinio po-

veikio, apribojimo priemones, o ne konkrečias bausmes. Šia prasme jo bendri rezultatai yra 

labai geri, nors, be abejo, taikant šį įstatymą nemaţai priklausė ir nuo pačių teisėsaugos 

pareigūnų. Ten, kur įstatymo galimybės buvo teisingai suprastos, rezultatai sutramdant ir 

išardant organizuotas nusikalstamas grupuotes buvo akivaizdūs (Vilniuje, Kaune, Alytuje, 

Palangoje ir t.t.), o ten, kur pareigūnai nemokėjo juo pasinaudoti, situacija buvo gerokai 

apleista, kad ir tame pačiame Panevėţyje. Tas pats dėl įprastos operatyvinės veiklos: vieni 

 

buvo priimtas laiku (…) Padėtis 1993 metų viduryje rodė, jog organizuotos nusikalstamos 

struktūros perėjo į atvirą puolimą, nesiskaitydamos su teisėta valdţia ir atvirai ją ignoruo-

damos, faktiškai kurdamos „šešėlinę“ valdţią ir, drįsčiau pasakyti, valstybę. Iškilo realus 

pavojus ir demokratijos vystymuisi, ir pačiai valstybei, juolab kad dėl anksčiau minėtų prie-

ţasčių teisėtvarkos institucijos buvo sutrikusios. Reikėjo neordinarių priemonių. Tai, mano 

nuomone, ir buvo „Asmens prevencinio sulaikymo įstatymas“, įgalinęs bent tam tikram 

laikui sutrikdyti šių struktūrų veiklą. Piktnaudţiavimo šiuo įstatymu atvejų nebuvo ar bent 

jau jų buvo nedaug. Tačiau šiuo įstatymu irgi nebuvo naudotasi pakankamai efektyviai, ne 

iki galo suprasta, jog jo pagrindinė paskirtis – ne teismo procesas, o nusikalstamų struktū-

rų, jų ryšių suardymas, informacijos gavimas, reikalingos informacijos paskleidimas ir pan. 

Šio įstatymo priėmimas tam tikru momentu davė reikiamą efektą. Jau tai, kad dalis organi-

zuoto nusikalstamo pasaulio vadeivų išsislapstė, išvyko į uţsienį, buvo pakankamas smūgis 

šioms struktūroms, o turbūt svarbiausia tai, jog teisėtvarkos institucijos atgavo pasitikėjimą 

savo jėgomis, perėmė iniciatyvą“. 

 

Štai ką apie šio itin svarbaus teisės akto gimimą pasakoja Alvydas Sadeckas, 

tuomet –  Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas: 

„Prevencinio sulaikymo įstatymo idėja pirmiausia kilo mums, buvusiems VRM 6-

ojo skyriaus pareigūnams. Susirinkome aptarti situaciją, kuri tuomet nebuvo dţiuginanti: 

nusikalstamas pasaulis visiškai suįţūlėjo, be to, ankstesnė VRM vadovybė buvo sunaikinusi 

kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinius, paralyţiavusi šį darbą, buvo išvaikyta 

nemaţai profesionalų. Dar reikia paminėti, kad vyko pirminės privatizacijos procesas, kurį 

reikėjo analizuoti, detalizuoti. Pati kriminogeninė padėtis buvo akivaizdi,– pasipylė ţiaurūs 

nusikaltimai, nusikaltėliai įvykus politiniam lūţiui, pasikeitus pačiai ekonominei santvarkai 

greit atsigavo, juolab buvo apleistas darbas su jais, taigi, rezultatus visi matėme. 

Ţodţiu, reikėjo kaţką daryti. Pokalbyje apie prevencinį įstatymą dalyvavo mano 

buvę kolegos J.Rimkevičius, K.Šimkus. Pati jo idėja kilo iš ankstesnės, sakyčiau, gana tei-

giamos „administracinės prieţiūros“ praktikos, kai teistas asmuo, grįţęs į ankstesnę ar kitą 

gyvenamąją vietą, buvo priţiūrimas teisėsaugos, jam buvo taikomi įvairūs apribojimai, pa-

vyzdţiui, tam tikru laiku būti namie ir t.t. Būtent iš nusikaltėlių veiksmų ribojimo idėjos ir 
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kilo Prevencinio sulaikymo įstatymas, o juos riboti, kartoju, labai reikėjo: organizuotas 
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ir ji turi teisę gintis, apginti savo piliečius. Manau, šis įstatymas atliko labai didelį vaidme-
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įsigilinti į patį jo pavadinimą. Jis negalėjo ir neturėjo pakeisti Baudţiamojo kodekso, jis 
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nusikalstamas pasaulis visiškai suįţūlėjo, be to, ankstesnė VRM vadovybė buvo sunaikinusi 

kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinius, paralyţiavusi šį darbą, buvo išvaikyta 

nemaţai profesionalų. Dar reikia paminėti, kad vyko pirminės privatizacijos procesas, kurį 

reikėjo analizuoti, detalizuoti. Pati kriminogeninė padėtis buvo akivaizdi,– pasipylė ţiaurūs 

nusikaltimai, nusikaltėliai įvykus politiniam lūţiui, pasikeitus pačiai ekonominei santvarkai 

greit atsigavo, juolab buvo apleistas darbas su jais, taigi, rezultatus visi matėme. 
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Savaime suprantama, prevencinis sulaikymas nebuvo privaloma, numesta „iš aukš-

čiau“ policinė priemonė. Kiekvienos policijos teritorinės įstaigos, padalinio vadovai patys 

sprendė, kaip elgtis kiekvienu konkrečiu atveju – taikyti prevencinį sulaikymą ar remtis 

„įprastomis“ Baudţiamojo bei Baudţiamojo proceso kodeksų normomis. 

Mečislovas Poplavskis, Vilniaus rajono policijos komisariato vadovas: 

„Vilniaus rajonas – vadinamasis „kaimiškas“, jis nepasiţymėjo organizuotu nusi-

kalstamumu, todėl Prevencinio sulaikymo įstatymas tuomet neturėjo mūsų darbui didesnės 

reikšmės, nors ir buvome keliskart jį pritaikę. Nors mano pozicija daug kam nepatikdavo, į 

šio įstatymo taikymą visada ţiūrėjau labai kritiškai. Tiksliau, į jo padarytą ţalą: pradėjus 

„iš peties“ taikyti šio įstatymo numatytas priemones, daug nusikalstamo pasaulio atstovų 

paprasčiausiai išsilakstė, kuriam laikui paliko Lietuvą. Vadinasi, mes laikinai išsprendėme 

dalį savo problemų kitų valstybių sąskaita, o tai maţu maţiausia neetiška. Jau nekalbant 

apie tai, kokį Lietuvos įvaizdį sudarė tokie pabėgėliai uţsienyje, kur jie tik stiprėjo, tobulėjo, 

uţmezgė tamprius ryšius su „kolegomis“ iš kitų šalių. Veikti reikėjo pagal Baudţiamąjį 

kodeksą, o ne abejotino rezultatyvumo priemonėmis.“ 

Kęstutis Tubis, 1993-1995 metais – Panevėţio miesto policijos komisariato kri-

minalinės policijos komisaras: 

„Panevėţyje nedaţnai taikydavome prevencinį sulaikymą, stengdamiesi dirbti pa-

gal konkrečias baudţiamąsias bylas. Pamenu, išaiškinome Panevėţyje vieną grupuotę, kuri 

sprogdino, padeginėjo automobilius, darė kitus nusikaltimus. VRM kolegijos metu mus pa-

gyrė ir klausė apie prevencinio sulaikymo taikymą. Tiesiai pasakiau ministrui ir dalyvavu-

siam kolegijos posėdyje E.Bičkauskui, kad jokių „kampanijų“ nerengsime, dirbsime įprasta 

proceso tvarka. Tada šie mano ţodţiai vadovybei nepatiko, tačiau juos tvirtino pati prakti-

ka. Ţinoma, tas įstatymas davė nemaţai naudos, tačiau turėjo ir neigiamų pusių: pavyz-

dţiui, visi nusikaltėliai buvo laikomi Lukiškėse kartu po du mėnesius, taip sakant, priversti-

nai supaţindinami, kūrė bendrus planus, išėjo kriminalinius universitetus.“ 

 

 

moka protingai ją vykdyti, o kiti – ne, todėl kartais ir kyla politinių skandalų. Minėjau Pa-

langą: ten vienu metu buvo susikūrus rimta organizuota nusikalstama grupuotė, pradėjusi 

terorizuoti verslininkus, įbauginimui panaudojusi net granatsvaidį. Gerai ţinau tą situaciją, 

nes teko dirbti kartu su Palangos policija. Taigi, tuometinis Palangos policijos vadovas 

Zenonas Ţymančius iš karto ėmėsi viso operatyvinių ir baudţiamųjų priemonių komplekso, 

tarp jų Prevencinio įstatymo numatytų poveikio priemonių, ir Palangos atvejis tapo unika-

liu pavyzdţiu, kaip galima laiku neutralizuoti pavojingus nusikaltėlius. Ar ta prasme girdi-

me šiandien apie Palangą? Negirdime…“ 

 

 Romasis Vaitekūnas, 1993-1996 metais – Lietuvos vidaus reikalų ministras: 

„Turbūt didţiausias mūsų laimėjimas tais metais buvo BPK ir Operatyvinės veik-

los įstatymo papildymai dėl Prevencinio sulaikymo. Sutinku, jog tai buvo unikalus atvejis, 

teisinis nonsensas, tačiau jis davė mums galingą ginklą, padėjusį perlauţti situaciją mūsų 

naudai. Tai buvo VRM idėja, aš pats prisiekinėjau Seime, kad paţeidimų nebus, o jeigu ir 

pasitaikys, tegu baudţia mane asmeniškai. „Prastumti“ šį įstatymą pavyko su E.Bičkausko 

pagalba, jis geriausiai suprato šio ţingsnio naudą šalies teisėtvarkai. Padėtis tuomet buvo 

tokia: arba – arba… Bet juk negali valstybė būti parklupdyta nusikalstamo pasaulio!..“ 

 Vytautas Grigaravičius, 1993 metais – Alytaus miesto ir rajono policijos komisa-

riato vadovas: 

„Prevencinio sulaikymo įstatymas buvo labai reikalingas, bent jau tuo metu. Or-

ganizuotos nusikalstamos grupuotės buvo labai sustiprėjusios, nepaisė nieko, galima sakyti, 

atvirai metė iššūkį valstybei. Uţtenka prisiminti, kaip iš Alytaus į pajūrį pramogauti vyko 

didţiulė nusikaltėlių automobilių kolona, nekreipusi dėmesio į jokias eismo taisykles ar ki-

tus ţmones. Jų įţūlumas buvo pasiekęs pačią viršūnę... Todėl Prevencinis įstatymas suvai-

dino teigiamą vaidmenį. Jo taikymo tikslas nebuvo ţūtbūt ilgam patupdyti ţmogų uţ grotų, 

daugeliui pakakdavo savo akimis pamatyti, kas laukia, jei nenutrauks nusikalstamos veik-

los. Tai buvo būtent prevencinė, perspėjamoji priemonė.“ 
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Savaime suprantama, prevencinis sulaikymas nebuvo privaloma, numesta „iš aukš-
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los. Tai buvo būtent prevencinė, perspėjamoji priemonė.“ 

 



80

 

V.B., jėga įsodinti jį į automobilį. Pro šalį bėgę krosą „Geleţinio vilko“ brigados kariai 

bandė sutrukdyti nusikaltėliams, tačiau D.Adomėnas pradėjo šaudyti iš automato, suţeidė 

kelis karius ir praeivius. Balandţio mėnesį jis buvo suimtas uţ išţaginimą, tačiau liepos 4-

ąją paleistas iš tardymo izoliatoriaus. Buvo pakelta ant kojų visa sostinės policija, „Aras“… 

Taigi, didţiulis kriminalinės policijos darbas daţnai eidavo perniek. Toks tardytojų 

ir teisėjų poţiūris į ypač pavojingus nusikaltėlius stebino policininkus ir prokurorus, pri-

verstus vėl ir vėl gaudyti tuos pačius nusikaltėlius. Apie tai atvirai prabilo generalinis pro-

kuroras A.Paulauskas. Tačiau teisingumo ministras J.Prapiestis, savo ruoţtu, kaltino tardy-

tojus nepakankamai gerai parengiant bylas, tie peradresuodavo kaltinimus kvotai ir sek-

liams… 

Tuo metu nusikalstamas pasaulis dar labiau įţūlėjo: 

1993 m. birţelio 14-osios naktį Birţuose buvo susprogdintas pieno baras, priklau-

santis Birţų akcinei pieno bendrovei. Sprogimas visiškai sugriovė pusę pastato, kita pusė 

smarkiai apgadinta. Ţmonės nenukentėjo, nuostoliai – iki 30 mln. talonų. Tai buvo jau tre-

čias sprogimas, susijęs su šia bendrove. Kovo mėn. sprogmuo buvo padėtas prie bendrovės 

direktoriaus, atsisakiusio neţinomų vyrukų „apsaugos“, gyvenamojo namo. Geguţę spro-

gimas įvyko „Svajonės“ parduotuvėje, kur įrengtas pieno bendrovės skyrius... 

Antras sprogimas birţelio 14-ąją nugriaudėjo Klaipėdoje, kur sprogo vaţiavęs 

Kurpių gatve „Alfa Romeo-88“, vairuojamas V.V. Pakeliui į ligoninę vairuotojas nuo suţa-

lojimų mirė. Šis sprogimas, anot uostamiesčio kriminalistų,– dviejų stambių miesto gaujų, 

nepasidalijančių įtakos sferų, karo rezultatas: ţuvęs V.V. pravarde Čanga buvo vienas iš 

gaujos vadų... 

Liepos 21 d. Druskininkuose sulaikyti 4 asmenys, įtariami turto prievartavimu. 

Grasindami pistoletu, jie bandė išreikalauti duoklę iš vykstančių su dideliu kiekiu pramoni-

nių prekių į Baltarusiją prekeivių. Beje, šįkart reketininkus sulaikė ne kriminalistai, o kelių 

policijos pareigūnai... 

Kitą dieną Skuode buvo sulaikyti dar 2 reketininkai iš Klaipėdos (priklausę tai pa-

čiai grupuotei, kaip anksčiau sulaikyti 4 sėbrai). Tą pačią liepos 22-ąją trys turto prievar-

tautojai sulaikyti Šiauliuose, visi seniai ţinomi policijai, priklausę vienai iš šio miesto gru-

puočių. Dar trys reketininkai tą pačią dieną įkliuvo Klaipėdoje... 

 

Viename iš savo interviu ţiniasklaidai tuometinis Lietuvos teisingumo ministras 

Jonas Prapiestis taip pat skeptiškai įvertino pastangas kurti naujus kovos su nusikalstamu-

mu mechanizmus. Paklaustas, kodėl teisėtvarkos institucijų pareigūnai daţnai skundţiasi, 

jog kovoti su nusikalstamumu sunku todėl, kad nėra atitinkamų įstatymų, J.Prapiestis atsa-

kė: 

„Dabar madinga kalbėti ne tik apie įstatymų stoką, bet ir apie kovos su nusikals-

tamumu programas, koncepcijas. Kartais atrodo, kad visos tos kalbos skirtos daugiau save 

reklamuoti arba kad būtų galima paslėpti savo pačių neveiklumą. Aš neįsivaizduoju, kokios 

dar teisinės reformos koncepcijos reikia, kai yra priimti pagrindiniai įstatymai (…) O įsta-

tymų yra tiek, kad aukšti pareigūnai, matyt, juos net pamiršta. Susipaţinus su Baudţiamuo-

ju kodeksu būtų labai sunku rasti tas nusikalstamas veikas, uţ kurias nebūtų baudţiama“.31 

Su tokia J.Prapiesčio nuostata galima sutikti nebent teoriškai, uţtat tuometinė kas-

dienė praktika rodė kitką. Kone kasdien VRM suvestinėse ir po to ţiniasklaidoje minimi 

atvejai, kai ţinomi nusikaltėliai buvo paleidţiami uţ uţstatą arba nuteisiami juokingai ma-

ţomis bausmėmis atidedant jų vykdymą. Pavyzdţiui., B.Babičenkai, kuris vėliau buvo tei-

siamas V.Lingio nuţudymo byloje, 1992 m. gruodţio 11 d. buvo iškelta baudţiamoji byla 

uţ chuliganizmą, vėliau, kratos jo bute metu buvo rasta šaunamųjų ginklų (tarp jų su optiniu 

taikikliu), sprogdiklių, granatų, šovinių. Bet jau gruodţio 17 d. jis paleidţiamas į laisvę uţ 

70 tūkst. talonų uţstatą. 

D.Adomėnas buvo sulaikytas 1992 m. liepos 27 d., pas jį taip pat rasta nemaţai 

šaunamųjų ginklų, granatų, sprogdiklių. Bet po trijų mėnesių tardytojas jį paleido uţ 10 

tūkst. talonų uţstatą. O nuteisus D.Adomėną dviem metams laisvės atėmimo, nuosprendis 

buvo atidėtas metams. Vos po trijų mėnesių jis vėl buvo suimtas uţ išţaginimą grasinant 

šaunamuoju ginklu, pas jį vėl rasta nemaţai šaudmenų. Tas pats D.Adomėnas rugpjūčio 17 

d. kartu su B.Sruoga Liepkalnyje vidury dienos bandė pagrobti vienos firmos viceprezidentą 
                                                           

31 “Respublika” 1993.07.27, Nr.142, „Įstatymas – ne visagalis?“ 
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31 “Respublika” 1993.07.27, Nr.142, „Įstatymas – ne visagalis?“ 
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 „Mūsų ţmonės (…) nelinkę pritarti tiems, kurie sako, kad Prevencinio sulaikymo 

įstatymas perţengia Konstitucijos nustatytas teisėsaugos organų veiklos ribas, jog dviem 

mėnesiams sulaikyti ţmogų vien jį įtarus galintį padaryti nusikaltimą normaliai tvarkomoje 

valstybėje būtų tiesiog neįmanoma (…) Teroras, ţudynės ir banditizmas taip paţemino ir 

paniekino ţmones, kad jie nedvejodami pritartų ir dar drastiškesniems teisiniams aktams, 

tik tegul greičiau būna susidorota su organizuotomis galvaţudţių struktūromis“. 

Toliau autorius pateikia skaičius: per du mėnesius sulaikyti 187 įtariamieji, 87-ms 

pateikti oficialūs kaltinimai, iškeltos 55 baudţiamosios bylos. Tačiau iš viso to šurmulio ant 

teisėjų stalų – vos kelios tinkamai parengtos bylos. Išvardijęs visus teisėsaugos nepriteklius, 

varganą padėtį, jis pastebi: „… ir dešimt prevencinių įstatymų neišgelbės (…) Lietuvos. Tai 

baisūs ţodţiai, tačiau valstybė, valdţia, kurios armija valgo skolon, nes neturi kuo uţsimo-

kėti – kitokių (…) nebenusipelno…“32 

 

Dar šiek tiek informacijos statistikos mėgėjams. 

Per I-ąjį 1993 m. pusmetį Lietuvoje įregistruoti 32 025 nusikaltimai. Tai 24,2 proc. 

daugiau nei per I-ąjį 1992 m. pusmetį. Nusikaltimų kiek sumaţėjo Vilniuje (1,3 proc.), 

Kaune (9,2 proc.), Tauragės (8 proc.), Kauno (13,3 proc.) ir Ignalinos (21,4 proc.) rajonuo-

se. Uţtat sparčiai nusikalstamumas išaugo Šiauliuose, Klaipėdoje ir Alytuje, kur nusikalti-

mų padaugėjo atitinkamai 72,5, 52,9 bei 37,7 proc. Tačiau didţiausias augimas uţfiksuotas 

Pasvalio (138,5 proc.), Šalčininkų (115,5 proc.) ir Kelmės (84,2 proc.) rajonuose. 

Per 1993-ųjų pirmąjį pusmetį įregistruoti 3 993 sunkūs nusikaltimai (52,8 proc. 

daugiau nei 1992 m.), kurie sudarė 12,5 proc. visų nusikaltimų. Tarp jų – 63 turto prievarta-

vimo atvejai, t.y. dukart daugiau nei 1992-siais, taip pat 85 tyčiniai sprogdinimai ir pasikė-

sinimai (3 ţmonės ţuvo, 15 suţeista). Padaugėjo smurtinių nusikaltimų (išskyrus išţagini-

mus, kurių penktadaliu sumaţėjo): tyčinių nuţudymų – 12,7 proc., pasikėsinimų nuţudyti – 

                                                           

32 “Respublika”, 1993.10.21, Nr.204, V.Vaicekauskas, „Eikime gelbėti „prevencinės“ 
Lietuvos“. 
 

 

Liepos 23 d. Vilniaus m. VPK pareigūnai su „Aro“ policininkų pagalba sostinės 

Savanorių prospekte sulaikė 5 reketininkų grupę, apdėjusią mokesčiais kioskus šiame pro-

spekte. Nusikaltėliai sulaikyti su įkalčiais renkant duoklę... 

Dar šeši turto prievartautojai (17-21 metų jaunuoliai) sulaikyti liepos 26 d. Varė-

nos rajone, prie Lynelio eţero. Vienas iš jų buvo sostinės kelių policijos specialiojo batalio-

no policininkas E.S. Tą pačią dieną sulaikyta 5 reketininkų grupė Palangoje... 

Tuo metu Lietuvoje prasidėjo ir prevenciniai sulaikymai. Alytuje, gavus prokuroro 

sankciją, liepos 23 d. buvo sulaikytas V.Jankūnas pravarde „Alachas“, įtariamas reketu ir 

vieno iš „tamošių“ grupuotės lyderių – G.Tamošaičio nuţudymu... 

Rugpjūčio 11 d. Vilniuje sulaikyti du broliai, pagrobę vieną verslininką, kurį kan-

kindami prievartavo sumokėti 10 tūkst. JAV dolerių... 

Rugpjūčio 10 d. trys reketininkai sulaikyti Kaune, o Marijampolėje sulaikytas ir 

vėliau patalpintas į Lukiškes uţ policininko uţpuolimą vietos „garsenybė“ R.Burba pravar-

de „Raikinas“...  Rugpjūčio 12 d. Maţeikių policininkai suėmė G.Kazlauską pravarde 

„Tarzanas“ ir jo sėbrą, įtariamus turto prievartavimu iš vienos parduotuvės savininko... 

Rugpjūčio 15-16 dienomis po tris reketininkus policija sulaikė Kaune ir Vilniuje, 

vieną – Ukmergėje... 

Rugsėjo 15-osios naktį Klaipėdoje nusikaltėliai įmetė butelį su padegamuoju skys-

čiu į miesto kelių policijos pastato archyvą... 

 

Tęsėsi ir prevenciniai sulaikymai, nemaţai ţinomų nusikalstamo pasaulio atstovų, 

įtariamų turto prievartavimu, buvo sulaikyta Panevėţyje, Šiauliuose, Druskininkuose, Šilu-

tėje, Tauragėje, Šilalėje, Kaišiadoryse. Rugpjūčio 18 d. į policijos rankas pagaliau pakliuvo 

R.Revuckas, vienas iš brolių, vadovavusių itin pavojingai ir ţiauriai gaujai. 

Rugpjūčio 19 d. spaudos konferencijoje vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas pa-

sakė, kad renkama informacija ne tik apie „torpedas“ ar viduriniosios grandies reketininkus, 

bet ir apie mafijos bosus, kurie netrukus turėtų atsidurti uţ grotų. Vien per 8 mėnesius turto 

prievartautojams iškeltos 88 baudţiamosios bylos. Tik liepos-rugsėjo mėnesiais sulaikyti 

199 įtariamieji, o pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą – 144. 

Taikliai tokią padėtį apibūdino dienraščio „Respublika“ apţvalgininkas: 
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32 “Respublika”, 1993.10.21, Nr.204, V.Vaicekauskas, „Eikime gelbėti „prevencinės“ 
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prievartautojams iškeltos 88 baudţiamosios bylos. Tik liepos-rugsėjo mėnesiais sulaikyti 

199 įtariamieji, o pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą – 144. 

Taikliai tokią padėtį apibūdino dienraščio „Respublika“ apţvalgininkas: 
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nėms neva teisėtai pasisavinti likusį ţemės ūkio ir pramonės turtą, keisti privatizavimo įsta-

tymus ir t.t. 

Atsiţvelgdama į visa tai, Tėvynės Sąjunga ragino LDDP daugumą Seime ir Prezi-

dentą uţimti nedviprasmišką ir ryţtingą poziciją kovojant prieš teisėtvarkos paţeidimus 

ekonomikoje ir korupciją valdţios struktūrose, paskelbti politinę kovos su nusikalstamumu 

programą; sudaryti veiksmingas kovos su organizuotu nusikalstamumu struktūras, suteikti 

joms papildomus įgaliojimus, skirti reikiamus finansinius ir techninius išteklius; padidinti 

atlyginimus teisėsaugos pareigūnams, pagerinti teisėtvarkos institucijų finansavimą, sulygi-

nant specialistų atlyginimus su darbo uţmokesčiu komercinėse struktūrose ir pan. 

Anot raginimo autorių, „valstybė pajėgi įgyvendinti šias ir kitas nuostatas, kurios 

leistų sustabdyti plintantį nusikalstamumą. Tėvynės Sąjunga yra pasirengusi teikti politinę ir 

kitokią paramą Prezidentui ir Vyriausybei, jei bus imtasi rimtų veiksmų stabilizuoti teisėt-

varką Lietuvos Respublikoje.“33 

1993 m. spalio 7 d. raštu Nr.1/670 ministras R.Vaitekūnas pateikė Tėvynės Sąjun-

gai oficialų  atsakymą: 

„Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Teisingumo ministerija 

išnagrinėjo TS(LK) raginime LRV išdėstytus pasiūlymus dėl priemonių nusikalstamumo 

prevencijos ir kontrolės srityje. 

Daugelis iškeltų problemų yra sprendţiamos. Š.m. pradėta realizuoti Nusikaltimų 

asmeninei (privatinei) nuosavybei kontrolės programa, pagal kurią VRM kartu su kitomis 

suinteresuotomis ministerijomis ir savivaldybėmis sieks įgyvendinti vietose konkrečias nu-

sikaltimų ir teisės paţeidimų prevencijos priemones. Parengti Ekonominių nusikaltimų kon-

trolės programos metmenys (…) 

Atsiţvelgdamas į krizinę kriminogeninę situaciją šalyje ir siekdamas sustiprinti 

kovą su organizuotu nusikalstamumu Seimas 1993 m. liepos 13 d. priėmė Lietuvos Respub-

likos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“, ku-

riame ribotam laikotarpiui (iki 1994 m. sausio 1 d.) nustatyta asmenų prevencinio sulaiky-

                                                           

33 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-02, N-49, 2 tomas. 
 

 

25,9 proc., sunkių kūno suţalojimų – 4,7 proc. Iš 255 plėšimų daugiau nei pusė padaryti 

panaudojant šaunamuosius ginklus. 

Kaip ir ankstesniais metais, tarp visų nusikaltimų dominavo vagystės. Lyginant su 

analogišku 1992 m. laikotarpiu, grobimu padaugėjo 43,3 proc., valstybinio turto vagysčių 

39,1 proc., asmeninio turto vagysčių – 24 proc. Šių nusikaltimų skaičiaus augimą pavyko 

paţaboti Vilniuje ir Kaune, kur jų sumaţėjo atitinkamai 8,3 ir 13,7 proc. Tačiau Šiauliuose 

jų padaugėjo 86,7 proc., Klaipėdoje – 55,4 proc., Alytuje – 43,8 proc. Guodė tik tas faktas, 

kad ir ištirta tokių nusikaltimų buvo beveik perpus daugiau nei 1992 metais. 

Apskritai per I-ąjį 1993 m. pusmetį liko neatskleisti 20 257 nusikaltimai, t.y. 35,3 

proc. visų nusikaltimų, iš jų 2 134 – sunkūs. 41,4 proc. daugiau atskleista ir ekonominių 

nusikaltimų (2 093). Išaiškinti 178 grobimai piktnaudţiaujant tarnybine padėtimi (tarp jų 26 

stambiu ir itin stambiu mastu), po 28 stambios kontrabandos ir kyšininkavimo atvejus, 821 

nusikaltimas, susijęs su netikrų pinigų apyvarta. 

Policija minimu laikotarpiu ieškojo 1 764 nusikaltėlių (1992 m.– 1 453). Padidėjo 

ir kelių policijos darbo krūvis: per I-ąjį 1993 m. pusmetį įregistruoti 1 933 autoįvykiai, t.y. 6 

proc. daugiau. 363 ţmonės ţuvo ir 2 066 suţeisti (12 ir 6,7 proc. daugiau nei 1992 m.). 

 

Suprantama, kad ir kokie reikalingi būtų nauji įstatymai, vien jų priėmimas savai-

me neišspręsdavo susikaupusių problemų. Turbūt, todėl 1993 m. rugsėjo 8 d. Tėvynės Są-

jungos (Lietuvos konservatorių) valdyba išplatino raginimą pradėti rimtą kovą su nusikals-

tamumu, kurį (raginimą) pasirašė Gediminas Vagnorius. 

Tai buvo gana politizuotas dokumentas, kaltinantis dėl visų blogybių atėjusią į val-

dţią kairiųjų daugumą, kuri, be abejo, buvo kalta ir tuomet, kai buvo opozicijoje, mat „ne-

sutikdavo atleisti susikompromitavusio ministro, mero, teisėsaugos darbuotojo ar kito pa-

reigūno, blokavo būtiniausių įstatymų pataisas, neleido suaktyvinti teismų, prokuratūros ir 

policijos veiklą“. Esą dabar Seime matomos šios blogos praktikos pasekmės, o pareigūnai, 

anksčiau atleisti iš darbo uţ prasiţengimus, vėl grąţinami į ankstesnes ar aukštesnes parei-

gas. Atseit, valdančioji Seimo dauguma, taip pat turinti savo Prezidentą, nors turi pakanka-

mai galių uţkirsti kelią korupcijai, nusikalstamumui, turto prievartavimui etc., t.y. sugrieţ-

tinti teisėtvarką iš esmės, vietoj to priima įstatymų pataisas, padedančias „saviems“ ţmo-
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Beje, pareigūnams, įtrauktiems į nuolat funkcionuojančias organizuotų nusikaltimų 

tyrimo operatyvines tardymo grupes, galėjo būti nustatyti priedai iki 500 proc. dydţio, atsi-

ţvelgiant į šių grupių veiklos efektyvumą. 

VRM PD policijos pareigūnams (išskyrus kriminalinę policiją) buvo nustatomi 

priedai iki 80 proc. tarnybinio atlyginimo. Kriminalinės policijos pareigūnams buvo nusta-

tomi priedai iki 150 proc., kelių policijos valdininkams – iki 75 proc., policininkams – iki 

55 proc.,  viešosios ir transporto policijos, policijos komisariatų, įstaigų ir jų struktūrinių 

padalinių valdininkams – iki 80 proc., kitiems policininkams – iki 60 proc. Miestų ir rajonų 

policijos komisariatų vadovams buvo nustatytas priedas iki 200 proc. atlyginimo dydţio. 

Visiems savivaldybių policijos pareigūnams ir tarnautojams – iki 50 proc., skiriant šį priedą 

iš valstybės biudţeto lėšų. Jei leidţia savivaldybių finansinės galimybės, savivaldybių poli-

cijos pareigūnams gali būti nustatyti priedai tokio dydţio, kaip ir viešosios policijos parei-

gūnams. 

Tokiu būdu įsakyme buvo atsiţvelgta į tai, kokiose tarnybose labiausiai trūksta 

ţmonių, kur yra didţiausia kadrų kaita. Priedai galėjo būti sumaţinami arba visai nemoka-

mi, priklausomai nuo pareigūno darbo rezultatų. Šiems priedams nebuvo skaičiuojami jokie 

kiti procentiniai priedai (uţ ištarnautus metus, kategoriją, slaptą darbą ir t.t.). 

Be abejo, pradėjus mokėti priedus, vidaus reikalų sistemoje dirbančiųjų nuotaikos 

praskaidrėjo, tačiau to nepakako pritraukti į policiją, kitas vidaus reikalų įstaigas daugiau 

išsilavinusių, sąţiningų ţmonių, vis dar sunku buvo sukomplektuoti grupes mokymo įstai-

gose, rengiančiose vidurinės grandies specialistus. Stipendijos VRM sistemos aukštesnio-

siose mokyklose buvo palyginti maţos (40-50 litų), nors ir kiek didesnės nei kitose mokyk-

lose. Tačiau čia besimokantieji gyveno kareivinės sąlygomis ir neturėjo galimybės prisidurti 

iš šalies. Todėl ilgainiui buvo nutarta mokėti laikinuosius priedus ir prie klausytojų stipendi-

jų. 

Beje, 1993 m. liepos 1 d. duomenimis, VRM sistemoje iš viso buvo 5 530 pensi-

ninkų. Vidutinė pensija rugpjūčio 1 dienai buvo 97,3 Lt (maţiausia pensija – 51 Lt, didţiau-

 

mo tvarka ir sąlygos. Šio įstatymo priemonės sudarė prielaidas aktyvesnei teisėsaugos sis-

temos veiklai. Taikant minėtą įstatymą iki š.m. spalio 1 d. jau buvo sulaikyti 163 asmenys – 

įvairių nusikalstamų gaujų lyderiai ir nariai. 

Prie Prezidento sudaryta koordinacinė darbo grupė kovai su organizuotu nusikals-

tamumu ir korupcija, kuri parengė neatidėliotinų priemonių programą šioje srityje, o kita 

prie Prezidento sudaryta darbo grupė parengė Teisinės sistemos teisėsaugos institucijų re-

formos metmenis, kurie toliau bus svarstomi ir tobulinami Seime. 

Įvertinant visus teikiamus pasiūlymus, rengiami Baudţiamojo, Baudţiamojo pro-

ceso ir Administracinių teisės paţeidimų kodeksų pakeitimo bei papildymo projektai, ku-

riuose sugrieţtinama baudţiamoji ir administracinė atsakomybė uţ tarnybinius paţeidimus. 

(…) 

Priimtini pasiūlymai dėl policijos bei kitų teisėsaugos institucijų pareigūnų mate-

rialinio aprūpinimo gerinimo, atlyginimų pakėlimo ir pan., tačiau suprantame, kad dėl sun-

kios Respublikos ekonominės ir finansinės padėties šiuo metu šie klausimai gali būti iš-

spręsti tik dalinai. Artimiausiu laiku nutarimo projektas dėl atlyginimų padidinimo vidaus 

reikalų sistemos pareigūnams bus pateiktas Vyriausybei (…)“34 

Keletą ţodţių būtina pasakyti ir apie vidaus reikalų sistemos finansavimo būklę. 

Savo interviu iškalbingu pavadinimu „Brendame iš skurdo“ VRM Finansų kontro-

lės valdybos viršininkas Bronislovas Degutis informavo, kad LRV 1993 m. liepos 28 d. 

nutarimu Nr.578 „Dėl papildomų priemonių teisėtvarkai stiprinti“ skyrė tam tikslui 59,5 

milijono litų. Iš jų 18 mln. buvo skirti darbo uţmokesčiui padidinti. 

Didelė dalis lėšų buvo skirta VRM techninei bazei pagerinti: kriminalistinei įran-

gai, transporto priemonėms, ginkluotei įsigyti. Vadovaujantis šiuo nutarimu 1993 m. liepos 

30 d. pasirašytas ministro įsakymas, kuriuo laikotarpiui nuo 1993 m. rugpjūčio 1 d. iki 

gruodţio 31 d. nustatomi priedai prie tarnybinių atlyginimų pagal pareiginius laipsnius poli-

cijos pareigūnams, vidaus tarnybos pareigūnams ir tarnautojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartis.  

                                                           

34 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-02, N-49, 2 tomas. 
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34 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-02, N-49, 2 tomas. 
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Beje, tomis dienomis miestuose, kur buvo sutelktos didelės policijos pajėgos, prak-

tiškai neuţregistruota nusikaltimų, nebent viena kita smulki vagystė ir kelios avarijos, kurių 

skaudţiausia įvyko Šiauliuose, Kryţių kalno apylinkėse (Popieţiui dar viešint Vilniuje). 

Tiesa, Kaune buvo sulaikyti keli vyrukai: vienas iš dţiaugsmo dėl Šventojo Tėvo apsilan-

kymo paleido į dangų signalinę raketą, kiti trys, buvę SKAT savanoriai, šaudė į mūrinę na-

mo sieną iš pistoleto. Beje, dėl šių salvių suklydo ir tuometinė Ostankino televizija, pasku-

bėjusį pranešti apie pasikėsinimą į Popieţių Kaune. Sklandţiai vyko Popieţiaus vizitas į 

Kryţių kalną, nors, Šiaulių policijos duomenimis, ten buvo susirinkusi 150 tūkst. ţmonių 

minia. 

Jau Jono Pauliau II išvykimo į Rygą išvakarėse Lietuvos policijos vadovas 

P.Liubertas, savivaldybių policijos vadas Č.K.Blaţys ir Vadovybės apsaugos departamen-

to prie VRM direktorius A.Pečkys buvo pakviesti į nuncijaus buveinę, kur Šventasis Tėvas 

asmeniškai padėkojo Lietuvos pareigūnams uţ puikų darbą, palaimino juos ir įteikė atmi-

nimo dovanas. Ypač šiltai ir nuoširdţiai Jonas Paulius II dėkojo visai Lietuvos policijai. O 

arkivyskupas A.J.Bačkis tiesiai pasakė pareigūnams: „Be jūsų, ko gero, nieko nebūtų bu-

vę“. 

Pasak P.Liuberto, Popieţiaus vizitas buvo pats rimčiausias išbandymas Lietuvos 

valdţios ir teisėsaugos struktūroms per visą istoriją. Nebuvo tokių renginių apsaugos ir ko-

ordinavimo patirties, trūko technikos, įvairiausių priemonių, kuriomis Lietuvos policiją ir 

kitas tarnybas aprūpino lenkų kolegos (skyrė net sraigtasparnius), ţinomos kompanijos. 

Pavyzdţiui, radijo stotis skyrė „Motorola“, automobilius – „Volvo“. P.Liubertas taip pat 

prisimena, kaip keli apsukrūs uţsienio lietuviai (iš JAV ir Kanados), prisidengdami teikia-

ma Vadovybės apsaugos departamentui „neįkainuojama“ pagalba, tik plačiai reklamavosi, 

visur lindo į kamerų objektyvus, dalindavo komentarus ir pan. Vėliau šie „specialistai“ par-

davė (ţinoma, uţ gerokai didesnę kainą) Lietuvos specialiosioms tarnyboms nekokybišką 

techniką, dėl to buvo netgi iškeltos baudţiamosios bylos ir paskelbta šių pardavėjų paieška. 

Komisijos Popieţiaus Jono Pauliaus II vizitui į Lietuvą organizuoti posėdţio, įvy-

kusio 1993 m. rugsėjo 9 d., protokole Nr.7, be kitų dalykų, paţymėta, jog rugsėjo 7-osios 

vakare, pasibaigus Popieţiaus viešnagei Lietuvoje, Vatikano spaudos centro vadovas 

J.Navarro-Valls paskutinėje spaudos konferencijoje pasakė, kad pagrindinis skirtumas, pa-

 

sia – 330 Lt). Čia irgi pasitaikė paradoksų: anksčiau išėję į pensiją generolai gaudavo 130 Lt 

pensiją, o policininkai, pasitraukę iš sistemos po nepriklausomybės,– 170 Lt.35 

Šią informaciją šiek tiek papildo ir VRM Profesinės etikos ir socialinės apsaugos 

skyriaus paţyma „Dėl VRM sistemos pareigūnų socialinių garantijų gerinimo“, parengta 

1993 metų rugsėjo 5 d.: 

„Opi vadovaujančių darbuotojų problema. 

Esama apmokėjimo sistema neskatina pareigūnų ir tarnybų vadovų kelti kvalifika-

ciją, siekti aukštesnių pareigų. Kaip pavyzdį galima pateikti šiuos skaičius. 

1993 m. birţelio mėn. duomenimis, VRM centriniame aparate vyresniojo komisaro 

vidutinis atlyginimas sudarė 201,88 Lt, o inspektoriaus – 167,45 Lt. Tuo metu tardytojui 

vidutiniškai buvo priskaičiuota 222,13 Lt, arba 10 proc. daugiau nei vyresniajam komisarui. 

Analogiška padėtis šalies miestuose ir rajonuose. Tais pačiais duomenimis, Vil-

niaus miesto vyriausiojo komisaro atlyginimas buvo 200,30 Lt, o policininko – 119,25 Lt, 

arba 60 proc. vyriausiojo komisaro atlyginimo. Tuo pat metu Vilniaus miesto tardytojai 

gavo 20 litų daugiau uţ vyriausiąjį komisarą. Panaši padėtis ir rajonuose. Antai rajonuose, 

kur gyveno iki 50 tūkst. gyventojų, komisaro atlyginimas buvo 190,30 Lt, policininko, tar-

naujančio pirmuosius metus  – 105,10 Lt, o tardytojo – 203,45 Lt.“ 

Grįţtant prie aukščiau pateiktos informacijos dėl šalies valdţios susirūpinimo kri-

minogenine padėtimi, reikėtų paminėti ir tai, jog priemonių kovai su nusikalstamumu stip-

rinti imtasi ne tik pačioje Lietuvoje, bet ir tarptautiniu lygiu: 1993 m. spalio 8 d. Vilniuje 

buvo pasirašytas trijų Baltijos valstybių vidaus reikalų ministrų komunikatas dėl bendradar-

biavimo ir kovos su organizuotu nusikalstamumu koordinavimo. 

1993 metų rudens pradţioje įvyko planuotas Popieţiaus Jono Pauliaus II vizitas į 

Lietuvą. Vizitui aptarnauti buvo pasitelkta daugiau kaip 70 proc. Lietuvos policijos, nema-

ţai kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnų. Vizito išvakarėse (rugsėjo 4-8 dienomis) vien iš 

Klaipėdos į Vilnių atvyko autobusais 420 policininkų ir Klaipėdos APM klausytojų. 
                                                           

35 “Sargyba” Nr.27, 1993 m., rugpjūčio 5-11. 
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35 “Sargyba” Nr.27, 1993 m., rugpjūčio 5-11. 
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Anot ministro R.Vaitekūno, dar nebūta tokio sudėtingo laikotarpio, kad krimino-

geninė situacija keltų tokį didelį pavojų pačiam Lietuvos valstybingumui. Be to, niekada 

tiek daug sistemos pareigūnų nepadarydavo šitiek nusikaltimų, teisės paţeidimų. Savo pra-

nešime ministras pabrėţė keturias VRM darbuotojų socialinių garantijų įtvirtinimo kryptis: 

– pareigūno darbo uţmokestis turi būti pakankamai aukštas, kad galėtų konku-

ruoti darbo rinkoje: 

– perėjimas prie kontraktų sistemos turėtų sumaţinti kadrų kaitą, įgalintų geriau 

valdyti kadrų rengimo sistemą; 

– viena pagrindinių socialinių garantijų pareigūnams turėtų būti gyvenamojo 

būsto įsigijimo lengvata (pradţioje suteikiamas tarnybinis butas, o vėliau leidţiama jį išsi-

pirkti); 

– racionalesnis savo gydymo bei poilsio bazių panaudojimas. 

Tarp artimiausių tikslų buvo paminėti ir buvusių VRM sistemos pareigūnų anks-

tesnių atlyginimų indeksavimas bei (pagal tai) pensijų perskaičiavimas. 

Kolegijoje nuskambėjo aštri apmokėjimo uţ darbo viršvalandţius, pareigūnams 

padarytos ţalos atlyginimo pasenusios tvarkos kritika. Buvo pabrėţtas strateginis VRM 

uţdavinys: įtvirtinti efektyvias socialines garantijas rengiamuose įstatymuose, atitinkamai 

pakeisti kai kurias veikiančių norminių aktų nuostatas, nes dalis geriausių pareigūnų jau 

išėjo arba ketina išeiti į komercines struktūras. Todėl į pareigūnų socialinių garantijų bloko 

kūrimą reikia ţiūrėti kaip į visos VRM sistemos gyvybingumo ir veiksmingumo reikalą. 

 Anot tuometinio VRM Kadrų valdybos viršininko Jono Bartkevičiaus, 1993 m. 

rudenį ypač jautėsi kadrų trūkumas. Įvairioms VRM įstaigoms reikėjo 2 700 ţmonių (12 

proc. laisvų etatų). Kaune laisvas kas penktas etatas, Vilniuje – 14 proc., tinkamai sukom-

plektuoti vos keli rajonų komisariatai – Šilalės, Joniškio, Anykščių. Didelė ir naujų kadrų 

kaita: paragavę rupios policininko duonos, nemaţai jaunuolių pasitraukdavo iš tarnybos į 

komercines struktūras, kai kam teko atsisveikinti su darbu dėl įvairių nusiţengimų. Per pir-

mąjį 1993 m. pusmetį dėl neigiamų motyvų buvo atleisti 438 policininkai, beveik 1 tūkstan-

tis išėjo savo noru. Tam tikrų vilčių vis dar buvo dėl LPA ir trijose APM rengiamų pareigū-

nų. 

 

lyginus su kitomis kelionėmis,– tobulas vizito organizavimas. „Mes minučių tikslumu lai-

kėmės grafiko, o tai labai retai pavyksta“,– pabrėţė Vatikano spaudos centro vadovas. (…) 

Komisijos pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 

A.Šleţevičius, beje, dalyvavęs tik pirmame ir paskutiniame komisijos posėdţiuose, padėko-

jęs posėdţio dalyviams uţ darbą rengiant Popieţiaus vizitą Lietuvoje, įteikė atminimo me-

dalius tiek Komisijos nariams, tiek kitiems asmenims, ypatingai pasiţymėjusiems šio ne-

lengvo egzamino metu. Tarp jų buvo apdovanoti ir vidaus reikalų sistemos pareigūnai: Pet-

ras Liubertas – vidaus reikalų ministro pavaduotojas, Policijos departamento generalinis 

komisaras (Komisijos pirmininko pavaduotojas); Ramutis Oleka – Kelių policijos vyresny-

sis komisaras; Romasis Vaitekūnas – vidaus reikalų ministras; Česlovas Blaţys – Savival-

dybių policijos vyresnysis komisaras; Andrius Pečkys – VRM Vadovybės apsaugos depar-

tamento direktorius. 

Kitas istorinis to laikmečio įvykis: 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos išvesti 

paskutiniai TSRS (jau Rusijos) kariuomenės daliniai. 

1993 m. rugsėjo 14 d. įvyko išplėstinis VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo iš-

samiai nagrinėjami vidaus reikalų sistemos darbuotojų socialiniai reikalai. Posėdyje dalyva-

vo LR prezidentūros, Generalinės prokuratūros, Vyriausybės atstovai. 

Kolegijoje buvo paminėta, jog per aštuonis 1993-ųjų mėnesius į šalies vidaus rei-

kalų įstaigas priimti 2 307 pareigūnai (38 proc. maţiau nei 1992 m.), o atleisti dėl įvairių 

prieţasčių 1 965 (22 proc. daugiau), todėl gana skaudţiai jautėsi gerų kadrų stygius. Staigus 

gretų atnaujinimo procesas turi ir neigiamų pasekmių: greit pareigūnai, kurių darbo staţas 

iki 3 metų, sudarys daugiau kaip pusę visų sistemos darbuotojų, ypač akivaizdus profesio-

nalumo smukimas kriminalinėje policijoje ir tardymo padaliniuose, kur pastebimai sumaţė-

jo specialistų su aukštuoju išsilavinimu. 

Konstatuota, jog teisėsaugos institucijos dėl nuolat didėjančių krūvių ir kylančios 

psichologinės įtampos, kuri stiprėja ir dėl socialinio bei teisinio nestabilumo, praranda at-

sparumą kai kuriems neigiamiems reiškiniams, o tai, savo ruoţtu, virsta pasyvumu darbe, 

silpnėjančia tarnybine drausme ir pan. 
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lyginus su kitomis kelionėmis,– tobulas vizito organizavimas. „Mes minučių tikslumu lai-
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3. Įpareigoti Finansų kontrolės valdybą (B.Degutis) iki š.m. spalio 15 d. paruošti ir 

suderinus su Finansų ministerija, pateikti Vyriausybei nutarimo projektą „Dėl vidaus reikalų 

sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo“. 

4. Įpareigoti Finansų kontrolės valdybą (B.Degutis) iki š.m. lapkričio 1 d. paruošti 

ir pateikti Vyriausybei tvirtinti Respublikos vidaus reikalų sistemos pareigūnų pensijų įsta-

tymo projektą (…) 

6. Įpareigoti Finansų kontrolės valdybą (B.Degutis) VRM biudţeto projekte 1994 

m. numatyti lėšas padidinti atlyginimus, išmokėti kompensacijas uţ poilsinius bei sanatori-

nius kelialapius, dalinai kompensuoti banko paskolas, individualių gyvenamųjų namų, butų 

statybos arba butų pirkimo išlaidas. Kartu su PE ir SA skyriumi (K.Bileišis) ir Medicinos 

skyriumi (V.Kasperiūnas) numatyti kompensavimo uţ poilsinius bei sanatorinius keliala-

pius tvarką. 

MTA ir KS valdybai (Č.Daškevičius), PE ir SA skyriui (K.Bileišis), FKV 

(B.Degutis) kartu su policijos komisariatų, rinktinių ir vidaus reikalų įstaigų vadovais iki 

1994 m. balandţio 1 d. įvertinti VRM sistemos darbuotojų individualaus ir tarnybinio gyve-

namojo ploto poreikį, statybos, įsigijimo galimybes ir pateikti pasiūlymus apie galimus fi-

nansavimo šaltinius, kompensacijų uţ individualios statybos sąnaudas dydţius ir tvarką. 

7. Įpareigoti MTA ir KSV (Č.Daškevičius), FKV (B.Degutis) ir štabą 

(V.Skapcevičius) iki š.m. lapkričio 1 d. paruošti instrukciją „Dėl kompensacijų išmokėjimo 

uţ pareigūnų uniformos bei kitų materialinių techninių resursų tausojimą“ (…) 

 

Apskritai, policijos materialinis ir techninis aprūpinimas, taip pat ir aprūpinimas 

nauja uniforma, kėlė VRM vadovybei nemaţą galvos skausmą. Pateiksime keletą pavyzdţių 

(iš tikros lavinos), kaip buvo bandoma spręsti šias problemas: 

„Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993.10.21 Nr.1/702 

LR VRM policijos ir vidaus tarnybos pareigūnai jau keletą metų dėvi Lietuvoje 

gaminamą avalynę, tačiau praktika parodė, kad ji neatitinka policijos pareigūnų ir karių 

avalynės dėvėjimo reikalavimų, ypač blogos kokybės yra vasariniai ir ţieminiai batai pail-

gintais aulais – trūkinėja oda, atsiklijuoja ir lūţta padai. 

 

Šios VRM kolegijos sprendime Nr.8 KM36 „Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų 

socialinės padėties ir priemonių jai gerinti“ paţymėta, kad vienas iš svarbiausių vidaus rei-

kalų sistemos funkcionavimą stabilizuojančių veiksnių yra pareigūnų socialinių garantijų 

uţtikrinimas bei socialinio nepaţeidţiamumo stiprinimas. Vien tik per 1992 m. ir šešis 

1993-ųjų mėnesius dėl maţų atlyginimų ir nepakankamų socialinių garantijų iš darbo VRM 

sistemoje išėjo 1 354 pareigūnai. 

Per 1993 m. šešis mėnesius į vidaus reikalų sistemą priimta 40 proc. maţiau parei-

gūnų nei per tą patį 1992 m. laikotarpį, nesukomplektuota 12 proc. esamų etatų. Apie pusę 

visų pareigūnų turi maţesnį nei 3 metų darbo staţą vidaus reikalų sistemoje. 

Policijos ir vidaus reikalų pareigūnų socialinį nepaţeidţiamumą bei drausmę ţy-

miu mastu sąlygoja juos nepatenkinantis darbo uţmokestis, socialinės garantijos. 

Apie 1700 pareigūnų šeimų yra socialiai remtinos, o daugiau kaip 5000 pareigūnų 

šeimų neturi nuosavo gyvenamojo ploto. 

Per I-ąjį 1993 m. pusmetį net 248 pareigūnai padarė teisėtvarkos paţeidimus, iš jų 

38 patraukti baudţiamojon atsakomybėn. 

Siekdama sumaţinti vidaus reikalų sistemos kadrų kaitą, uţtikrinti socialines ga-

rantijas, sustiprinti socialinį nepaţeidţiamumą, kolegija nusprendė: 

„1. Paţymėti, kad vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinė padėtis yra nepaten-

kinama ir nepalanki normaliam VR sistemos funkcionavimui. 

2. Įpareigoti VRM Štabą (V.Skapcevičius) iki š.m. spalio 1 d. sudaryti darbo grupę, 

kuri, įvertinusi kolegijos posėdyje pateiktus pasiūlymus, paruoštų Policijos įstatymo, Laiki-

nojo vidaus tarnybos įstatymo bei poįstatyminių aktų, reglamentuojančių policijos ir vidaus 

tarnybos pareigūnų socialines garantijas, pakeitimų ir papildymų projektus ir juos pateiktų 

Vyriausybei. 

                                                           

36 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch.Nr.64, 133 l. 
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kuri, įvertinusi kolegijos posėdyje pateiktus pasiūlymus, paruoštų Policijos įstatymo, Laiki-
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sutartis dėl vyriškos vasarinės avalynės tiekimo su Čekijos firma „Banzai Ltd“ ir vyriškos 

ţieminės bei moteriškos avalynės tiekimo su Belgijos firma „Delta international SA“. 

Palyginimui pateikiame lietuviškos ir importinės avalynės kainas: 

batai pailgintais aulais                  90 Lt             20,8 USD (81,12 Lt); 

bateliai vyriški                              60 Lt             18,7 USD (72,9 Lt); 

batai auliniai moteriški                100 Lt            27,25 USD (106,3 Lt0; 

batai moteriški ţieminiai              130 Lt           27,25 USD (106,3 Lt); 

bateliai vyriški ţieminiai              100 Lt           30,0 USD (117 Lt). 

 

Ministro pavaduotojas A.Svetulevičius“.37 

 

Tuo metu nusikalstamumas Lietuvoje vis augo, vis didesnį mastą įgaudavo kova su 

organizuotais nusikaltėliais, kurie elgėsi gana įţūliai: pavyzdţiui, Vilniuje per trumpą laiką 

buvo pavogti net trys VRM priklausantis automobiliai. 

Organizuoti nusikaltėliai toliau aktyviai suvedinėjo tarpusavio sąskaitas. 

1993 m. rugsėjo 19-osios naktį Vilniuje, prie „Ţirmūnų“ restorano, buvo suţeisti 

trys policijai gerai ţinomi asmenys, priklausę „Vilniaus brigadai“. Tarp jų Izraelio piliečiu 

tapęs praeityje garsus boksininkas L.S. Per pirmąsias dvi rugsėjo savaites buvo ne kartą 

pasikėsinta į G.Dekanidzės ţmones, jo paties nuosavybę: padegta jo ţmonai priklausanti 

parduotuvė, o į kitą parduotuvę, prekiaujančią automobiliais, įmesti sprogmenys. 

Spalio 13 d. Kaune nuţudytas (sušaudytas automobilyje prie degalinės) ţinomas 

automobilių vagis A.L., o jau kitą dieną Kauno „Vilulos“ restorane trijų uţpuolikų iš auto-

mato ir pistoleto buvo sušaudyti net penki „daktarų“ organizuotam susivienijimui priklausę 

vyriškiai, tiesa, smulkios figūros. Patys „daktarų“ vadeivos (H.Daktaras, A.Laurinavičius, 

V.Grudzinskas ir V.Siaurusevičius), jų laimei, tuo metu buvo išėję į kitą patalpą. 

Beveik tuo pačiu metu SKAT Aleksoto kuopoje buvo pavogta 20 automatų. Sulai-

kius įtariamuosius, kuopos savanorius, pas juos buvo rasti tik 2 automatai, kitus savanoriai 

                                                           

37 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 68. 

 

Minėtos avalynės kainos analogiškos importinės avalynės kainoms. 

Ryšium su tuo, prašome Jūsų leidimo įsigyti ne konkurso tvarka 147 porų bando-

mąją partiją batų pailgintais aulais po 88 Lt iš Čekijos Respublikos ir 10 000 porų ţieminių 

batų po 85 Lt iš AB „Eisima“. 

Ministro pavaduotojas A.Svetulevičius“. 

„Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Tarnybiniam naudojimui 

1993. (…) Nr. (…) 

Vidaus reikalų ministerijos struktūriniams padaliniams ir Policijos departamentui 

kovai su nusikalstamumu neatidėliotinai reikalingos specialios paskirties priemonės: ant-

rankiai, lazdos, dujiniai balionėliai ir t.t. 

Atsiţvelgiant į tai, kad šių specialių priemonių įsigijimui konkurso skelbti negali-

me, o bandymai Lietuvoje gaminti analogišką produkciją parodė, kad ji neatitinka keliamų 

reikalavimų, prašome leisti VRM nusipirkti be konkurso iš Čekijos Respublikos 5 000 vnt. 

antrankių. Vieno vieneto kaina 30 DEM, bendra kontrakto suma 150 805 DEM. 

Prekės bus įsigytos iš VRM skirtų asignavimų. 

Ministro pavaduotojas A.Svetulevičius“. 

„Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993.12.01 Nr.1/824 

LR vidaus reikalų ministerijos policijos ir vidaus tarnybos pareigūnai nuo 1990 

metų dėvi Lietuvos įmonėse gaminamą avalynę – vyrišką AB „Lituanika“ ir moterišką – 

AB „Viktorija“. 

Praktika parodė, kad ši avalynė neatitinka reikalavimų, ypač blogos kokybės yra 

policininkų ir karių dėvimi batai pailgintais aulais – trūkinėja oda, atsiklijuoja, lūţinėja pa-

dai. Du metus vedamos derybos su šiomis įmonėmis dėl kokybės pagerinimo jokių rezultatų 

nedavė. 

Ryšium su tuo, kad Lietuvoje gaminamos avalynės kainos analogiškos importinės 

avalynės kainoms, o kokybė yra daug prastesnė, prašome Jūsų leidimo sudaryti ilgalaikes 
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sutartis dėl vyriškos vasarinės avalynės tiekimo su Čekijos firma „Banzai Ltd“ ir vyriškos 
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„Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

1993.12.01 Nr.1/824 
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nagrinėjimas teisme parodė, kaip sudėtinga buvo atskleisti šį nusikaltimą, jo uţkulisius, 

apčiuopti visus galus, besidriekusius į kitas valstybes, surinkti įkalčius, įrodyti. 

Ko gero, ir aš pats per maţai arba ne tomis formomis bendravau su ţiniasklaida, 

nesugebėjau gerai įvertinti, kad tai jau visiškai laisva, nereglamentuojama ţiniasklaida, 

kuri gali rašyti ką nori, jai pro ministerijos langą nepagrūmosi, kaip buvo ankstesniais lai-

kais. Galbūt, šalia nebuvo gerų patarėjų, kurie pasakytų, ką ir kaip reikia daryti. Atsimenu, 

pirmą kartą turėjau susitikti su uţsienio valstybių ambasadoriais. Puoliau ieškoti protokolo 

ţinovų, norėjau tinkamai pasiruošti,– kaip man elgtis tokiais atvejais? Skambinau į Uţsie-

nio reikalų ministeriją, bet ir ten niekas neturėjo jokio vadovėlio. Taigi, tie laikai buvo tik 

pradţia, kai visiems reikėjo mokytis…“ 

 

Savo ruoţtu, Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras V.Račkauskas, norė-

damas pailiustruoti, kaip tokios publikacijos atsiliepia tyrimui, pasakojo, jog panašiai buvo 

atsitikę ir kitoje plačiai nuskambėjusioje byloje apie gintaro vagystę iš Palangos rūmų. Su-

sekus nusikaltėlį, kuris turėjo gintarą parduoti, o patį gintarą suradus ir paėmus, buvo ruo-

šiamas modelis, kai „tarpininkas“ turėjo susitikti su vagimis, jau paskirta susitikimo vieta ir 

laikas. Tačiau spaudos konferencija buvo surengta kiek anksčiau, informacija apie ją nu-

skambėjo per radiją ir abu vagys … ilgai nebuvo nesurasti. 

 

1993-ųjų spalio 2 d. Lietuvos policija minėjo savo profesinę šventę, jau trečią po 

šios graţios, prasmingos tradicijos atgaivinimo. 

Šventės proga Lietuvos policininkus pasveikino prezidentas Algirdas Mykolas 

Brazauskas: 

„Gerbiamieji Lietuvos policijos pareigūnai! Lietuvos valstybė atgimė visų laisvės 

ištroškusių ţmonių dėka. Sunku išmatuoti jūsų indėlį atkuriant ir įtvirtinant Lietuvos valsty-

bingumą. Jūs pašaukti ištikimai tarnauti Tėvynei, ryţtingai ginti kiekvieną ţmogų nuo nusi-

kalstamų kėslų, visada būti ţmonių ir valstybės teisėtų interesų sargyboje ir tuo pelnyti pri-

paţinimą bei pagarbą“. 

 

buvo spėję parduoti po 700 dolerių uţ kiekvieną. Uţ gautus pinigus nusipirko automobilius, 

įvairios buitinės technikos. 

Taikydama neseniai priimto Prevencinio sulaikymo įstatymo nuostatas nusikalti-

mais įtariamiems asmenims, Lietuvos policija tikėjosi bent kiek sumaţinti nusikaltimų srau-

tą, pirmiausia uţkirsti kelią ţmonių terorizavimui, turto prievartavimui. 

Iki 1993 m. rugsėjo 20 d. prevencine tvarka buvo sulaikyti 144 asmenys, 45 jų iš-

keltos baudţiamosios bylos, pareikšti kaltinimai. Per 8 mėnesius išaiškinti 125 turto prievar-

tavimo faktai, iškeltos baudţiamosios bylos. 

Vienas įţūliausių ir ţiauriausių organizuotų nusikaltėlių iššūkiu buvo mestas visai 

Lietuvai 1993 m. spalio 12 d., kai Vilniuje, prie savo namų buvo nuţudytas ţinomas ţurna-

listas, vienas iš dienraščio „Respublika“ leidėjų Vitas Lingys. 

1993 m. gruodţio 11 d. LR generalinis prokuroras A.Paulauskas ir vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas Seimo rūmuose surengė spaudos konferenciją, kurioje turėjo būti 

paskelbta apie ţurnalisto V.Lingio nuţudymo išaiškinimą. Tačiau ypatingo įspūdţio teisė-

saugininkų pareiškimas nepadarė, mat išvakarėse „Respublika“ jau išspausdino įtariamųjų 

pavardes ir net pagrindinio kaltinamojo I.Achremovo nuotrauką (kiek vėliau – ir kitų įta-

riamųjų). Ministro nuomone, tokia publikacija, švelniai tariant, buvo skubota. 

Romasis Vaitekūnas: 

„Pačiame sistemos viduje visada yra ţmonių, kurie kaţkuo nepatenkinti. Reikiamu 

momentu, reikiamoje vietoje jie gali išsakyti savo nuomonę, kuri bus išgirsta. Bent jau man 

nėra paslaptis, kad iš kai kurių pareigūnų seifų informacija, daţnai neadekvati, netiksli, 

buvo nutekinama ţiniasklaidai. Gal mainais į indulgencijas, gal dėl susiklostančių tarp pa-

reigūnų ir ţurnalistų draugiškų santykių, gal dėl kitų prieţasčių… 

Jau gerokai po V.Lingio nuţudymo ištyrimo, kalbėdamas su jo broliu Audriumi pa-

sakiau: metėme visas pajėgas, visą sistemą, kad būtų išaiškintas šis nusikaltimas, nes nusi-

kalstamumo situacija buvo pasiekusi kulminaciją: arba nusikaltėliai parklupdo valstybę, 

arba valstybė klupdo juos. Tad kaip galima priekaištauti, kad kaţkas nepadaroma? Galima 

suprasti visų norą, kad šis įţūlus nusikaltimas būtų kuo greičiau ištirtas, bet, antra vertus, 

neapgalvotas informacijos skleidimas galėjo labai smarkiai pakenti tyrimui. Vėlesnis bylos 
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Šiaulių r. PK komisaras J.Kavaliauskas, Raseinių r. PK komisaras A.Gailius, VRM Vil-

niaus aukštesniosios policijos mokyklos viršininkas pulkininkas A.Kareiva. VRM pasiţy-

mėjimo ţenklais „Uţ pavyzdingą tarnybą“ apdovanoti vidaus reikalų ministras generolas 

R.Vaitekūnas, VRM PD Savivaldybių policijos valdybos vyresnysis komisaras 

Č.K.Blaţys, Vilniaus m. VPK viešosios policijos komisaras A.Sutkevičius, VRM PD Ke-

lių policijos valdybos vyresnysis komisaras R.Oleka. Nemaţai pareigūnų buvo apdovanoti 

VRM pasiţymėjimo ţenklais, „Ţuvančiųjų gelbėjimo kryţiumi“ (prezidento dekretu) bei 

Sausio 13-osios atminimo medaliais. 

 

Šventes greitai vėl pakeitė darbai, neatidėliotinų problemų ir aktualių klausimų 

sprendimas. 

Spalio 19 d. išplėstiniame VRM kolegijos posėdyje, skirtame savivaldybių polici-

jos problemoms nagrinėti, dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės atstovai, didţiųjų miestų 

merai, kai kurių rajonų valdytojai. Pastarieji sutiko, kad policijos (beje, ne tik savivaldybių, 

bet visos, aptarnaujančios tam tikrą teritoriją) finansavimo reikalai turi būti tvarkomi lanks-

čiau. 

Pateikti skaičiai: dabar savivaldybių policija turi 4 488 etatus (beveik 28 proc. vi-

sos policijos), tačiau beveik ketvirtadalis jų nėra uţimti. Daugelis miestų ir rajonų savival-

dybių neišgali finansuoti šios policijos rūšies pagal įstatymą ir normatyvus. Daugiau kaip 

pusė savivaldybių policijos padalinių neturi tinkamų tarnybinių patalpų, guminę lazdą turi 

tik kas ketvirtas pareigūnas, dujų balionėliais ir antrankiais aprūpinti vos 6-7 proc. pareigū-

nų, kai kur pasitaiko problemų išmokant atlyginimus. 

Pagrindinė savivaldybių policijos funkcija – prevencinis darbas, bet ir jam kol kas 

nėra tvirto įstatyminio pagrindo, ypač svarbu apibrėţti apylinkių inspektorių statusą (kaip 

ţinoma, šis statusas buvo apibrėţtas tik 2003 m.). 

Apklausus 38 šalies miestų ir rajonų PK kriminalinės, viešosios bei savivaldybių 

policijos vadovus ir apylinkės inspektorius paaiškėjo, jog daugiau nei pusė jų įsitikinę, kad 

policija turi būti finansuojama centralizuotai, iš biudţeto, ir tik 27 proc. pareigūnų manė, 

kad tai turi būti daroma VRM ir atitinkamos savivaldybės susitarimu. 70 proc. pareigūnų 

nuomone, savivaldybės neturėtų kištis skiriant ir atleidţiant policijos vadovus, dar daugiau 

 

Savo pranešime Policijos dienos iškilmingo minėjimo proga PD generalinis komi-

saras Petras Liubertas paţymėjo: 

„… Prieš dvejus metus svarbiausias klausimas buvo: būti ar nebūti Lietuvos poli-

cijai. Į jį atsakėme tvirtai ir nedviprasmiškai – būti. Mes išsaugojome pagrindinę vertybę – 

ţmones. Bet gyvenimas rodo, kad atsipalaiduoti negalima nė akimirkai. Turime pripaţinti, 

kad dabar realiausia grėsmė nacionaliniam saugumui – nusikalstamumas… Akivaizdus 

tapo organizuoto nusikalstamumo egzistavimas, išryškėjo įţūlios jo formos. Nusikalstamu-

mas – devyngalvis slibinas, nukirtus vieną jo galvą tuoj pat išauga kita, bet kova su juo nė-

ra, negali būti beprasmė. Viena iš būtiniausių sąlygų, kad ši kova vyktų sėkmingai – nugalė-

ti drakoną savyje, kaip byloja viena išmintinga pasaka. Nevalyvas, netvarkingas, abejingas 

savo pareigai policininkas – prastas karys… Didţiulę įtaką mūsų darbui daro ţmonių pasi-

tikėjimas, jų parama. Tačiau kokio pasitikėjimo gali tikėtis pareigūnas, manąs, jog grubu-

mas – tai pats geriausias jo paţymėjimas? 

Deja, tai ne vienintelė mūsų bėda. Materialinė policininkų būklė yra labai sunki, 

tiesiog katastrofiška. Tačiau dėl šito negalima pateisinti atvejų, kai pareigūnai susikom-

promituoja imdami kyšius, prievartaudami piliečius, teikdami nenumatytas paslaugas abe-

jotinoms komercinėms struktūroms ir tyčia ar netyčia patekdami mafijos priklausomybėn… 

Policija – neatskiriama visuomenės dalis, todėl ir mes neišvengėme blaškymosi, 

laikinų sprendimų, tačiau (tai irgi vienas iš mūsų laimėjimų) išsaugojome vientisą organiz-

mą, branduolį… Galima teigti, jog pasimetimo laikotarpis eina uţmarštin, mes išsitiesėme, 

persiorganizavome ir pradėjome ilgai visų dorų ţmonių lauktą puolimą prieš nusikalsta-

mumą. Pagrindinė kryptis – kova su organizuotomis nusikaltėlių gaujomis, turto prievar-

tautojais. Ir ne tik todėl, kad viena iš būtiniausių valstybės gyvavimo garantijų yra stipri 

ekonominė bazė, kurios pagrindas – laisvas, doras verslas. Organizuotos gaujos … tarsi 

magnetas traukia prie savęs dalį jaunimo… Ši problema turi rūpėti ne tik policijai, o mums 

visiems – valstybei, baţnyčiai, visuomenei.“ 

Policijos dienos proga vardiniais ginklais buvo apdovanoti: vidaus reikalų ministro 

pavaduotojas generolas A.Svetulevičius, VRM PD generalinio komisaro pavaduotojas vy-

riausiasis komisaras V.Račkauskas, VRM PD Greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ vadas 

vyresnysis komisaras J.Lazarenka, Šiaulių m. VPK vyresnysis komisaras A.Songaila, 
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cijai. Į jį atsakėme tvirtai ir nedviprasmiškai – būti. Mes išsaugojome pagrindinę vertybę – 

ţmones. Bet gyvenimas rodo, kad atsipalaiduoti negalima nė akimirkai. Turime pripaţinti, 

kad dabar realiausia grėsmė nacionaliniam saugumui – nusikalstamumas… Akivaizdus 

tapo organizuoto nusikalstamumo egzistavimas, išryškėjo įţūlios jo formos. Nusikalstamu-

mas – devyngalvis slibinas, nukirtus vieną jo galvą tuoj pat išauga kita, bet kova su juo nė-

ra, negali būti beprasmė. Viena iš būtiniausių sąlygų, kad ši kova vyktų sėkmingai – nugalė-

ti drakoną savyje, kaip byloja viena išmintinga pasaka. Nevalyvas, netvarkingas, abejingas 

savo pareigai policininkas – prastas karys… Didţiulę įtaką mūsų darbui daro ţmonių pasi-

tikėjimas, jų parama. Tačiau kokio pasitikėjimo gali tikėtis pareigūnas, manąs, jog grubu-

mas – tai pats geriausias jo paţymėjimas? 

Deja, tai ne vienintelė mūsų bėda. Materialinė policininkų būklė yra labai sunki, 

tiesiog katastrofiška. Tačiau dėl šito negalima pateisinti atvejų, kai pareigūnai susikom-

promituoja imdami kyšius, prievartaudami piliečius, teikdami nenumatytas paslaugas abe-

jotinoms komercinėms struktūroms ir tyčia ar netyčia patekdami mafijos priklausomybėn… 

Policija – neatskiriama visuomenės dalis, todėl ir mes neišvengėme blaškymosi, 

laikinų sprendimų, tačiau (tai irgi vienas iš mūsų laimėjimų) išsaugojome vientisą organiz-

mą, branduolį… Galima teigti, jog pasimetimo laikotarpis eina uţmarštin, mes išsitiesėme, 

persiorganizavome ir pradėjome ilgai visų dorų ţmonių lauktą puolimą prieš nusikalsta-

mumą. Pagrindinė kryptis – kova su organizuotomis nusikaltėlių gaujomis, turto prievar-

tautojais. Ir ne tik todėl, kad viena iš būtiniausių valstybės gyvavimo garantijų yra stipri 

ekonominė bazė, kurios pagrindas – laisvas, doras verslas. Organizuotos gaujos … tarsi 

magnetas traukia prie savęs dalį jaunimo… Ši problema turi rūpėti ne tik policijai, o mums 

visiems – valstybei, baţnyčiai, visuomenei.“ 

Policijos dienos proga vardiniais ginklais buvo apdovanoti: vidaus reikalų ministro 

pavaduotojas generolas A.Svetulevičius, VRM PD generalinio komisaro pavaduotojas vy-

riausiasis komisaras V.Račkauskas, VRM PD Greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ vadas 

vyresnysis komisaras J.Lazarenka, Šiaulių m. VPK vyresnysis komisaras A.Songaila, 
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Č.Čyţas, Maţeikių r. PK komisaras: Savivaldybių policijos atskyrimas nuo kitų 

policijos rūšių yra pragaištingas visai valstybei. Policija turi būti vieninga. Policijos nuova-

dos turėtų turėti teisę atlikti kratas, apylinkių inspektoriai turėtų tirti nesunkius nusikaltimus 

ir t.t. 

V.Račkauskas, PD vyriausiasis kriminalinės policijos komisaras, generalinio 

komisaro pavaduotojas: Turėtų būti policijos rūšis, kuri sugebėtų skubiai suteikti pagalbą 

gyventojams… Didţiuosiuose miestuose gyventojai beveik nepaţįsta savo apylinkės ins-

pektorių. Reikėtų unifikuoti funkcijas. 

V.Leipus, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras: Savivaldybių policija palik-

ta likimo valiai, švaistomi pinigai. Miestuose viešąją tvarką palaiko patrulinė tarnyba, o ne 

nuovados. Apylinkės inspektoriai uţsiima tik pareiškimais, nepilnamečių inspekcija tik 

įkalbinėja ir t.t. To, kas sukurta, ardyti nereikėtų, tačiau būtina sparčiau vykdyti reformą. 

A.Račkauskas, Kauno miesto meras: Per greitai susidarė nuomonė, jog savival-

dybių policija yra atskira policija. Nėra net tikros savivaldybės, nėra tokio įstatymo. Savi-

valdybių policija turi uţsiiminėti prevencija. Biudţetas jau suformuotas ir jei bus toliau 

samprotaujama, tai savivaldybių deputatai savivaldybių policijai neskirs lėšų. Tačiau reikėtų 

orientuotis į decentralizaciją. 

V.Jasulaitis, Vilniaus miesto meras: (…) Nuovados yra būtinos. Vilniuje dabar 

jų yra 9, o reikėtų 20. Reikėtų išplėsti nuovadų kompetencijos ribas. Tam savivaldybėms, 

ţinoma, neuţteks pinigų. Gal reikėtų įkurti mokesčių policiją, išieškant mokesčius iš ko-

mercinių struktūrų? 

R.Vaitekūnas: Ten, kur policija dirba efektyviau, padėtis stabilesnė (…) Išeities 

turime ieškoti kartu, nepalikdami vieni kitų. O kad dėl mokesčių rinkimo, tai ENT tarnybo-

se reikia įsteigti papildomų etatų, kad šie darbuotojai specializuotųsi mokesčių rinkimo sri-

tyje (…) 

Kolegija nusprendė: 

1. Įpareigoti VRM Štabą (V.Skapcevičius) iki 1993 m. lapkričio 1 d. sudaryti darbo 

grupę, kuri iki 1994 m. balandţio mėn. parengtų policijos reformos programą. 

2. Pavesti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio policijos komisariatų 

vadovams apsvarstyti, ar tikslinga eksperimento tvarka vietose įgyvendinti policijos per-

 

pasisakė prieš tai, kad apylinkės inspektorių skyrimas ir atleidimas būtų derinamas su savi-

valdos institucijomis. 

Kolegijoje buvo pakartota ankstesnė mintis, esą dabartinė policijos struktūra tiek 

funkcine, tiek organizacine prasme nėra optimali, tačiau dauguma kalbėjusiųjų pabrėţė, jog 

nereikia naujo revoliucinio policijos pertvarkymo. Todėl buvo susitarta, kad savivaldybių 

policijos problemų sprendimas turi būti tik viena iš numatomos Lietuvos policijos organiza-

vimo ir valdymo reformos dalių. Patirtis parodė, kad dalis šalies savivaldybių nesugebėjo 

uţtikrinti savivaldybių policijai reikiamo finansavimo, neskyrė nei patalpų, nei technikos. 

Pati policijos reforma pirmiausia buvo siejama su naujuoju šalies administraciniu ir teritori-

niu suskirstymu bei teismų reforma. VRM štabas buvo įpareigotas iki 1994 m. balandţio 

parengti policijos reformos programą. 

Pateikiame kiek sutrumpintą šios Kolegijos posėdţio protokolą Nr.10 KM38:    

„V.Skapcevičius, ministro pavaduotojas: Vienos policijos rūšies negalima nag-

rinėti atskirai nuo kitų rūšių. Reikalinga reforma, nes besiplečiant VRM valdymo struktūrai 

sąveika tarp policijos rūšių tampa nepakankama. Tačiau dar nėra atitinkamos technologijos, 

kaip tai padaryti, nes atkuriant Lietuvos policiją buvo remtasi senąja (milicijos) struktūra… 

Policiją tikriausiai reikėtų skirstyti į uniformuotą ir neuniformuotą (…) 

V.Grigaravičius, Alytaus m. ir raj. PK vyresnysis komisaras: Policija turi būti 

stipri visoje valstybėje. Tuose rajonuose, kur yra pramonė, savivaldybės gali finansuoti, 

remti savivaldybių policiją, o kur pramonės nėra, savivaldybės tokių galimybių neturi. Vi-

sas finansavimas turėtų būti iš valstybės biudţeto, o savivaldybės galėtų dalyvauti, pavyz-

dţiui, skirstant pastatus, lėšas transportui ir pan. 

A.Gaiţauskas, Radviliškio rajono PK komisaras: Radviliškio rajono savivaldy-

bių policijoje dirba beveik dvigubai maţiau ţmonių nei numatyta. Trūksta pinigų, algos 

maţesnės nei kitų policijos rūšių darbuotojų. Dėl to kyla prieštaravimų tarp tarnybų (…) 

VRM savivaldybių policija yra PD struktūroje, o vietose – atskirai. 

                                                           

38 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch.Nr.64, l.150-154. 
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Č.Čyţas, Maţeikių r. PK komisaras: Savivaldybių policijos atskyrimas nuo kitų 

policijos rūšių yra pragaištingas visai valstybei. Policija turi būti vieninga. Policijos nuova-

dos turėtų turėti teisę atlikti kratas, apylinkių inspektoriai turėtų tirti nesunkius nusikaltimus 

ir t.t. 

V.Račkauskas, PD vyriausiasis kriminalinės policijos komisaras, generalinio 

komisaro pavaduotojas: Turėtų būti policijos rūšis, kuri sugebėtų skubiai suteikti pagalbą 

gyventojams… Didţiuosiuose miestuose gyventojai beveik nepaţįsta savo apylinkės ins-

pektorių. Reikėtų unifikuoti funkcijas. 

V.Leipus, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras: Savivaldybių policija palik-

ta likimo valiai, švaistomi pinigai. Miestuose viešąją tvarką palaiko patrulinė tarnyba, o ne 

nuovados. Apylinkės inspektoriai uţsiima tik pareiškimais, nepilnamečių inspekcija tik 

įkalbinėja ir t.t. To, kas sukurta, ardyti nereikėtų, tačiau būtina sparčiau vykdyti reformą. 

A.Račkauskas, Kauno miesto meras: Per greitai susidarė nuomonė, jog savival-

dybių policija yra atskira policija. Nėra net tikros savivaldybės, nėra tokio įstatymo. Savi-

valdybių policija turi uţsiiminėti prevencija. Biudţetas jau suformuotas ir jei bus toliau 

samprotaujama, tai savivaldybių deputatai savivaldybių policijai neskirs lėšų. Tačiau reikėtų 

orientuotis į decentralizaciją. 

V.Jasulaitis, Vilniaus miesto meras: (…) Nuovados yra būtinos. Vilniuje dabar 

jų yra 9, o reikėtų 20. Reikėtų išplėsti nuovadų kompetencijos ribas. Tam savivaldybėms, 

ţinoma, neuţteks pinigų. Gal reikėtų įkurti mokesčių policiją, išieškant mokesčius iš ko-

mercinių struktūrų? 

R.Vaitekūnas: Ten, kur policija dirba efektyviau, padėtis stabilesnė (…) Išeities 

turime ieškoti kartu, nepalikdami vieni kitų. O kad dėl mokesčių rinkimo, tai ENT tarnybo-

se reikia įsteigti papildomų etatų, kad šie darbuotojai specializuotųsi mokesčių rinkimo sri-

tyje (…) 

Kolegija nusprendė: 

1. Įpareigoti VRM Štabą (V.Skapcevičius) iki 1993 m. lapkričio 1 d. sudaryti darbo 

grupę, kuri iki 1994 m. balandţio mėn. parengtų policijos reformos programą. 

2. Pavesti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio policijos komisariatų 

vadovams apsvarstyti, ar tikslinga eksperimento tvarka vietose įgyvendinti policijos per-

 

pasisakė prieš tai, kad apylinkės inspektorių skyrimas ir atleidimas būtų derinamas su savi-

valdos institucijomis. 

Kolegijoje buvo pakartota ankstesnė mintis, esą dabartinė policijos struktūra tiek 

funkcine, tiek organizacine prasme nėra optimali, tačiau dauguma kalbėjusiųjų pabrėţė, jog 

nereikia naujo revoliucinio policijos pertvarkymo. Todėl buvo susitarta, kad savivaldybių 

policijos problemų sprendimas turi būti tik viena iš numatomos Lietuvos policijos organiza-

vimo ir valdymo reformos dalių. Patirtis parodė, kad dalis šalies savivaldybių nesugebėjo 

uţtikrinti savivaldybių policijai reikiamo finansavimo, neskyrė nei patalpų, nei technikos. 

Pati policijos reforma pirmiausia buvo siejama su naujuoju šalies administraciniu ir teritori-

niu suskirstymu bei teismų reforma. VRM štabas buvo įpareigotas iki 1994 m. balandţio 

parengti policijos reformos programą. 

Pateikiame kiek sutrumpintą šios Kolegijos posėdţio protokolą Nr.10 KM38:    

„V.Skapcevičius, ministro pavaduotojas: Vienos policijos rūšies negalima nag-

rinėti atskirai nuo kitų rūšių. Reikalinga reforma, nes besiplečiant VRM valdymo struktūrai 

sąveika tarp policijos rūšių tampa nepakankama. Tačiau dar nėra atitinkamos technologijos, 

kaip tai padaryti, nes atkuriant Lietuvos policiją buvo remtasi senąja (milicijos) struktūra… 

Policiją tikriausiai reikėtų skirstyti į uniformuotą ir neuniformuotą (…) 

V.Grigaravičius, Alytaus m. ir raj. PK vyresnysis komisaras: Policija turi būti 

stipri visoje valstybėje. Tuose rajonuose, kur yra pramonė, savivaldybės gali finansuoti, 

remti savivaldybių policiją, o kur pramonės nėra, savivaldybės tokių galimybių neturi. Vi-

sas finansavimas turėtų būti iš valstybės biudţeto, o savivaldybės galėtų dalyvauti, pavyz-

dţiui, skirstant pastatus, lėšas transportui ir pan. 

A.Gaiţauskas, Radviliškio rajono PK komisaras: Radviliškio rajono savivaldy-

bių policijoje dirba beveik dvigubai maţiau ţmonių nei numatyta. Trūksta pinigų, algos 

maţesnės nei kitų policijos rūšių darbuotojų. Dėl to kyla prieštaravimų tarp tarnybų (…) 

VRM savivaldybių policija yra PD struktūroje, o vietose – atskirai. 

                                                           

38 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, arch.Nr.64, l.150-154. 
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Pagrindas: Lietuvos VRM 1993.10.14 įsakymo Nr.785 4 p. 

Paskirti: pulkininką Juozą Matonį Tardymo skyriaus prie Vilniaus rajono polici-

jos komisariato viršininko pavaduotoju, atleidus iš to paties skyriaus viršininko pareigų,– 

nuo 1993 m. lapkričio 9 d. (…)“ 

„1993.11.18 Nr.563 t/e 

Paskirti: Benediktą Lazutką – Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos vyresniuo-

ju komisaru – vyriausiojo kriminalinės policijos komisaro pavaduotoju, atleidus iš Vilniaus 

m. VPK Kriminalinės policijos vyresniojo komisaro pareigų, perdavus tarnybinius reika-

lus,– nuo 1993 m. lapkričio 22 d. 

Nustatyti koeficientą atlyginimui apskaičiuoti 6,9, mokant 180 proc. priedą prie at-

lyginimo.“39 

„1993.12.09 Nr.617 TE 

Paskirti Arvydą Spurgą Kelmės r. PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 9 d.“ 

„1993.12.22 Nr.631 TE 

Paskirti Vytautą Tamulionį Tauragės r. PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 22 

d.“ 

„1993.12.27 Nr.637 TE 

Paskirti Kazį Tracevskį Vilniaus m. 1 PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 27 d.“40 

Turbūt reikėtų paminėti ir tą, švelniai tariant, nemalonų visai policijai atvejį, kai 

1993 m. lapkričio pradţioje buvo sulaikyti Kelmės r. PK komisaras A.Razminas (kurį ir 

pakeitė šiame poste A.Spurga), viešosios policijos vyresnysis inspektorius D.Štabokas (vė-

liau paleistas pasiţadėjęs neišvykti) ir kelių policijos inspektorius A.Raubickas. Kelmės 

pareigūnai į kolegų iš VRM ir GP akiratį pateko po V.Antonovo grupės sulaikymo Šiaulių 

rajone. Medţiaga buvo kaupiama ilgai, prieš pareigūnų sulaikymą Kelmėje buvo sulaikyta 

nemaţai įtariamų nusikaltimais asmenų. Pareigūnams buvo pareikštas kaltinimas pagal BK 

                                                           

39 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 4 tomas. 
 

40 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 42. 
 

 

spektyvinio vystymosi principus bei iki 1994 m. sausio 1 d. pateikti konkrečius pasiūlymus 

VRM. 

3. Įpareigoti miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovus kreiptis į vietos savi-

valdybes dėl lėšų savivaldybių policijai finansuoti išskyrimo atskiru straipsniu, formuojant 

savivaldybių biudţetus 1994 metams. 

4. Siekiant sustiprinti apylinkės inspektorių vaidmenį atskleidţiant ir tiriant nusi-

kaltimus, įpareigoti Savivaldybių policijos valdybą (Č.Blaţys) ir Kriminalinę policiją 

(V.Račkauskas) iki 1994 m. sausio 1 d. pateikti VRM vadovybei pasiūlymus dėl savivaldy-

bių policijos nuovadų veiklos organizavimo tobulinimo, stiprinant bendradarbiavimą su 

kriminaline policija.“ 

 

1993 m. spalio 13 d. po ilgos sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministras Petras Valiukas. 

 

1993 metų spalio–gruodţio mėnesiais toliau vyko kai kurie etatiniai pakeitimai: 

„1993.10.22 Nr.528 t/e 

Paskirti: Benoną Ivanauską – Klaipėdos m. VPK kriminalinės policijos vyresniuo-

ju komisaru, atleidus iš to paties komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų 

tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaro pareigų,– nuo 1993 m. 

spalio 25 d.“ 

 

„1993.11.10 Nr.547 t/e 

Paskirti: 

Romualdą-Algirdą Senovaitį – atvykusį iš Lietuvos Policijos akademijos – Lietu-

vos VRM Policijos departamento Savivaldybių policijos valdybos vyresniuoju komisaru,– 

nuo 1993 m. lapkričio 10 d. 

Nustatyti koeficientą atlyginimui apskaičiuoti 6,6, mokant 120 proc. priedą prie at-

lyginimo.“ 

„1993.11.09 Nr.548 t/e 
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Pagrindas: Lietuvos VRM 1993.10.14 įsakymo Nr.785 4 p. 

Paskirti: pulkininką Juozą Matonį Tardymo skyriaus prie Vilniaus rajono polici-

jos komisariato viršininko pavaduotoju, atleidus iš to paties skyriaus viršininko pareigų,– 

nuo 1993 m. lapkričio 9 d. (…)“ 

„1993.11.18 Nr.563 t/e 

Paskirti: Benediktą Lazutką – Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos vyresniuo-

ju komisaru – vyriausiojo kriminalinės policijos komisaro pavaduotoju, atleidus iš Vilniaus 

m. VPK Kriminalinės policijos vyresniojo komisaro pareigų, perdavus tarnybinius reika-

lus,– nuo 1993 m. lapkričio 22 d. 

Nustatyti koeficientą atlyginimui apskaičiuoti 6,9, mokant 180 proc. priedą prie at-

lyginimo.“39 

„1993.12.09 Nr.617 TE 

Paskirti Arvydą Spurgą Kelmės r. PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 9 d.“ 

„1993.12.22 Nr.631 TE 

Paskirti Vytautą Tamulionį Tauragės r. PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 22 

d.“ 

„1993.12.27 Nr.637 TE 

Paskirti Kazį Tracevskį Vilniaus m. 1 PK komisaru nuo 1993 m. gruodţio 27 d.“40 

Turbūt reikėtų paminėti ir tą, švelniai tariant, nemalonų visai policijai atvejį, kai 

1993 m. lapkričio pradţioje buvo sulaikyti Kelmės r. PK komisaras A.Razminas (kurį ir 

pakeitė šiame poste A.Spurga), viešosios policijos vyresnysis inspektorius D.Štabokas (vė-

liau paleistas pasiţadėjęs neišvykti) ir kelių policijos inspektorius A.Raubickas. Kelmės 

pareigūnai į kolegų iš VRM ir GP akiratį pateko po V.Antonovo grupės sulaikymo Šiaulių 

rajone. Medţiaga buvo kaupiama ilgai, prieš pareigūnų sulaikymą Kelmėje buvo sulaikyta 

nemaţai įtariamų nusikaltimais asmenų. Pareigūnams buvo pareikštas kaltinimas pagal BK 

                                                           

39 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 6-93, Nr.1-2-42, 4 tomas. 
 

40 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 42. 
 

 

spektyvinio vystymosi principus bei iki 1994 m. sausio 1 d. pateikti konkrečius pasiūlymus 

VRM. 

3. Įpareigoti miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovus kreiptis į vietos savi-

valdybes dėl lėšų savivaldybių policijai finansuoti išskyrimo atskiru straipsniu, formuojant 

savivaldybių biudţetus 1994 metams. 

4. Siekiant sustiprinti apylinkės inspektorių vaidmenį atskleidţiant ir tiriant nusi-

kaltimus, įpareigoti Savivaldybių policijos valdybą (Č.Blaţys) ir Kriminalinę policiją 

(V.Račkauskas) iki 1994 m. sausio 1 d. pateikti VRM vadovybei pasiūlymus dėl savivaldy-

bių policijos nuovadų veiklos organizavimo tobulinimo, stiprinant bendradarbiavimą su 

kriminaline policija.“ 

 

1993 m. spalio 13 d. po ilgos sunkios ligos mirė buvęs Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministras Petras Valiukas. 

 

1993 metų spalio–gruodţio mėnesiais toliau vyko kai kurie etatiniai pakeitimai: 

„1993.10.22 Nr.528 t/e 

Paskirti: Benoną Ivanauską – Klaipėdos m. VPK kriminalinės policijos vyresniuo-

ju komisaru, atleidus iš to paties komisariato kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų 

tyrimo tarnybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaro pareigų,– nuo 1993 m. 

spalio 25 d.“ 

 

„1993.11.10 Nr.547 t/e 

Paskirti: 

Romualdą-Algirdą Senovaitį – atvykusį iš Lietuvos Policijos akademijos – Lietu-

vos VRM Policijos departamento Savivaldybių policijos valdybos vyresniuoju komisaru,– 

nuo 1993 m. lapkričio 10 d. 

Nustatyti koeficientą atlyginimui apskaičiuoti 6,6, mokant 120 proc. priedą prie at-

lyginimo.“ 

„1993.11.09 Nr.548 t/e 
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Komentuodamas šiuos bei kitus pareigūnų prasiţengimo atvejus vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas sakė: 

„Prasidėjo pjūtis to, kas buvo pasėta prieš 2-3 metus, kai paskubomis, be deramo 

patikrinimo priiminėjome tarnybon neparengtus ţmones, neţinodami jų moralės principų. 

Daţniausiai į policiją ateidavo tie, kurie bėgo nuo tarnybos armijoje ir nedarbo, daugelis 

tikėjosi galėsią rinkti baudas iš tvarkos paţeidėjų ir dėtis į savąją kišenę. Be to, kai taiky-

dami prevencinio sulaikymo įstatymą, sparčiau ėmėme gilintis į organizuotas nusikaltėlių 

struktūras, išaiškėjo ir daugiau pareigūnų, turėjusių ryšių su jais. Dabar reikia nestabdant 

traukinio jį remontuoti. Manome, jog netrukus į policiją priimsime tik tarnavusius kariuo-

menėje, ypač mūsų vidau tarnybos pulkuose ir turinčius rekomendacijas iš ten.“ 

 

 1993 m. spalio 26 d.41 Lietuvos Respublikos Seime buvo svarstomas Lietuvos 

Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso ir Administracinių 

teisės paţeidimų kodekso pakeitimo“ projektas (po balsavimo nutarta priimti šį įstatymą). 

Seimo posėdyje pranešimą skaitė vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas:  

„Nusikalstamumui Lietuvoje šiuo metu yra būdinga. 

Pirma. Bendras nusikaltimų skaičiaus prieaugis nuolat viršija 15% ir kaskart vis 

sunkiau reaguoti į įvykius. Per devynis mėnesius Lietuvoje uţregistruotų nusikaltimų skai-

čius, palyginti su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 38 756 iki 45 271, arba 

16,8%. (...) 

Antra. Sparčiau auga sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris bendroje nusikaltimų 

struktūroje. Prievarta, ginklų ir sprogmenų panaudojimas tampa įprastiniu reiškiniu. Didėja 

nusikaltėlių agresyvumas, ţiaurumas.  

Trečia. Daugėja organizuoto nusikalstamumo faktų, kriminalinis profesionalizmas 

tampa turto kaupimo būdu.  

Ketvirta. Ryškėja negatyvios nusikalstamumo regioninės problemos. Nusikalsta-

mumai koncentruojasi septyniuose Lietuvos miestuose ir aplink juose esančiuose rajonuose. 
                                                           

 41  „Valstybės ţinios“, 1993, Nr.28 (170). 

 

177 ir 148 straipsnius (t.y. uţ piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi ir apiplėšimus). 1994 m. 

spalio vidury Aukščiausiojo teismo baudţiamųjų bylų kolegija paskelbė nuosprendį Kelmės 

policininkų byloje. Buvęs rajono policijos komisaras A.Razminas nuteistas uţ apiplėšimą, 

prievartavimą duoti kyšį ir piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi devyneriems metams lais-

vės atėmimo su turto konfiskavimu, buvęs kelių policijos jaunesnysis inspektorius 

A.Raubickas – septynerių metų laisvės atėmimu su turto konfiskavimu, buvęs viešosios 

policijos vadovas D.Štabokas – dviejų metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu, kiek 

maţesnėmis bausmėmis atsipirko dar du buvę pareigūnai. Pagal Amnestijos įstatymą, 

bausmės galėjo būti sumaţintos trečdaliu. 

 

Panevėţyje beveik tuo pačiu metu sulaikyti du ekonominės policijos pareigūnai 

E.Kasiulevičius ir R.Rauktys, siūlydavę paţeidėjams susitarti. 

Plungėje buvo sulaikytas kriminalinės policijos vyresnysis inspektorius 

A.Bastakis, bandęs parduoti uţ 200 JAV dolerių pistoletą TT ir 72 šovinius. 

Gruodţio pradţioje Vilniuje buvo sulaikyti 5 asmenys, iš kurių 4 – buvę LPA klau-

sytojai (atleisti uţ nepaţangumą ir vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą), o vienas tik nese-

niai prašėsi atleidţiamas iš GRR „Aras“. Tai vadinamoji Artūro Kieţos nusikalstama grupė. 

1993 m. lapkričio 14 d. Panevėţyje buvo sulaikytas MAZ sunkveţimis su dideliu 

kiekiu kontrabanda įveţtų alkoholinių gėrimų. Pagal dokumentus krovinys buvo gabenamas 

iš Vengrijos į Kaliningrado sritį. Baltarusijos-Lietuvos sieną automobilis kirto nelegaliai, su 

negaliojančiu muitinės spaudu. Uţuot atidavus krovinį lydėti apsaugos policijai, jis buvo 

gabenamas slapta, lydint lengvajam automobiliui VAZ-2107, priklausančiam buvusiam 

VRM Kontrţvalgybos viršininkui H.Margeniui. Prie vairo sėdėjo vyriškis policijos vyres-

niojo inspektoriaus uniforma. Bandant išsiaiškinti situaciją, paslaptingas policininkas 

(H.Margenio brolis) staiga dingo. Panevėţyje norėta iškrauti gėrimus (iš viso uţ 11 856 

JAV dolerių), tačiau siunta buvo sulaikyta Panevėţio m. PK ENTS pareigūnų. 

Kitą dieną po krovinio sulaikymo Panevėţio m. PK gavo teletaipogramą iš Kali-

ningrado, kurią atsiuntė neva vienos akcinės bendrovės direktorius, reikalaudamas grąţinti 

krovinį. Patikrinus paaiškėjo, kad Kaliningrade tokios bendrovės nėra. 
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Komentuodamas šiuos bei kitus pareigūnų prasiţengimo atvejus vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas sakė: 

„Prasidėjo pjūtis to, kas buvo pasėta prieš 2-3 metus, kai paskubomis, be deramo 

patikrinimo priiminėjome tarnybon neparengtus ţmones, neţinodami jų moralės principų. 

Daţniausiai į policiją ateidavo tie, kurie bėgo nuo tarnybos armijoje ir nedarbo, daugelis 

tikėjosi galėsią rinkti baudas iš tvarkos paţeidėjų ir dėtis į savąją kišenę. Be to, kai taiky-

dami prevencinio sulaikymo įstatymą, sparčiau ėmėme gilintis į organizuotas nusikaltėlių 

struktūras, išaiškėjo ir daugiau pareigūnų, turėjusių ryšių su jais. Dabar reikia nestabdant 

traukinio jį remontuoti. Manome, jog netrukus į policiją priimsime tik tarnavusius kariuo-

menėje, ypač mūsų vidau tarnybos pulkuose ir turinčius rekomendacijas iš ten.“ 

 

 1993 m. spalio 26 d.41 Lietuvos Respublikos Seime buvo svarstomas Lietuvos 

Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos baudţiamojo kodekso ir Administracinių 

teisės paţeidimų kodekso pakeitimo“ projektas (po balsavimo nutarta priimti šį įstatymą). 

Seimo posėdyje pranešimą skaitė vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas:  

„Nusikalstamumui Lietuvoje šiuo metu yra būdinga. 

Pirma. Bendras nusikaltimų skaičiaus prieaugis nuolat viršija 15% ir kaskart vis 

sunkiau reaguoti į įvykius. Per devynis mėnesius Lietuvoje uţregistruotų nusikaltimų skai-

čius, palyginti su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, padidėjo nuo 38 756 iki 45 271, arba 

16,8%. (...) 

Antra. Sparčiau auga sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris bendroje nusikaltimų 

struktūroje. Prievarta, ginklų ir sprogmenų panaudojimas tampa įprastiniu reiškiniu. Didėja 

nusikaltėlių agresyvumas, ţiaurumas.  

Trečia. Daugėja organizuoto nusikalstamumo faktų, kriminalinis profesionalizmas 

tampa turto kaupimo būdu.  

Ketvirta. Ryškėja negatyvios nusikalstamumo regioninės problemos. Nusikalsta-

mumai koncentruojasi septyniuose Lietuvos miestuose ir aplink juose esančiuose rajonuose. 
                                                           

 41  „Valstybės ţinios“, 1993, Nr.28 (170). 

 

177 ir 148 straipsnius (t.y. uţ piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi ir apiplėšimus). 1994 m. 

spalio vidury Aukščiausiojo teismo baudţiamųjų bylų kolegija paskelbė nuosprendį Kelmės 

policininkų byloje. Buvęs rajono policijos komisaras A.Razminas nuteistas uţ apiplėšimą, 

prievartavimą duoti kyšį ir piktnaudţiavimą tarnybine padėtimi devyneriems metams lais-

vės atėmimo su turto konfiskavimu, buvęs kelių policijos jaunesnysis inspektorius 

A.Raubickas – septynerių metų laisvės atėmimu su turto konfiskavimu, buvęs viešosios 

policijos vadovas D.Štabokas – dviejų metų laisvės atėmimo su turto konfiskavimu, kiek 

maţesnėmis bausmėmis atsipirko dar du buvę pareigūnai. Pagal Amnestijos įstatymą, 

bausmės galėjo būti sumaţintos trečdaliu. 

 

Panevėţyje beveik tuo pačiu metu sulaikyti du ekonominės policijos pareigūnai 

E.Kasiulevičius ir R.Rauktys, siūlydavę paţeidėjams susitarti. 

Plungėje buvo sulaikytas kriminalinės policijos vyresnysis inspektorius 

A.Bastakis, bandęs parduoti uţ 200 JAV dolerių pistoletą TT ir 72 šovinius. 

Gruodţio pradţioje Vilniuje buvo sulaikyti 5 asmenys, iš kurių 4 – buvę LPA klau-

sytojai (atleisti uţ nepaţangumą ir vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą), o vienas tik nese-

niai prašėsi atleidţiamas iš GRR „Aras“. Tai vadinamoji Artūro Kieţos nusikalstama grupė. 

1993 m. lapkričio 14 d. Panevėţyje buvo sulaikytas MAZ sunkveţimis su dideliu 

kiekiu kontrabanda įveţtų alkoholinių gėrimų. Pagal dokumentus krovinys buvo gabenamas 

iš Vengrijos į Kaliningrado sritį. Baltarusijos-Lietuvos sieną automobilis kirto nelegaliai, su 

negaliojančiu muitinės spaudu. Uţuot atidavus krovinį lydėti apsaugos policijai, jis buvo 

gabenamas slapta, lydint lengvajam automobiliui VAZ-2107, priklausančiam buvusiam 

VRM Kontrţvalgybos viršininkui H.Margeniui. Prie vairo sėdėjo vyriškis policijos vyres-

niojo inspektoriaus uniforma. Bandant išsiaiškinti situaciją, paslaptingas policininkas 

(H.Margenio brolis) staiga dingo. Panevėţyje norėta iškrauti gėrimus (iš viso uţ 11 856 

JAV dolerių), tačiau siunta buvo sulaikyta Panevėţio m. PK ENTS pareigūnų. 

Kitą dieną po krovinio sulaikymo Panevėţio m. PK gavo teletaipogramą iš Kali-

ningrado, kurią atsiuntė neva vienos akcinės bendrovės direktorius, reikalaudamas grąţinti 

krovinį. Patikrinus paaiškėjo, kad Kaliningrade tokios bendrovės nėra. 
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Vidaus reikalų ministerija yra paruošusi ir artimiausiu metu Vyriausybei pateiks 

galutinių nusikalstamų bendrijų kontrolės laikinojo įstatymo projekto variantą.  (...) Kartu 

su Teisingumo ministerija parengta nusikaltimų ekonomikos srityje kontrolės programa. Tai 

antikorupcinių priemonių visuma, kurią įgyvendinus turėtų nuosekliai formuotis ekonomi-

nės bei teisinės prielaidos, varţančios organizuoto nusikalstamumo plitimą.  

Atsiţvelgiant į susidariusią situaciją, kai nusikalstamoje veikloje vis daţniau nau-

dojami sprogmenys ir ginklai, jau parengti ir yra derinami Baudţiamojo kodekso ir Admi-

nistracinių teisės paţeidimų kodekso straipsnių pakeitimų projektai, sugrieţtinantys atsa-

komybę uţ neteisėtą disponavimą ginklais. Ruošiamas Vyriausybės nutarimo projektas, 

kuriame numatomos priemonės, kaip paimti neteisėtai laikomus ginklus. Iki šiol įsigalios 

minėti įstatymų sugrieţtinimai.                

(...) Kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą 1993 m. išskirtini šie etapai. 

Pirmasis etapas (sąlyginai iki š. m. balandţio mėn.). Jam būdinga Vidaus reikalų 

ministerijos organizacinių struktūrų kovai su organizuotu nusikalstamumu kūrimo pradţia 

pertvarkius kriminalinės policijos struktūras, sukoncentruojant dalį turimų profesionalių 

pajėgų ir technines priemones kriminaliniams procesams kontroliuoti. Policijos departamen-

te įsteigti nauji padaliniai kontroliuoti ir vienyti policijos pajėgas šia linkme. Tai Organizuo-

to nusikalstamumo ir kriminalinio proceso tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų valdyba ir 

jų padaliniai vietose. Vyko kadrų parinkimas ir komplektavimas grąţinant profesionaliau-

sius pareigūnus dirbti vidaus reikalų sistemoje. Nusikalstamų grupuočių atţvilgiu kaupiama, 

analizuojama informacija, kontroliuojamos organizuotos nusikalstamos grupuotės, atlieka-

mos pagrindinės policinės operacijos.  

Antras sąlyginis etapas - iki š.m. liepos mėn. Tai aktyvių kriminalinės policijos 

veiksmų pradţia kovojant su organizuotu nusikalstamumu, policinių operacijų ruošimas ir 

intensyvus jų vykdymas.  

Ir trečias etapas - nuo liepos mėn. - nuolat veikiančių operatyvinių tardyminių gru-

pių sukūrimas zoniniu principu (tos grupės sukurtos visuose didţiuosiuose miestuose ir 

veikia zoniniu principu) ir aktyvių policinių priemonių taikymas, prevencija, įstatymų 

vykdymas.  

 

Jeigu Vilniuje, Kaune ir Panevėţyje nusikalstamumas stabilizavosi, tai kituose keturiuose 

miestuose   ir kai kuriuose rajonuose, ypač Klaipėdos, Panevėţio, Pasvalio, Šalčininkų, 

Radviliškio, Prienų, Raseinių sparčiai auga ir būtent šių miestų bei minėtų rajonų krimino-

geninė situacija lemia Respublikos nusikalstamumo būklę.  

Penkta. Išsiskiria anksčiau teistų asmenų aktyvumas. Šios kategorijos asmenys 

įvykdė per 4 tūkst. nusikaltimų, arba 50% daugiau negu pernai. Kriminogeninė situacija 

šalyje, palyginus su metų pradţia, struktūriniu bei kiekybiniu poţiūriu nepakito. Nusikals-

tamumo rodikliai blogėja. Teisėsaugos uţtikrinimą bei teisėtvarkos palaikymą, kaip ir kitas 

socialinio gyvenimo sritis, veikia socialinė ekonominė krizė. Toliau formuojasi pavojinga, 

problematiška kriminogeninių procesų įveikimo situacija, apie kurią buvo kalbėta Seime 

š.m. kovo 31 d. Dar labiau ryškėja atotrūkis tarp nusikaltėlių galimybių ir teisėsaugos įstai-

gų galimybių. Nusikaltėliai, naudodamiesi jiems palankiomis ekonominėmis sąlygomis, 

stiprina sukauptą ekonominį potencialą, kurį sėkmingai legalizuoja. Antra vertus, turime 

nesubalansuotą reorganizuojamą teisinę sistemą, dėl kadrų kaitos susilpnėjusią profesiona-

liai, neaprūpintą materialiai ir techniškai. Teisėsaugos įstaigų socialinė apsauga dėl sunkios 

Respublikos ekonominės ir finansinės būklės gerokai atsilieka nuo pasaulio standartų.  

Tai esminiai veiksniai, kurie menkina teisėsaugos įstaigų įtaką kriminogeniniams 

procesams. Reikia paţymėti, kad š.m. rugpjūčio mėn. Vyriausybei išskyrus papildomus 

asignavimus vidaus reikalų sistemai bei kitoms teisėsaugos institucijoms, laikinai stabili-

zuota padėtis kadrų atţvilgiu.  

Vidaus reikalų sistemos prioritetai šiems metams. (...) 

Yra viena problema. Operatyvinės veiklos nuostatų realizavimas kol kas nepakan-

kamai paremtas materialiai. Kitiems metams būtina numatyti papildomas lėšas šiems klau-

simams spręsti: apmokėti uţ informaciją, įsigyti specialią techniką, sukurti informacijos 

apsaugos sistemą.  

Siekiant apsaugoti proceso dalyvius nuo nusikalstamų struktūrų poveikio ir atsi-

ţvelgiant į šios problemos aktualumą šiais metais, pateiksime Vyriausybei mūsų parengtą 

proceso dalyvių saugos programą, kuri dabar derinama su Teisingumo ministerija ir proku-

ratūra. Šiai programai realizuoti taip pat reikės papildomų lėšų ir dabar sunku prognozuoti 

kiek. (...) 
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Vidaus reikalų ministerija yra paruošusi ir artimiausiu metu Vyriausybei pateiks 

galutinių nusikalstamų bendrijų kontrolės laikinojo įstatymo projekto variantą.  (...) Kartu 

su Teisingumo ministerija parengta nusikaltimų ekonomikos srityje kontrolės programa. Tai 

antikorupcinių priemonių visuma, kurią įgyvendinus turėtų nuosekliai formuotis ekonomi-

nės bei teisinės prielaidos, varţančios organizuoto nusikalstamumo plitimą.  

Atsiţvelgiant į susidariusią situaciją, kai nusikalstamoje veikloje vis daţniau nau-

dojami sprogmenys ir ginklai, jau parengti ir yra derinami Baudţiamojo kodekso ir Admi-

nistracinių teisės paţeidimų kodekso straipsnių pakeitimų projektai, sugrieţtinantys atsa-

komybę uţ neteisėtą disponavimą ginklais. Ruošiamas Vyriausybės nutarimo projektas, 

kuriame numatomos priemonės, kaip paimti neteisėtai laikomus ginklus. Iki šiol įsigalios 

minėti įstatymų sugrieţtinimai.                

(...) Kontroliuojant organizuotą nusikalstamumą 1993 m. išskirtini šie etapai. 

Pirmasis etapas (sąlyginai iki š. m. balandţio mėn.). Jam būdinga Vidaus reikalų 

ministerijos organizacinių struktūrų kovai su organizuotu nusikalstamumu kūrimo pradţia 

pertvarkius kriminalinės policijos struktūras, sukoncentruojant dalį turimų profesionalių 

pajėgų ir technines priemones kriminaliniams procesams kontroliuoti. Policijos departamen-

te įsteigti nauji padaliniai kontroliuoti ir vienyti policijos pajėgas šia linkme. Tai Organizuo-

to nusikalstamumo ir kriminalinio proceso tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų valdyba ir 

jų padaliniai vietose. Vyko kadrų parinkimas ir komplektavimas grąţinant profesionaliau-

sius pareigūnus dirbti vidaus reikalų sistemoje. Nusikalstamų grupuočių atţvilgiu kaupiama, 

analizuojama informacija, kontroliuojamos organizuotos nusikalstamos grupuotės, atlieka-

mos pagrindinės policinės operacijos.  

Antras sąlyginis etapas - iki š.m. liepos mėn. Tai aktyvių kriminalinės policijos 

veiksmų pradţia kovojant su organizuotu nusikalstamumu, policinių operacijų ruošimas ir 

intensyvus jų vykdymas.  

Ir trečias etapas - nuo liepos mėn. - nuolat veikiančių operatyvinių tardyminių gru-

pių sukūrimas zoniniu principu (tos grupės sukurtos visuose didţiuosiuose miestuose ir 

veikia zoniniu principu) ir aktyvių policinių priemonių taikymas, prevencija, įstatymų 

vykdymas.  

 

Jeigu Vilniuje, Kaune ir Panevėţyje nusikalstamumas stabilizavosi, tai kituose keturiuose 

miestuose   ir kai kuriuose rajonuose, ypač Klaipėdos, Panevėţio, Pasvalio, Šalčininkų, 

Radviliškio, Prienų, Raseinių sparčiai auga ir būtent šių miestų bei minėtų rajonų krimino-

geninė situacija lemia Respublikos nusikalstamumo būklę.  

Penkta. Išsiskiria anksčiau teistų asmenų aktyvumas. Šios kategorijos asmenys 

įvykdė per 4 tūkst. nusikaltimų, arba 50% daugiau negu pernai. Kriminogeninė situacija 

šalyje, palyginus su metų pradţia, struktūriniu bei kiekybiniu poţiūriu nepakito. Nusikals-

tamumo rodikliai blogėja. Teisėsaugos uţtikrinimą bei teisėtvarkos palaikymą, kaip ir kitas 

socialinio gyvenimo sritis, veikia socialinė ekonominė krizė. Toliau formuojasi pavojinga, 

problematiška kriminogeninių procesų įveikimo situacija, apie kurią buvo kalbėta Seime 

š.m. kovo 31 d. Dar labiau ryškėja atotrūkis tarp nusikaltėlių galimybių ir teisėsaugos įstai-

gų galimybių. Nusikaltėliai, naudodamiesi jiems palankiomis ekonominėmis sąlygomis, 

stiprina sukauptą ekonominį potencialą, kurį sėkmingai legalizuoja. Antra vertus, turime 

nesubalansuotą reorganizuojamą teisinę sistemą, dėl kadrų kaitos susilpnėjusią profesiona-

liai, neaprūpintą materialiai ir techniškai. Teisėsaugos įstaigų socialinė apsauga dėl sunkios 

Respublikos ekonominės ir finansinės būklės gerokai atsilieka nuo pasaulio standartų.  

Tai esminiai veiksniai, kurie menkina teisėsaugos įstaigų įtaką kriminogeniniams 

procesams. Reikia paţymėti, kad š.m. rugpjūčio mėn. Vyriausybei išskyrus papildomus 

asignavimus vidaus reikalų sistemai bei kitoms teisėsaugos institucijoms, laikinai stabili-

zuota padėtis kadrų atţvilgiu.  

Vidaus reikalų sistemos prioritetai šiems metams. (...) 

Yra viena problema. Operatyvinės veiklos nuostatų realizavimas kol kas nepakan-

kamai paremtas materialiai. Kitiems metams būtina numatyti papildomas lėšas šiems klau-

simams spręsti: apmokėti uţ informaciją, įsigyti specialią techniką, sukurti informacijos 

apsaugos sistemą.  

Siekiant apsaugoti proceso dalyvius nuo nusikalstamų struktūrų poveikio ir atsi-

ţvelgiant į šios problemos aktualumą šiais metais, pateiksime Vyriausybei mūsų parengtą 

proceso dalyvių saugos programą, kuri dabar derinama su Teisingumo ministerija ir proku-

ratūra. Šiai programai realizuoti taip pat reikės papildomų lėšų ir dabar sunku prognozuoti 

kiek. (...) 
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išnagrinėti. Valstybės ekonominės institucijos, prognozuodamos darančias ūkinę ţalą nega-

tyvias tendencijas, turėtų nurodyti pavojingiausius reiškinius ir kartu su teisės specialistais 

spręsti apie jų ekonominio, finansinio ir teisinio reguliavimo galimybes.  

Atskirų ekonominių problemų sprendimas teisinėmis represinėmis priemonėmis 

nepasiteisino. Reikia Lietuvos banko statute bei kai kurių komercinių bankų įstatuose pada-

ryti papildymus, nurodant, kad visi Respublikos bankai nepriklausomai nuo jų nuosavybės 

formos turi pranešti teisėtvarkos organams apie  tas akcines, taip pat bendras su uţsieniu bei 

personalines įmones, kurios turi atsiskaitomas valiutines ir litų sąskaitas, uţsiima komercija, 

gamyba, bet nevykdo finansinių operacijų.  

Būtina priimti ir kitus įstatymus arba galiojančių pakeitimus, kurie leistų pakirsti 

ekonominį organizuoto nusikalstamumo pagrindą. Kaip? Dėl turto registro, turto deklara-

vimo, dėl licencijų uţsiiminėti privačia ūkine veikla atėmimo tiems, kurie reguliariai pikty-

biškai paţeidinėja nustatytą tvarką, dėl operacijų su pinigais ir vertybiniais popieriais tai-

syklių paţeidimų, dėl informacijos apie klientų komercines operacijas ir sąskaitas bankuose 

suteikimo kriminalinei policijai atskleidţiant ir tiriant nusikaltimus ir t.t. 

(...) Kadrų ugdymo, socialinių garantijų uţtikrinimo sritis. Sėkmingas vidaus reika-

lų sistemos uţdavinių sprendimas didţia dalimi priklausys nuo to, ar sugebėsime išsaugoti 

dabartinę kadrų būklę, nes profesionalumo prasme ji gerokai pablogėjo. Pagrindinė prieţas-

tis - vidaus reikalų sistemos pareigūnų materialinis aprūpinimas, neveikiančios socialinės 

garantijos. Šiandien policininkų pajamos yra jo darbo uţmokestis. Dalyvavimas kitoje veik-

loje ir pajamų gavimas yra uţdraustas įstatymu. Šiuo metu trūksta 2900 pareigūnų. Iš to 

skaičiaus savivaldybių policija nesukomplektuota 24%, viešoji policija - 16%, kriminalinė 

policija - 11%. Apie 50% pareigūnų turi iki trejų metų staţą. Kriminalinėje policijoje yra 

apie 70% tokių kadrų.               

Atliktos sociologinės apklausos parodė, kad apie 90% pareigūnų nepatenkinti dar-

bu dėl maţo darbo uţmokesčio ir panašus skaičius pasirengęs keisti darbą dėl ekonominių 

sąlygų. 1992 - 1993 m. iš darbo Vidaus reikalų ministerijoje išėjo apie 1400 pareigūnų. Tai 

rimta problema, todėl kadrų išlaikymas tampa prioritetine mūsų veiklos kryptimi, kurią tu-

rime skubiai spręsti. (...)“ 

 

Iš viso šių metų organizuotų policinių operacijų metu atliktos 1753 kratos, kurių 

metu sulaikyti 148 ieškomi ir 419 padarę nusikaltimus asmenys. Paimta apie 14 tūkst. šovi-

nių, 45 pistoletai, 98 šautuvai, 356 raketos, 25 trotilo ir 20 dujinių dūminių uţtaisų, 18 ne-

peršaunamų liemenių ir t.t., ir t.t. Vienoje iš paskutinių policinių operacijų po rezonansinio 

nusikaltimo, ţurnalisto V.Lingio nuţudymo, atlikta 121 krata, kurių metu sulaikyta 16 ieš-

komų asmenų ir 28 padarę nusikaltimus. Paimta 17 ginklų ir per kilogramą narkotinių me-

dţiagų.  

(...) Iki spalio 25 d. prevencine tvarka sulaikyti 196 asmenys, kurių atţvilgiu turėta 

operatyvinių duomenų dėl veikų, numatytų Baudţiamojo kodekso 227 ir 2271 straipsniuose.  

(...) Realizuojant prevencinio sulaikymo galimybes, iškeltos 66 baudţiamosios by-

los     104 įtariamųjų atţvilgiu. (...) Reikia pabrėţti, kad atliekant prevencinį sulaikymą, 

labai aiškiai iškyla šių asmenų izoliavimo problema. Tardymo izoliatoriai ir areštinės per-

pildytos. Šiuo metu vien tik teismo ţinioje tardymo izoliatoriuose yra 1154 asmenys, kurie 

laukia teismo, iš jų 90 laikomi daugiau kaip pusė metų. (...) 

 Nusikalstamumo būklės ir atlikto darbo analizė leidţia daryti išvadą, kad vykdo-

mos priemonės, tarp jų prevencinio sulaikymo realizavimas, turėjo teigiamą poveikį krimi-

nogeninei situacijai. Turimais operatyviniais duomenimis, daugelis nusikalstamų bendrijų 

bent laikinai atsisakė aktyvios veiklos. Nemaţai jų pasitraukė iš gyvenamosios vietos. Fak-

tiškai suskaldytos ir iki galo nefunkcionuoja pagrindinės Vilniaus grupuotės. Keturi "Vil-

niaus brigados" nariai sulaikyti pagal Prevencinį įstatymą ir dvidešimt du pagal baudţiamą-

sias bylas. Ir Šiaulių pagrindiniai veikiantys asmenys šiuo metu yra sulaikyti.  

Tačiau praktika rodo, kad policinėmis priemonėmis organizuoto nusikalstamumo 

sustabdyti neįmanoma. Neutralizuotų nusikalstamų grupių vietą greitai uţima naujos, akty-

viai progresuojančios nusikalstamos bendrijos, nes nepašalinamos esminės socialinės nusi-

kalstamumo prieţastys. Todėl būtinas ekonominių, finansinių ir teisinių priemonių kom-

pleksas, ardantis nusikalstamų struktūrų potencialą.  

Išlieka problematiškas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio traktavi-

mas teisminėse instancijose. Jis numato privačios nuosavybės neliečiamumą. Nusikaltimų 

ekonomikos srityje latentiškumą sąlygoja tai, kad reiškiniai, kurie galėtų būti įvertinti kaip 

ekonominis nusikalstamumas, vystosi kartu su rinkos sąlygų formavimusi ir yra menkai 
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išnagrinėti. Valstybės ekonominės institucijos, prognozuodamos darančias ūkinę ţalą nega-

tyvias tendencijas, turėtų nurodyti pavojingiausius reiškinius ir kartu su teisės specialistais 

spręsti apie jų ekonominio, finansinio ir teisinio reguliavimo galimybes.  

Atskirų ekonominių problemų sprendimas teisinėmis represinėmis priemonėmis 

nepasiteisino. Reikia Lietuvos banko statute bei kai kurių komercinių bankų įstatuose pada-

ryti papildymus, nurodant, kad visi Respublikos bankai nepriklausomai nuo jų nuosavybės 

formos turi pranešti teisėtvarkos organams apie  tas akcines, taip pat bendras su uţsieniu bei 

personalines įmones, kurios turi atsiskaitomas valiutines ir litų sąskaitas, uţsiima komercija, 

gamyba, bet nevykdo finansinių operacijų.  

Būtina priimti ir kitus įstatymus arba galiojančių pakeitimus, kurie leistų pakirsti 

ekonominį organizuoto nusikalstamumo pagrindą. Kaip? Dėl turto registro, turto deklara-

vimo, dėl licencijų uţsiiminėti privačia ūkine veikla atėmimo tiems, kurie reguliariai pikty-

biškai paţeidinėja nustatytą tvarką, dėl operacijų su pinigais ir vertybiniais popieriais tai-

syklių paţeidimų, dėl informacijos apie klientų komercines operacijas ir sąskaitas bankuose 

suteikimo kriminalinei policijai atskleidţiant ir tiriant nusikaltimus ir t.t. 

(...) Kadrų ugdymo, socialinių garantijų uţtikrinimo sritis. Sėkmingas vidaus reika-

lų sistemos uţdavinių sprendimas didţia dalimi priklausys nuo to, ar sugebėsime išsaugoti 

dabartinę kadrų būklę, nes profesionalumo prasme ji gerokai pablogėjo. Pagrindinė prieţas-

tis - vidaus reikalų sistemos pareigūnų materialinis aprūpinimas, neveikiančios socialinės 

garantijos. Šiandien policininkų pajamos yra jo darbo uţmokestis. Dalyvavimas kitoje veik-

loje ir pajamų gavimas yra uţdraustas įstatymu. Šiuo metu trūksta 2900 pareigūnų. Iš to 

skaičiaus savivaldybių policija nesukomplektuota 24%, viešoji policija - 16%, kriminalinė 

policija - 11%. Apie 50% pareigūnų turi iki trejų metų staţą. Kriminalinėje policijoje yra 

apie 70% tokių kadrų.               

Atliktos sociologinės apklausos parodė, kad apie 90% pareigūnų nepatenkinti dar-

bu dėl maţo darbo uţmokesčio ir panašus skaičius pasirengęs keisti darbą dėl ekonominių 

sąlygų. 1992 - 1993 m. iš darbo Vidaus reikalų ministerijoje išėjo apie 1400 pareigūnų. Tai 

rimta problema, todėl kadrų išlaikymas tampa prioritetine mūsų veiklos kryptimi, kurią tu-

rime skubiai spręsti. (...)“ 

 

Iš viso šių metų organizuotų policinių operacijų metu atliktos 1753 kratos, kurių 

metu sulaikyti 148 ieškomi ir 419 padarę nusikaltimus asmenys. Paimta apie 14 tūkst. šovi-

nių, 45 pistoletai, 98 šautuvai, 356 raketos, 25 trotilo ir 20 dujinių dūminių uţtaisų, 18 ne-

peršaunamų liemenių ir t.t., ir t.t. Vienoje iš paskutinių policinių operacijų po rezonansinio 

nusikaltimo, ţurnalisto V.Lingio nuţudymo, atlikta 121 krata, kurių metu sulaikyta 16 ieš-

komų asmenų ir 28 padarę nusikaltimus. Paimta 17 ginklų ir per kilogramą narkotinių me-

dţiagų.  

(...) Iki spalio 25 d. prevencine tvarka sulaikyti 196 asmenys, kurių atţvilgiu turėta 

operatyvinių duomenų dėl veikų, numatytų Baudţiamojo kodekso 227 ir 2271 straipsniuose.  

(...) Realizuojant prevencinio sulaikymo galimybes, iškeltos 66 baudţiamosios by-

los     104 įtariamųjų atţvilgiu. (...) Reikia pabrėţti, kad atliekant prevencinį sulaikymą, 

labai aiškiai iškyla šių asmenų izoliavimo problema. Tardymo izoliatoriai ir areštinės per-

pildytos. Šiuo metu vien tik teismo ţinioje tardymo izoliatoriuose yra 1154 asmenys, kurie 

laukia teismo, iš jų 90 laikomi daugiau kaip pusė metų. (...) 

 Nusikalstamumo būklės ir atlikto darbo analizė leidţia daryti išvadą, kad vykdo-

mos priemonės, tarp jų prevencinio sulaikymo realizavimas, turėjo teigiamą poveikį krimi-

nogeninei situacijai. Turimais operatyviniais duomenimis, daugelis nusikalstamų bendrijų 

bent laikinai atsisakė aktyvios veiklos. Nemaţai jų pasitraukė iš gyvenamosios vietos. Fak-

tiškai suskaldytos ir iki galo nefunkcionuoja pagrindinės Vilniaus grupuotės. Keturi "Vil-

niaus brigados" nariai sulaikyti pagal Prevencinį įstatymą ir dvidešimt du pagal baudţiamą-

sias bylas. Ir Šiaulių pagrindiniai veikiantys asmenys šiuo metu yra sulaikyti.  

Tačiau praktika rodo, kad policinėmis priemonėmis organizuoto nusikalstamumo 

sustabdyti neįmanoma. Neutralizuotų nusikalstamų grupių vietą greitai uţima naujos, akty-

viai progresuojančios nusikalstamos bendrijos, nes nepašalinamos esminės socialinės nusi-

kalstamumo prieţastys. Todėl būtinas ekonominių, finansinių ir teisinių priemonių kom-

pleksas, ardantis nusikalstamų struktūrų potencialą.  

Išlieka problematiškas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio traktavi-

mas teisminėse instancijose. Jis numato privačios nuosavybės neliečiamumą. Nusikaltimų 

ekonomikos srityje latentiškumą sąlygoja tai, kad reiškiniai, kurie galėtų būti įvertinti kaip 

ekonominis nusikalstamumas, vystosi kartu su rinkos sąlygų formavimusi ir yra menkai 
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pat ryškėja Šiaulių rajono byloje kitų grupių veikla, Šiaulių mieste areštuotos visos keturios 

grupės. Aktyviai dirba Vilniaus miesto prokuratūros ir policijos darbuotojai. Šiuo metu Vil-

niaus mieste yra sulaikytos 8 organizuotos nusikaltėlių grupės. Panevėţio mieste irgi sėk-

mingai yra kovojama su šiuo blogiu. Pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą yra sulaikyta 

apie 200 asmenų, kurie yra vienokio ar kitokio laipsnio organizuotų grupių nariai. Ţmonės 

pradėjo atviriau duoti parodymus, tapo drąsesni ir todėl iš sulaikytų asmenų 66 atvejais yra 

iškeltos baudţiamosios bylos ir sulaikytieji prevencine tvarka yra patraukti baudţiamojon 

atsakomybėn uţ įvairius nusikaltimus. Be abejo, taikant Prevencinio sulaikymo įstatymą 

išryškėjo ir kai kurių trūkumų. Kai kurie policijos komisarai, ypač Telšių, Vilkaviškio rajo-

nų, dar turi maţai informacijos apie organizuotas gaujas jų rajonuose. Neturi konkrečių 

duomenų apie gaujų sudėtį, apie jų hierarchinę struktūrą, todėl ne visur galima sėkmingai su 

šiuo organizuotu nusikalstamumu kovoti. Be to, šiuo metu negalima patraukti baudţiamo-

jon atsakomybėn gaujų vadovų, nes būtinas įstatymas, šalinantis nusikaltėlių grupių apačių, 

eilinių vykdytojų baimę prieš grupių viršūnių vadovus. Negaunant parodymų prieš vadovus, 

tiesiogiai nedalyvavusius darant konkrečius nusikaltimus, beveik neįmanoma demaskuoti 

šitų vadeivų. Todėl būtinas įstatymas, skatinantis eilinius narius sudaryti su teisėsaugos ins-

titucijomis sandorius bei siekti liudytojų imuniteto. Apskritai, vykdant šį įstatymą, išryškėjo 

gera policijos ir prokuratūros darbuotojų sąveika. 

(...) Keli ţodţiai apie prevenciją. Šiuo metu mūsų valstybėje niekas neuţsiiminėja 

teisės paţeidimų prevencija. Anksčiau galiojusios profilaktinės tarybos ir kitos organizaci-

jos likviduotos, o naujos nesukurtos. Ir mūsų pasiūlymas būtų neatidėliojant naujais pagrin-

dais pradėti kurti visuomeninės teisės paţeidimų prevencijos sistemą savarankiškumo bei 

kitu formos įvairovės principu.“ 

Beje, 1993 m. rugpjūčio 28 d. Tauragėje pasinaudojus Prevencinio sulaikymo įsta-

tymu, buvo suimti „švininių“ gaujos nariai: A.Pukelis (Švynius), E.Kura, A.Stumbras, 

R.Giedra, E.Laucius ir V.Maksimavičius. Jų talkininkai E.Valantiejus, A.Kaminskas, 

S.Zdanavičius, T.Mockaitis, R.Bartašius buvo sulaikyti pateikus konkrečius kaltinimus nu-

sikaltimais, kitiems taikytos švelnesnės kardomosios priemonės. 

Parengtinis tardymas šioje byloje baigtas 1994 m. gruodţio 28 d. Pati byla iškelta 

1993.11.11 d. pagal BK 150 str. 3 d. – turto prievartavimas. 

 

Tame pačiame Seimo posėdyje kalbėjęs Generalinis prokuroras A.Paulauskas pa-

ţymėjo: 

„Kova su nusikalstamumu – tai veiklos sritis, kuriai abejingų nėra. Todėl kiekvie-

nos valstybės pirmas uţdavinys - ginti ţmogaus gyvybę, turtą, uţtikrinti kiekvieno ţmogaus 

saugų gyvenimą. O kiekvieno piliečio pareiga - besąlygiškai paklusti įstatymui, nepaţeidi-

nėti jo.  

(...) Apie nusikalstamumo prieţastis buvo kalbėta ir jos yra gerai ţinomos, tačiau 

kelias iš jų norėčiau savo informacijoje paminėti. Tai kriminologinių išvadų, ekspertizių 

nebuvimas, kriminogeninių pasekmių nenumatymas priimant labai svarbius mūsų visuome-

nės gyvenimą reguliuojančius įstatymus. Trūksta prognozavimo šia kryptimi, o vėliau pra-

leistą laiką vytis yra sunku. 

(...) Šių metų pradţioje prokuratūros ir Vidaus reikalų ministerijos vadovai numatė, 

kad pagrindinė grėsmė visuomenei - augantis organizuotas nusikalstamumas. Ir po pirmųjų 

nesėkmių, kai liudytojai ir nukentėjusieji atsisakydavo teisme parengtinio tardymo metu 

duotų parodymų, o teismai nieko daug nesigilindami į parodymų pakeitimo motyvus ištei-

sindavo kaltinamuosius, kai nukentėjęs po sprogimo, kai buvo sunaikintas jo turtas, atsisa-

kydavo duoti parodymus, supratome, kad be naujų įstatymų, leidţiančių įslaptinti nukentė-

jusiojo, liudytojo parodymus, be specialių Baudţiamojo kodekso normų apie nusikalstamos 

gaujos ir kitų įstatymų priėmimą negalima tikėtis sėkmingos kovos su šiuo blogiu. Tokie 

įstatymai birţelio   10 d. Seime buvo priimti. Ir Vidaus reikalų ministerijoje bei prokuratū-

roje buvo įkurti specialūs organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo padaliniai. To-

kie padaliniai įkurti Generalinėje prokuratūroje Vilniaus ir Kauno miestuose. Sudaryta tar-

dyminė operatyvinė prokuratūros ir policijos darbuotojų grupė organizuotam nusikalsta-

mumui tirti. Suorientuoti prokurorai, kad į organizuoto nusikalstamumo tyrimą įsitrauktų 

anksčiau, padėtų kvotos pareigūnams rinkti ir vertinti įrodymus. Šios priemonės, sakyčiau, 

davė rezultatų, buvo įvairiuose Respublikos miestuose, rajonuose suduoti smūgiai reketi-

ninkams, nes ši veikla buvo viena iš svarbiausių organizuoto nusikalstamumo pajamų šalti-

nių. Keletas skaičių. Pernai buvo iškeltos 35 baudţiamosios bylos dėl reketavimo faktų, o 

šiemet per 9 mėnesius jų yra 154. Prokuratūros tardytojai, organizuotų nusikalstamumo 

skyrių darbuotojai atlieka tardymą šiuo metu Palangos, Šiaulių, Kelmės rajono bylose, taip 
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pat ryškėja Šiaulių rajono byloje kitų grupių veikla, Šiaulių mieste areštuotos visos keturios 

grupės. Aktyviai dirba Vilniaus miesto prokuratūros ir policijos darbuotojai. Šiuo metu Vil-

niaus mieste yra sulaikytos 8 organizuotos nusikaltėlių grupės. Panevėţio mieste irgi sėk-

mingai yra kovojama su šiuo blogiu. Pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą yra sulaikyta 

apie 200 asmenų, kurie yra vienokio ar kitokio laipsnio organizuotų grupių nariai. Ţmonės 

pradėjo atviriau duoti parodymus, tapo drąsesni ir todėl iš sulaikytų asmenų 66 atvejais yra 

iškeltos baudţiamosios bylos ir sulaikytieji prevencine tvarka yra patraukti baudţiamojon 

atsakomybėn uţ įvairius nusikaltimus. Be abejo, taikant Prevencinio sulaikymo įstatymą 

išryškėjo ir kai kurių trūkumų. Kai kurie policijos komisarai, ypač Telšių, Vilkaviškio rajo-

nų, dar turi maţai informacijos apie organizuotas gaujas jų rajonuose. Neturi konkrečių 

duomenų apie gaujų sudėtį, apie jų hierarchinę struktūrą, todėl ne visur galima sėkmingai su 

šiuo organizuotu nusikalstamumu kovoti. Be to, šiuo metu negalima patraukti baudţiamo-

jon atsakomybėn gaujų vadovų, nes būtinas įstatymas, šalinantis nusikaltėlių grupių apačių, 

eilinių vykdytojų baimę prieš grupių viršūnių vadovus. Negaunant parodymų prieš vadovus, 
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titucijomis sandorius bei siekti liudytojų imuniteto. Apskritai, vykdant šį įstatymą, išryškėjo 
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(...) Keli ţodţiai apie prevenciją. Šiuo metu mūsų valstybėje niekas neuţsiiminėja 

teisės paţeidimų prevencija. Anksčiau galiojusios profilaktinės tarybos ir kitos organizaci-

jos likviduotos, o naujos nesukurtos. Ir mūsų pasiūlymas būtų neatidėliojant naujais pagrin-

dais pradėti kurti visuomeninės teisės paţeidimų prevencijos sistemą savarankiškumo bei 

kitu formos įvairovės principu.“ 

Beje, 1993 m. rugpjūčio 28 d. Tauragėje pasinaudojus Prevencinio sulaikymo įsta-

tymu, buvo suimti „švininių“ gaujos nariai: A.Pukelis (Švynius), E.Kura, A.Stumbras, 
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S.Zdanavičius, T.Mockaitis, R.Bartašius buvo sulaikyti pateikus konkrečius kaltinimus nu-

sikaltimais, kitiems taikytos švelnesnės kardomosios priemonės. 

Parengtinis tardymas šioje byloje baigtas 1994 m. gruodţio 28 d. Pati byla iškelta 

1993.11.11 d. pagal BK 150 str. 3 d. – turto prievartavimas. 

 

Tame pačiame Seimo posėdyje kalbėjęs Generalinis prokuroras A.Paulauskas pa-

ţymėjo: 

„Kova su nusikalstamumu – tai veiklos sritis, kuriai abejingų nėra. Todėl kiekvie-

nos valstybės pirmas uţdavinys - ginti ţmogaus gyvybę, turtą, uţtikrinti kiekvieno ţmogaus 

saugų gyvenimą. O kiekvieno piliečio pareiga - besąlygiškai paklusti įstatymui, nepaţeidi-

nėti jo.  

(...) Apie nusikalstamumo prieţastis buvo kalbėta ir jos yra gerai ţinomos, tačiau 

kelias iš jų norėčiau savo informacijoje paminėti. Tai kriminologinių išvadų, ekspertizių 

nebuvimas, kriminogeninių pasekmių nenumatymas priimant labai svarbius mūsų visuome-

nės gyvenimą reguliuojančius įstatymus. Trūksta prognozavimo šia kryptimi, o vėliau pra-

leistą laiką vytis yra sunku. 

(...) Šių metų pradţioje prokuratūros ir Vidaus reikalų ministerijos vadovai numatė, 

kad pagrindinė grėsmė visuomenei - augantis organizuotas nusikalstamumas. Ir po pirmųjų 

nesėkmių, kai liudytojai ir nukentėjusieji atsisakydavo teisme parengtinio tardymo metu 

duotų parodymų, o teismai nieko daug nesigilindami į parodymų pakeitimo motyvus ištei-

sindavo kaltinamuosius, kai nukentėjęs po sprogimo, kai buvo sunaikintas jo turtas, atsisa-

kydavo duoti parodymus, supratome, kad be naujų įstatymų, leidţiančių įslaptinti nukentė-

jusiojo, liudytojo parodymus, be specialių Baudţiamojo kodekso normų apie nusikalstamos 

gaujos ir kitų įstatymų priėmimą negalima tikėtis sėkmingos kovos su šiuo blogiu. Tokie 

įstatymai birţelio   10 d. Seime buvo priimti. Ir Vidaus reikalų ministerijoje bei prokuratū-

roje buvo įkurti specialūs organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo padaliniai. To-

kie padaliniai įkurti Generalinėje prokuratūroje Vilniaus ir Kauno miestuose. Sudaryta tar-

dyminė operatyvinė prokuratūros ir policijos darbuotojų grupė organizuotam nusikalsta-

mumui tirti. Suorientuoti prokurorai, kad į organizuoto nusikalstamumo tyrimą įsitrauktų 

anksčiau, padėtų kvotos pareigūnams rinkti ir vertinti įrodymus. Šios priemonės, sakyčiau, 

davė rezultatų, buvo įvairiuose Respublikos miestuose, rajonuose suduoti smūgiai reketi-

ninkams, nes ši veikla buvo viena iš svarbiausių organizuoto nusikalstamumo pajamų šalti-

nių. Keletas skaičių. Pernai buvo iškeltos 35 baudţiamosios bylos dėl reketavimo faktų, o 

šiemet per 9 mėnesius jų yra 154. Prokuratūros tardytojai, organizuotų nusikalstamumo 

skyrių darbuotojai atlieka tardymą šiuo metu Palangos, Šiaulių, Kelmės rajono bylose, taip 
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daugeliu ţiaurių nusikaltimų pasiţymėjusi „tulpinių“ grupuotė, jos pirmųjų vadeivų vardai 

tapo ţinomi visai Lietuvai. P.Liubertas prisiminė tuo metu Panevėţyje atliktą pradinukų 

apklausą, kuo jie norėtų būti; 18 proc. apklaustų „pyplių“ atsakė, kad norėtų būti „tulpi-

niais“... 

Dar 1993 m. spalio 25 d. Lavoriškių pasienio poste buvo sulaikytas V.Tuzovas 

(Psichas), bandęs pėsčias pereiti į Baltarusiją. Dar prieš tai buvo sulaikyti R.Kavaliauskas 

(Kavioras), P.Sereikis (Paškė) ir Skačkauskas (Skačkė),– Panevėţio „tulpinių“ lyderiai 

(Kirklys ir Skačkė – po to, kai bandė pagrobti ir šūviu suţeidė vieną Panevėţio verslininką). 

Tačiau gauja per tą laiką vis plėtėsi, vėliau nuţudytų gaujų karo metu Psicho ir Kavioro 

vietas uţėmė kiti nusikalstamo pasaulio „autoritetai“. 

Lapkričio 17 d. Panevėţyje, viešbučio „Nevėţis“ lifte ties dešimtu aukštu sprogo 

įtaisas. Buvo mirtinai suţalotas „tulpiniams“ priklausęs D.K., dar du asmenys pateko į li-

goninę. 

Lapkričio 24 d. Panevėţyje, Seinų g. 15-jame name, kur gyveno tardymo bei polici-

jos pareigūnai, įvyko sprogimas. Laimė, niekas nenukentėjo, tačiau trys pareigūnai patyrė 

didelę materialinę ţalą. 

1993 m. gruodţio 23 d. Panevėţyje iš dviejų nupjautavamzdţių buvo nušauti 

S.Kuraitis ir G.Lapinskas, name Molainių g. susprogdintas A.Fiodorovas, suţeisti kiti poli-

cijai gerai ţinomi asmenys. Dar prieš tai, lapkritį, buvo susprogdintos miesto policijos tar-

dymo skyriaus tardytojo G.Aleknos buto durys, o po S.Kuraičio ir G.Lapinsko nuţudymo 

galingas sprogstamasis įtaisas aptiktas prie organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

komisaro inspektoriaus V.Šulskio buto durų... 

Nusikaltėlių, kaip dabar madinga sakyti, „bespredielas“ 1993-ųjų pabaigoje buvo 

pasiekęs kritinę ribą. Vis daugiau ţmonių, ţinomų Lietuvos politikų, visuomenės, kultūros 

ir meno atstovų reikalavo imtis kuo grieţčiausių priemonių nusikalstamumui paţaboti. Šia 

prasme būdingas yra Lietuvos „Kūrybinių organizacijų ir Lietuvos vidaus reikalų ministeri-

jos 1993 m. kūrybinio konkurso laureatų Kreipimasis“: 

„Mes, kūrybinių organizacijų ir Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 1993 m. kūry-

binio konkurso laureatai, kreipdamiesi į Lietuvos ţmones, paţymime, kad mūsų atgimstan-

 

Po mėnesio generalinio prokuroro A.Paulausko įsakymu iš pareigų buvo atleistas 

Tauragės rajono vyriausiasis prokuroras P.Remeika. Iš įsakymo: „P.Remeika praktikavo 

neteisingą, neatitinkančią Prevencinio sulaikymo įstatymo nuostatų praktiką – paleisdavo 

prevencine tvarka sulaikytus asmenis. Be to, palaikė netarnybinius ryšius su nusikalstamų 

struktūrų nariais – reketininkais A.Pukeliu, E.Kura ir kitais“. 

Dėl tos pačios prieţasties 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš darbo buvo atleistas ir Taura-

gės rajono policijos komisaras J.Jacikas. Tą pačią dieną Tauragės r. PK buvo įvestas tiesio-

ginis VRM valdymas, laikinai eiti komisaro pareigas buvo paskirtas VRM Policijos depar-

tamento Kriminalinės paieškos valdybos komisaras Anatolijus Kolosovskis. Tik 1993 m. 

gruodţio 23 d. buvo paskirtas nuolatinis Tauragės policijos vadovas Vytautas Tamulionis. 

  

1993 m. lapkričio 5 d. Vilniaus muitinės Medininkų poste buvo atidengtas memo-

rialas – juodo granito paminklas su septyniais baltais kryţiais (architektai A.Šarauskas ir 

R.Buivydas) – 1991 metais nuţudytiems policijos ir muitinės pareigūnams, įvyko iškilmin-

gas paminklo atidarymo ceremonialas. 

Tarsi tęsdami kilnų ţuvusių kolegų darbą, didţioji dauguma policininkų pasiauko-

jančiai vykdė pareigą, daţnai rizikuodami ne tik sveikata, bet ir gyvybe. 

1993 m. lapkričio 26 d. šūviai nuaidėjo sostinės naktiniame bare „Šokis“ Šeškinėje. 

Vilniaus m. VPK ENTS jaunesnysis inspektorius G.Vaitkevičius, priverstas gintis nuo uţ-

puolikų, iššovė 7 kartus, 6 kulkos kliudė ţmones. Penki uţpuolikai buvo suţeisti, vienas 

mirė vietoje (naktinio baro koncertinės programos vadovas J.J.). 

Ukmergės r. PK policininkas V.Klimavičius bandė kavinėje „Mėta“ atimti iš 

B.Čepo granatą, kuri sprogo rankose, pareigūnui buvo nutraukta dešinės rankos plaštaka. 

Lapkričio 29 d. Nemenčinėje prie kavinės „Nemsta“ buvo peršautas vietos nuova-

dos policininkas A.Nečiporenka, dėl to buvo paskelbta D.P., ţinomo policijai „Vilniaus 

brigados“ veikėjo pravarde „Danila“ paieška. 

Tuometinės kriminogeninės situacijos analizė leidţia teigti, jog 1993 metų pabai-

goje nusikalstamų grupuočių veiklos epicentras persikėlė į Panevėţį, kur tarpusavyje pradė-

jo kariauti dvi grupuotės, į šį karą bandė įsiterpti ir trečioji, neseniai „gimusi“, daţniausiai 

buvo uţfiksuojami išpuoliai prieš teisėsaugos pareigūnus. Būtent tuo metu liūdnai pagarsėjo 
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daugeliu ţiaurių nusikaltimų pasiţymėjusi „tulpinių“ grupuotė, jos pirmųjų vadeivų vardai 
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1993 m. gruodţio 23 d. Panevėţyje iš dviejų nupjautavamzdţių buvo nušauti 
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cijai gerai ţinomi asmenys. Dar prieš tai, lapkritį, buvo susprogdintos miesto policijos tar-

dymo skyriaus tardytojo G.Aleknos buto durys, o po S.Kuraičio ir G.Lapinsko nuţudymo 

galingas sprogstamasis įtaisas aptiktas prie organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 
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Nusikaltėlių, kaip dabar madinga sakyti, „bespredielas“ 1993-ųjų pabaigoje buvo 

pasiekęs kritinę ribą. Vis daugiau ţmonių, ţinomų Lietuvos politikų, visuomenės, kultūros 

ir meno atstovų reikalavo imtis kuo grieţčiausių priemonių nusikalstamumui paţaboti. Šia 

prasme būdingas yra Lietuvos „Kūrybinių organizacijų ir Lietuvos vidaus reikalų ministeri-

jos 1993 m. kūrybinio konkurso laureatų Kreipimasis“: 

„Mes, kūrybinių organizacijų ir Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 1993 m. kūry-
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puolikų, iššovė 7 kartus, 6 kulkos kliudė ţmones. Penki uţpuolikai buvo suţeisti, vienas 

mirė vietoje (naktinio baro koncertinės programos vadovas J.J.). 

Ukmergės r. PK policininkas V.Klimavičius bandė kavinėje „Mėta“ atimti iš 

B.Čepo granatą, kuri sprogo rankose, pareigūnui buvo nutraukta dešinės rankos plaštaka. 

Lapkričio 29 d. Nemenčinėje prie kavinės „Nemsta“ buvo peršautas vietos nuova-

dos policininkas A.Nečiporenka, dėl to buvo paskelbta D.P., ţinomo policijai „Vilniaus 

brigados“ veikėjo pravarde „Danila“ paieška. 
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mo pirmininkas M.Lošys, generalinis prokuroras A.Paulauskas, Prezidento vyriausiasis 

referentas Z.Kalinas. 

Ministras R.Vaitekūnas informavo, jog, statistikos duomenimis, lėtėjo nusikals-

tamumo augimo tempai: nuo 40 proc. metų pradţioje iki 10 proc. metų pabaigoje. Lietuvoje 

10-čiai tūkstančių gyventojų teko 150 nusikaltimų, tuomet Latvijoje – 184,5, Estijoje – 220. 

Daugiausia nusikaltimų buvo padaroma 7 šalies didmiesčiuose, tačiau kartu buvo pastebima 

šio arealo išplitimo tendencija. Kita pavojinga tendencija – didėjo sunkių nusikaltimų lygi-

namoji dalis (1993 m. tyčinių nuţudymų įregistruota 53,1 proc. daugiau nei 1992 m., pasi-

kėsinimų nuţudyti – 76,5 proc. daugiau). 5 kartus daugiau uţfiksuota turto prievartavimo 

atvejų. Šią padėtį ypač komplikavo deformuotas gyvenimo būdas, nepagarba silpniems įsta-

tymams, vis stiprėjančios jaunimo ir nepilnamečių įtraukimo į nusikalstamą veiklą tendenci-

jos ir pan. 

Savo ruoţtu, policija atskleidė daugiau nusikaltimų nei 1992-siais (trečdalį visų 

įregistruotų), nors darbo intensyvumas vis dar gerokai lenkė efektyvumą. Kitaip sakant, 

darbas buvo vykdomas pagal vidaus reikalų sistemos galimybes, bet anaiptol ne pagal vi-

suomenės poreikį, todėl vis garsiau buvo kalbama apie leidimą piliečiams apsiginkluoti ir 

gintis patiems. 

Buvo paţymėta, jog sugriovus anksčiau veikusią nusikalstamumo prevencijos sis-

temą, nieko naujo nebuvo sukurta ir apskritai atrodo, kad be policijos niekas tuo nesuintere-

suotas,– nei savivaldybės, nei kitos valstybės institucijos. 

Taip pat nuskambėjo specialistų analize paremta prognozė, kad 1994 m. nusikals-

tamumo lygis šalyje turėtų stabilizuotis ir bent jau neviršyti 1993 m. lygmens. Tačiau kartu 

buvo perspėta, kad, greičiausiai, išliks sunkių nusikaltimų skaičiaus augimo tendencija, or-

ganizuotos nusikaltėlių struktūros ir toliau stengsis plėsti savo įtakos sferas, bandydamos 

paveikti teisėsaugos institucijas, pradėjusias vis aktyviau kovoti su nusikaltėlių gaujomis. 

Po Policijos departamento generalinio komisaro P.Liuberto pranešimo Kolegijoje 

pasisakė VRM ir policijos tarnybų vadovai, Kolegijos svečiai: 

„J.Vasiliauskas, Tardymo departamento direktorius: 

Tardymo padaliniuose ypač aktuali kadrų problema. Jau du metus buvo neaiški 

tardymo vieta teisėsaugos sistemoje, todėl praradome geriausius darbuotojus. Šiandien dar 

 

čios Tėvynės demokratijai bei jos valstybingumui iškilo reali grėsmė, tik ne nuo išorinio, o 

nuo vidinio priešo: korumpuotų struktūrų, organizuotų nusikaltėlių gaujų, mafijos, kurie 

savo nusikalstama veikla bei cinizmu pamina ne tik elementariausias ţmogaus teises, bet ir 

pakerta ekonomikos pagrindus, ţmonių gerovę, turtinius interesus, moralės bei dorovės 

principus. 

Nuo nusikaltėlių smurto šiuo metu nėra apsaugotas nei komersantas, nei eilinis pi-

lietis. 

Akcentuodami šį skaudų ir grėsmingą reiškinį, atkreipiame dėmesį, kad tarp įvai-

rių mūsų atgimstančios Tėvynės partijų, visuomeninių judėjimų bei formuočių dar nėra vie-

ningos nuostatos, nuoširdaus bendradarbiavimo, kryptingos veiklos uţkertant kelią nusi-

kalstamoms veikoms. 

Šiandien, bet ne rytoj ar vėliau, pribrendo metas kiekvienam doram piliečiui duoti 

atkirtį nusikaltėliams, nepraeiti pro šalį, būti savo Tėvynės patriotu, budėti jos gerovės ir 

ramybės sargyboje. Kitos alternatyvos, kito kelio nėra. 

Brangūs Lietuvos ţmonės, šiandien jau nepakanka konstatuoti, jog blogis suvešėjo. 

Visuomenės piktţaizdes reikia gydyti visiems kartu. Mes kviečiame Lietuvos inteligentiją per 

meną skiepyti ţmonėse gėrį, o teisėsaugos institucijas – padėti parengti profesionalius kul-

tūringus pareigūnus, vertus savo tautos pagarbos. 

Pasitelkę visuomenę, jos geriausius sūnus ir dukras, nuolat budėkime vardan hu-

manizmo, moralės ir įstatymo“.42 

Šį Kreipimąsi, tarp kitų, pasirašė ţinomi ţmonės (K.Kazlauskaitė, kiti JT aktoriai), 

dailininkai, rašytojai. 

 

1993 m. gruodţio 21 d. įvyko VRM išplėstinis kolegijos posėdis, kuriame aptarta 

kriminogeninė būklė Lietuvoje ir VRM padalinių prioritetinės veiklos kryptys 1994 metais. 

Posėdyje dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotojas E.Bičkauskas, Aukščiausiojo teis-

                                                           

42 „Sargyba“ Nr.44, 1993 m., gruodţio 2-8. 
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2. Siekiant įgyvendinti numatytus uţdavinius, ypatingą dėmesį skirti šioms veiklos 

kryptims: 

 Parengti aktualiausius įstatymus kriminogeninei situacijai valdyti: 

- Nusikalstamų bendrijų kontrolės įstatymą; 

- Ginklų kontrolės įstatymą; 

- Nusikaltimų ir teisės paţeidimų prevencijos įstatymą; 

- Policijos ir vidaus tarnybos įstatymų pakeitimus siekiant stiprinti šių pa-

reigūnų socialines garantijas; 

- Informacinių santykių įstatymą; 

- Bausmių vykdymo kodeksą. 

Vidaus reikalų sistemos funkcionavimo tobulinimo priemonių vykdymas (informa-

cinės sistemos vystymas, kontrolės stiprinimas, racionalus resursų panaudojimas, valdymo 

tobulinimas, ryšių su visuomene gerinimas ir t.t.). 

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje: 

- pasiūlymų Vyriausybei dėl prijungimo prie tarptautinių konvencijų ir pak-

tų nusikalstamumo kontrolės srityje inicijavimas ir paruošimas kartu su URM; 

- dvišalių tarpţinybinių susitarimų su kitų šalių VRM teisinės pagalbos srityje 

plėtimas. 

3. Įpareigoti policijos komisariatų ir vidaus tarnybos įstaigų vadovus, vadovaujan-

tis numatytais svarbiausiais uţdaviniais, parengti padalinių veiklos strategiją ir pagrindinių 

priemonių planus (…)“43 

Šiai VRM kolegijai buvo pateikta VRM Štabo parengta „Paţyma apie vidaus rei-

kalų sistemos 1993 m. veiklos rezultatus ir uţdavinius sekantiems metams“, kurią verta 

pateikti išsamiau: 

 „1993 m. VRM sistemos veiklą lėmė 1990 m. pradėta esminė politinės, teisinės ir 

ekonominės sistemos pertvarka, kuri unikali tuo, kad viskas daroma vienu metu. Tokia per-

                                                           

43 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, protokolas Nr.11 KM, arch.Nr.64, l.159-
161. 

 

 

nesukurtas revizinis aparatas, tai apsunkina tardytojų darbą, ypač tiriant ekonominius nusi-

kaltimus (…) 

V.Leipus, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras: 

Vilniuje ypač daug problemų, daţnai atmosfera čia buvo kaitinama specialiai. 

Kreipėmės į Vyriausybę, kad būtų apriboti masiniai renginiai miesto centre (…) Ypač aktu-

alu, kad Vilniuje apie 5 tūkst. nepilnamečių niekur nesimoko ir nedirba, o jais, išskyrus 

mus, niekas daugiau nesidomi (…) Reikia greičiau pereiti prie administracinių teismų. Poli-

cijos pareigūnai daug laiko praranda atvesdinant piliečius į teismus, per 1993 metus turėjo 

atvesdinti 4500 asmenų. Kyla daug problemų dėl pastatų grąţinimo savininkams (…) 

A.Paulauskas: 

Įvyko teigiamų poslinkių teisėsaugos institucijų veikloje, pagerėjo sąveika (…) 

Prevencinis įstatymas atskleidė ir mūsų pačių darbo trūkumus. Negalime vienas į kitą ţiūrė-

ti kaip į priţiūrėtojus ar stebėtojus, reikia dirbti susitarus (…) Kai kalbi su policijos parei-

gūnais, jie sako, kad yra daug operatyvinės informacijos, o realizuojama tik jos dalis. Dabar 

galiojantis uţstatas yra maţas – nuo 300 iki 500 litų (…) Ekonominė policija turi dirbti savo 

operatyvinį darbą ir aiškinti rimtus nusikaltimus… 

E.Bičkauskas: 

Kova su organizuotu nusikalstamumu bus vykdoma sistemingai, tačiau organizuo-

tas nusikalstamumas susijęs su korupcija. Deja, ir valdţios lygmenyje tos korupcijos pakan-

ka, reikia kovoti su šiuo reiškiniu. 

A.Padolskis, PD generalinio komisaro referentas: 

Reorganizacija tęsiasi jau kuris laikas. Nuo 1989 metų policijos etatų padaugėjo 

dvigubai – nuo 7 iki 15 tūkstančių (…)“ 

Šios Kolegijos priimtas sprendimas nubrėţė ateinančių metų veiklos gaires: 

1. Įgyvendinant Vyriausybės programoje ir Teisinės sistemos reformos metmenyse 

numatytas nuostatas, vidaus reikalų sistema 1994 m. turėtų organizuoti veiklą taip, kad būtų 

uţtikrintas šių uţdavinių vykdymas: 

- Kova su organizuotu nusikalstamumu; 

- prevencijos programos kūrimas ir įgyvendinimas; 

- policijos ir vidaus tarnybos prestiţo stiprinimas. 
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ko gaminių įveţimu ar tranzitu per Lietuvą, kontroliuoja iš uţsienio įveţamų prekių paskirs-

tymą po regionus ir prekybos taškus. 

Trečiąjį lygį sudaro nedidelės atskirų asmenų grupelės, kilusios iš 2-ojo lygio, uţ-

imančios tam tikrą padėtį visuomenėje, versle, disponuojančios turtu, dalykiniais ar korum-

puotais ryšiais aukščiausiose valdymo sferose, teisėsaugos institucijose, praktiškai kontro-

liuojančios ţemesnių lygių gaujų veiklą ir t.t. 

Disponuodamos didţiulėmis lėšomis, jos per ryšius su valdţios struktūromis gali 

daryti įtaką ekonominiams ir net politiniams procesams, jų nurodymu finansuojamas ir 

vykdomas tarptautinio masto nelegalus verslas – prekyba narkotikais, ginklais, naftos pro-

duktų kontrabanda. Iš tokių asmenų paminėtini: Vilniuje – „Graborius“, Kaune – „Pšidzė“, 

panašių atsiranda Klaipėdoje, Maţeikiuose. 

1992-1993 metais tirtos bylos rodo, kad Lietuvoje veikiančios organizuotos gru-

puotės stengiasi internacionalizuoti ryšius ne tik Rytuose, kaip būdavo anksčiau, bet inten-

syviai skverbiasi į Vakarus. Tam yra prieţasčių: didesnis pelnas iš apyvartos, atsiveriančios 

naujos pelningos nusikaltimų sferos, liberali Vakarų teisinė sistema, Lietuvos teisės institu-

cijų patirties bendradarbiaujant su atitinkamomis Vakarų teisės institucijomis stoka, gera 

strateginė Lietuvos padėtis, nepakankamai efektyvi sienos kontrolė, silpni Lietuvos įstaty-

mai ekonomikos sferoje, privatizacijos proceso netolygumas ir t.t. 

1989-1991 m. dalis Lietuvoje veikiančių grupuočių lyderių emigravo į uţsienį ne-

nutraukdami ankstesnių ryšių ir uţmezgė kontaktus su uţsienyje veikiančiomis organizaci-

jomis. Interpolo duomenimis, Lietuvos grupuotės turi ryšių JAV, Belgijoje, Olandijoje, Da-

nijoje, Honkonge, Vokietijoje, Taivanyje, Rusijoje, Kanadoje, Izraelyje bei kitose valstybė-

se (…) 

Beveik visos ţinomos grupuotės gerai ginkluotos šaunamaisiais ginklais, turi 

sprogmenų, šaltųjų ginklų, kai kuriose akcijose naudojama policijos pareigūnų uniforma. 

Operatyviniais duomenimis, ginklų atveţama iš kaimyninių Baltarusijos, Latvijos, RF Kali-

ningrado srities, dalies Vakarų Europos šalių. 

Policijos operacijų metu buvo išskaidyta arba likviduota nemaţai nusikalstamų 

gaujų, tačiau eliminuotus grupuočių narius greit pakeitė nauji, likviduotų grupuočių įtakos 

sferas ar teritorijas ėmė globoti kitos arba naujai susikūrusios (…) 

 

tvarka (…) itin sudėtinga, turi vykti nuosekliai, kryptingai, derinant visų išvardytų sistemų 

reformas pagal vieną strateginę valstybingumo vystymosi programą, kurios dar „ieškoma“ 

bandymų ir klaidų metodu. Sisteminio poţiūrio nepaisymas sukelia neigiamų pasekmių 

ekonomikoje, teisėje, politikoje. Šios pasekmės intensyvina nusikalstamumą, o pastarasis 

grįţtamuoju ryšiu daro įtaką visuomenės gyvenimui. (…) Nusikalstamumo plėtrą, jo orga-

nizuotumo lygį lėmė būtent reformos metu iškilę prieštaravimai (…) taip pat ekonominių 

reiškinių bei problemų tariamas politizavimas, kuriuo iš tikrųjų buvo naudojamasi siekiant 

asmeninių ir grupinių interesų, prieštaraujančių valstybės bei visų piliečių interesams. Visos 

teisinės, ekonominės prognozės ir įvertinimai neturi prasmės, kai nebuvo numatyti galimi 

reformų trikdţiai ir jų padariniai. Nebuvo atlikta kriminologinė politinių, ekonominių, teisi-

nių reformų ekspertinė analizė, kuri padėtų numatyti nusikalstamumo plėtrą (…) 

Analizuojant ir įvertinant veikiančias Lietuvoje nusikalstamas grupuotes pagal or-

ganizuotumo lygį ir veiklos pobūdį, jas galima sąlyginai suskirstyti į kelias grupes. 

Pirmojo lygio grupuotės – tai lokalinės organizuotos nusikalstamos gaujos, kurios 

daugiausia reketuoja prekeivius, smulkius gamintojus teritoriniu principu, uţvaldo turtą 

plėšdamos. Jos paprastai kuriasi giminystės, ţemiečių principu. Tokios grupės faktiškai 

veikia visuose miestuose ir rajonuose, jų nariai rekrutuojami į aukštesnio lygio nusikalsta-

mas organizacijas, vykdo pastarųjų pavedimus (uţpuolimai, padegimai, nuţudymai ir t.t.). 

Iš šio lygio gaujų paminėtinos šios: Vilniaus „Centurionis“, „agurkiniai“, „sportininkai“, 

Panevėţio „tulpiniai“, Alytaus „plikiai“, Tauragės „meirai“, Telšių „Butkės“, kai kurios 

Kauno „šeimos“. 

Antrojo lygio organizuotos struktūros pasiţymi geresne vidine organizacija, hie-

rarchija, disponuoja didesnėmis pinigų sumomis, iš dalies investuojamomis į legalųjį verslą, 

konkrečius objektus, bendroves, bankus. Šios grupuotės turi platesnius ryšius tiek šalyje, 

tiek uţ jos ribų, kontroliuoja ir vykdo tarpregioninio, valstybinio, kartais tarpvalstybinio 

masto akcijas. Turėdamos savo verslo apsaugos struktūras, prievartauja atskirus verslinin-

kus, bendras su uţsieniu firmas, formuoja savo įtakos sferą. Iš tokių ţymiausias yra Kauno 

„daktarų“ klanas. Dar paminėtinos Klaipėdos „centrovykų“, Šiaulių „princų“, kai kurios 

kitos gaujos, uţsiimančios spalvotųjų bei retųjų metalų, uţsienyje vogtų automobilių, taba-
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ko gaminių įveţimu ar tranzitu per Lietuvą, kontroliuoja iš uţsienio įveţamų prekių paskirs-

tymą po regionus ir prekybos taškus. 

Trečiąjį lygį sudaro nedidelės atskirų asmenų grupelės, kilusios iš 2-ojo lygio, uţ-

imančios tam tikrą padėtį visuomenėje, versle, disponuojančios turtu, dalykiniais ar korum-

puotais ryšiais aukščiausiose valdymo sferose, teisėsaugos institucijose, praktiškai kontro-

liuojančios ţemesnių lygių gaujų veiklą ir t.t. 

Disponuodamos didţiulėmis lėšomis, jos per ryšius su valdţios struktūromis gali 

daryti įtaką ekonominiams ir net politiniams procesams, jų nurodymu finansuojamas ir 

vykdomas tarptautinio masto nelegalus verslas – prekyba narkotikais, ginklais, naftos pro-

duktų kontrabanda. Iš tokių asmenų paminėtini: Vilniuje – „Graborius“, Kaune – „Pšidzė“, 

panašių atsiranda Klaipėdoje, Maţeikiuose. 

1992-1993 metais tirtos bylos rodo, kad Lietuvoje veikiančios organizuotos gru-

puotės stengiasi internacionalizuoti ryšius ne tik Rytuose, kaip būdavo anksčiau, bet inten-

syviai skverbiasi į Vakarus. Tam yra prieţasčių: didesnis pelnas iš apyvartos, atsiveriančios 

naujos pelningos nusikaltimų sferos, liberali Vakarų teisinė sistema, Lietuvos teisės institu-

cijų patirties bendradarbiaujant su atitinkamomis Vakarų teisės institucijomis stoka, gera 

strateginė Lietuvos padėtis, nepakankamai efektyvi sienos kontrolė, silpni Lietuvos įstaty-

mai ekonomikos sferoje, privatizacijos proceso netolygumas ir t.t. 

1989-1991 m. dalis Lietuvoje veikiančių grupuočių lyderių emigravo į uţsienį ne-

nutraukdami ankstesnių ryšių ir uţmezgė kontaktus su uţsienyje veikiančiomis organizaci-

jomis. Interpolo duomenimis, Lietuvos grupuotės turi ryšių JAV, Belgijoje, Olandijoje, Da-

nijoje, Honkonge, Vokietijoje, Taivanyje, Rusijoje, Kanadoje, Izraelyje bei kitose valstybė-

se (…) 

Beveik visos ţinomos grupuotės gerai ginkluotos šaunamaisiais ginklais, turi 

sprogmenų, šaltųjų ginklų, kai kuriose akcijose naudojama policijos pareigūnų uniforma. 

Operatyviniais duomenimis, ginklų atveţama iš kaimyninių Baltarusijos, Latvijos, RF Kali-

ningrado srities, dalies Vakarų Europos šalių. 

Policijos operacijų metu buvo išskaidyta arba likviduota nemaţai nusikalstamų 

gaujų, tačiau eliminuotus grupuočių narius greit pakeitė nauji, likviduotų grupuočių įtakos 

sferas ar teritorijas ėmė globoti kitos arba naujai susikūrusios (…) 

 

tvarka (…) itin sudėtinga, turi vykti nuosekliai, kryptingai, derinant visų išvardytų sistemų 

reformas pagal vieną strateginę valstybingumo vystymosi programą, kurios dar „ieškoma“ 

bandymų ir klaidų metodu. Sisteminio poţiūrio nepaisymas sukelia neigiamų pasekmių 

ekonomikoje, teisėje, politikoje. Šios pasekmės intensyvina nusikalstamumą, o pastarasis 

grįţtamuoju ryšiu daro įtaką visuomenės gyvenimui. (…) Nusikalstamumo plėtrą, jo orga-

nizuotumo lygį lėmė būtent reformos metu iškilę prieštaravimai (…) taip pat ekonominių 

reiškinių bei problemų tariamas politizavimas, kuriuo iš tikrųjų buvo naudojamasi siekiant 

asmeninių ir grupinių interesų, prieštaraujančių valstybės bei visų piliečių interesams. Visos 

teisinės, ekonominės prognozės ir įvertinimai neturi prasmės, kai nebuvo numatyti galimi 

reformų trikdţiai ir jų padariniai. Nebuvo atlikta kriminologinė politinių, ekonominių, teisi-

nių reformų ekspertinė analizė, kuri padėtų numatyti nusikalstamumo plėtrą (…) 

Analizuojant ir įvertinant veikiančias Lietuvoje nusikalstamas grupuotes pagal or-

ganizuotumo lygį ir veiklos pobūdį, jas galima sąlyginai suskirstyti į kelias grupes. 

Pirmojo lygio grupuotės – tai lokalinės organizuotos nusikalstamos gaujos, kurios 

daugiausia reketuoja prekeivius, smulkius gamintojus teritoriniu principu, uţvaldo turtą 

plėšdamos. Jos paprastai kuriasi giminystės, ţemiečių principu. Tokios grupės faktiškai 

veikia visuose miestuose ir rajonuose, jų nariai rekrutuojami į aukštesnio lygio nusikalsta-

mas organizacijas, vykdo pastarųjų pavedimus (uţpuolimai, padegimai, nuţudymai ir t.t.). 

Iš šio lygio gaujų paminėtinos šios: Vilniaus „Centurionis“, „agurkiniai“, „sportininkai“, 

Panevėţio „tulpiniai“, Alytaus „plikiai“, Tauragės „meirai“, Telšių „Butkės“, kai kurios 

Kauno „šeimos“. 

Antrojo lygio organizuotos struktūros pasiţymi geresne vidine organizacija, hie-

rarchija, disponuoja didesnėmis pinigų sumomis, iš dalies investuojamomis į legalųjį verslą, 

konkrečius objektus, bendroves, bankus. Šios grupuotės turi platesnius ryšius tiek šalyje, 

tiek uţ jos ribų, kontroliuoja ir vykdo tarpregioninio, valstybinio, kartais tarpvalstybinio 

masto akcijas. Turėdamos savo verslo apsaugos struktūras, prievartauja atskirus verslinin-

kus, bendras su uţsieniu firmas, formuoja savo įtakos sferą. Iš tokių ţymiausias yra Kauno 

„daktarų“ klanas. Dar paminėtinos Klaipėdos „centrovykų“, Šiaulių „princų“, kai kurios 

kitos gaujos, uţsiimančios spalvotųjų bei retųjų metalų, uţsienyje vogtų automobilių, taba-
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Ryškiausios struktūrinės permainos, iš esmės susijusios su funkcijų diferenciacija, 

vyko policijoje. Kriminalinėje policijoje buvo sukurtos Organizuoto nusikalstamumo ir 

kriminalinių procesų tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdyba, KP ţinion per-

ėjo GRR „Aras“. Buvo reorganizuota Apsaugos policijos rinktinė „Skydas“, vietoj jos su-

kurta rinktinė „Vytis“, skirta uţsienio atstovybių apsaugai. 

VRM sistemai perduotas Vyriausybės apsaugos departamentas. VRM Savivaldy-

bių policijos skyrius reorganizuotas į valdybą, padidintas etatų skaičius. kelių policijos val-

dybos Kelių patrulio tarnybos skyriuje įkurtas Paieškos poskyris, kurio uţdavinys – organi-

zuoti pagrobto autotransporto paiešką. Įvyko ir kitų VRM padalinių (Štabo, Migracijos de-

partamento ir t.t.) esminė reorganizacija. 

Kartu buvo reorganizuoti ir šalies miestų bei rajonų PK atitinkami padaliniai, įvesti 

papildomi etatai. 1993 m. gruodţio 1 d. etatų visuma sudarė 23 399. 

Kadrai. 1993 m. kadrai buvo komplektuojami nepatenkinamai. Bendras nekom-

plektas sudarė 2 976 pareigybes, arba 12,7 proc. Nesukomplektuoti 2 298 policijos ir 678 

vidaus tarnybos etatai. 

Ţymiai sumaţėjo norinčiųjų dirbti policijoje skaičius. Per 1993 m. 10 mėnesių 

darbuotojų priimta 31 proc. maţiau, nei per analogišką 1992 m. laikotarpį, o atleista 17 

proc. daugiau. Maţėja pareigūnų, turinčių teisinį išsilavinimą, skaičius, 51,2 proc. pareigū-

nų amţius nesiekia 30 metų, o 42,3 proc. pareigūnų tarnybos staţas maţesnis nei 3 metai. 

Dabartinis LPA ir VRM aukštesniųjų policijos mokyklų rengiamų specialistų kie-

kis netenkina VRM kadrų poreikio. Iš baigusių 1993 m. LPA 389 absolventų dirbti į VRM 

padalinius atvyko 359. VRM ir LPA kadrų ugdymo strategija ir taktika daţnai nesutampa. 

Svarstytinas LPA pavaldumo VRM klausimas, nes akivaizdţiai jaučiamos kadrų rengimo ir 

ugdymo koncepcijos nebuvimo pasekmės. 

Iš 20 studentų, baigusių VU Teisės fakulteto specializuotą grupę, tarnauti į VRM 

sistemą atvyko tik vienas asmuo (…) 

Kadrų nekomplekto tendencijos neleidţia artimiausiu metu tikėtis, kad bus išspręs-

ta darbuotojų poreikio problema, todėl ypatingą reikšmę įgyja pilnas pakopinio mokymo 

sistemos realizavimas. Nukreipus pirmąją ir antrąją pakopas baigusius studentus ir klausyto-

 

Kova su organizuotu nusikalstamumu policinėmis-teisinėmis priemonėmis sudaro 

laikiną sėkmės iliuziją: jeigu iš esmės nebus pašalinami nusikalstamumą veikiantys ekono-

miniai faktoriai, ši kova gali tapti begaline ir netekti prasmės. 

1993 m. Lietuvos kriminogeninę situaciją lėmė tokios tendencijos: 

1. Šalyje įregistruotų nusikaltimų skaičiaus didėjimo tempai sulėtėjo nuo 40 proc. 

metų pradţioje iki 10 proc. metų pabaigoje. 

2. Išryškėjo nusikalstamumo plitimo regioninė schema, nusikalstamumas koncen-

truojasi 7 Lietuvos miestuose. Tačiau nusikaltėliai vis labiau į savo įtakos sferą įtraukia 

aplink miestus esančius rajonus, ypač tuos, kur aktyviai vystosi verslas. Todėl nusikalsta-

mumas sparčiai išaugo Radviliškio, Raseinių, Prienų, Pasvalio, kituose rajonuose. 

3. Nusikalstamumo struktūroje didėja sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris. Iki 

2,5 karto šių nusikaltimų padaugėjo Alytuje, Palangoje, Visagine bei Lazdijų rajone. Ypač 

padaugėjo smurtinių nusikaltimų. Lyginant su 1992-siais, 1993 m. įregistruota 53,1 proc. 

daugiau tyčinių nuţudymų, 76,5 proc. – pasikėsinimų nuţudyti. daugiau kaip dvigubai pa-

daugėjo nusikaltimų, daromų panaudojant šaunamąjį ginklą. 1993 m. įregistruoti 124 

sprogdinimai, daugiausia jų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Marijampolėje. 

4. Aiškiai sumaţėjo nusikaltimų latentiškumas turto prievartavimo srityje. Reketo 

atvejų įregistruota 5 kartus daugiau nei 1992 m., t.y. 212 atvejų. 

5. Paţymėtinas aktyvesnis ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbas ir jo 

svarba. Lyginant su 1992 m., ekonominių nusikaltimų dalis bendroje nusikalstamumo struk-

tūroje padidėjo nuo 4,7 proc. iki 5,1 proc., ryškėja nusikaltėlių interesai ekonomikos sferoje: 

gausėja piniginių lėšų, materialinių vertybių grobimų sukčiaujant, naudojant fiktyvius ban-

kų arba grieţtos atskaitomybės dokumentus, falsifikuojant antspaudus ir t.t. 

6. Įsitvirtina deformuotas gyvenimo būdas, silpnėja pagarba įstatymams, krimina-

linių motyvų populiarizacija sudaro visuotinį nusikalstamumo įvaizdį, įtraukia į šį sūkurį 

jaunimą ir nepilnamečius. 1993 m. kas penktame išaiškintame nusikaltime dalyvauja nepil-

namečiai, daugiau kaip trečdaliu padaugėjo nepilnamečių, padariusių sunkius nusikaltimus. 

Reaguojant į kriminogeninę situaciją (…), objektyviai atsirado būtinybė atlikti 

VRM sistemos reorganizaciją. 
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Ryškiausios struktūrinės permainos, iš esmės susijusios su funkcijų diferenciacija, 

vyko policijoje. Kriminalinėje policijoje buvo sukurtos Organizuoto nusikalstamumo ir 

kriminalinių procesų tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdyba, KP ţinion per-

ėjo GRR „Aras“. Buvo reorganizuota Apsaugos policijos rinktinė „Skydas“, vietoj jos su-

kurta rinktinė „Vytis“, skirta uţsienio atstovybių apsaugai. 

VRM sistemai perduotas Vyriausybės apsaugos departamentas. VRM Savivaldy-

bių policijos skyrius reorganizuotas į valdybą, padidintas etatų skaičius. kelių policijos val-

dybos Kelių patrulio tarnybos skyriuje įkurtas Paieškos poskyris, kurio uţdavinys – organi-

zuoti pagrobto autotransporto paiešką. Įvyko ir kitų VRM padalinių (Štabo, Migracijos de-

partamento ir t.t.) esminė reorganizacija. 

Kartu buvo reorganizuoti ir šalies miestų bei rajonų PK atitinkami padaliniai, įvesti 

papildomi etatai. 1993 m. gruodţio 1 d. etatų visuma sudarė 23 399. 

Kadrai. 1993 m. kadrai buvo komplektuojami nepatenkinamai. Bendras nekom-

plektas sudarė 2 976 pareigybes, arba 12,7 proc. Nesukomplektuoti 2 298 policijos ir 678 

vidaus tarnybos etatai. 

Ţymiai sumaţėjo norinčiųjų dirbti policijoje skaičius. Per 1993 m. 10 mėnesių 

darbuotojų priimta 31 proc. maţiau, nei per analogišką 1992 m. laikotarpį, o atleista 17 

proc. daugiau. Maţėja pareigūnų, turinčių teisinį išsilavinimą, skaičius, 51,2 proc. pareigū-

nų amţius nesiekia 30 metų, o 42,3 proc. pareigūnų tarnybos staţas maţesnis nei 3 metai. 

Dabartinis LPA ir VRM aukštesniųjų policijos mokyklų rengiamų specialistų kie-

kis netenkina VRM kadrų poreikio. Iš baigusių 1993 m. LPA 389 absolventų dirbti į VRM 

padalinius atvyko 359. VRM ir LPA kadrų ugdymo strategija ir taktika daţnai nesutampa. 

Svarstytinas LPA pavaldumo VRM klausimas, nes akivaizdţiai jaučiamos kadrų rengimo ir 

ugdymo koncepcijos nebuvimo pasekmės. 

Iš 20 studentų, baigusių VU Teisės fakulteto specializuotą grupę, tarnauti į VRM 

sistemą atvyko tik vienas asmuo (…) 

Kadrų nekomplekto tendencijos neleidţia artimiausiu metu tikėtis, kad bus išspręs-

ta darbuotojų poreikio problema, todėl ypatingą reikšmę įgyja pilnas pakopinio mokymo 

sistemos realizavimas. Nukreipus pirmąją ir antrąją pakopas baigusius studentus ir klausyto-

 

Kova su organizuotu nusikalstamumu policinėmis-teisinėmis priemonėmis sudaro 

laikiną sėkmės iliuziją: jeigu iš esmės nebus pašalinami nusikalstamumą veikiantys ekono-

miniai faktoriai, ši kova gali tapti begaline ir netekti prasmės. 

1993 m. Lietuvos kriminogeninę situaciją lėmė tokios tendencijos: 

1. Šalyje įregistruotų nusikaltimų skaičiaus didėjimo tempai sulėtėjo nuo 40 proc. 

metų pradţioje iki 10 proc. metų pabaigoje. 

2. Išryškėjo nusikalstamumo plitimo regioninė schema, nusikalstamumas koncen-

truojasi 7 Lietuvos miestuose. Tačiau nusikaltėliai vis labiau į savo įtakos sferą įtraukia 

aplink miestus esančius rajonus, ypač tuos, kur aktyviai vystosi verslas. Todėl nusikalsta-

mumas sparčiai išaugo Radviliškio, Raseinių, Prienų, Pasvalio, kituose rajonuose. 

3. Nusikalstamumo struktūroje didėja sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris. Iki 

2,5 karto šių nusikaltimų padaugėjo Alytuje, Palangoje, Visagine bei Lazdijų rajone. Ypač 

padaugėjo smurtinių nusikaltimų. Lyginant su 1992-siais, 1993 m. įregistruota 53,1 proc. 

daugiau tyčinių nuţudymų, 76,5 proc. – pasikėsinimų nuţudyti. daugiau kaip dvigubai pa-

daugėjo nusikaltimų, daromų panaudojant šaunamąjį ginklą. 1993 m. įregistruoti 124 

sprogdinimai, daugiausia jų – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Marijampolėje. 

4. Aiškiai sumaţėjo nusikaltimų latentiškumas turto prievartavimo srityje. Reketo 

atvejų įregistruota 5 kartus daugiau nei 1992 m., t.y. 212 atvejų. 

5. Paţymėtinas aktyvesnis ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos darbas ir jo 

svarba. Lyginant su 1992 m., ekonominių nusikaltimų dalis bendroje nusikalstamumo struk-

tūroje padidėjo nuo 4,7 proc. iki 5,1 proc., ryškėja nusikaltėlių interesai ekonomikos sferoje: 

gausėja piniginių lėšų, materialinių vertybių grobimų sukčiaujant, naudojant fiktyvius ban-

kų arba grieţtos atskaitomybės dokumentus, falsifikuojant antspaudus ir t.t. 

6. Įsitvirtina deformuotas gyvenimo būdas, silpnėja pagarba įstatymams, krimina-

linių motyvų populiarizacija sudaro visuotinį nusikalstamumo įvaizdį, įtraukia į šį sūkurį 

jaunimą ir nepilnamečius. 1993 m. kas penktame išaiškintame nusikaltime dalyvauja nepil-

namečiai, daugiau kaip trečdaliu padaugėjo nepilnamečių, padariusių sunkius nusikaltimus. 

Reaguojant į kriminogeninę situaciją (…), objektyviai atsirado būtinybė atlikti 

VRM sistemos reorganizaciją. 
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1993 m. nusikaltimų viešose vietose įregistruota 18,8 proc. daugiau nei 1992 m. Objekty-

vios prieţastys: nepakankamas patrulių tarnybų aprūpinimas autotransportu, degalais, ryšio 

bei specialiosiomis priemonėmis, uniformomis. Šiuo metu 25 miestų ir rajonų PK patrulinė 

tarnyba visiškai neturi automobilių, trūksta antrankių, guminių lazdų, dujų balionėlių ir kt. 

Rezultatas: gatvėse ir viešose vietose nėra saugu, dėl to visuomenė pagrįstai nepatenkinta 

policija. 

Daug nuveikta eismo saugumo uţtikrinimo srityje. 

Daug dėmesio buvo skiriama norminių aktų, reglamentuojančių kelių eismą bei ke-

lių policijos pareigūnų veiklą, rengimui. Konkrečiai, 1993 m. parengti: naujas, atitinkantis 

tarptautinius susitarimus Kelių eismo taisyklių projektas, Kelių patrulinės tarnybos nuosta-

tai, Pavogtų transporto priemonių paieškos instrukcija ir t.t. Kovai su autotransporto prie-

monių vagystėmis įkurtas, kaip minėta, specialus padalinys, įdiegta automatizuota duomenų 

paieškos ir kontrolės sistema. Registracijos padaliniuose pereita prie kompiuterizuotos re-

gistruojamų automobilių apskaitos ir dokumentų spausdinimo ir pan. 

Teisėtumo būklė. Per 1993 m. 11 mėnesių 47 vidaus reikalų sistemos pareigūnai 

padarė nusikaltimus (iš jų 17 viršijo tarnybinius įgaliojimus, 10 paėmė kyšius, 6 piktnau-

dţiavo tarnybine padėtimi, 4 pagrobė piliečių ar valstybės turtą, po 1 įvykdė tyčinį nuţudy-

mą, nuţudymą dėl neatsargumo, išţaginimą, plėšimą, sunkų kūno suţalojimą, turto prievar-

tavimą, piktybinį chuliganizmą ir t.t.). Daugiausia pareigūnų, padariusių nusikaltimus, dirbo 

Transporto policijoje (7), Kauno m. VPK padaliniuose (6), Klaipėdos m. VPK (5), Vilniaus 

m. VPK, Šiaulių ir Birštono PK (po 3). 

Iki 1993 m. lapkričio 15 d., VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcijos 

duomenimis, 572 vidaus reikalų sistemos pareigūnai padarė teisėtumo paţeidimus (117 ke-

lių eismo taisyklių paţeidimų, 92 BPK normų paţeidimai ir pan.). Daugiausia prasikaltusių-

jų dirbo Savivaldybių policijoje (153), Kriminalinėje policijoje (103), Viešojoje policijoje 

(85) ir t.t.“44 

                                                           

44 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, protokolas Nr.11 KM, arch.Nr.64, l.163-
180. 

 

 

jus į praktinį darbą, 1994 m. apie 1 500 LPA ir APM absolventų papildytų pareigūnų gretas, 

iš jų apie 500 inspektorių ir 1000 policininkų. 

Kvalifikacijos kėlimo kursuose APM jau apmokyti 868 pareigūnai, dar 617 parei-

gūnų lankė perkvalifikavimo kursus, iki metų pabaigos kvalifikaciją pakels dar apie 330 

pareigūnų. 

Nuo 1994 m. LPA numatyta rengti trijų mėnesių kursus pareigūnams, numatytiems 

į vadovaujančių darbuotojų rezervą, taip tikimasi išspręsti kandidatų į miestų ir rajonų PK 

komisarų pareigas trūkumo problemą. 

Nusikaltimų atskleidimas ir tyrimas.  VRM Kriminalinės policijos padaliniai 

pagrindinį dėmesį skyrė organizuoto nusikalstamumo reiškiniams lokalizuoti bei 1993 m. 

liepos 13 d. Seimo priimtos Operatyvinės veiklos įstatymo pataisos dėl prevencinio sulai-

kymo nuostatoms realizuoti. 

Iki 1993 m. gruodţio 15 d. pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą sulaikyti 256 

asmenys, kurių atţvilgiu turėta operatyvinių duomenų dėl veikų, numatytų LR BK 2271 

arba 2272 straipsniuose. 

Vykdant Prevencinio sulaikymo įstatymą per trumpą laikotarpį išaiškinta 60 nusi-

kalstamų grupių. Kratų metu paimta: 38 šaunamieji ginklai, 15 247 vnt. įvairių šaudmenų, 

829 vnt. sprogstamųjų įtaisų, 3,37 kg narkotinių medţiagų. 

Galima tvirtinti, kad Prevencinio sulaikymo įstatymo taikymas ir kitos atliktos po-

licinės operatyvinės priemonės padėjo policijai perimti iniciatyvą ir neutralizuoti šio reiški-

nio įsigalėjimą. 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos padaliniai 26,1 proc. daugiau (lyginant 

su 1992 m.) išaiškino pareiginių ir ūkinių nusikaltimų, dvigubai daugiau išaiškinta kontra-

bandos, kyšininkavimo atvejų. tačiau ekonominių nusikaltimų tyrimą apsunkino tai, jog jie 

tampa vis labiau organizuotais, įgauna tarpvalstybinį mastą. Nusikaltimuose vis daţniau 

dalyvauja aukštesnių rangų pareigūnai. 

Teigiamų poslinkių pastebėta viešosios policijos veikloje. Pagerėjo patrulinės tar-

nybos darbo efektyvumas, jos pareigūnai padėjo išaiškinti 58,7 proc. nusikaltimų daugiau 

nei per atitinkamą 1992 m. laikotarpį. Tačiau viešosios tvarkos uţtikrinimo problema lieka 

aktuali, kriminogeninė situacija viešose vietose, miestų ir rajonų gatvėse yra sudėtinga. 
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1993 m. nusikaltimų viešose vietose įregistruota 18,8 proc. daugiau nei 1992 m. Objekty-
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lių eismo taisyklių paţeidimų, 92 BPK normų paţeidimai ir pan.). Daugiausia prasikaltusių-

jų dirbo Savivaldybių policijoje (153), Kriminalinėje policijoje (103), Viešojoje policijoje 

(85) ir t.t.“44 

                                                           

44 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, protokolas Nr.11 KM, arch.Nr.64, l.163-
180. 
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Tyčiniai sunkūs kūno suţa-

lojimai 

268        56,7 319        19,0 342         7,2 346         1,2 344        -0,6 

Išţaginimai 173        39,5 196        13,3 189        -3,6 191         1,1 196         2,6 

Plėšimai (valst. ir asm. 

turto) 

275        45,5 334        21,5 402        20,4 488        21,4 737        51,0 

Atvirosios vagystės (valst. 

ir asmeninio) 

1668      82,1 2051      23,0 2233       8,9 2967      32,9 3694      24,5 

Valstybinio ar visuomeni-

nio turto vagystės 

3351    101,9 5516      64,6 8549      55,0 14669    71,6 13467    -8,2 

Asmeninio turto vagystės 13990    82,3 18056    29,1 21937    21,5 26384    20,3 28824     9,2 

Iš jų iš butų 3820      66,5 4731      23,8 5734      21,2 6610      15,3 6964       5,4 

Uţregistruota pagal ENT 

tarnybą 

2688      -4,7 2145     -20,2 2086      -2,8 2550      22,2 3067      20,3 

Valst. ar visuomen. turto 

grobimai vagystės būdu 

768        18,5 761        -0,9 1230      61,6 1655      34,6 1084     -34,5 

Kyšininkavimas 13         -53,6 23          76,9 29          26,1 57          96,6 64          12,3 

Uţregistruota pagal kitas 

tarnybas 

4190       5,7 3621     -13,6 4307      18,9 3480     -19,2 2903     -16,6 

Nusikalstamumas 10 tūkst. 

gyventojų pagal visas tar-

nybas 

84,9 100,7 122,2 150,5 160,9 

Iš jų pagal KP tarnybą  66,2 85,0 104,9 134,5 145,0 

 

 

Atsiprašome uţ dar vieną ţiupsnelį sausos statistikos, tačiau geriausiai suprasti tų 

metų kriminogeninės situacijos šalyje dinamiką padeda 1994 m. balandţio 6 d. VRM In-

formatikos tarnybos pateiktos „Ţinios apie uţregistruotus nusikaltimus per 1989-1993 me-

tus Lietuvos Respublikoje“ 

  

 

 

1993 

abs.         % 

sk. 

 60378     6,6 

                                          36,8 

 8210     37,5 

                            42,7 

 

 54408    7,6 

               34,0 

 6927      22,6 

                             46,2 

 480        58,4 

124



 

 344        -0,6 

 196         2,6 

  737        51,0 

 3694      24,5 
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 6964       5,4 

 3067      20,3 

 1084     -34,5 

 64          12,3 

 

  2903     -16,6 

 

 160,9 

  145,0 

 

 

Atsiprašome uţ dar vieną ţiupsnelį sausos statistikos, tačiau geriausiai suprasti tų 

metų kriminogeninės situacijos šalyje dinamiką padeda 1994 m. balandţio 6 d. VRM In-

formatikos tarnybos pateiktos „Ţinios apie uţregistruotus nusikaltimus per 1989-1993 me-

tus Lietuvos Respublikoje“ 

 1989 

abs.         % 

sk.          

1990 

abs.            % 

sk. 

1991 

abs.            % 

sk. 

    1992  

 

sk.                     

      

sk. 

Iš viso uţregistruota 31238    46,4 37056    18,6 44984    21,4 56615     

Išaiškinamumo %               35,1               28,5               37,4                             

Uţregistruota sunkių nusi-

kaltimų 

3301      41,5 4028      22,0 4549      12,9  

Išaiškinamumo %               63,7               52,6               56,1                             

Uţregistruota pagal KP 

tarnybą 

24360    67,4 31290    28,4 38591    23,3  

Išaiškinamumo %               35,1               28,5               29,6                               

Uţregistruota sunkių nusi-

kaltimų 

3164      45,5 3781      19,5 4327      14,4  6927      22,6 

Išaiškinamumo %               63,7               53,0               54,8                              46,2 

Tyčiniai nuţudymai 155         8,4 224        44,5 260        16,1  
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Kaip įprasta, pagrindinę visų nusikaltimų dalį sudarė turtiniai nusikaltimai, iš jų 

96,1 proc. – vagystės. Kiek sumaţėjo valstybinio turto vagysčių (dėl sparčiai vykdomos 

privatizacijos), uţtat padidėjo asmeninio turto vagysčių skaičius. Apie 1,5-2 kartus padau-

gėjo plėšimų. 1993 m. įregistruota 820 sukčiavimo atvejų, arba dvigubai daugiau nei 1992 

m. Daugiausia tai buvo neegzistuojančių turizmo ar buitinio aptarnavimo firmų „paslau-

gos“, pirkimo-pardavimo ar valiutinės operacijos. 

1993 m. išaiškinti 3 067 ekonominiai nusikaltimai, t.y. penktadaliu daugiau nei 

1992 m. Šių nusikaltimų skaičiaus augimą labiausiai lėmė beveik masinis pinigų padirbinė-

jimas. Pirmiausia tai pasakytina apie laikinuosius talonus ir „pirmo spaudimo“ litus. Nuo 

lito įvedimo iki 1994 m. sausio 10 d. iš apyvartos išimtos 1 365 padirbtos kupiūros ir mone-

tos uţ 32 193 Lt. 

Taip pat galima paminėti, jog 1993 m. liko neišaiškinta pusė sunkių nusikaltimų, 

tarp jų kas trečias sunkus kūno suţalojimas bei piktybinio chuliganizmo atvejis, kas ketvir-

tas tyčinis nuţudymas, kas penktas pasikėsinimas nuţudyti, kas šeštas išţaginimas, kas de-

šimtas turto prievartavimas. Į teismą buvo perduota 17 618 baudţiamųjų bylų (80 proc. iš-

aiškintų nusikaltimų), t.y. 3,2 proc. daugiau nei 1992 m. 

1993 m. kelių policija įregistravo 4 319 autoįvykių, t.y. 6,7 proc. daugiau nei 1992 

m., bet jau maţiau nei ankstesniais metais (1990 m. šalyje buvo 807 894 autotransporto 

priemonės, o 1993 m. – 916 974). Maţiau ţmonių ţuvo ir buvo suţeisti. 

 

Apibendrindamas 1993-uosius, vidaus reikalų ministras Romasis Vaitekūnas sa-

kė: 

„Sunkių nusikaltimų skaičiaus augimas mums ne staigmena, nes daugumos jų mo-

tyvai – turtas. Nebaigtos ekonominės reformos tempia paskui save šį negatyvių reiškinių 

šleifą, kai kurie nusikalstamumo procesai nueina gilyn. Vyriausybės patvirtinta Nusikaltimų 

asmeninei piliečių nuosavybei kontrolės programa šiemet liko neįgyvendinta, nes VRM toje 

kovoje liko vieniša, nebuvo įjungti svarbiausi – ekonominiai – svertai, prie to neprisidėjo 

kitos institucijos ir ţinybos. Tad 1994-siais Vyriausybei iškilęs didţiulis uţdavinys: apšvies-

ti ir „apšvytinti“ šešėlinę ekonomiką ir to dėka papildyti valstybės biudţetą (…) 

 

 

Išvertus šią statistiką ţodţiais, galima pasakyti, kad 1993 m. Lietuvoje įregistruota 

6,6 proc. daugiau nusikaltimų nei 1992-siais. Kita vertus, nusikalstamumo augimo tempai, 

lyginant su 1992 metais, sulėtėjo keturis kartus. 

Išryškėjo dar viena tendencija: nusikalstamumo augimą iš tikrųjų lėmė ne 7 di-

dţiausi šalies miestai, o provincija. Labiausiai nusikaltimų padaugėjo Visagine (146,1 

proc.), Radviliškio (54,7 proc.), Pasvalio (44,6 proc.), Šalčininkų (40,7 proc.), taip pat Ra-

seinių, Lazdijų rajonuose. Aukščiausias nusikaltimų lygmuo uţfiksuotas Panevėţio rajone – 

297,7 nusikaltimo 10-čiai tūkstančių gyventojų (šalies vidurkis – 160,9), Klaipėdos mieste 

ir rajone – atitinkamai 236,5 ir 260,8, nedaug atsiliko nuo jų Šilutės, Kėdainių, Pasvalio ir 

Lazdijų rajonai. Šia prasme geriausia padėtis buvo Ignalinos, Švenčionių, Trakų ir Telšių 

rajonuose. 

1993 m. vis didėjo sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris. Jų padaryta 8 210 (37,5 

proc. daugiau nei 1992 m.), t.y. vidutiniškai po 630 kas mėnesį. Kas aštuntas nusikaltimas – 

smurtas prieš asmenį. Ypač įsisiautėjo ţudikai: jei per 1-ąjį metų ketvirtį buvo įregistruoti 

75 tyčiniai nuţudymai, tai per 4-ąjį – net 157. Apie penktadalį visų sunkių smurtinių nusi-

kaltimų padaroma naudojant šaunamuosius ginklus arba sprogstamąsias medţiagas. Iš viso 

1993 m. įregistruota 416 tyčinių nuţudymų (be pasikėsinimų), t.y. 56,4 proc. daugiau nei 

1992 m. 

1993 metais Lietuvoje buvo įregistruota 150 sprogimų, dėl kurių ţuvo 21 ţmogus ir 

60 suţeista. Taip pat įregistruotos 105 ginklų vagystės, 253 neteisėto ginklų laikymo atve-

jai. Panaudojant šaunamuosius ginklus nuţudyti 56 ţmonės, 32 nusišovė patys. Iš viso įre-

gistruoti 314 nusikaltimų, padarytų grasinant šaunamaisiais ginklais. Šioje statistikoje pir-

mavo keturi stambiausi šalies miestai, ypač Vilnius ir Kaunas. 

Pastebimai sumaţėjo turto prievartavimų latentiškumas. Pirmiausia tai buvo sieja-

ma su prevenciniu sulaikymu bei liudytojų įslaptinimu. Nors pačių turto prievartavimo atve-

jų skaičius, lyginant su 1992-siais, išaugo 5 kartus – nuo 44 iki 234. Nuo šių nusikaltimų 

daugiausia nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų ir rajonų gyventojai. 
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297,7 nusikaltimo 10-čiai tūkstančių gyventojų (šalies vidurkis – 160,9), Klaipėdos mieste 

ir rajone – atitinkamai 236,5 ir 260,8, nedaug atsiliko nuo jų Šilutės, Kėdainių, Pasvalio ir 

Lazdijų rajonai. Šia prasme geriausia padėtis buvo Ignalinos, Švenčionių, Trakų ir Telšių 

rajonuose. 

1993 m. vis didėjo sunkių nusikaltimų lyginamasis svoris. Jų padaryta 8 210 (37,5 

proc. daugiau nei 1992 m.), t.y. vidutiniškai po 630 kas mėnesį. Kas aštuntas nusikaltimas – 

smurtas prieš asmenį. Ypač įsisiautėjo ţudikai: jei per 1-ąjį metų ketvirtį buvo įregistruoti 

75 tyčiniai nuţudymai, tai per 4-ąjį – net 157. Apie penktadalį visų sunkių smurtinių nusi-

kaltimų padaroma naudojant šaunamuosius ginklus arba sprogstamąsias medţiagas. Iš viso 

1993 m. įregistruota 416 tyčinių nuţudymų (be pasikėsinimų), t.y. 56,4 proc. daugiau nei 

1992 m. 

1993 metais Lietuvoje buvo įregistruota 150 sprogimų, dėl kurių ţuvo 21 ţmogus ir 

60 suţeista. Taip pat įregistruotos 105 ginklų vagystės, 253 neteisėto ginklų laikymo atve-

jai. Panaudojant šaunamuosius ginklus nuţudyti 56 ţmonės, 32 nusišovė patys. Iš viso įre-

gistruoti 314 nusikaltimų, padarytų grasinant šaunamaisiais ginklais. Šioje statistikoje pir-

mavo keturi stambiausi šalies miestai, ypač Vilnius ir Kaunas. 

Pastebimai sumaţėjo turto prievartavimų latentiškumas. Pirmiausia tai buvo sieja-

ma su prevenciniu sulaikymu bei liudytojų įslaptinimu. Nors pačių turto prievartavimo atve-

jų skaičius, lyginant su 1992-siais, išaugo 5 kartus – nuo 44 iki 234. Nuo šių nusikaltimų 

daugiausia nukentėjo Vilniaus, Kauno ir Šiaulių miestų ir rajonų gyventojai. 
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1994. BŪTINOJI GINTIS… 

 

Būdami ištikimi natūraliam ţmogaus polinkiui suderinti „malonumą su naudingu-

mu“, 1994-ųjų policijos kroniką pradėsime nuo įdomios ir kartu dţiuginančios informacijos, 

liudijančios nuoţmią Lietuvos policijos kovą su nusikalstamu pasauliu. Ţodis – vidaus rei-

kalų ministro R.Vaitekūno pasirašytiems įsakymams: 

 

„1994.01.04 Nr.7 

Dėl kriminalinės policijos pareigūnų paskatinimo 

1993 m. spalio-gruodţio mėnesiais VRM Organizuoto nusikalstamumo ir krimina-

linių procesų tyrimo valdyba atliko eilę sėkmingų operacijų, kurių metu Šiauliuose buvo 

sulaikyta nusikalstama grupuotė, kurios nariai prekiavo ginklais ir sprogmenimis. Kratų 

metu buvo paimta 50 kg sprogmenų, 30 revolverių, 20 pistoletų TT, 60 sprogdiklių, sulaiky-

ti 4 asmenys. 

Lapkričio 19 d. Lazdijų m. turguje sulaikyta 11 asmenų ginkluota nusikalstama 

grupuotė, kurios nariai, naudodami policijos uniformą, plėšė ir prievartavo turtą. 

Lapkričio 26 d. Vilniaus „Turisto“ viešbutyje buvo sulaikyta 5 asmenų grupė iš 

firmos „Paryţiaus naktys“, kurie uţsiiminėjo sąvadavimu ir įtraukimu į prostituciją. 

Gruodţio 5 d. Vilniuje, Baltupių mikrorajone, sulaikyta 5 asmenų gerai ginkluota 

nusikalstama grupė, kurios nariai – buvę Policijos akademijos klausytojai ir vienas pareigū-

nas. Jie taip pat plėšikavo ir reketavo piliečius“ (...) 

Uţ šias operacijas ministro įsakymu buvo apdovanoti piniginėmis premijomis (nuo 

800 iki 300 litų) 23 kriminalinės policijos bei „Aro“ rinktinės pareigūnai. 

 

„1994.01.11 Nr.15 

 Dėl kriminalinės policijos pareigūnų paskatinimo 

1993 m. lapkričio 15 d. Druskininkų m. iš automatinio ginklo buvo nušautas UAB 

„Alanta“ prezidentas A.Jurevičius. Bendrą operatyvinę tardymo grupę sudarė Druskininkų 

miesto prokuratūros bei policijos komisariato kriminalinės policijos, taip pat VRM Ypatin-

 

Persilauţimas įvyko, kai įtikinome Vyriausybę, Seimą, kad vidaus reikalų įstaigų 

jų darbe niekas negali pakeisti, kad reikia skirti sistemai daugiau lėšų iš biudţeto. Tada sulė-

tėjo patyrusių darbuotojų „nutekėjimas“, ţmonės pajuto savo vertę. Sustiprėjo norminė bazė 

(pirmiausia Operatyvinės veiklos įstatymo papildymu dėl prevencinio sulaikymo) (…) Pa-

vyko pradėti kurti tokią kriminalinę policiją, kuri įstengtų kovoti su organizuotu nusikals-

tamumu. Nemaţai nuveikėme ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje: pasirašytos kelios 

sutartys, integruojamės į Vakarų pasaulį. Taip pat ţengėme gana platų techninio perginkla-

vimo ţingsnį (…) Ţodţiu, klaidţiojimų periodas, galima sakyti, baigėsi, ţmonės jau ţino, 

ko norime, kur einame (…) Kitais metais policijos laukia ne maţesni pertvarkymai, kurių 

tikslas – kad uniformuotas policininkas taptų universalesnis, o kriminalinės policijos parei-

gūnai tirdami nusikaltimus veiktų šiuolaikiniais metodais, glaudţiai bendradarbiaudami (…) 

Kas nepavyko? Dar neradome kadrų atrankos formavimo ir tobulinimo kriterijų, 

sistemos. Išryškėjo lobizmas dėl Prevencinio sulaikymo įstatymo panaikinimo, tai kiek 

stabdo kovą su organizuotu nusikalstamumu. Turim duomenų, jog per masines informacijos 

priemones tokias mintis diegė ir propagavo uţ gerus pinigus pasamdyti ţinomi teisininkai. 

Visa tai išties privertė mus apsidairyti, tarsi uţbaigti vieną etapą (…) Naujasis BPK papil-

dymas dėl prevencinio sulaikymo įjungė į šį reikalą dar ir teismus, advokatūrą, kone per 

naktį prireikė parengti suderintą instrukciją. Ţodţiu, tai ne atsipalaidavimas, o natūralus 

persiorientavimo momentas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Be to, juk ir nusikaltė-

liai dabar, kai nemaţai jų grupuočių jau išskaidyta, labiau konspiruojasi (…) Ir mums reikia 

keisti taktiką, vietoj laikinųjų tardymo operatyvinių grupių kursim Tardymo departamente 

stabilų kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinį. Pavasarį vėl pateiksim Parlamentui 

vadinamojo antimafijinio ir kitų įstatymų projektus. Kriminalinės policijos padaliniai turi 

specializuotis, tam vėlgi reikia socialinių garantijų įtvirtinimo (…) Pareigūnas turi būti gi-

namas, valstybė turi garantuoti jam tam tikrą socialinio nepaţeidţiamumo lygmenį.“ 
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1994. BŪTINOJI GINTIS… 

 

Būdami ištikimi natūraliam ţmogaus polinkiui suderinti „malonumą su naudingu-

mu“, 1994-ųjų policijos kroniką pradėsime nuo įdomios ir kartu dţiuginančios informacijos, 

liudijančios nuoţmią Lietuvos policijos kovą su nusikalstamu pasauliu. Ţodis – vidaus rei-

kalų ministro R.Vaitekūno pasirašytiems įsakymams: 

 

„1994.01.04 Nr.7 

Dėl kriminalinės policijos pareigūnų paskatinimo 

1993 m. spalio-gruodţio mėnesiais VRM Organizuoto nusikalstamumo ir krimina-

linių procesų tyrimo valdyba atliko eilę sėkmingų operacijų, kurių metu Šiauliuose buvo 

sulaikyta nusikalstama grupuotė, kurios nariai prekiavo ginklais ir sprogmenimis. Kratų 

metu buvo paimta 50 kg sprogmenų, 30 revolverių, 20 pistoletų TT, 60 sprogdiklių, sulaiky-

ti 4 asmenys. 

Lapkričio 19 d. Lazdijų m. turguje sulaikyta 11 asmenų ginkluota nusikalstama 

grupuotė, kurios nariai, naudodami policijos uniformą, plėšė ir prievartavo turtą. 

Lapkričio 26 d. Vilniaus „Turisto“ viešbutyje buvo sulaikyta 5 asmenų grupė iš 

firmos „Paryţiaus naktys“, kurie uţsiiminėjo sąvadavimu ir įtraukimu į prostituciją. 

Gruodţio 5 d. Vilniuje, Baltupių mikrorajone, sulaikyta 5 asmenų gerai ginkluota 

nusikalstama grupė, kurios nariai – buvę Policijos akademijos klausytojai ir vienas pareigū-

nas. Jie taip pat plėšikavo ir reketavo piliečius“ (...) 

Uţ šias operacijas ministro įsakymu buvo apdovanoti piniginėmis premijomis (nuo 

800 iki 300 litų) 23 kriminalinės policijos bei „Aro“ rinktinės pareigūnai. 

 

„1994.01.11 Nr.15 

 Dėl kriminalinės policijos pareigūnų paskatinimo 

1993 m. lapkričio 15 d. Druskininkų m. iš automatinio ginklo buvo nušautas UAB 

„Alanta“ prezidentas A.Jurevičius. Bendrą operatyvinę tardymo grupę sudarė Druskininkų 

miesto prokuratūros bei policijos komisariato kriminalinės policijos, taip pat VRM Ypatin-

 

Persilauţimas įvyko, kai įtikinome Vyriausybę, Seimą, kad vidaus reikalų įstaigų 

jų darbe niekas negali pakeisti, kad reikia skirti sistemai daugiau lėšų iš biudţeto. Tada sulė-

tėjo patyrusių darbuotojų „nutekėjimas“, ţmonės pajuto savo vertę. Sustiprėjo norminė bazė 

(pirmiausia Operatyvinės veiklos įstatymo papildymu dėl prevencinio sulaikymo) (…) Pa-

vyko pradėti kurti tokią kriminalinę policiją, kuri įstengtų kovoti su organizuotu nusikals-

tamumu. Nemaţai nuveikėme ir tarptautinio bendradarbiavimo srityje: pasirašytos kelios 

sutartys, integruojamės į Vakarų pasaulį. Taip pat ţengėme gana platų techninio perginkla-

vimo ţingsnį (…) Ţodţiu, klaidţiojimų periodas, galima sakyti, baigėsi, ţmonės jau ţino, 

ko norime, kur einame (…) Kitais metais policijos laukia ne maţesni pertvarkymai, kurių 

tikslas – kad uniformuotas policininkas taptų universalesnis, o kriminalinės policijos parei-

gūnai tirdami nusikaltimus veiktų šiuolaikiniais metodais, glaudţiai bendradarbiaudami (…) 

Kas nepavyko? Dar neradome kadrų atrankos formavimo ir tobulinimo kriterijų, 

sistemos. Išryškėjo lobizmas dėl Prevencinio sulaikymo įstatymo panaikinimo, tai kiek 

stabdo kovą su organizuotu nusikalstamumu. Turim duomenų, jog per masines informacijos 

priemones tokias mintis diegė ir propagavo uţ gerus pinigus pasamdyti ţinomi teisininkai. 

Visa tai išties privertė mus apsidairyti, tarsi uţbaigti vieną etapą (…) Naujasis BPK papil-

dymas dėl prevencinio sulaikymo įjungė į šį reikalą dar ir teismus, advokatūrą, kone per 

naktį prireikė parengti suderintą instrukciją. Ţodţiu, tai ne atsipalaidavimas, o natūralus 

persiorientavimo momentas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Be to, juk ir nusikaltė-

liai dabar, kai nemaţai jų grupuočių jau išskaidyta, labiau konspiruojasi (…) Ir mums reikia 

keisti taktiką, vietoj laikinųjų tardymo operatyvinių grupių kursim Tardymo departamente 

stabilų kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinį. Pavasarį vėl pateiksim Parlamentui 

vadinamojo antimafijinio ir kitų įstatymų projektus. Kriminalinės policijos padaliniai turi 

specializuotis, tam vėlgi reikia socialinių garantijų įtvirtinimo (…) Pareigūnas turi būti gi-

namas, valstybė turi garantuoti jam tam tikrą socialinio nepaţeidţiamumo lygmenį.“ 
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sąţiningo darbo priklausė bendra vidaus reikalų sistemos sėkmė. Tačiau kartais skatinimo 

pagrindo formuluotės skambėdavo tiesiog linksmai: 

 

„1994.01.20 Nr.35 

Dėl vidaus reikalų ministerijos darbuotojų apdovanojimo 

„Uţ aktyvų dalyvavimą renkant, saugant ir priduodant makulatūrą valstybei, apdo-

vanoti kiekvieną po 200 Lt“... 

Toliau – penkių VRM Informatikos tarnybos viršininkų ir darbuotojų sąrašas, įsa-

kymą pasirašė ministras R.Vaitekūnas. 

Tačiau grįţkime prie daug rimtesnių dalykų. 1994 metų pradţią toliau lydėjo 

įtemptas darbas siekiant įveikti vis dar galingą organizuotą nusikalstamumą. Tam buvo im-

tasi pačių įvairiausių, labai svarbių priemonių, pirmiausia – atitinkamos teisinės ir struktūri-

nės bazės kūrimo bei tobulinimo. 

 

„1994.01.18 Nr.27 

Etatų klausimais 

Siekiant stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu respublikoje bei pagerinti 

šių nusikaltimų tyrimą, įsakau: 

1. Reorganizuoti VRM tardymo departamentą į tardymo departamentą prie Lietu-

vos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (…) 

2. Patvirtinti VRM tardymo ir kitų padalinių etatų pakeitimų sąrašą (…) 3. Įsaky-

mas įsigalioja nuo pasirašymo dienos. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“.47 

 

Dar svarbesnis buvo kitas 1994 m. sausio 18 d. įsakymas Nr.79 „Dėl organizuoto 

nusikalstamumo tyrimo organizacijos tobulinimo“, pasirašytas ministro R.Vaitekūno: 

                                                           

 47 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 

 

gų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tų pačių metų gruodţio mėn. buvo sulaikyti 

septynis kartus teistas Ričardas D. ir kartą teistas Gintautas G., iš jų paimtas automatas AK-

74 ir šoviniai“ (...) 

Šį kartą piniginėmis premijomis paskatinti 11 pareigūnų.45 

 

Suprantama, skatinami buvo ne tik kareiviai, nelikdavo pamiršti ir karvedţiai: 

 

„1994.01.10 Nr.20 

Dėl atlyginimų priedų VRM kolegijos nariams 

„Vadovaudamasis LR VRM 1993 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.567, 1993 m. gruo-

dţio 28 d. įsakymu Nr.974 bei atsiţvelgdamas į kiekvieno VRM kolegijos nario indėlį stip-

rinant teisėtvarką Lietuvos Respublikoje, įsakau: 

1. Nustatyti 1994 m. sausio mėnesiui priedus VRM kolegijos nariams prie tarnybi-

nių atlyginimų pagal pareiginius laipsnius policijos pareigūnams ir vidaus tarnybos parei-

gūnams: 

P.Liubertui, V.Skapcevičiui ir A.Svetulevičiui – po 150 proc., V.Račkauskui – 200 

proc., V.Leipui, V.Grigaravičiui ir M.Poplavskiui – 250 proc., J.Vasiliauskui, A.Pečkiui, 

J.Kraujeliui, Č.Blaţiui ir J.Blaţevičiui – po 180 proc., A.Pumpučiui – 70 proc., kolegijos 

sekretoriui K.Šileikai – 115 proc.“ (...)46 

Nuo 1994 m. vasario 1 d. tokia diferenciacija buvo panaikinta, kitu ministro įsa-

kymu VRM kolegijos nariams buvo nustatytas 50 proc. priedas prie tarnybinio atlyginimo 

(visiems vienodai). 

 

Be abejo, paskatinimo neretai būdavo verti ne tik kriminalinės policijos pareigūnai, 

tiesiogiai susiduriantys su nusikaltėliais, bet ir nemaţai kitų tarnybų darbuotojų, nuo kurių 

                                                           

45 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 
 

 46 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 
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sąţiningo darbo priklausė bendra vidaus reikalų sistemos sėkmė. Tačiau kartais skatinimo 

pagrindo formuluotės skambėdavo tiesiog linksmai: 

 

„1994.01.20 Nr.35 

Dėl vidaus reikalų ministerijos darbuotojų apdovanojimo 

„Uţ aktyvų dalyvavimą renkant, saugant ir priduodant makulatūrą valstybei, apdo-

vanoti kiekvieną po 200 Lt“... 

Toliau – penkių VRM Informatikos tarnybos viršininkų ir darbuotojų sąrašas, įsa-

kymą pasirašė ministras R.Vaitekūnas. 

Tačiau grįţkime prie daug rimtesnių dalykų. 1994 metų pradţią toliau lydėjo 

įtemptas darbas siekiant įveikti vis dar galingą organizuotą nusikalstamumą. Tam buvo im-

tasi pačių įvairiausių, labai svarbių priemonių, pirmiausia – atitinkamos teisinės ir struktūri-

nės bazės kūrimo bei tobulinimo. 

 

„1994.01.18 Nr.27 

Etatų klausimais 

Siekiant stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu respublikoje bei pagerinti 

šių nusikaltimų tyrimą, įsakau: 

1. Reorganizuoti VRM tardymo departamentą į tardymo departamentą prie Lietu-

vos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (…) 

2. Patvirtinti VRM tardymo ir kitų padalinių etatų pakeitimų sąrašą (…) 3. Įsaky-

mas įsigalioja nuo pasirašymo dienos. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“.47 

 

Dar svarbesnis buvo kitas 1994 m. sausio 18 d. įsakymas Nr.79 „Dėl organizuoto 

nusikalstamumo tyrimo organizacijos tobulinimo“, pasirašytas ministro R.Vaitekūno: 

                                                           

 47 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 

 

gų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tų pačių metų gruodţio mėn. buvo sulaikyti 

septynis kartus teistas Ričardas D. ir kartą teistas Gintautas G., iš jų paimtas automatas AK-

74 ir šoviniai“ (...) 

Šį kartą piniginėmis premijomis paskatinti 11 pareigūnų.45 

 

Suprantama, skatinami buvo ne tik kareiviai, nelikdavo pamiršti ir karvedţiai: 

 

„1994.01.10 Nr.20 

Dėl atlyginimų priedų VRM kolegijos nariams 

„Vadovaudamasis LR VRM 1993 m. liepos 30 d. įsakymu Nr.567, 1993 m. gruo-

dţio 28 d. įsakymu Nr.974 bei atsiţvelgdamas į kiekvieno VRM kolegijos nario indėlį stip-

rinant teisėtvarką Lietuvos Respublikoje, įsakau: 

1. Nustatyti 1994 m. sausio mėnesiui priedus VRM kolegijos nariams prie tarnybi-

nių atlyginimų pagal pareiginius laipsnius policijos pareigūnams ir vidaus tarnybos parei-

gūnams: 

P.Liubertui, V.Skapcevičiui ir A.Svetulevičiui – po 150 proc., V.Račkauskui – 200 

proc., V.Leipui, V.Grigaravičiui ir M.Poplavskiui – 250 proc., J.Vasiliauskui, A.Pečkiui, 

J.Kraujeliui, Č.Blaţiui ir J.Blaţevičiui – po 180 proc., A.Pumpučiui – 70 proc., kolegijos 

sekretoriui K.Šileikai – 115 proc.“ (...)46 

Nuo 1994 m. vasario 1 d. tokia diferenciacija buvo panaikinta, kitu ministro įsa-

kymu VRM kolegijos nariams buvo nustatytas 50 proc. priedas prie tarnybinio atlyginimo 

(visiems vienodai). 

 

Be abejo, paskatinimo neretai būdavo verti ne tik kriminalinės policijos pareigūnai, 

tiesiogiai susiduriantys su nusikaltėliais, bet ir nemaţai kitų tarnybų darbuotojų, nuo kurių 

                                                           

45 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 
 

 46 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 1 t. 
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6. Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybų, Tardymo 

departamento ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnams, kitiems pareigūnams, 

įtrauktiems į tardymo operatyvines grupes ar dalyvaujantiems konkrečių sprogdinimų, turto 

prievartavimų, kitų ypatingų nusikaltimų tyrime, VRM įsakymu ONTT vadovų teikimu prie 

pareigūnų atlyginimų skirti personalinius priedus iki 300 proc. priklausomai nuo darbo re-

zultatų. 

7. MTA ir KSV viršininkui pulkininkui Č.Daškevičiui iki š.m. kovo 1 d. papildo-

mai išskirti: 

– VRM policijos departamento kriminalinės policijos ONTT – 10 lengvųjų auto-

mobilių; 

– Tardymo departamento prie VRM ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriui – 5 au-

tomobilius; 

– Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų vyriausiųjų, Šiaulių miesto policijos 

komisariatų ONTT – po 2 lengvuosius automobilius, Panevėţio miesto, Alytaus, Marijam-

polės miestų-rajonų policijos komisariatų ONTT – po 1 automobilį. 

8. Įsakymas įsigalioja nuo 1994 m. vasario 1 d. 

9. Įsakymą paskelbti pagal priklausomybę“.48 

 

1994 m. sausio 25 d. įvyko pirmoji tais metais Vidaus reikalų ministerijos kolegija, 

kurios darbotvarkė buvo „Dėl Vidaus reikalų ministerijos 1994 m. tarptautinio bendradar-

biavimo prioritetinių krypčių“. 

Po VRM Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viršininko O.Skinderskio prane-

šimo pasisakė sistemos darbuotojai. 

K.Bileišis, Profesinės etikos ir socialinių klausimų skyriaus viršininkas: „Ne-

vyksta integracija į tarptautines policijos bei kitas asociacijas, neţinoma, kokius ryšius su 

uţsieniu turi vietiniai vidaus reikalų sistemos padaliniai“. 

                                                           

 48 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 2 t. 

 

 

„Siekiant pagerinti kriminalinės policijos veiklą organizuoto nusikalstamumo kon-

trolės srityje, sprogdinimų, turto prievartavimų ir kitų ypatingų nusikaltimų tyrimą, įsakau: 

1. Kriminalinių procesų, organizuoto nusikalstamumo, sprogdinimų, turto prievar-

tavimo, kitų ypatingų nusikaltimų tyrimą pavesti VRM policijos departamento kriminalinės 

policijos, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų vyriausiesiems, Šiaulių ir Panevėţio miestų, 

Alytaus ir Marijampolės miestų-rajonų policijos komisariatų organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo tarnyboms, veikiančioms zoniniu principu. 

2. Vidaus reikalų ministerijos policijos departamento kriminalinėje policijoje su-

kurti Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą, apjungiant Organizuoto nusikalstamumo 

ir kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybas. 

Tarnybos vadovu paskirti policijos departamento kriminalinės policijos vyriausiojo 

komisaro pavaduotoją – vyresnįjį komisarą (priedas Nr.1). 

3. Tardymo departamente prie VRM sukurti Ypatingų nusikaltimų tyrimo skyrių, 

kuris kartu su organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybomis zoniniu principu atliktų turto 

prievartavimo, sprogdinimų, kitų ypatingų nusikaltimų tyrimą, koordinuotų, kontroliuotų, 

suteiktų praktinę ir metodinę pagalbą esančių prie miestų (rajonų) policijos komisariatų 

tardymo skyrių tardytojams. 

4. Patvirtinti operatyvinio pavaldumo zonas (priedas Nr.2). 

5. Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybų (ONTT) vadovams, išvardytiems 

įsakymo 1-me punkte, koordinuoti, kontroliuoti įtrauktų į aptarnaujamą operatyvinio paval-

dumo zoną policijos komisariatų veiklą kriminalinių procesų, organizuoto nusikalstamumo, 

sprogdinimų, turto prievartavimo, kitų ypatingų nusikaltimų tyrimo sferoje. 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybų vadovams suteikti teisę: 

– išreikalauti iš zonai priklausančių miestų, rajonų policijos komisariatų ofi-

cialią ir operatyvinę informaciją; 

– duoti pavedimus komisariatų vadovams bei pareigūnams atlikti operatyvi-

nės paieškos veiksmus; 

– suderinus su policijos komisariatų vadovais, konkrečių nusikaltimų tyri-

mui įtraukti jiems pavaldţius pareigūnus į tardymo operatyvines grupes. 
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6. Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybų, Tardymo 

departamento ypatingų nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnams, kitiems pareigūnams, 

įtrauktiems į tardymo operatyvines grupes ar dalyvaujantiems konkrečių sprogdinimų, turto 
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bendradarbiavimo dalis, A.Racevičius paminėjo ir spragas, neleidţiančias VRM apskritai ir 

Policijos departamentui „sėkmingai įgyvendinti keliamus uţdavinius tarptautinio bendra-

darbiavimo srityje: 

1. Daugelis vidaus reikalų sistemos padalinių stengiasi savarankiškai uţmegzti ir 

plėtoti jau turimus ryšius su įvairių šalių kolegomis. 

2. Nėra išbaigtos tarptautinio bendradarbiavimo koncepcijos ir prioritetinių šalių, 

su kuriomis būtų bendraujama visapusiškai. 

3. Chaotiškas kasdienis įvairių padalinių bendravimas su uţsienio kolegomis, nesi-

laikant tarptautinio bendravimo normų. 

4. Maţa etatinė Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus sudėtis. 

5. Nedidelė darbuotojų patirtis šioje veikloje. 

6. Neišnaudojamos pareigūnų, ţinančių uţsienio kalbas ir gaunančius uţ tai nusta-

tytus priedus, galimybės“. 

Kartu ILNB vadas pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip tinkamai organizuoti veiklą 

tarptautinio bendradarbiavimo srityje, tarp jų ir siūlymą parengti Policijos departamento 

generalinio komisaro įsakymą dėl pasikeitimo kriminaline informacija ir bendradarbiavimo 

su kitų šalių policija tvarkos (kartu buvo pateiktas ir tokio įsakymo projektas). 

Šios VRM kolegijos sprendimas (Nr.1 KM 1994.03.31) buvo toks: 

„Kolegija paţymi, kad per 1993 m. lyginant su 1992 m. dvigubai išaugo Lietuvos 

VRM pareigūnų tarnybinių komandiruočių į uţsienį skaičius, susiformavo pastovių partne-

rių tarp kitų šalių teisėsaugos institucijų, su kuriomis bendradarbiaujama, ratas, bendradar-

biavimo formos ir prioritetai. 

Tačiau šioje veikloje trūksta koordinavimo tarp atskirų šalių teikiamos paramos, ne-

išvengiama dubliavimo, trūksta pareigūnų rezervo galimam kvalifikacijos kėlimui uţsieny-

je, ypač dėl jų nepatenkinamo uţsienio kalbų mokėjimo, neefektyvios išvykose gautos patir-

ties ir informacijos skleidimo formos“. 

Todėl kolegija nusprendė iš esmės pritarti VRM tarptautinio bendradarbiavimo 1994 

planui, pataisytam atsiţvelgiant į VRM kolegijos narių pastabas ir pasiūlymus, pateikti jį 

tvirtinti ministrui; štabui ir TBS iki geguţės 1 d. parengti esamų Lietuvos VRM bendradar-

biavimo susitarimų su uţsienio šalių vidaus reikalų ministerijomis sąvadą ir rekomendacijas 

 

V.Grigaravičius, Alytaus m. ir raj. PK vyresnysis komisaras: „Manau, kad gana 

neracionaliai naudojamos lėšos, skirtos išvykoms į uţsienį. Staţuotės reikalingos, tačiau 

maţai kas moka uţsienio kalbas, o uţsieniečiai reikalauja, kad tie ţmonės, kuriuos mes 

siunčiame, mokėtų bent vieną uţsienio kalbą. Vienas pareigūnas iš mūsų policijos komisa-

riato dabar staţuojasi Paryţiuje. Ten jis jau daugiau kaip pusė metų ir paklaustas, ar šie 

mokslai jam bus naudingi, atsakė, kad įgytų ţinių grįţęs jis negalės pritaikyti. Tad ar verta 

gaišti laiką?“ 

J.Vasiliauskas, Tardymo departamento prie VRM direktorius: „Dvišalės sutartys 

pasirašytos su Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija, Ukraina ir t.t., tačiau kol Lietuva neprisi-

jungė prie JT organizacijos tam tikros konvencijos, nėra tam tikrų Europos policijos bei kitų 

asociacijų narė, su mumis niekas nespręs nusikaltėlių paieškos, jų išdavimo, pavogtų ir at-

rastų automobilių grąţinimo klausimų“. 

V.Račkauskas, generalinio komisaro pavaduotojas, kriminalinės policijos vy-

riausiasis komisaras: „Siunčiamų staţuotis į uţsienį atranka vyksta remiantis asmeninėmis 

paţintimis arba „gero vyro“ motyvacija. Mes neţinome apie poreikius, bendradarbiavimo 

kryptis…“ 

V.Narmontas, Klaipėdos m. VPK vyriausiasis komisaras: „Reikia bendradarbia-

vimo su NVS ir kitomis šalimis instrukcijos ir dokumentų rinkinio“. 

R.Oleka, Kelių policijos valdybos vyriausiasis komisaras: „Reikėtų spręsti Balti-

jos šalių bendradarbiavimo klausimus. Nemaţai problemų kyla dėl bendradarbiavimo su 

Lenkija“. 

J.Bartkevičius, VRM Kadrų departamento direktorius: „Mes turime darbuotojų, 

mokančių uţsienio kalbas, tačiau ne visus juos galime siųsti mokytis į uţsienį. Manau, kad 

ne visi jie tinka vadovų pareigoms“. 

G.Švedas, LR teisingumo ministro pavaduotojas: „Teisingumo ministerija svarsto 

įvairius tarptautinių susitarimų klausimus. Manome, kad reikia prisijungti prie JTO konven-

cijų įvairiais klausimais. Manome, kad netikslinga vykti į visas komandiruotes, kur tik pa-

kviečia. Gal geriau reikėtų siųsti aukštųjų mokyklų dėstytojus“. 

Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro vyresnysis komisaras A.Racevičius pateikė 

„Memorandumą dėl VRM tarptautinio bendradarbiavimo“. Išvardijęs 8 pagrindines tokio 
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sultacijų teikimo, dėl bendradarbiavimo organizuojant policijos pareigūnų specialų bei uţ-

sienio kalbų mokymą, keitimosi pareigūnais specialiais policijos veiklos klausimais (ryšio 

karininkai). 

Šios deklaracijos pasirašymu baigėsi pirmas dviejų šalių bendradarbiavimo etapas, 

prasidėjęs tuomet, kai į Lietuvą iš Meklenburgo-Aukštutinės Pomeranijos ţemės atkeliavo 

labdaros siunta – apie 200 naudotų automobilių VAZ ir „Barkas“. Vokiečiai paţadėjo Lie-

tuvai konkrečią techninę pagalbą stiprinant sienų apsaugą tam, kad būtų uţkirstas kelias 

nelegaliai prekybai ginklais, kurios šaltinis – iš Vokietijos išvedama Rusijos kariuomenė. 

Taip pat VRM pasirašė sutartį su bendra Lietuvos-Prancūzijos įmone „NeriSena“, 

kurios specialistai įsipareigojo iki 1994 m. rugpjūčio techniškai įrengti VRM IKIRS (Integ-

ruotą kompiuterinės informacijos ir ryšių sistemą). Šis kontraktas VRM kainavo 360 tūkst. 

Lt. 

Pagalbą Lietuvai teikė ir kolegos iš Švedijos. 1994 m. kovo 25 d. Kauno policijai 

buvo perduota Švedijos labdara – 11 naudotų automobilių „Volvo“. 

1994 m. balandį Lietuvos Vyriausybės delegacija, vadovaujama premjero 

A.Šleţevičiaus, lankėsi Kuveite ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Delegacijos sudėtyje 

buvo ir vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas, susitikęs su Kuveito bei JAE vidaus reikalų 

ministrais ir aptaręs keletą klausimų, tarp jų šių valstybių pagalba kuriant Lietuvos VRM 

ryšio sistemą (apie 20 mln. dolerių) ir turizmo vystymasis, numatantis teisėsaugininkų ben-

dradarbiavimą. Vyriausybių vadovų pasirašytame ketinimų protokole atspindėjo ir savitar-

pio teisinės pagalbos sutarties rengimo klausimas. 

1994 m. balandţio viduryje į JAV 12 dienų staţuotei išvyko 19 VRM sistemos pa-

reigūnų, pakviestų JAV Federalinio tyrimų biuro. 

1994 m. liepos 1-2 dienomis Lietuvoje viešėjo JAV FTB direktorius L.J.Freeh. 

Pirmą kartą FTB vadovas lankėsi Rytų valstybėse (aplankė Vengriją, Čekiją, Rusiją, Ukrai-

ną). Liepos 2 d. L.J.Freeh Vilniuje kartu su trijų Baltijos valstybių vidaus reikalų ministrais 

R.Vaitekūnu, G.Kristovskiu ir H.Arike pasirašė bendrą pareiškimą, kuriuo buvo numatytos 

bendros konsultacijos, mokymai, tyrimai. 

1994 m. rugsėjo 20-23 dienomis Vokietijos Meklenburgo-Aukštutinės Pomeranijos 

ţemėje viešėjo Lietuvos VRM delegacija: ministras R.Vaitekūnas, ministerijos sekretorius 

 

dėl šių susitarimų vykdymo; Kadrų valdybai iki balandţio 15 d. patikslinti kandidatų sta-

ţuotis uţsienyje sąrašą, suderinant jį su kadrų rezervo vadovaujančioms pareigoms uţimti 

sąrašu, imtis priemonių stiprinti VRM pareigūnų uţsienio kalbų mokymąsi; pavesti Štabui 

kartu su TBS vieną kartą per ketvirtį kviesti į operatyvinius pasitarimus VRM pareigūnus, 

grįţusius iš uţsienio tarnybinių komandiruočių ţodinei ataskaitai (atsiskaito grupių vado-

vai), Gautą uţsienio komandiruotėse patyrimą ir informaciją skleisti VRM struktūriniuose 

padaliniuose per profesinio mokymo uţsiėmimus; įpareigoti VRM struktūrinių padalinių 

vadovus per penkias dienas informuoti TBS apie jų vadovaujamų tarnybų savarankiškus 

kontaktus su uţsienio partneriais (išskyrus darbą pagal konkrečių bylų tyrimą); Profesinės 

etikos ir socialinių reikalų skyriui per pirmąjį šių metų pusmetį atlikti būtiną organizacinį 

darbą dėl Lietuvos policijos įstojimo į Tarptautinę policijos asociaciją.“ 

Daugiau apie VRM (policijos) tarptautinį bendradarbiavimą 1994 metais: 

 1994 m. sausio 4 d. vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas buvo susitikęs su Di-

dţiosios Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje M.J.Pertu ir aptarė tolesnį bendradarbiavimą 

tarp Lietuvos ir Škotijos policijos. Tą pačią dieną ministras susitiko su Vokietijos ambasa-

doriumi R.Krausu ir kalbėjo apie glaudesnius kontaktus, taip pat apie galimybę įsigyti Vo-

kietijoje naujų automobilių. 

Vasario 10-11 dienomis Helsinkyje vyko Šiaurės Europos valstybių Interpolo na-

cionalinių biurų vadovų pasitarimas, kuriame taip pat dalyvavo Olandijos ir Vokietijos at-

stovai. Trijų Baltijos valstybių Interpolo biurų vadovai į tokį pasitarimą buvo pakviesti pir-

mą kartą. 

1994 m. pradţioje Lietuvą pagaliau pasiekė anksčiau minėta Vokietijos labdara: uţ 

skirtus šios valstybės 3 mln. markių nupirkti 105 automobiliai (95 „Vento“ ir 10 mikroauto-

busų „VW Transporter“). 

 1994 m. kovo pabaigoje Vilniuje lankėsi Vokietijos Meklenburgo-Aukštutinės 

Pomeranijos ţemės vidaus reikalų ministras Rudis Gellas, kuris su Lietuvos vidaus reikalų 

ministru R.Vaitekūnu pasirašė bendrą deklaraciją. Šiuo dokumentu abi šalys patvirtino keti-

nančios aktyviai bendradarbiauti kovojant su organizuotu nusikalstamumu, uţkertant kelią 

narkotikų ir radioaktyvių medţiagų gabenimui, automobilių vagystėms ir kontrabandai, 

nelegaliai prekybai ginklais. Taip pat buvo susitarta dėl tolesnės praktinės pagalbos ir kon-
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sultacijų teikimo, dėl bendradarbiavimo organizuojant policijos pareigūnų specialų bei uţ-
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Lt. 
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bendros konsultacijos, mokymai, tyrimai. 
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tarp Lietuvos ir Škotijos policijos. Tą pačią dieną ministras susitiko su Vokietijos ambasa-

doriumi R.Krausu ir kalbėjo apie glaudesnius kontaktus, taip pat apie galimybę įsigyti Vo-

kietijoje naujų automobilių. 

Vasario 10-11 dienomis Helsinkyje vyko Šiaurės Europos valstybių Interpolo na-

cionalinių biurų vadovų pasitarimas, kuriame taip pat dalyvavo Olandijos ir Vokietijos at-

stovai. Trijų Baltijos valstybių Interpolo biurų vadovai į tokį pasitarimą buvo pakviesti pir-

mą kartą. 

1994 m. pradţioje Lietuvą pagaliau pasiekė anksčiau minėta Vokietijos labdara: uţ 

skirtus šios valstybės 3 mln. markių nupirkti 105 automobiliai (95 „Vento“ ir 10 mikroauto-

busų „VW Transporter“). 

 1994 m. kovo pabaigoje Vilniuje lankėsi Vokietijos Meklenburgo-Aukštutinės 

Pomeranijos ţemės vidaus reikalų ministras Rudis Gellas, kuris su Lietuvos vidaus reikalų 

ministru R.Vaitekūnu pasirašė bendrą deklaraciją. Šiuo dokumentu abi šalys patvirtino keti-

nančios aktyviai bendradarbiauti kovojant su organizuotu nusikalstamumu, uţkertant kelią 

narkotikų ir radioaktyvių medţiagų gabenimui, automobilių vagystėms ir kontrabandai, 

nelegaliai prekybai ginklais. Taip pat buvo susitarta dėl tolesnės praktinės pagalbos ir kon-
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Švedijos kriminalistai atveţė VRM KED 80 tūkst. litų kainuojančią dovaną – kul-

kos greičio ir šūvio nuotolio matavimo aparatūrą, kuri buvo sumontuota naujai įrengtoje 

šaunamųjų ginklų išbandymo laboratorijoje. 

1994 m. spalio 11 d. vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno kvietimu į Vilnių atvyko 

Lenkijos VRM delegacija, vadovaujama vidaus reikalų ministro A.Milčanovskio. Vizito 

tikslas – aptarti Lietuvos ir Lenkijos VRM bendradarbiavimą, numatyti tolesnes jo perspek-

tyvas. Tomis pačiomis dienomis į Lenkiją buvo išvykę KP vyriausiasis komisaras 

V.Račkauskas ir ILNB vyresnysis komisaras A.Racevičius, kurie aptarė su lenkų kolegomis 

automobilių vagysčių ir jų nelegalaus gabenimo klausimus. 

1994 m. spalio 27 d. įvyko TPA Lietuvos nacionalinio skyriaus steigiamasis suva-

ţiavimas, kurio metu buvo priimtas Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos na-

cionalinio skyriaus statutas. 

1994 m. lapkritį Neapolyje (Italija) įvyko JTO konferencija dėl organizuoto nusi-

kalstamumo, kurioje dalyvavo 151 valstybės prezidentai, premjerai, teisingumo ir vidaus 

reikalų ministrai. Lietuvą šioje konferencijoje atstovavo vidaus reikalų ministras 

R.Vaitekūnas. Konferencijoje buvo priimta rezoliucija ir politinė deklaracija su visuotiniu 

veiksmų prieš organizuotą transnacionalinį nusikalstamumą planu. 

Konferencijos tema buvo globalinė, skirta kovai su organizuotu transnacionaliniu 

nusikalstamumu. Išvada padaryta bendra: viena bet kuri valstybė to blogio įveikti negali, 

todėl reikia telkti pastangas, nes pats nusikaltėlių pasaulis jungiasi būtent transnacionaliniu 

principu. 

Neapolyje buvo pasiūlyta unifikuoti baudţiamuosius valstybių įstatymus, kurti 

specialias struktūras, taip pat 15-os valstybių atstovų darbo grupę, kuri sukonkretintų konfe-

rencijoje pateiktus siūlymus, parengtų jų įgyvendinimo mechanizmą. Tai pat numatyta kurti 

specialų tarptautinį kovos su organizuotu nusikalstamumu fondą, iš kurio būtų galima remti 

besivystančias arba pereinamąjį laikotarpį išgyvenančias valstybes (tarp jų buvo ir Lietuva). 

Atskirai buvo pabrėţta būtinybė uţkirsti kelią nusikalstamu būdu įgytiems pini-

gams plauti, kovoti su nusikalstamumu finansiškai, įvesti atitinkamą bankų kontrolę, spręsti 

nusikaltėlių ekstradicijos problemas, grieţtinti atsakomybę uţ prekybą ginklais. Jaunoms 

valstybėms buvo ypač svarbus jų integravimosi į tarptautines organizacijas, tarpvalstybinių 

 

A.Svetulevičius, KP vyriausiasis komisaras V.Račkauskas ir Tarptautinio bendradarbiavimo 

skyriaus viršininkas O.Skinderskis. Delegacija dalyvavo kasmetinėje tradicinėje konferenci-

joje, skirtoje visuomenės saugumo klausimams. Įvyko atskiras susitikimas su ţemės vidaus 

reikalų ministru R.Geilu, kurio metu aptartos bendradarbiavimo sprendţiant Klaipėdos-

Mukrano perkėlos problemos, konkrečiai, vogtų automobilių, ginklų, narkotikų, pavojingų 

medţiagų, nelegalių migrantų gabenimo uţkardymas. Šios ţemės VRM perdavė lietuviams 

trečiąją labdaros siuntą, kuri jau rugsėjo 27 d. pasiekė Klaipėdą: 69 įvairių markių naudotus 

policijos automobilius, remonto įrangą, atsargines dalis ir t.t. Mainais rugsėjo 26 d. į Lietu-

vą atvyko šios ţemės VRM delegacija, vadovaujama valstybės sekretoriaus V.Prisnico. Ją 

priėmė premjeras A.Šleţevičius, uţsienio reikalų ministras P.Gylys. Buvo pratęstas pokal-

bis apie baigiamą rengti tarpvalstybinę Vokietijos ir Lietuvos sutartį dėl bendradarbiavimo 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu, bevizio reţimo įvedimo galimybes ir kt. 

1994 m. rugsėjo 13-15 dienomis Švedijos Šaltšiobadeno mieste vyko Baltijos jūros 

regiono valstybių atstovų konferencija, kurioje svarstyta, kaip geriau palaikyti tiesioginius 

neoficialius įvairių šalių policijos, muitinės ir pakrančių apsaugos tarnybų ryšius. Konferen-

cijoje dalyvavo PD KP ONTT vyresnysis komisaras B.Lazutka. 1993 m. gruodţio mėnesį 

Švedijoje, Borngholme, šios šalies iniciatyva buvo surengta pirmoji Baltijos regiono šalių 

konferencija, kurioje buvo aptartos organizuoto nusikalstamumo, nelegalios migracijos, 

nusikaltėlių tranzito, ginklų ir narkotikų kontrabandos problemos. Konferencijoje dalyvavo 

Švedijos, Rusijos, Lietuvos, Baltarusijos, Vokietijos, Danijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegi-

jos, Latvijos ir Estijos vidaus reikalų ministerijų atstovai. Buvo nutarta, kad šių valstybių 

pareigūnams, kovojantiems su nusikalstamumu, būtina keistis operatyvine informacija, ne-

laukiant vyriausybių atstovų arba diplomatų pagalbos. 

Ši (1994 m.) konferencija buvo skirta visų šalių – konferencijos dalyvių pasiūly-

mams suderinti. Nutarta visų šalių policijos, muitinės ir pakrančių apsaugos tarnybose 

įsteigti nacionalinius kontaktinius punktus, kuriuose ištisą parą budėtų pareigūnas, galintis 

greitai suteikti kvalifikuotą informaciją. Sudarytas Baltijos regiono šalių bendradarbiavimo 

ţinynas, kuriame pateikta įvairiausia informacija, reikalinga bendradarbiavimui plėtoti. 
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Ši (1994 m.) konferencija buvo skirta visų šalių – konferencijos dalyvių pasiūly-
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įsteigti nacionalinius kontaktinius punktus, kuriuose ištisą parą budėtų pareigūnas, galintis 

greitai suteikti kvalifikuotą informaciją. Sudarytas Baltijos regiono šalių bendradarbiavimo 

ţinynas, kuriame pateikta įvairiausia informacija, reikalinga bendradarbiavimui plėtoti. 
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Atsiţvelgdama į esamą kriminogeninę padėtį šalyje ir teisėtvarkos stiprinimo, kad-

rų kaitos stabilizavimo būtinumą LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.74, kuriuo nuo vasario 

1 d. 60 procentų padidino (neviršijant darbo apmokėjimui 1994 m. Lietuvos valstybės biu-

dţete numatytų lėšų) tarnybinių atlyginimų minimalių mėnesinių algų koeficientus: AT ir 

teismų teisėjams bei apylinkių vyriausiesiems antstoliams ir antstoliams; Generalinės pro-

kuratūros ir teritorinių prokuratūrų pareigūnams; valstybiniams arbitrams; saugumo tarny-

bos pareigūnams (vykdantiems operatyvinį darbą); vidaus reikalų sistemos vidaus tarnybos 

(išskyrus VRM vidaus tarnybos dalinius) ir policijos pareigūnams; valstybės kontrolės pa-

reigūnams. Tame pačiame nutarime buvo numatyta 50 procentų padidinti pensijas nedirban-

tiems VRM pensininkams, išėjusiems į pensiją iki 1991 m. gruodţio 31 d. 

Komentuodamas šį nutarimą tuometinis VRM Finansų kontrolės valdybos virši-

ninko pavaduotojas Romualdas Voišnis sakė, jog nutarimas ypač palankus pareigūnams, 

išeinantiems į pensiją, mat dalis priedų virto tvirtu atlyginimu, nuo kurio ir skaičiuojamos 

pensijos. Policininkai uţdirbs daugiau lyginant su vidaus tarnybos pareigūnais, nes pastarie-

siems priemoka uţ laipsnį liko neindeksuota. Taip pat nebuvo padidinti atlyginimai laisvai 

samdomiems darbuotojams. Be to, nuo vasario 1 d. pradėta mokėti dvigubai daugiau dien-

pinigių uţ komandiruotes (10 proc. MGL sumos dydţio). 

1994 m vasario 8 d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.84 „Dėl policijos 

ir vidaus tarnybų pareigūnų darbo apmokėjimo tvarkos“: 

„Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimą Nr.74 

„Dėl Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros, Valstybinio arbitraţo, saugumo tarnybos, 

vidaus reikalų sistemų ir Valstybės kontrolės pareigūnų darbo apmokėjimo“, įsakau: 

1. Taikyti nuo 1994 m. vasario 1 dienos vidaus reikalų ir policijos įstaigų vadovų ir 

pareigūnų darbo apmokėjimo reguliuojamus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtinta (indeksuota) minimali alga, pagal 1-22 priedėlius. 

2. Vidaus tarnybos pareigūnams atlygius, priklausomai nuo vidaus tarnybos laips-

nio, mokėti VRM 1991 m. gruodţio 9 d. įsakymu Nr.533 nustatyta tvarka. 

3. Nustatyti, kad vidaus reikalų ir policijos pareigūnams, tiesiogiai dalyvaujantiems 

likviduojant pavojingas situacijas, uţ šį darbą mokamas iki 3 mėnesių dydţio tarnybinio 

atlyginimo priedas. 

 

ir tarpţinybinių sutarčių pasirašymo klausimas, bendradarbiavimas per Interpolą, Europolo 

kūrimas, duomenų bankų kaupimas ir t.t. Iš trijų Baltijos valstybių atstovų ţodis konferenci-

joje buvo suteiktas tik R.Vaitekūnui, kuris supaţindino dalyvius su Baltijos regiono pro-

blemomis. 

1994 m. lapkričio 17-18 dienomis Prahoje vyko II-oji tarptautinė Vidurio ir Rytų 

Europos šalių policijos aukštųjų mokyklų vadovų konferencija, nagrinėjusi tokias temas, 

kaip XXI amţiaus policininkas, Europos policijos kūrimas, pareigūnų rengimas ir kvalifika-

cijos kėlimas, piliečių saugumo uţtikrinimas, kovos su organizuotu nusikalstamumu strate-

gija ir taktika ir kt. Konferencijoje dalyvavo 15-os valstybių atstovai. Pirmoji konferencija 

vyko Miunstere (Vokietija). Lietuvą atstovavo LPA rektorius A.Pumputis prorektorius 

J.S.Pečkaitis ir LPA Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkas A.Stumbras. 

Konferencijoje kalbėta apie policijos vaidmenį demokratinėje teisinėje valstybėje, 

naujo policijos modelio formavimą ir naujos policijos koncepcijos kūrimą. Daugelis polici-

jos mokyklų vadovų pabrėţė, jog orientuojasi į pakopinę specialistų rengimo sistemą, pasi-

naudodami Lietuvos policijos akademijos patirtimi. Konferencijos pirmininku buvo išrink-

tas A.Pumputis, o kitą, 1995-ųjų metų konferenciją buvo nutarta rengti Vilniuje, Policijos 

akademijoje. 

Lapkričio mėn. Lietuvos atstovas Europos Taryboje A.Taurantas Strasbūre pasira-

šė penkias ET kriminalinių reikalų konvencijas, tarp jų Konvenciją dėl nusikaltėlių ekstra-

dicijos (prie šios Konvencijos taip pat pasirašyti du papildomi protokolai), Konvenciją dėl 

teisinės pagalbos baudţiamosiose bylose. 

 

Suprasdama, kad vien patriotizmu ir pasiaukojimu, deja, ilgai sotus nebūsi, tiek 

valstybės valdţia, tiek Vidaus reikalų ministerijos vadovybė, kiek galėdamos, stengėsi pa-

gerinti sistemos pareigūnų ir darbuotojų materialinę padėtį. 

LR Vyriausybės 1994 m. sausio 14 d. nutarimu Nr.21 nuo sausio 1-osios buvo 8 

procentais padidintos pensijos vidaus reikalų sistemos nedirbantiems pensininkams, išėju-

siems į pensiją iki 1991 m. gruodţio 31 dienos. Kitas padidinimas buvo numatytas vasario 

mėnesį, kad pensijos pamaţu susilygintų su vėliau išėjusiųjų: pastarieji gaudavo vidutiniš-

kai apie 500 litų pensiją, tuomet išėję iki 1992 m. pradţios – apie 80-90 litų. 
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Atsiţvelgdama į esamą kriminogeninę padėtį šalyje ir teisėtvarkos stiprinimo, kad-

rų kaitos stabilizavimo būtinumą LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.74, kuriuo nuo vasario 

1 d. 60 procentų padidino (neviršijant darbo apmokėjimui 1994 m. Lietuvos valstybės biu-

dţete numatytų lėšų) tarnybinių atlyginimų minimalių mėnesinių algų koeficientus: AT ir 

teismų teisėjams bei apylinkių vyriausiesiems antstoliams ir antstoliams; Generalinės pro-

kuratūros ir teritorinių prokuratūrų pareigūnams; valstybiniams arbitrams; saugumo tarny-

bos pareigūnams (vykdantiems operatyvinį darbą); vidaus reikalų sistemos vidaus tarnybos 

(išskyrus VRM vidaus tarnybos dalinius) ir policijos pareigūnams; valstybės kontrolės pa-

reigūnams. Tame pačiame nutarime buvo numatyta 50 procentų padidinti pensijas nedirban-

tiems VRM pensininkams, išėjusiems į pensiją iki 1991 m. gruodţio 31 d. 

Komentuodamas šį nutarimą tuometinis VRM Finansų kontrolės valdybos virši-

ninko pavaduotojas Romualdas Voišnis sakė, jog nutarimas ypač palankus pareigūnams, 

išeinantiems į pensiją, mat dalis priedų virto tvirtu atlyginimu, nuo kurio ir skaičiuojamos 

pensijos. Policininkai uţdirbs daugiau lyginant su vidaus tarnybos pareigūnais, nes pastarie-

siems priemoka uţ laipsnį liko neindeksuota. Taip pat nebuvo padidinti atlyginimai laisvai 

samdomiems darbuotojams. Be to, nuo vasario 1 d. pradėta mokėti dvigubai daugiau dien-

pinigių uţ komandiruotes (10 proc. MGL sumos dydţio). 

1994 m vasario 8 d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.84 „Dėl policijos 

ir vidaus tarnybų pareigūnų darbo apmokėjimo tvarkos“: 

„Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. vasario 3 d. nutarimą Nr.74 

„Dėl Lietuvos Respublikos teismų, prokuratūros, Valstybinio arbitraţo, saugumo tarnybos, 

vidaus reikalų sistemų ir Valstybės kontrolės pareigūnų darbo apmokėjimo“, įsakau: 

1. Taikyti nuo 1994 m. vasario 1 dienos vidaus reikalų ir policijos įstaigų vadovų ir 

pareigūnų darbo apmokėjimo reguliuojamus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtinta (indeksuota) minimali alga, pagal 1-22 priedėlius. 

2. Vidaus tarnybos pareigūnams atlygius, priklausomai nuo vidaus tarnybos laips-

nio, mokėti VRM 1991 m. gruodţio 9 d. įsakymu Nr.533 nustatyta tvarka. 

3. Nustatyti, kad vidaus reikalų ir policijos pareigūnams, tiesiogiai dalyvaujantiems 

likviduojant pavojingas situacijas, uţ šį darbą mokamas iki 3 mėnesių dydţio tarnybinio 

atlyginimo priedas. 

 

ir tarpţinybinių sutarčių pasirašymo klausimas, bendradarbiavimas per Interpolą, Europolo 

kūrimas, duomenų bankų kaupimas ir t.t. Iš trijų Baltijos valstybių atstovų ţodis konferenci-

joje buvo suteiktas tik R.Vaitekūnui, kuris supaţindino dalyvius su Baltijos regiono pro-

blemomis. 

1994 m. lapkričio 17-18 dienomis Prahoje vyko II-oji tarptautinė Vidurio ir Rytų 

Europos šalių policijos aukštųjų mokyklų vadovų konferencija, nagrinėjusi tokias temas, 

kaip XXI amţiaus policininkas, Europos policijos kūrimas, pareigūnų rengimas ir kvalifika-

cijos kėlimas, piliečių saugumo uţtikrinimas, kovos su organizuotu nusikalstamumu strate-

gija ir taktika ir kt. Konferencijoje dalyvavo 15-os valstybių atstovai. Pirmoji konferencija 

vyko Miunstere (Vokietija). Lietuvą atstovavo LPA rektorius A.Pumputis prorektorius 

J.S.Pečkaitis ir LPA Tarptautinių ryšių skyriaus viršininkas A.Stumbras. 

Konferencijoje kalbėta apie policijos vaidmenį demokratinėje teisinėje valstybėje, 

naujo policijos modelio formavimą ir naujos policijos koncepcijos kūrimą. Daugelis polici-
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šė penkias ET kriminalinių reikalų konvencijas, tarp jų Konvenciją dėl nusikaltėlių ekstra-
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valstybės valdţia, tiek Vidaus reikalų ministerijos vadovybė, kiek galėdamos, stengėsi pa-

gerinti sistemos pareigūnų ir darbuotojų materialinę padėtį. 
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procentais padidintos pensijos vidaus reikalų sistemos nedirbantiems pensininkams, išėju-
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mėnesį, kad pensijos pamaţu susilygintų su vėliau išėjusiųjų: pastarieji gaudavo vidutiniš-

kai apie 500 litų pensiją, tuomet išėję iki 1992 m. pradţios – apie 80-90 litų. 
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P.Liubertas taip aiškino šį sprendimą: „Šiandien „Skydas“ pagal sutartis saugo 13 

įvairių objektų, tarp jų URM, Turniškių gyvenvietę. Ir visur trigubas policijos ţiedas: Seimo 

ir Vyriausybės vadovus saugo VRM VAD pareigūnai, ambasadas saugo „Vytis“, o teritoriją 

– „Skydas“. Kyla nesutarimų tarp šių tarnybų, jei kas atsitiktų, visi linkčios vieni į kitus“.50 

 Iki 1991 m. kovo 31 d. rinktinė „Skydas“ buvo Atskiras tarybinių bei partijos pa-

statų divizionas (batalionas) prie Vilniaus m. vidaus reikalų valdybos. V.Landsbergis 1991-

03-31 pasirašė AT nutarimą Nr.1-95 įsteigti savarankišką svarbiausių valstybinių įstaigų ir 

Respublikos vadovybės apsaugos dalinį. 

 

Nemaţai problemų kėlė kiti socialiniai klausimai: kadrų atranka, rengimas, ugdy-

mas, pareigūnų ir darbuotojų tarnybinė drausmė, psichologinis klimatas kolektyvuose. Šias 

problemas bandyta spręsti sukuriant policijos ir vidaus tarnybų įstaigų vadovų pavaduotojų 

kadrų ir socialiniams klausimams institutą, arba, anot tų laikų aštrialieţuvių, „atkuriant 

„zampolitų“ instituciją“. Taigi, 1994 m. vasario 15 d. gimė ministro įsakymas Nr.138 „Dėl 

Lietuvos Respublikos policijos komisariatų kadrų tarnybų reorganizavimo“: 

„Nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atstatymo, respublikos policijos skait-

lingumas išaugo dvigubai. Policijos komisariatų vadovai dėl išaugusio operatyvinio darbo 

krūvio ne visada pajėgia spręsti kolektyve vidaus uţdavinius, nuosekliai rūpintis policinių 

kadrų komplektavimu, darbuotojų rezervo sudarymu, spręsti pareigūnų ugdymo bei sociali-

nius klausimus. Iškilo būtinumas įsteigti policijos komisariato vadovo pavaduotojo kadrų ir 

socialiniams klausimams pareigybę bei sustiprinti kadrų tarnybą. 

Ryšium su tuo įsakau: 

1. Patvirtinti miestų ir rajonų policijos komisariatų etatų pakeitimų sąrašą (priedas 

Nr.1). 

2. Įsakymas įsigalioja nuo pasirašymo dienos“.51 

 

                                                           

 50 “Sargyba” Nr.8, 1994 m., vasario 24 – kovo 2 
 51 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 2 t. 

 

Uţ ypač pavojingų nusikalstamų grupių išaiškinimą Lietuvos Respublikos Ministro 

Pirmininko sprendimu pareigūnams gali būti išmokamos vienkartinės neriboto dydţio iš-

mokos. 

4. Vidaus reikalų ministerijos, jos padalinių ir įstaigų vadovams konkretų koefi-

cientą atlyginimui apskaičiuoti, nustato aukštesnės institucijos, o vadovai savo įsakymu – 

visiems kitiems atitinkamos įstaigos pareigūnams. 

Nustatyti, kad nuo 1994 m. vasario 1 d. miestų, rajonų ir miestų teritorinių komisa-

riatų vadovams mokami 100 proc. atlyginimo pagal pareiginį laipsnį priedai, jeigu jie nebu-

vo sumaţinti drausmine tvarka. 

5. Dirbantiems pagal slenkamą grafiką pareigūnams priemokos uţ darbą naktį, 

skaičiuojamos nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės 

algos. 

6. Suteikti teisę vidaus reikalų ir policijos įstaigų vadovams (išskyrus tuos atvejus 

kai priedai nustatyti VRM įsakymais), neviršijant darbo apmokėjimui skirtų lėšų, nustatyti 

pareigūnams atitinkamus priedus prie tarnybinio atlyginimo uţ gerą profesinį pasirengimą, 

aukštus tarnybinės veiklos rezultatus, atsiţvelgiant į tai, kad pareigūnų darbo uţmokestis 

1994 m. vasario mėn. nebūtų maţesnis negu 1994 m. sausio mėnesį, jeigu pareigūnui nebu-

vo priedas sumaţintas drausmine tvarka. (…) 

10. Šis įsakymas įsigalioja nuo 1994 m. vasario 1 dienos“.49 

 

Tą pačią 1994 m. sausio 25 d. raštu Nr.26-842 premjeras A.Šleţevičius pritarė 

VRM pasiūlymui nuo 1995 m. (kai pasibaigs „Skydo“ pasirašytų sutarčių galiojimo laikas) 

perduoti objektų apsaugą kitoms tarnyboms. Kitą dieną, sausio 26-ąją, generalinis komisa-

ras P.Liubertas pavedė Viešosios policijos valdybos vyriausiajam komisarui V.Navickui, 

Apsaugos policijos valdybos vyresniajam komisarui J.Juodţiui ir rinktinės „Vytis“ komisa-

rui E.Kaliačiui kartu su VRM Kadrų valdyba „parengti naujas organizacines etatines struk-

tūras, suderinti tolesnę pareigūnų tarnybą“. 

                                                           

 49 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 2 t. 
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perduoti objektų apsaugą kitoms tarnyboms. Kitą dieną, sausio 26-ąją, generalinis komisa-

ras P.Liubertas pavedė Viešosios policijos valdybos vyriausiajam komisarui V.Navickui, 

Apsaugos policijos valdybos vyresniajam komisarui J.Juodţiui ir rinktinės „Vytis“ komisa-

rui E.Kaliačiui kartu su VRM Kadrų valdyba „parengti naujas organizacines etatines struk-

tūras, suderinti tolesnę pareigūnų tarnybą“. 

                                                           

 49 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 2 t. 
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4.  VRM Kadrų valdybai (J.Bartkevičius) ir Finansų kontrolės valdybai 

(B.Degutis) iki š.m. balandţio 15 d. pateikti Vyriausybei siūlymus dėl aukštesniųjų polici-

jos mokyklų klausytojų materialinio aprūpinimo gerinimo. 

5. VRM tarnybų vadovams, skirstant naujas specialias priemones bei techniką, 

skirti aukštesniosioms policijos mokykloms jų pavyzdţius mokymo tikslams. Uţtikrinti, 

kad mokyklos gautų visus ţinybinius norminius dokumentus. 

6. Paskelbti priėmimą į VRM aukštesniąsias policijos mokyklas ir nustatyti šį pri-

ėmimo vietų skaičių 1994-1995 mokslo metams. 

6.1. Kauno aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį mo-

kyklos kursą 150 klausytojų, policininkų baziniam profesiniam rengimui skirti 170 vietų. 

6.2. Vilniaus aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį mo-

kyklos kursą 60 klausytojų,  rengiant juos pagal apylinkės policijos inspektorių specializaci-

ją. 

220 vietų skirti policininkų baziniam profesiniam rengimui bei organizuoti dviejų 

studijų metų specializuotą operatyvinių-reţiminių darbuotojų PRD įstaigoms rengimo 25 

klausytojų grupę. 

6.3. Klaipėdos aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį 

mokyklos kursą 50 klausytojų, mokant juos pagal apylinkės policijos inspektorių speciali-

zaciją. 130 vietų skirti policininkų baziniam profesiniam rengimui. (…) 

10. Įspėti Kauno m. VPK vyriausiąjį komisarą G.Aleksonį dėl piktnaudţiavimo 

priimant išimties tvarka policininkus-vairuotojus. Leisti Kauno miesto VPK suformuoti ir 

apmokyti Kauno aukštesniosios mokyklos pagalba 5 grupes pareigūnų, priimtų išimties 

tvarka iki 1993 m. liepos 1 dienos, suderinus jų personalinį sąrašą su VRM Kadrų valdyba. 

(…)“52 

Jau kitą dieną, t.y. 1994 m. kovo 11-ąją, pasirašomas įsakymas Nr.220 „Dėl Lietu-

vos Policijos akademijos studentų ir aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų skirstymo 

laikinosios instrukcijos patvirtinimo“: 

                                                           

 52 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 

 

1994 m. vasario 10 d. įvyko VRM operatyvinis pasitarimas, kuriame buvo svarstyti 

aukštesniųjų policijos mokyklų vadovų pasiūlymai dėl kadrų rengimo bei mokyklų veiklos 

tobulinimo. Pasitarime buvo konstatuota, kad nėra apibrėţta aukštesniųjų policijos mokyklų 

klausytojų teisinė padėtis bei socialinės garantijos, kad praktinio mokymo turinys ir netobu-

la materialinė mokymo bazė neatitiko tų dienų reikalavimų. Ypač sunkiai buvo sprendţiami 

dėstytojų parinkimo bei jų kvalifikacijos tobulinimo, specialiosios literatūros ir metodinių 

priemonių ruošimo klausimai. Buvo įvertinta mokyklų komplektavimo praktika, kokybiškos 

klausytojų atrankos problemos, paţymėta, kad suteikta komisarams teisė išimties tvarka 

priimti į tarnybą policininkais–vairuotojais civilius asmenis be bazinio profesinio paruoši-

mo, buvo piktnaudţiaujama. 

Kartu pasitarime buvo išvardyta nemaţai spręstinų problemų, išsakyti pasiūlymai 

dėl mokymo planų bei programų tobulinimo, materialinio techninio mokyklų aprūpinimo 

gerinimo palaipsniui sudarant sąlygas pasiekti aukštesnės pareigūnų rengimo tarnybai ko-

kybės. 

Apibendrindamas operatyvinio pasitarimo rezultatus, vidaus reikalų ministras 1994 

m. kovo 2 d. pasirašė įsakymą Nr.175 „Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų rengimo“: 

„1. Leisti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų VPK, Šiaulių ir Panevėţio miestų 

PK, Alytaus ir Marijampolės miestų ir rajonų PK vadovams nuo šių metų balandţio 1 d. 

priimti į darbą samdos pagrindais bandomajam laikotarpiui – iki priėmimo į aukštesniąsias 

policijos mokyklas pabaigos – viešosios ir savivaldybių policijos vakuojamoms policininko 

pareigoms asmenis iš civilių tarpo, mokant policininko staţuotojo indeksuoto tarnybinio 

atlyginimo minimumą bei suteikiant policijos rezervo nario teisinį statusą. 

2. VRM Kadrų valdybos viršininkui suteikti teisę išimties tvarka, rajonų PK, rink-

tinių ir padalinių vadovams pateikus argumentuotą prašymą, leisti analogiška tvarka priimti 

į darbą samdos pagrindais asmenis iš civilių tarpo. 

3. VRM Štabui (R.Pukanasis) bei Profesinės etikos ir socialinių klausimų skyriui 

(K.Bileišis), rengiant Lietuvos Respublikos Policijos įstatymo bei kitų norminių aktų patai-

sas bei papildymus, aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų teisinę padėtį apibrėţti kaip 

policininko staţuotojo. 
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4.  VRM Kadrų valdybai (J.Bartkevičius) ir Finansų kontrolės valdybai 

(B.Degutis) iki š.m. balandţio 15 d. pateikti Vyriausybei siūlymus dėl aukštesniųjų polici-

jos mokyklų klausytojų materialinio aprūpinimo gerinimo. 

5. VRM tarnybų vadovams, skirstant naujas specialias priemones bei techniką, 

skirti aukštesniosioms policijos mokykloms jų pavyzdţius mokymo tikslams. Uţtikrinti, 

kad mokyklos gautų visus ţinybinius norminius dokumentus. 

6. Paskelbti priėmimą į VRM aukštesniąsias policijos mokyklas ir nustatyti šį pri-

ėmimo vietų skaičių 1994-1995 mokslo metams. 

6.1. Kauno aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį mo-

kyklos kursą 150 klausytojų, policininkų baziniam profesiniam rengimui skirti 170 vietų. 

6.2. Vilniaus aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį mo-

kyklos kursą 60 klausytojų,  rengiant juos pagal apylinkės policijos inspektorių specializaci-

ją. 

220 vietų skirti policininkų baziniam profesiniam rengimui bei organizuoti dviejų 

studijų metų specializuotą operatyvinių-reţiminių darbuotojų PRD įstaigoms rengimo 25 

klausytojų grupę. 

6.3. Klaipėdos aukštesniajai policijos mokyklai konkurso tvarka priimti į antrąjį 

mokyklos kursą 50 klausytojų, mokant juos pagal apylinkės policijos inspektorių speciali-

zaciją. 130 vietų skirti policininkų baziniam profesiniam rengimui. (…) 

10. Įspėti Kauno m. VPK vyriausiąjį komisarą G.Aleksonį dėl piktnaudţiavimo 

priimant išimties tvarka policininkus-vairuotojus. Leisti Kauno miesto VPK suformuoti ir 

apmokyti Kauno aukštesniosios mokyklos pagalba 5 grupes pareigūnų, priimtų išimties 

tvarka iki 1993 m. liepos 1 dienos, suderinus jų personalinį sąrašą su VRM Kadrų valdyba. 

(…)“52 

Jau kitą dieną, t.y. 1994 m. kovo 11-ąją, pasirašomas įsakymas Nr.220 „Dėl Lietu-

vos Policijos akademijos studentų ir aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų skirstymo 

laikinosios instrukcijos patvirtinimo“: 

                                                           

 52 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 

 

1994 m. vasario 10 d. įvyko VRM operatyvinis pasitarimas, kuriame buvo svarstyti 

aukštesniųjų policijos mokyklų vadovų pasiūlymai dėl kadrų rengimo bei mokyklų veiklos 

tobulinimo. Pasitarime buvo konstatuota, kad nėra apibrėţta aukštesniųjų policijos mokyklų 

klausytojų teisinė padėtis bei socialinės garantijos, kad praktinio mokymo turinys ir netobu-

la materialinė mokymo bazė neatitiko tų dienų reikalavimų. Ypač sunkiai buvo sprendţiami 

dėstytojų parinkimo bei jų kvalifikacijos tobulinimo, specialiosios literatūros ir metodinių 

priemonių ruošimo klausimai. Buvo įvertinta mokyklų komplektavimo praktika, kokybiškos 

klausytojų atrankos problemos, paţymėta, kad suteikta komisarams teisė išimties tvarka 

priimti į tarnybą policininkais–vairuotojais civilius asmenis be bazinio profesinio paruoši-

mo, buvo piktnaudţiaujama. 

Kartu pasitarime buvo išvardyta nemaţai spręstinų problemų, išsakyti pasiūlymai 

dėl mokymo planų bei programų tobulinimo, materialinio techninio mokyklų aprūpinimo 

gerinimo palaipsniui sudarant sąlygas pasiekti aukštesnės pareigūnų rengimo tarnybai ko-

kybės. 

Apibendrindamas operatyvinio pasitarimo rezultatus, vidaus reikalų ministras 1994 

m. kovo 2 d. pasirašė įsakymą Nr.175 „Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų rengimo“: 

„1. Leisti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestų VPK, Šiaulių ir Panevėţio miestų 

PK, Alytaus ir Marijampolės miestų ir rajonų PK vadovams nuo šių metų balandţio 1 d. 

priimti į darbą samdos pagrindais bandomajam laikotarpiui – iki priėmimo į aukštesniąsias 

policijos mokyklas pabaigos – viešosios ir savivaldybių policijos vakuojamoms policininko 

pareigoms asmenis iš civilių tarpo, mokant policininko staţuotojo indeksuoto tarnybinio 

atlyginimo minimumą bei suteikiant policijos rezervo nario teisinį statusą. 

2. VRM Kadrų valdybos viršininkui suteikti teisę išimties tvarka, rajonų PK, rink-

tinių ir padalinių vadovams pateikus argumentuotą prašymą, leisti analogiška tvarka priimti 

į darbą samdos pagrindais asmenis iš civilių tarpo. 

3. VRM Štabui (R.Pukanasis) bei Profesinės etikos ir socialinių klausimų skyriui 

(K.Bileišis), rengiant Lietuvos Respublikos Policijos įstatymo bei kitų norminių aktų patai-

sas bei papildymus, aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų teisinę padėtį apibrėţti kaip 

policininko staţuotojo. 
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Romualdą Algirdą Senovaitį Lietuvos VRM PD Savivaldybių policijos valdybos 

vyriausiuoju komisaru, atleidus iš tos pačios valdybos vyresniojo komisaro pareigų,- nuo 

1994 m. sausio 18 d. 

Vytautą Navicką – Viešosios policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

Ramutį Oleką – Kelių policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

Vincą Kazį Baguţį – Transporto policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

„1994.02.02 Nr.42 TE 

Paskirti Benediktą Lazutką Lietuvos VRM PD vyriausiojo kriminalinės policijos 

komisaro pavaduotoju – vyresniuoju komisaru Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarny-

bai, atleidus iš vyresniojo komisaro – vyriausiojo kriminalinės policijos komisaro pavaduo-

tojo pareigų,– nuo 1994 m. vasario 1 d.“ 

 „1994.02.02 Nr.37 TE 

Paskirti Vidmantą Dambrauską Neringos m. PK komisaru nuo 1994 m. vasario 3 

d. (paskirtas vietoj Rimo Valčiuko,– aut.). 

„1994.03.07 Nr.79 TE 

Atleisti Kazį Jablonskį iš Kretingos r. PK komisaro pareigų, paliekant Lietuvos 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. kovo 14 d.“ 

„1994.03.07 Nr.78 TE 

Vykdant Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo 1994 m. sausio 5 dienos sprendimą 

Nr.2/12-726, grąţinti pulkininką Juozą Matonį į darbą į ankstesnes – Tardymo skyriaus 

prie Vilniaus r. PK viršininko – pareigas, nuo 1993 m. lapkričio 9 d. Atstatyti ankstesnį 6,1 

koeficientą atlyginimui apskaičiuoti nuo 1993.11.09 iki 1994.02.01.“ 

„1994.03.09 Nr.85 TE 

Atleisti pagal LR tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 43 str. 1 p. (pačiam 

prašant): pulkininką Juozą Matonį – Tardymo skyriaus prie Vilniaus r. PK viršininką – nuo 

1994 m. kovo 11 d. Ištarnautas laikas 1994 m. kovo 11 d. sudaro 17 metų 03 mėnesius 11 

dienų. Bendras darbo staţas sudaro 25 metus 02 mėnesius 05 dienas. (…)“ 

„1994.03.16 Nr.104 TE 

Paskirti Algimantą Songailą Šiaulių m. VPK vyriausiuoju komisaru (…) nuo 1994 

m. kovo 16 d.“ 

 

„Esant būtinybei organizuotai paskirstyti į tarnybą vidaus reikalų sistemoje Lietu-

vos Policijos akademijos studentus bei aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojus, įsakau: 

1. Patvirtinti baigusių Lietuvos Policijos akademiją ir aukštesniąsias policijos mo-

kyklas studentų (klausytojų) skirstymo laikinąją instrukciją (…) ir ja vadovautis. 

2. (…) 

3. Patvirtinti Lietuvos Policijos akademijos studentų ir aukštesniųjų policijos mo-

kyklų klausytojų skirstymo komisijų personalinę sudėtį (…)“.53 

 

VRM vasario mėnesį įvyko dar vienas pasitarimas kadrų klausimais, kuriame buvo 

konstatuotas gana didelis kadrų trūkumas: Klaipėdos policijai trūko 200 pareigūnų, Kauno – 

412, Vilniaus – 269. Taip pat kalbėta apie vis dar didelę kadrų kaitą, darbuotojų išėjimą dėl 

maţo atlyginimo. 

Paminėta ir tai, jog pačioje vidaus reikalų sistemoje daugėjo alkoholinių psichozių, 

saviţudybių. Prieţastis – nėra svarių socialinių garantijų, iš kitos pusės – konkurencijos. 

Buvo pasiūlyta, kaip jau paminėta aukščiau, įvesti policininko staţuotojo vieneriems me-

tams kategoriją priimamiems „iš gatvės“. Pabrėţta, jog aukštesniosiose policijos mokyklose 

rengiamiems pareigūnams trūko praktikos, nepakankamas fizinis, kovinis parengimas, kėlė 

rūpesčių dvasinės savybės. Pačioms mokykloms stigo naujos technikos, transporto, kuro. 

Be gautų iš vokiečių automobilių, VRM 1994 m. nutarė įsigyti dar 80. Sulaukė kritikos va-

dinamasis policijos rezervas, kuris dar nebuvo įteisintas juridiškai, todėl jam tvarkyti nė 

nebuvo skiriamos lėšos. 

 

1994-ųjų pirmame ketvirtyje taip pat buvo daromi kai kurie vadovaujančių parei-

gūnų pakeitimai, ministras R.Vaitekūnas pasirašė atitinkamus įsakymus: 

„1994.01.18 Nr.17 TE 

Paskirti: 

                                                           

 53 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
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Romualdą Algirdą Senovaitį Lietuvos VRM PD Savivaldybių policijos valdybos 

vyriausiuoju komisaru, atleidus iš tos pačios valdybos vyresniojo komisaro pareigų,- nuo 

1994 m. sausio 18 d. 

Vytautą Navicką – Viešosios policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

Ramutį Oleką – Kelių policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

Vincą Kazį Baguţį – Transporto policijos valdybos vyriausiuoju komisaru (…). 

„1994.02.02 Nr.42 TE 

Paskirti Benediktą Lazutką Lietuvos VRM PD vyriausiojo kriminalinės policijos 

komisaro pavaduotoju – vyresniuoju komisaru Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarny-

bai, atleidus iš vyresniojo komisaro – vyriausiojo kriminalinės policijos komisaro pavaduo-

tojo pareigų,– nuo 1994 m. vasario 1 d.“ 

 „1994.02.02 Nr.37 TE 

Paskirti Vidmantą Dambrauską Neringos m. PK komisaru nuo 1994 m. vasario 3 

d. (paskirtas vietoj Rimo Valčiuko,– aut.). 

„1994.03.07 Nr.79 TE 

Atleisti Kazį Jablonskį iš Kretingos r. PK komisaro pareigų, paliekant Lietuvos 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. kovo 14 d.“ 

„1994.03.07 Nr.78 TE 

Vykdant Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo 1994 m. sausio 5 dienos sprendimą 

Nr.2/12-726, grąţinti pulkininką Juozą Matonį į darbą į ankstesnes – Tardymo skyriaus 

prie Vilniaus r. PK viršininko – pareigas, nuo 1993 m. lapkričio 9 d. Atstatyti ankstesnį 6,1 

koeficientą atlyginimui apskaičiuoti nuo 1993.11.09 iki 1994.02.01.“ 

„1994.03.09 Nr.85 TE 

Atleisti pagal LR tarnybos vidaus reikalų sistemoje statuto 43 str. 1 p. (pačiam 

prašant): pulkininką Juozą Matonį – Tardymo skyriaus prie Vilniaus r. PK viršininką – nuo 

1994 m. kovo 11 d. Ištarnautas laikas 1994 m. kovo 11 d. sudaro 17 metų 03 mėnesius 11 

dienų. Bendras darbo staţas sudaro 25 metus 02 mėnesius 05 dienas. (…)“ 

„1994.03.16 Nr.104 TE 

Paskirti Algimantą Songailą Šiaulių m. VPK vyriausiuoju komisaru (…) nuo 1994 

m. kovo 16 d.“ 

 

„Esant būtinybei organizuotai paskirstyti į tarnybą vidaus reikalų sistemoje Lietu-

vos Policijos akademijos studentus bei aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojus, įsakau: 

1. Patvirtinti baigusių Lietuvos Policijos akademiją ir aukštesniąsias policijos mo-

kyklas studentų (klausytojų) skirstymo laikinąją instrukciją (…) ir ja vadovautis. 

2. (…) 

3. Patvirtinti Lietuvos Policijos akademijos studentų ir aukštesniųjų policijos mo-

kyklų klausytojų skirstymo komisijų personalinę sudėtį (…)“.53 

 

VRM vasario mėnesį įvyko dar vienas pasitarimas kadrų klausimais, kuriame buvo 

konstatuotas gana didelis kadrų trūkumas: Klaipėdos policijai trūko 200 pareigūnų, Kauno – 

412, Vilniaus – 269. Taip pat kalbėta apie vis dar didelę kadrų kaitą, darbuotojų išėjimą dėl 

maţo atlyginimo. 

Paminėta ir tai, jog pačioje vidaus reikalų sistemoje daugėjo alkoholinių psichozių, 

saviţudybių. Prieţastis – nėra svarių socialinių garantijų, iš kitos pusės – konkurencijos. 

Buvo pasiūlyta, kaip jau paminėta aukščiau, įvesti policininko staţuotojo vieneriems me-

tams kategoriją priimamiems „iš gatvės“. Pabrėţta, jog aukštesniosiose policijos mokyklose 

rengiamiems pareigūnams trūko praktikos, nepakankamas fizinis, kovinis parengimas, kėlė 

rūpesčių dvasinės savybės. Pačioms mokykloms stigo naujos technikos, transporto, kuro. 

Be gautų iš vokiečių automobilių, VRM 1994 m. nutarė įsigyti dar 80. Sulaukė kritikos va-

dinamasis policijos rezervas, kuris dar nebuvo įteisintas juridiškai, todėl jam tvarkyti nė 

nebuvo skiriamos lėšos. 

 

1994-ųjų pirmame ketvirtyje taip pat buvo daromi kai kurie vadovaujančių parei-

gūnų pakeitimai, ministras R.Vaitekūnas pasirašė atitinkamus įsakymus: 

„1994.01.18 Nr.17 TE 

Paskirti: 

                                                           

 53 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
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500 etatų, vadovauja ne komisaras, o jau vyresnysis komisaras, taip pat čia dvigubai padi-

dintas komisarų, komisarų inspektorių, inspektorių ir jaunesniųjų inspektorių skaičius. Tai-

gi policijos struktūriniams padaliniams vadovauti buvo nustatytas ne tik viena pakopa aukš-

tesnis pareiginis laipsnis (kai kur – dviem pakopom ir daugiau), bet ir tuose padaliniuose 

esančių ţmonių skaičius šiuo poţiūriu sumaţintas dvigubai ir dar daugiau. 

Apie šių 1994 m. įvestų naujų normatyvų mokslinį pagrįstumą negalima kalbėti. 

Įvedus juos, mūsų šalies policijoje dirbo 40 proc. policijos valdininkų ir 40 proc. eilinių 

policininkų. Lietuva tapo policijos komisarų šalimi. Tai buvo policijos inspektoriaus ir ypač 

policijos komisaro pareigybių, komisaro valdymo funkcijos nuvertinimas. Aukščiausio ran-

go policijos komisarai, ypač didţiųjų miestų gatvėse, daţnai ėmė vykdyti inspektoriaus ir 

net vyresniojo policininko funkcijas (...) 

Įvedus šiuos normatyvus, t.y. įgyvendinus vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno 

1994 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr.778, valstybės biudţeto išlaidos šalies policijai išlaikyti 

padidėjo. Tačiau Lietuvos pavertimas policijos komisarų šalimi buvo tik pirmas nepagrįstas 

ţingsnis, iškreipęs padėtį šalies policijoje ir apsunkinęs valstybės biudţetą. Tam tikras lenk-

tyniavimas – kas policijai duos daugiau – tarp šalies politinių partijų tęsėsi ir toliau. (…) 

Vidaus reikalų ministru tapus V.Ţiemeliui, buvo nepaprastai padidinti policijos valdininkų, 

ypač komisarų atlyginimai. Per trejus ketverius metus jie išaugo apie dešimt kartų. Lietuvos 

policijos laikraštis „Sargyba“ tai viešai pavadino pasityčiojimu iš dabartinės ekonominės 

padėties, nes „nei ekonomika, nei gyvenimo lygis per tuos metus tiek nepagerėjo“. Atotrūkis 

tarp eilinių policininkų ir komisarų atlyginimų buvo daugiau nei dešimteriopas55. 

Ir toliau apie kokybės ir kiekybės santykį: 

„Sukūrus šalyje nepaprastai išpūstą ir labai brangiai mokamą policijos valdymo 

aparatą, jis tapo sunkiai pakeliama našta valstybės biudţetui. Neatsitiktinai šios reformos 

netrukus atvedė policiją prie logiškos pabaigos. Policijos įstaigoms ėmė stigti lėšų ne tik 

mokesčiams uţmokėti uţ patalpų šildymą, telefono ryšį, darbuotojų atlyginimams, bet ir 

                                                           

 55 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 120-121 p. 

 

„1994.03.18 Nr.108 TE 

Atleisti Leonidą Glatkiną iš Birţų r. PK komisaro pareigų, paliekant Lietuvos 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. kovo 18 d.“ 

„1994.03.18 Nr.110 TE 

Paskirti Rimantą Lapėną Birţų r. PK komisaru nuo 1994 m. kovo 18 d.“54 

 

Trumpai komentuojant pirmąjį iš pateiktų įsakymų, reikėtų pastebėti, jog nuo 1994 

metų prasidėjo tam tikra policijos pareiginių laipsnių „devalvacija“: daugeliui policijos ir 

vidaus tarnybos įstaigų vadovų buvo suteiktas aukštesnis laipsnis. Pirmiausia, šitaip buvo 

bandoma bent kiek pagerinti pareigūnų materialinę padėtį, tačiau kartu įvyko tam tikras 

„antpečių nuvertinimas“. 

Tai savo monografijoje paţymi ir P.Liubertas su Č.Mančinsku: 

„Ypač smarkiai padidėjo policijos komisarų (valdininkų) skaičius ministru tapus 

R.Vaitekūnui. 1994 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 778 policijos komisaru skaičius buvo pa-

didintas daugiau nei dvigubai (…) 

Iki tol vienas vyresnysis policijos komisaras galėjo būti tik tose tarnybose, kurios 

turėjo daugiau kaip 400 etatų, o pagal 1994 m. lapkričio 9 d. įsakymą ši norma buvo suma-

ţinta iki 250 etatų, t.y. beveik dvigubai. Anksčiau, pvz., viešojoje policijoje komisaro parei-

gybė galėjo būti tik respublikinio pavaldumo miestuose, didţiausiuose rajonuose – tik komi-

saro inspektoriaus, o visuose kituose rajonuose – vyresniojo inspektoriaus, o dabar polici-

jos komisaro pareigybės buvo įvestos visur be išimties, jei tik tarnyba turėjo 250 etatų, ir 

dar buvo įvesta komisaro inspektoriaus pareigybė visur, jei tarnyba turėjo nuo 100 iki 250 

etatų. Policijos rikiuotės padaliniuose taip pat buvo dvigubai padidintas policijos komisarų, 

vyr. inspektorių skaičius. Anksčiau komisaras buvo skiriamas vadovauti rinktinei tik tada, 

kai ji turėjo daugiau kaip 300 darbuotojų, batalionui skiriamas komisaras inspektorius, jei 

jame buvo nuo 60 iki 299 darbuotojų, o pagal 1994 m. lapkričio 9 d. įsakymą komisaras 

skiriamas turint 201 etatą, bataliono komisaras inspektorius – 91-200 etatų, vyr. inspekto-

rius – 51-90 etatų (iki tol buvo 60-149 etatai). Dabar rinktinei, kurioje yra daugiau kaip 
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tesnis pareiginis laipsnis (kai kur – dviem pakopom ir daugiau), bet ir tuose padaliniuose 
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1994 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr.778, valstybės biudţeto išlaidos šalies policijai išlaikyti 

padidėjo. Tačiau Lietuvos pavertimas policijos komisarų šalimi buvo tik pirmas nepagrįstas 
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policijos laikraštis „Sargyba“ tai viešai pavadino pasityčiojimu iš dabartinės ekonominės 
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„Policija jau patyrė keletą labai skaudţių esminių reorganizacijų (…) Negerai, 

kad kiekvienas valdţios pasikeitimas savaime sukelia visų struktūrų pertvarkymą – savotiš-

ką grandininę reakciją. Prasideda „komandų“ formavimas, bendraminčių, tam tikros ideo-

logijos šalininkų paieška, ir „nubyra“ nemaţai to, kas jokiu būdu neturėtų nubyrėti (…) 

Todėl kalbama ne apie eilinę reorganizaciją, o apie geresnį, optimalesnį esamų pajėgų pa-

naudojimą, naudingo veikimo koeficiento padidinimą (…) Kita vertus, vyksta atskirų tarny-

bų autonomizacija, tarkime, visiškai atsiskyrė kelių policija, pasijuto lyg ir elitu, jau ap-

čiuopiamos naujos, kiek iškreiptos filosofijos apraiškos, ţmonės ateina į šią tarnybą kitokių 

motyvų skatinami (…) 

Kelia nerimą ir savivaldybių policija. Ji netapo tokia, kokia buvo sumanyta. Sukur-

ti ją pasiūlėme ne mes, ji buvo aktyviai propaguojama pačių savivaldybių, aukščiausiosios 

valdţios, ją norėta padaryti pačia geriausia, bent jau europietiškų standartų lygmens. Tuo-

met buvau nusistatęs prieš tokį variantą. Ši policijos rūšis vis dėlto buvo įsteigta, bet dauge-

lyje Lietuvos rajonų iš karto tapo neperspektyvi, negyvybinga. Jos šauklių šiandien nebėra, 

jų vietą uţėmė kiti šaukliai, gimsta naujų minčių. Prisipaţinsiu, per tą laiką kardinaliai pa-

sikeitė ir mano nuomonė: esu tikras, kad savivaldybių policiją reikia remti ir ugdyti, naudo-

tis kitų valstybių patirtimi. Pirmiausia pačios savivaldybės turi būti atsakingos uţ tvarką 

savo mieste arba rajone, daugiau dėmesio skirti toms problemoms (…) 

Blogiausia, jog kova su nusikalstamumu yra kiekvieno politinio veikėjo koziris: 

„Jeigu aš ateisiu, viską padarysiu“. Bet, kaip ţinome, karus laimi generolai, o pralaimi 

juos eiliniai. Pas mus suversti kaltę policijai yra lengviausia, nes nusikalstamumas klesti.“58 

 

Reorganizavimas neaplenkė ir kai kurių Kelių policijos padalinių. 1994 m. kovo 3 

d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.184 „Dėl respublikos egzaminų ir transporto 

apskaitos padalinių reorganizavimo“: 

„Išaugus transporto priemonių registravimo operacijų skaičiui iki 2,5 karto per me-

tus, Kelių policijos valdybos Egzaminų ir transporto apskaitos padaliniai ne visada sugeba 

                                                           

58 „Sargyba“ Nr.8, 1994 m., vasario 24 – kovo 2. 
 

 

būtiniausiam darbui atlikti – atskleisti nusikaltimus, sekti nusikaltėlius, nuvykti (dėl benzino 

trūkumo) į nusikaltimo vietą.. 

Antra vertus, smarkiai padidinus valstybės biudţeto išlaidas policijai išlaikyti, bet 

nepakėlus jos kvalifikacinio lygio, nuo to jos darbo efektyvumas nepadidėjo…“56 

„Lietuvos policija išgyveno nemaţai įvairių reformų ir pertvarkų. Tačiau, kai kurių 

ekspertų nuomone, nemaţai jų buvo atlikta nepagrįstai, neţinant ir neskaičiuojant, kiek jos 

kainuos mokesčių mokėtojams. Išaugus įvairių tarnybų skaičiui, ypač kriminalinėje policijo-

je, jos ėmė dubliuoti viena kitą (…) Policijos institucijų veikla apskritai buvo pernelyg cen-

tralizuota, Policijos departamento aparatas nepaprastai išpūstas.“57 

 

Būtų ne visai teisinga teigti, kad toks įvertinimas gimė vėliau, po dešimties metų 

(nors, antra vertus, P.Liubertas kaip tuometinis policijos vadovas, antras ţmogus vidaus 

reikalų sistemos hierarchijoje, galėjo ir turbūt turėjo aiškiau išsakyti savo nuomonę mini-

mais klausimais). Tada, 1994-siais, vertindamas ketverių policijos atkūrimo metų atkarpą, 

Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas pripaţino, kad tai buvo 

„emocinio pakilimo metai, tačiau, kita vertus, tos emocijos kartais trukdė ramiai analizuoti, 

prognozuoti ateitį, karštos širdys lenkė šaltą protą (…)“ 

Kalbėdamas apie neigiamas apraiškas policijoje jis paţymėjo: 

„Serga visa mūsų visuomenė. Dar prieš reorganizavimą ţinojome, jog vien pakei-

tus pavadinimą kokybiškai naujas policininkas neatsiras. Kad susiformuotų nauja pilietinė 

psichologija, turi praeiti nemaţai laiko. Esama tam tikrų demokratijos vystymosi etapų, 

kurių mes negalime perţengti. Pavyzdţiui, mes su pavydu ţiūrime į JAV policiją, pamiršda-

mi, jog prieš keliasdešimt metų, kai Amerika buvo purtoma ekonomikos krizių, ji buvo iš 

dalies korumpuota, iš dalies bejėgė. Reikėjo nemaţai visos valstybės pastangų pradedant 

materialinės bazės gerinimu ir baigiant Holivudo lygio propaganda, kad tenykštė policija 

iškoptų į šiandienines aukštumas“. 

Paklaustas apie planuojamą dar vieną reorganizavimą, P.Liubertas pasakė: 
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„Policija jau patyrė keletą labai skaudţių esminių reorganizacijų (…) Negerai, 

kad kiekvienas valdţios pasikeitimas savaime sukelia visų struktūrų pertvarkymą – savotiš-
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lyje Lietuvos rajonų iš karto tapo neperspektyvi, negyvybinga. Jos šauklių šiandien nebėra, 
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iškoptų į šiandienines aukštumas“. 

Paklaustas apie planuojamą dar vieną reorganizavimą, P.Liubertas pasakė: 

                                                           

 56 Ten pat, 122-123 p. 
 57 Ten pat, 124-125 p. 
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vyje „dėl vietos po saule“ ir, suprantama, įbaugindamos visuomenę, įţūliai prasiskverbda-

mos į legalų verslą, vykstantį privatizacijos procesą. Beje, nors Vilnius ir didţiausias šalies 

miestas, 1994 m. pradţios duomenimis, policininkų čia buvo maţiau nei kai kuriuose kituo-

se didmiesčiuose (pagal tankumą). Pavyzdţiui, Klaipėdoje ir Palangoje 10-čiai tūkst. gyven-

tojų teko 60 policininkų, Šiauliuose – 50, Panevėţyje – 43, o Vilniuje – tik 38, net maţiau 

uţ šalies vidurkį (42 policininkai). 

Pirmieji centro pagalbos sulaukė Šiauliai, ţinoma, ne dėl to, kad buvo vidaus rei-

kalų ministro „tėvonija“ – tiesiog pagal „svorio kategoriją“ tarp Lietuvos didmiesčių, taip 

sakant, eilės tvarka. 

1994 m. kovo 7 d. ministras pasirašė įsakymą Nr.173 „Dėl Šiaulių m. policijos re-

organizavimo“ 

„Atsiţvelgiant į sudėtingą kriminogeninę būklę, susidariusią Šiaulių mieste, sie-

kiant sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir tobulinant policinių jėgų dislokaciją bei vykdant 

Šiaulių miesto tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr.410, įsakau: 

1. Įsteigti Šiaulių miesto vyriausiąjį policijos komisariatą bei 1-ą ir 2-ą policijos 

komisariatus. 

2. Patvirtinti Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisariato etatų sąrašą (…) bei 

Šiaulių m. 1-o ir 2-o policijos komisariatų etatų sąrašus (…) 

3. Šiaulių miesto PK etatus, paskelbtus Lietuvos VRM 1991 m. geguţės 6 d. įsa-

kymu Nr.154 (…) su vėlesniais pakeitimais laikyti netekusiais galios (…)60 

 

Dar anksčiau, 1993 m. gruodį Šiaulių (miesto, garsėjančio drąsiais eksperimentais) 

policija savo iniciatyva įvedė keletą naujovių. Šiauliečiai pirmieji įrengė pasitikėjimo tele-

foną, kuriuo gyventojai informuodavo apie paţeidimus ir nusikaltimus, teikė pasiūlymus dėl 

policijos veiklos, eismo organizavimo ir pan. Taip pat buvo pradėtas sustiprintas patrulia-

vimas mieste, pasitelkus 2-ojo pulko policijos kuopos karius. 

                                                           

60 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
 

 

greitai ir kokybiškai aptarnauti piliečius, susidaro eilės, kas iššaukia pagrįsta piliečių nepasi-

tenkinimą šių padalinių darbu. (…) 

Tiesioginis Egzaminų ir transporto apskaitos padalinių pavaldumas Kelių policijos 

valdybai apsunkina vietoje darbuotojų buitinių, materialinių problemų sprendimą, neopera-

tyviai sprendţiami kadrų komplektavimo ir drausminės atsakomybės klausimai. 

Siekiant pagerinti piliečių aptarnavimą tikslinga išplėsti registravimo padalinių tin-

klą, o taip pat atsiţvelgiant į 1994 m. sausio 7 d. operatyvinio pasitarimo pasiūlymus (…) 

įsakau: 

1. Pakeisti Lietuvos VRM Kelių policijos valdybos Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėţio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Jurbarko egzaminų ir transporto apskai-

tos sektorių bei Varėnos, Kelmės, Kaišiadorių, Rokiškio transporto apskaitos grupių paval-

dumą perduodant juos policijos komisariatų vadovų ţinion (…). Policijos komisariatai, ta-

me tarpe ir Kauno m. VPK sprendţia finansų, kadrų, drausmės, profesinio parengimo bei 

aprūpinimo klausimus. 

2. Patvirtinti egzaminų ir transporto apskaitos padalinių aptarnaujamus rajonus 

(…). 

3. Patvirtinti respublikos rajonų policijos komisariatų perspektyvoje planuojamų 

kurti  egzaminų ir transporto apskaitos padalinių sąrašą ir jų aptarnaujamus rajonus (…). 

Kadrų ir Kelių policijos valdyboms (J.Bartkevičius, R.Oleka) šių padalinių etatus steigti 

tik su sąlyga, jei rajono valdybos potvarkiu bus išskirtos patalpos ir lėšos materialinei bazei 

bei kompiuterinei technikai įsigyti. (…)“59 

 

1994 metų pradţioje kriminogeninė situacija pastebimai susikomplikavo dviejuose 

šalies didmiesčiuose – Šiauliuose ir Panevėţyje. Kol vis dar nepakankamos policijos pajė-

gos buvo koncentruojamos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, siekiant neutralizuoti pagrindi-

nius organizuoto nusikalstamumo ţidinius, šių dviejų miestų nusikalstamos grupuotės, pasi-

naudodamos tam tikru teisėsaugos silpnumu, ėmė reikštis vis aktyviau, kovodamos tarpusa-

                                                           

 59 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
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vyje „dėl vietos po saule“ ir, suprantama, įbaugindamos visuomenę, įţūliai prasiskverbda-

mos į legalų verslą, vykstantį privatizacijos procesą. Beje, nors Vilnius ir didţiausias šalies 

miestas, 1994 m. pradţios duomenimis, policininkų čia buvo maţiau nei kai kuriuose kituo-

se didmiesčiuose (pagal tankumą). Pavyzdţiui, Klaipėdoje ir Palangoje 10-čiai tūkst. gyven-

tojų teko 60 policininkų, Šiauliuose – 50, Panevėţyje – 43, o Vilniuje – tik 38, net maţiau 

uţ šalies vidurkį (42 policininkai). 

Pirmieji centro pagalbos sulaukė Šiauliai, ţinoma, ne dėl to, kad buvo vidaus rei-

kalų ministro „tėvonija“ – tiesiog pagal „svorio kategoriją“ tarp Lietuvos didmiesčių, taip 

sakant, eilės tvarka. 

1994 m. kovo 7 d. ministras pasirašė įsakymą Nr.173 „Dėl Šiaulių m. policijos re-

organizavimo“ 

„Atsiţvelgiant į sudėtingą kriminogeninę būklę, susidariusią Šiaulių mieste, sie-

kiant sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir tobulinant policinių jėgų dislokaciją bei vykdant 

Šiaulių miesto tarybos 1993 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr.410, įsakau: 

1. Įsteigti Šiaulių miesto vyriausiąjį policijos komisariatą bei 1-ą ir 2-ą policijos 

komisariatus. 

2. Patvirtinti Šiaulių m. vyriausiojo policijos komisariato etatų sąrašą (…) bei 

Šiaulių m. 1-o ir 2-o policijos komisariatų etatų sąrašus (…) 

3. Šiaulių miesto PK etatus, paskelbtus Lietuvos VRM 1991 m. geguţės 6 d. įsa-

kymu Nr.154 (…) su vėlesniais pakeitimais laikyti netekusiais galios (…)60 

 

Dar anksčiau, 1993 m. gruodį Šiaulių (miesto, garsėjančio drąsiais eksperimentais) 

policija savo iniciatyva įvedė keletą naujovių. Šiauliečiai pirmieji įrengė pasitikėjimo tele-

foną, kuriuo gyventojai informuodavo apie paţeidimus ir nusikaltimus, teikė pasiūlymus dėl 

policijos veiklos, eismo organizavimo ir pan. Taip pat buvo pradėtas sustiprintas patrulia-

vimas mieste, pasitelkus 2-ojo pulko policijos kuopos karius. 

                                                           

60 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
 

 

greitai ir kokybiškai aptarnauti piliečius, susidaro eilės, kas iššaukia pagrįsta piliečių nepasi-

tenkinimą šių padalinių darbu. (…) 

Tiesioginis Egzaminų ir transporto apskaitos padalinių pavaldumas Kelių policijos 

valdybai apsunkina vietoje darbuotojų buitinių, materialinių problemų sprendimą, neopera-

tyviai sprendţiami kadrų komplektavimo ir drausminės atsakomybės klausimai. 

Siekiant pagerinti piliečių aptarnavimą tikslinga išplėsti registravimo padalinių tin-

klą, o taip pat atsiţvelgiant į 1994 m. sausio 7 d. operatyvinio pasitarimo pasiūlymus (…) 

įsakau: 

1. Pakeisti Lietuvos VRM Kelių policijos valdybos Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, 

Panevėţio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Jurbarko egzaminų ir transporto apskai-

tos sektorių bei Varėnos, Kelmės, Kaišiadorių, Rokiškio transporto apskaitos grupių paval-

dumą perduodant juos policijos komisariatų vadovų ţinion (…). Policijos komisariatai, ta-

me tarpe ir Kauno m. VPK sprendţia finansų, kadrų, drausmės, profesinio parengimo bei 

aprūpinimo klausimus. 

2. Patvirtinti egzaminų ir transporto apskaitos padalinių aptarnaujamus rajonus 

(…). 

3. Patvirtinti respublikos rajonų policijos komisariatų perspektyvoje planuojamų 

kurti  egzaminų ir transporto apskaitos padalinių sąrašą ir jų aptarnaujamus rajonus (…). 

Kadrų ir Kelių policijos valdyboms (J.Bartkevičius, R.Oleka) šių padalinių etatus steigti 

tik su sąlyga, jei rajono valdybos potvarkiu bus išskirtos patalpos ir lėšos materialinei bazei 

bei kompiuterinei technikai įsigyti. (…)“59 

 

1994 metų pradţioje kriminogeninė situacija pastebimai susikomplikavo dviejuose 

šalies didmiesčiuose – Šiauliuose ir Panevėţyje. Kol vis dar nepakankamos policijos pajė-

gos buvo koncentruojamos Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, siekiant neutralizuoti pagrindi-

nius organizuoto nusikalstamumo ţidinius, šių dviejų miestų nusikalstamos grupuotės, pasi-

naudodamos tam tikru teisėsaugos silpnumu, ėmė reikštis vis aktyviau, kovodamos tarpusa-

                                                           

 59 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 3 t. 
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Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Man tapus generaliniu komisaru Panevėţys jau seniai „bujojo“, kriminaliniai 

procesai šiame regione jau buvo labai gilūs. Ţinoma, dėl to reikėtų dalį priekaištų pateikti 

tuometiniams miesto policijos pareigūnams, kritiškai įvertinti jų darbą. Neturėjau ir neturiu 

jokios medţiagos apie kokius nors Panevėţio policijos vadovų „interesus“ dėl tokios situa-

cijos, nors tuomet buvo daug įvairių signalų. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kiek jie buvo 

pagrįsti, tačiau tenka pripaţinti, kad padėtis Panevėţyje nebuvo normali. Reagavome, kiek 

galėjome: teikėme vietos policijai visokeriopą pagalbą, tiek iš centro, tiek iš aplinkinių ra-

jonų, buvome sudarę slaptą kriminalinės policijos pareigūnų brigadą, bandėme perimti 

iniciatyvą, bent pristabdyti tuos kriminalinius procesus, kai kam „apkarpyti ausis“. Bet, 

kartoju, konkrečiai kaltinti Panevėţio policijos vadovų – komisaro E.Venskevičiaus ar kri-

minalinės policijos komisaro K.Tubio – negalėčiau. Juk yra ir galimybių, profesionalumo, 

supratimo ribos, daugybė kitų faktorių. Aš pats visa tai patyriau savo kailiu: kai bandţiau 

būti principingas, iš karto buvau „suvalgytas“, nes visada yra jėgų, norinčių didesnio loja-

lumo sau. Ir kai esi nepaklusnus, labai sunku išsilaikyti savo pozicijose, nes daţniausiai, 

deja, vertinamas ne vadovo principingumas, profesionalumas, sugebėjimas dirbti, o tai, 

kaip jis prisitaiko prie tų politinių srovių, kurios dominuoja tam tikru laikotarpiu. 

Buvo visiškai aišku, kad pagrindinis politinis, verslo, finansinis bei kitoks svoris 

daugiausia susiformavo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. O į Panevėţį kai kas ţvelgdavo kaip 

į išdykusius berniokus, ţemesnio intelekto bei hierarchijos nusikalstamame pasaulyje ţmo-

nes ir turbūt niekas neįsivaizdavo, kad viskas gali išsirutuliuoti į vėlesnius įvykius, apie ku-

riuos ţinome šiandien. Kaip jau minėjau, mes veikėme pagal savo tuometines galimybes, 

egzistavusias teisės normas, bandėme stabilizuoti padėtį, taip sakant, „išrauti po šaknelę“. 

Juk negalėjome imtis „partizaninio karo“, semti įtariamuosius, kaţkur veţti arba tiesiog 

šaudyti – mes grieţtai laikėmės tuometinių įstatymų“. 

 

 

Deja, tuo pačiu metu Panevėţys buvo paliktas virti „savo sultyse“, nors situacija 

šiame mieste, kiek vėliau pramintame „Čikaga prie Nevėţio“, vis labiau kaito ir savo kul-

minaciją pasiekė jau dvidešimt pirmojo amţiaus pradţioje, kai po daugelio ţiaurių nusikal-

timų buvo uţdėtas apynasris :tulpinių“ nusikalstamai grupuotei. 

Romasis Vaitekūnas, 1993–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

„Reikia pripaţinti, kad tuomet Panevėţyje nebuvo pakankamai vykdoma nusikal-

timų, nusikalstamų gaujų formavimosi prevencija. Apskritai, organizuoto nusikalstamumo 

geografija buvo labai plati – ir „Vilniaus brigada“, ir Kauno „šeimos“, ir Klaipėda, ir 

Šiauliai, sprogdinimai, reketas,– viskas vienu metu. Šia prasme valstybėje buvo nemaţa 

suirutė, nusikaltėliai bandė prievartauti net valstybinių įmonių turtą. Esant tokiai situacijai 

nebuvo paprasta nuspręsti, kur nukreipti daugiausia pajėgų, ko pirmiausia griebtis, o ir tų 

pajėgų ne visada pakakdavo. Reikėtų paminėti ir tai, kad patys Panevėţio kolegos neefekty-

viai taikydavo nusikaltėliams Prevencinio įstatymo priemones, gal bijodami ar nenorėdami 

suklysti. Bet aš pats esu pareiškęs iš Seimo tribūnos, kad asmeniškai prisiimu atsakomybę 

uţ kiekvieną atvejį, jei nukentės nekaltas ţmogus. Antra vertus, nevertėtų pamiršti ir tam 

tikros Panevėţio specifikos. Vargu ar galima remtis tokiais asmenimis, kaip B.Dekanidzė, 

bet jis tada buvo sakęs, kad galima paţaboti nusikalstamumą Vilniuje, Kaune ar kitur, bet 

Panevėţyje to padaryti nepavyks – ten nėra nusikalstamumo sistemos, hierarchijos, vietos 

nusikaltėliai tiesiog „otmoroţennyje“, išpaţįsta tik brutalumą, jėgą, bet nepripaţįsta jokių 

„autoritetų“. Ţodţiu, vėlesni Panevėţio įvykiai parodė, kad iniciatyva buvo išleista iš ran-

kų, vietos policijos vadovai, tarp kurių taip pat būta trinties, galbūt charakterių susikirtimo, 

nesuvaldė procesų“. 

 

Iš tikrųjų, padėčiai Panevėţyje aštrėjant, buvo bandoma ne tik griebtis įvairių 

priemonių jai paţaboti, bet ir ieškoti kaltųjų. Kaip jau buvo paminėta antrame „Angelo Sar-

go skrydţio“ tome, miesto valdţia ir kai kurie verslininkai visą kaltę dėl tokios padėties 

vertė vietos policijai, bet ne tiek pirmajam asmeniui – Panevėţio miesto policijos vadui 

Eugenijui Venskevičiui, tiek, konkrečiai, kriminalinės policijos vadovui Kęstučiui Tubiui. 

Toks buvo šių dviejų pareigūnų tam tikrų asmeninių nesutarimų atspindys. 



155

 

 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Man tapus generaliniu komisaru Panevėţys jau seniai „bujojo“, kriminaliniai 

procesai šiame regione jau buvo labai gilūs. Ţinoma, dėl to reikėtų dalį priekaištų pateikti 

tuometiniams miesto policijos pareigūnams, kritiškai įvertinti jų darbą. Neturėjau ir neturiu 

jokios medţiagos apie kokius nors Panevėţio policijos vadovų „interesus“ dėl tokios situa-

cijos, nors tuomet buvo daug įvairių signalų. Ir dabar negalėčiau pasakyti, kiek jie buvo 

pagrįsti, tačiau tenka pripaţinti, kad padėtis Panevėţyje nebuvo normali. Reagavome, kiek 

galėjome: teikėme vietos policijai visokeriopą pagalbą, tiek iš centro, tiek iš aplinkinių ra-

jonų, buvome sudarę slaptą kriminalinės policijos pareigūnų brigadą, bandėme perimti 

iniciatyvą, bent pristabdyti tuos kriminalinius procesus, kai kam „apkarpyti ausis“. Bet, 

kartoju, konkrečiai kaltinti Panevėţio policijos vadovų – komisaro E.Venskevičiaus ar kri-

minalinės policijos komisaro K.Tubio – negalėčiau. Juk yra ir galimybių, profesionalumo, 

supratimo ribos, daugybė kitų faktorių. Aš pats visa tai patyriau savo kailiu: kai bandţiau 

būti principingas, iš karto buvau „suvalgytas“, nes visada yra jėgų, norinčių didesnio loja-

lumo sau. Ir kai esi nepaklusnus, labai sunku išsilaikyti savo pozicijose, nes daţniausiai, 

deja, vertinamas ne vadovo principingumas, profesionalumas, sugebėjimas dirbti, o tai, 

kaip jis prisitaiko prie tų politinių srovių, kurios dominuoja tam tikru laikotarpiu. 

Buvo visiškai aišku, kad pagrindinis politinis, verslo, finansinis bei kitoks svoris 

daugiausia susiformavo Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. O į Panevėţį kai kas ţvelgdavo kaip 

į išdykusius berniokus, ţemesnio intelekto bei hierarchijos nusikalstamame pasaulyje ţmo-

nes ir turbūt niekas neįsivaizdavo, kad viskas gali išsirutuliuoti į vėlesnius įvykius, apie ku-

riuos ţinome šiandien. Kaip jau minėjau, mes veikėme pagal savo tuometines galimybes, 

egzistavusias teisės normas, bandėme stabilizuoti padėtį, taip sakant, „išrauti po šaknelę“. 

Juk negalėjome imtis „partizaninio karo“, semti įtariamuosius, kaţkur veţti arba tiesiog 

šaudyti – mes grieţtai laikėmės tuometinių įstatymų“. 

 

 

Deja, tuo pačiu metu Panevėţys buvo paliktas virti „savo sultyse“, nors situacija 

šiame mieste, kiek vėliau pramintame „Čikaga prie Nevėţio“, vis labiau kaito ir savo kul-

minaciją pasiekė jau dvidešimt pirmojo amţiaus pradţioje, kai po daugelio ţiaurių nusikal-

timų buvo uţdėtas apynasris :tulpinių“ nusikalstamai grupuotei. 

Romasis Vaitekūnas, 1993–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

„Reikia pripaţinti, kad tuomet Panevėţyje nebuvo pakankamai vykdoma nusikal-

timų, nusikalstamų gaujų formavimosi prevencija. Apskritai, organizuoto nusikalstamumo 

geografija buvo labai plati – ir „Vilniaus brigada“, ir Kauno „šeimos“, ir Klaipėda, ir 

Šiauliai, sprogdinimai, reketas,– viskas vienu metu. Šia prasme valstybėje buvo nemaţa 

suirutė, nusikaltėliai bandė prievartauti net valstybinių įmonių turtą. Esant tokiai situacijai 

nebuvo paprasta nuspręsti, kur nukreipti daugiausia pajėgų, ko pirmiausia griebtis, o ir tų 

pajėgų ne visada pakakdavo. Reikėtų paminėti ir tai, kad patys Panevėţio kolegos neefekty-

viai taikydavo nusikaltėliams Prevencinio įstatymo priemones, gal bijodami ar nenorėdami 

suklysti. Bet aš pats esu pareiškęs iš Seimo tribūnos, kad asmeniškai prisiimu atsakomybę 

uţ kiekvieną atvejį, jei nukentės nekaltas ţmogus. Antra vertus, nevertėtų pamiršti ir tam 

tikros Panevėţio specifikos. Vargu ar galima remtis tokiais asmenimis, kaip B.Dekanidzė, 

bet jis tada buvo sakęs, kad galima paţaboti nusikalstamumą Vilniuje, Kaune ar kitur, bet 

Panevėţyje to padaryti nepavyks – ten nėra nusikalstamumo sistemos, hierarchijos, vietos 

nusikaltėliai tiesiog „otmoroţennyje“, išpaţįsta tik brutalumą, jėgą, bet nepripaţįsta jokių 

„autoritetų“. Ţodţiu, vėlesni Panevėţio įvykiai parodė, kad iniciatyva buvo išleista iš ran-

kų, vietos policijos vadovai, tarp kurių taip pat būta trinties, galbūt charakterių susikirtimo, 

nesuvaldė procesų“. 

 

Iš tikrųjų, padėčiai Panevėţyje aštrėjant, buvo bandoma ne tik griebtis įvairių 

priemonių jai paţaboti, bet ir ieškoti kaltųjų. Kaip jau buvo paminėta antrame „Angelo Sar-

go skrydţio“ tome, miesto valdţia ir kai kurie verslininkai visą kaltę dėl tokios padėties 

vertė vietos policijai, bet ne tiek pirmajam asmeniui – Panevėţio miesto policijos vadui 

Eugenijui Venskevičiui, tiek, konkrečiai, kriminalinės policijos vadovui Kęstučiui Tubiui. 

Toks buvo šių dviejų pareigūnų tam tikrų asmeninių nesutarimų atspindys. 
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riu išpopuliarėję kriminaliniai motyvai sukūrė visuotinio nusikalstamumo įvaizdį, patraukė 

jaunimą, nepilnamečius. Tai sustiprino nusikalstamas struktūras, ėmė ryškėti įvairios nusi-

kaltėlių hierarchijos pakopos. 

Kriminalinės ţvalgybos duomenimis, 1993 m. Lietuvoje veikė daugiau kaip 100 

nusikalstamų grupuočių. Pirmojo lygmens grupuotės – lokalios organizuotos nusikaltėlių 

gaujos, daţniausiai reketuojančios tam tikros teritorijos prekiautojus, smulkius gamintojus, 

taip pat plėšikaujančios. Jos kuriasi giminystės, kraštiečių principu. Grupių nariai įtraukiami 

į aukštesnio lygmens nusikaltėlių organizacijas, jiems skiriamos uţduotys (specializacija). 

Šio lygmens gaujos veikė šalies didmiesčiuose, Tauragės, Telšių rajonuose. 

Antrojo lygmens struktūrų organizacija tvirtesnė, jose ryškesnė hierarchija, jos turi 

daugiau lėšų, investuoja jas į legalų verslą, turi daugiau ryšių šalyje ir uţsienyje. Šios nusi-

kalstamos organizacijos kontroliuoja ir vykdo tarpregioninio, respublikinio, kartais net tarp-

valstybinio masto akcijas, formuoja savo įtakos sritis ir t.t. Šio lygmens organizuotos nusi-

kaltėlių struktūros veikė Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. 

Trečiąjį lygmenį sudaro nedidelės atskirų asmenų grupelės. Tai iš antrojo lygmens 

iškilę, tam tikrą padėtį visuomenėje, versle uţimantys asmenys, kurie disponuoja turtu, da-

lykiniais arba korumpuotais ryšiais aukščiausiose valdymo sferose, teisėsaugos institucijo-

se, praktiškai vadovauja ţemesnių lygių gaujų veiklai, ją kontroliuoja. Ši nusikalstamumo 

pakopa pavojingiausia, nes daro tiesioginę įtaką šalies valstybingumui, jo institucijoms. 

Tokie asmenys veikė Vilniuje, Kaune, jų atsirado Klaipėdoje ir Maţeikiuose. Jų nurodymu 

organizuojamos įvairiausios kriminalinio teroro ir ekonominės akcijos, finansuojamos ir 

plečiamos tokios tarptautinio organizuoto nusikalstamumo šakos, kaip prekyba narkotikais 

ir ginklais, naftos produktų kontrabanda ir pan.1992-1993 m. tirtos bylos rodo, jog šių 

struktūrų nusikalstama veikla nuolat keitėsi, Lietuvos grupuotės stengėsi uţmegzti ryšius ne 

tik Rytuose, bet ir Vakaruose (siekiai abipusiai). 

1991 m. dalis Lietuvoje veikiančių grupuočių lyderių (Vilniaus, Kauno, Šiaulių) 

emigravo į uţsienį, tačiau ryšių nenutraukė, anaiptol, išplėtojo juos, uţmezgė kontaktus su 

tenykštėmis nusikalstamomis struktūromis. Interpolo duomenimis, Lietuvos nusikalstamos 

grupuotės tokių ryšių turėjo su JAV, Belgijos, Olandijos, Danijos, Honkongo, Vokietijos, 

Taivano, Rusijos, Kanados, Izraelio nusikaltėliais. 

 

1994 m. geguţę VRM Štabas buvo parengęs įdomią studiją „Nusikalstamumo būk-

lė Lietuvoje“, kurioje pasistengta išnagrinėti nusikalstamumo modelį ne taip supaprastintai, 

kaip tai buvo įsivaizduojama: 

„ (...) Lietuvos kriminogeninė situacija panaši į daugelio kitų Baltijos ir Rytų Eu-

ropos pokomunistinių valstybių, kurios pereina iš totalitarinės santvarkos į demokratinę su 

rinkos ekonomika. Nusikalstamumo kaip objektyvaus reiškinio augimą nulėmė kardinali 

ekonominių ir socialinių santykių kaita bei to sukelti neigiami socialiniai padariniai. 

1990-1993 metais nusikaltimų registravimo metodika nedaug tepakito, todėl gali-

ma tvirtinti, kad ši ketverių metų statistika, nepaisant latentinio nusikalstamumo, atspindi 

pagrindinius šio laikotarpio procesus ir tendencijas. Atkurtas LR valstybingumas, plėtojama 

rinkos ekonomika, santykiai su uţsienio valstybėmis. To meto esminiai pokyčiai ekonomi-

koje: smuko pramonės ir ţemės ūkio gamyba. Daugėjo bedarbių, formavosi ir vis didėjo 

nuo 1991 m. nelegalus uţimtumas, smunkantis gyvenimo lygis lėmė socialinį gyventojų 

susiskaidymą, didino skurdą. Išleidţiant vis didesnę pajamų dalį maistui ir pirmo būtinumo 

prekėms, vis maţiau buvo išleidţiama kultūros bei švietimo reikmėms. 

Pakito ir vertybių sistema: susiformavo verteivų kultas, spekuliacija tapo verslu, 

nors šios veiklos prasmė ir būdas liko tie patys. Greitas praturtėjimas tapo daugelio ţmonių 

pagrindiniu tikslu (kol nepraturtėjo, negimdė vaikų ir t.t. – demografija). Daugelis asmeni-

nės ekonominės iniciatyvos apraiškų (ir aukų, ir nusikaltėlių poliuose) ribojasi su nusikals-

tamumu ar yra nusikalstamos (turto prievartavimas, mokesčių nemokėjimas ir t.t.). 

Susiklosčiusi situacija smarkiai veikė augančiąją kartą, vaikų auklėjimas tapo labai 

priklausomas nuo šeimos materialinės padėties. 

Pereinant iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką buvo tikimasi, kad šešėliniams ir 

kriminaliniams procesams reguliuoti pakaks rinkos mechanizmo. Pasikeitus ekonominiams 

ir socialiniams santykiams dauguma įstatymų, kitų norminių aktų paseno. Antra vertus, 

skubotas įstatymų kūrimas ir priėmimas destabilizavo teisinę sistemą, neigiamai paveikė 

ekonomiką, verslą, privatizavimą, finansus, sudarė sąlygas piktnaudţiauti, nepaisyti įstaty-

mų, skatino gyventojų teisinį nihilizmą. 

Dėl minėtų prieţasčių kai kurioms ţmonių grupėms susidarė palankios sąlygos 

tenkinti savo interesus ir polinkius nusikalstamu būdu. Ir socialiniu, ir psichologiniu poţiū-
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riu išpopuliarėję kriminaliniai motyvai sukūrė visuotinio nusikalstamumo įvaizdį, patraukė 
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taip pat plėšikaujančios. Jos kuriasi giminystės, kraštiečių principu. Grupių nariai įtraukiami 
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struktūrų nusikalstama veikla nuolat keitėsi, Lietuvos grupuotės stengėsi uţmegzti ryšius ne 

tik Rytuose, bet ir Vakaruose (siekiai abipusiai). 

1991 m. dalis Lietuvoje veikiančių grupuočių lyderių (Vilniaus, Kauno, Šiaulių) 
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1994 m. geguţę VRM Štabas buvo parengęs įdomią studiją „Nusikalstamumo būk-

lė Lietuvoje“, kurioje pasistengta išnagrinėti nusikalstamumo modelį ne taip supaprastintai, 

kaip tai buvo įsivaizduojama: 
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pagrindinius šio laikotarpio procesus ir tendencijas. Atkurtas LR valstybingumas, plėtojama 

rinkos ekonomika, santykiai su uţsienio valstybėmis. To meto esminiai pokyčiai ekonomi-

koje: smuko pramonės ir ţemės ūkio gamyba. Daugėjo bedarbių, formavosi ir vis didėjo 

nuo 1991 m. nelegalus uţimtumas, smunkantis gyvenimo lygis lėmė socialinį gyventojų 

susiskaidymą, didino skurdą. Išleidţiant vis didesnę pajamų dalį maistui ir pirmo būtinumo 

prekėms, vis maţiau buvo išleidţiama kultūros bei švietimo reikmėms. 

Pakito ir vertybių sistema: susiformavo verteivų kultas, spekuliacija tapo verslu, 

nors šios veiklos prasmė ir būdas liko tie patys. Greitas praturtėjimas tapo daugelio ţmonių 

pagrindiniu tikslu (kol nepraturtėjo, negimdė vaikų ir t.t. – demografija). Daugelis asmeni-

nės ekonominės iniciatyvos apraiškų (ir aukų, ir nusikaltėlių poliuose) ribojasi su nusikals-

tamumu ar yra nusikalstamos (turto prievartavimas, mokesčių nemokėjimas ir t.t.). 

Susiklosčiusi situacija smarkiai veikė augančiąją kartą, vaikų auklėjimas tapo labai 

priklausomas nuo šeimos materialinės padėties. 

Pereinant iš planinio ūkio į rinkos ekonomiką buvo tikimasi, kad šešėliniams ir 

kriminaliniams procesams reguliuoti pakaks rinkos mechanizmo. Pasikeitus ekonominiams 

ir socialiniams santykiams dauguma įstatymų, kitų norminių aktų paseno. Antra vertus, 
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Dėl minėtų prieţasčių kai kurioms ţmonių grupėms susidarė palankios sąlygos 

tenkinti savo interesus ir polinkius nusikalstamu būdu. Ir socialiniu, ir psichologiniu poţiū-
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Visuomenės apklausos rodė, jog piliečiai iš policijos tikėjosi daugiau humanišku-

mo, iniciatyvos, sumanumo. Palyginti su kitomis teisėsaugos institucijomis policijos reitin-

gas buvo vienas ţemiausių (paaiškinti masių neţinojimu, kas kokias funkcijas atlieka). 

Daugėjant nusikaltimų daugėjo atitinkamai ir neišaiškintų: 1993 m. nebuvo nusta-

tyti arba išvengė bausmės 38 177 nusikalstamas veikas padarę asmenys, neišaiškinti beveik 

du trečdaliai nusikaltimų (1990 m. – 57,8 proc., 1991 m. – 62,6 proc., 1992 m. – 64,5 

proc.). Per 1990-1993 metus sunkių kriminalinių nusikaltimų išaiškinamumas smuko nuo 

60,7 iki 46,2 proc. Bet apskritai pačių nusikaltimų buvo išaiškinama gerokai daugiau: 1990 

m. – 14 203, 1993 m. – 22 203. 

Sunkėjo ir tardytojų darbo krūvis. 1993 m. vienam tardytojui vidutiniškai teko 38 

baudţiamosios bylos. Lyginant su 1990 m., į teismą nusiųstų baudţiamųjų bylų padaugėjo 

nuo 72 iki 79,3 proc. 

Viena iš nusikalstamumo būklės Lietuvoje pablogėjimo prieţasčių buvo tais metais 

teismų plačiai taikomas bausmių neatimant laisvės skyrimas. Palyginus su 1990-siais, net 

6,5 karto daugiau asmenų buvo nuteista lygtinai (bausmių sistemos humanizavimas pagal 

Vakarus), daugiau kaip tris kartus padaugėjo nuosprendţio vykdymo atidėjimų. Praktika 

rodo, kad daugėjant sunkiems nusikaltimams tokia teismų taktika skiriant bausmes tik kelia 

piliečių nepasitikėjimą teisėsaugos institucijomis, o nebaudţiamumo iliuzija skatina recidy-

vinius nusikaltimus“. 

Tęsdami šią temą paminėsime dar vieną įdomų dokumentą, liudijantį apie krimi-

nogeninę padėtį „laikinojoje sostinėje“ – paţymą apie Kauno m. teisėsaugos institucijų 

veiklą, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 

Vykdant kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija koordinacinės grupės 

(vadovas – Generalinio prokuroro pavaduotojas V.Markovas,– aut.) pavedimą Generalinės 

prokuratūros, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės saugumo bei Muitinės departamentų 

darbuotojai patikrino ir išnagrinėjo, kaip Kauno m. teisėsaugos institucijos kovoja su orga-

nizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 

Bendroje kriminogeninėje situacijoje Kauno m. pokyčiai bei tendencijos būdingos 

visai Respublikai. Bendras 1993 m. uţregistruotų nusikaltimų skaičius, palyginus su 1992 

m., sumaţėjo 536 nusikaltimais arba 8,4 proc., tačiau sunkių nusikaltimų skaičius padidėjo 

 

1993 m. organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje įgavo klasikinių bruoţų, pradėjo 

veikti pagal rinkos dėsnius, pasiskirstė įtakos zonas, tapo save reguliuojančiu reiškiniu. 

Kartu su organizuotoju egzistavo ir tradicinis, vadinamasis situacinis nusikalsta-

mumas, kurio struktūra taip pat kito. Ypač daug kriminalinių motyvų pagimdė besikeičian-

tys nuosavybės santykiai, šio tradicinio nusikalstamumo sferoje vis aiškiau jautėsi aukštes-

nio lygio struktūrų „valdanti ranka“ (…) 

1990-1993 metais Lietuvoje nusikaltimus padariusių asmenų padaugėjo 63 proc. 

Pagrindinė nusikaltusių asmenų dalis (61 proc.) – jaunimas iki 30 metų (aktyviausias am-

ţius). Tuo pat metu nepilnamečių padarytų nusikaltimų skaičius išaugo 64,9 proc., o sunkių 

– trečdaliu. 5 kartus padaugėjo niekur nesimokančių nepilnamečių. Paţymėtina, jog nepil-

namečių grupuotės formavosi pagal organizuotų nusikaltėlių modelius. 

Didţiausią neigiamą įtaką vidaus reikalų sistemos veiklai darė kadrų problema. 

1994 m. pradţioje sistemai trūko 3 208 pareigūnų (iš jų daugiau kaip 2 tūkst. – policijoje). 

Apie 11 tūkst. pareigūnų (54 proc.) – iki 30 metų amţiaus, tik kas penktas turėjo aukštąjį 

juridinį išsilavinimą, kas ketvirtas – aukštesnįjį. Profesionalumo smukimas ypač būdingas 

buvo kriminalinės policijos ir tardymo padaliniams: 1991 m. teisinį išsimokslinimą turėjo 

atitinkamai 65 ir 95 proc. pareigūnų, o 1994 m. – 27 ir 69 proc. 

1994 m. kadrų padėtis šiek tiek stabilizavosi, pirmiausia APM veiklos suintensyvi-

nimo dėka, nors jų ir LPA rengiamų pareigūnų vis tiek aiškiai nepakako. Nauji pareigūnai 

daţnai neįsitvirtindavo sistemoje: 1993 m. pirmaisiais tarnybos metais buvo atleistas 531 

pareigūnas (1992-siais – 879). Nelanksti apmokėjimo sistema neskatino pareigūnų, padali-

nių vadovų kopti karjeros laiptais, atskleisti visus sugebėjimus. 

Lietuvoje policininkų skaičius iš pradţių pasiekė, o po to ir pralenkė Vakarų Euro-

pos šalių rodiklius. 1990 m. Lietuvoje vienas policijos pareigūnas aptarnavo 415 gyventojų, 

o 1993 m. – 234 (Norvegijoje – 728, Danijoje – 550, Vokietijoje – 488, Švedijoje – 405). 

Menka, nepakankama pareigūnų socialinių garantijų sistema taip pat destabilizavo 

kadrų padėtį, pablogėjo atrankos galimybės, stiprinti darbuotojų socialinį imunitetą. 1993 

m. drausminės nuobaudos buvo skirtos 3 887 vidaus reikalų sistemos pareigūnams, iš tar-

nybos atleista 617, 210 paţeminti pareigose. 
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darbuotojai patikrino ir išnagrinėjo, kaip Kauno m. teisėsaugos institucijos kovoja su orga-

nizuotu nusikalstamumu ir korupcija. 

Bendroje kriminogeninėje situacijoje Kauno m. pokyčiai bei tendencijos būdingos 

visai Respublikai. Bendras 1993 m. uţregistruotų nusikaltimų skaičius, palyginus su 1992 

m., sumaţėjo 536 nusikaltimais arba 8,4 proc., tačiau sunkių nusikaltimų skaičius padidėjo 

 

1993 m. organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje įgavo klasikinių bruoţų, pradėjo 

veikti pagal rinkos dėsnius, pasiskirstė įtakos zonas, tapo save reguliuojančiu reiškiniu. 

Kartu su organizuotoju egzistavo ir tradicinis, vadinamasis situacinis nusikalsta-

mumas, kurio struktūra taip pat kito. Ypač daug kriminalinių motyvų pagimdė besikeičian-

tys nuosavybės santykiai, šio tradicinio nusikalstamumo sferoje vis aiškiau jautėsi aukštes-

nio lygio struktūrų „valdanti ranka“ (…) 

1990-1993 metais Lietuvoje nusikaltimus padariusių asmenų padaugėjo 63 proc. 

Pagrindinė nusikaltusių asmenų dalis (61 proc.) – jaunimas iki 30 metų (aktyviausias am-

ţius). Tuo pat metu nepilnamečių padarytų nusikaltimų skaičius išaugo 64,9 proc., o sunkių 

– trečdaliu. 5 kartus padaugėjo niekur nesimokančių nepilnamečių. Paţymėtina, jog nepil-

namečių grupuotės formavosi pagal organizuotų nusikaltėlių modelius. 

Didţiausią neigiamą įtaką vidaus reikalų sistemos veiklai darė kadrų problema. 

1994 m. pradţioje sistemai trūko 3 208 pareigūnų (iš jų daugiau kaip 2 tūkst. – policijoje). 

Apie 11 tūkst. pareigūnų (54 proc.) – iki 30 metų amţiaus, tik kas penktas turėjo aukštąjį 

juridinį išsilavinimą, kas ketvirtas – aukštesnįjį. Profesionalumo smukimas ypač būdingas 

buvo kriminalinės policijos ir tardymo padaliniams: 1991 m. teisinį išsimokslinimą turėjo 

atitinkamai 65 ir 95 proc. pareigūnų, o 1994 m. – 27 ir 69 proc. 

1994 m. kadrų padėtis šiek tiek stabilizavosi, pirmiausia APM veiklos suintensyvi-

nimo dėka, nors jų ir LPA rengiamų pareigūnų vis tiek aiškiai nepakako. Nauji pareigūnai 

daţnai neįsitvirtindavo sistemoje: 1993 m. pirmaisiais tarnybos metais buvo atleistas 531 

pareigūnas (1992-siais – 879). Nelanksti apmokėjimo sistema neskatino pareigūnų, padali-

nių vadovų kopti karjeros laiptais, atskleisti visus sugebėjimus. 

Lietuvoje policininkų skaičius iš pradţių pasiekė, o po to ir pralenkė Vakarų Euro-

pos šalių rodiklius. 1990 m. Lietuvoje vienas policijos pareigūnas aptarnavo 415 gyventojų, 

o 1993 m. – 234 (Norvegijoje – 728, Danijoje – 550, Vokietijoje – 488, Švedijoje – 405). 

Menka, nepakankama pareigūnų socialinių garantijų sistema taip pat destabilizavo 

kadrų padėtį, pablogėjo atrankos galimybės, stiprinti darbuotojų socialinį imunitetą. 1993 

m. drausminės nuobaudos buvo skirtos 3 887 vidaus reikalų sistemos pareigūnams, iš tar-

nybos atleista 617, 210 paţeminti pareigose. 
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Taip, parduotuvės Nr.156 pradinė kaina 4 000, parduota uţ 4 200 (…) Tokių pavyzdţių yra 

daug. 

Korupcija, kyšininkavimas paplitęs tarp miesto savivaldybės darbuotojų, ypač ur-

banistikos, ţemėtvarkos, finansų ir mokesčių inspekcijų skyriuose (…) 

Kovai su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, kyšininkavimu Kauno m. teisė-

saugos organuose įkurti specialūs skyriai. Susipaţinus su šių skyrių darbo organizavimu, 

darbo rezultatais tenka konstatuoti, kad jų indėlis yra nepakankamas. (…) 

(…) Įstatymo suteiktos galimybės neišnaudojamos. Tenka konstatuoti, kad iš es-

mės šie skyriai dar tik kūrimosi stadijoje. Turima operatyvinė informacija apie korumpuotus 

vykdomosios valdţios, muitinės, kitų struktūrų pareigūnus, apie organizuotas nusikalstamas 

grupuotes ir t.t. nekonkreti, daugiau bendro pobūdţio, todėl nerealizuojama. Nedirbama su 

slaptais bendradarbiais, silpnas darbuotojų profesionalus pasiruošimas. Silpno operatyvinio 

darbo išdavoje – nerezultatyvūs patikrinimai, veiksmai, organizuojamos ir pravedamos ope-

ratyvinės priemonės. 

Nepakankamas bendradarbiavimas šiais klausimais tarp teisėsaugos institucijų, ne-

suderintas informacijos apsikeitimo, jos realizacijos mechanizmas. Maţai dėmesio skiriama 

reikiamai informacijai rinkti ir ypač jos analizei, nepakankamai tiriami procesai, vykstantys 

nusikalstamumo struktūroje, ekonomikoje, socialinėje sferoje, visuomenėje. Tokios analizės 

nebuvimas neleidţia tinkamai planuoti darbą, pasiekti teigiamų rezultatų. (…)“61 

Paţymoje pateikiama daug konkrečių pasiūlymų tiek teisėsaugos, tiek savivaldos 

institucijoms, kaip pagerinti kriminogeninę situaciją Kauno mieste tiriant nusikaltimus bei 

likviduojant nusikalstamas grupuotes. Be to, atskirai suformuluoti siūlymai Vyriausybei: 

perţiūrėti privatizuotų objektų įsigijimo teisėtumą bei pagrįstumą; suformuoti šalyje kom-

petentingą revizorių aparatą, kuris turėtų teisę revizuoti bet kokią įmonę ar įstaigą, nepri-

klausomai nuo nuosavybės formų; sugrieţtinti automobilių pirkimo-pardavimo tvarką ir 

taisykles, suteikiant tokią teisę valstybinėms struktūroms; nustatyti vienodą ir privalomą 

buhalterinės apskaitos tvarką visose įmonėse. 

                                                           

 61 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 

 

139 arba 20,9 proc. Daugiau nusikaltimų padarė nepilnamečiai (22,5 proc.), anksčiau teisti 

asmenys (34,8 proc.), neblaivūs asmenys (39,1 proc.), daugiau nusikaltimų padaryta viešose 

vietose (73,6 proc.), grupėse (40,8 proc.). 

Per 1994 metų 4 mėnesius bendra kriminogeninė situacija Kauno m. beveik nepa-

kito. Ypač reiškiasi nusikaltėlių agresyvumas, įţūlumas, grasinimas panaudoti smurtą bei jo 

panaudojimas. Grupės iš anksto susitarusių nusikaltėlių, uţsidėję ant veidų kaukes, įsibrau-

na į butus ir, panaudodami smurtą bei grasindami ginklais, apiplėšia piliečius. (…) 

Šiuo metu Kauno m. veikia 28 nusikalstamos grupuotės („šeimos“), kurios tarpu-

savyje pasidalina teritorija ir įtakos sferomis. Šių grupuočių skaičius nuolat besikeičiantis, 

kelioms grupuotėms susijungus į vieną ar grupuotei iširus, susidarant naujoms. 

Keičiasi nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų pobūdis. Nuo taip vadinamų 

„įprastinių“ kriminalinių nusikaltimų šios grupuotės pereina prie naujų, anksčiau maţiau 

ţinomų nusikaltimų, tačiau duodančių ţymiai didesnes pajamas. Turimi duomenys byloja, 

kad nereti mieste turto prievartavimo faktai, platų mastą įgauna organizuota prostitucija bei 

sąvadavimas, prekyba narkotikais bei stipriai veikiančiomis medţiagomis. Pastaraisiais me-

tais labai išaugo automobilių vagysčių skaičius. Taip, jeigu per 1993 m. I pusmetį mieste 

buvo pavogtos 156 automašinos arba 29 automašinos per mėnesį, tai II pusmetyje buvo 

pavogtos jau 363 automašinos arba 65 kas mėnesį. Per š.m. 4 mėnesius jau pavogta 511 

automašinų, iš kurių rastos tik 202 (…) 

Policijos priemonės kovoje su autotransporto priemonių vagystėmis nepatenkina-

mos ir neefektyvios. Pagrindiniai darbo trūkumai pasireiškia organizaciniame darbe, opera-

tyvinės paieškos veikloje ir sprendţiant sąveikos klausimus tarp kelių, kriminalinės, viešo-

sios ir savivaldybių policijos, taip pat tarp valstybės sienos apsaugos tarnybų, muitinių. 

Kauno mieste privatizacijos procese daug korupcijos, kyšininkavimo ir turto prie-

vartavimo faktų. Šiame procese aktyviai dalyvauja nusikalstamos grupuotės, kurios stengia-

si nusikalstamu būdu įsigytas lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą. 

Iš 159 privatizuotų Kauno aukcionuose 1991-1993 m. objektų, 52 objektus arba 30 

proc. įsigijo 12 ţmonių ir 3 firmos. Kai kurių objektų pardavimo kainos, neţiūrint didelio 

dalyvavusių aukcione asmenų skaičiaus, sukelia daug klausimų ir sunkiai paaiškinamos. 
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Taip, parduotuvės Nr.156 pradinė kaina 4 000, parduota uţ 4 200 (…) Tokių pavyzdţių yra 

daug. 

Korupcija, kyšininkavimas paplitęs tarp miesto savivaldybės darbuotojų, ypač ur-

banistikos, ţemėtvarkos, finansų ir mokesčių inspekcijų skyriuose (…) 

Kovai su organizuotu nusikalstamumu, korupcija, kyšininkavimu Kauno m. teisė-

saugos organuose įkurti specialūs skyriai. Susipaţinus su šių skyrių darbo organizavimu, 

darbo rezultatais tenka konstatuoti, kad jų indėlis yra nepakankamas. (…) 

(…) Įstatymo suteiktos galimybės neišnaudojamos. Tenka konstatuoti, kad iš es-

mės šie skyriai dar tik kūrimosi stadijoje. Turima operatyvinė informacija apie korumpuotus 

vykdomosios valdţios, muitinės, kitų struktūrų pareigūnus, apie organizuotas nusikalstamas 

grupuotes ir t.t. nekonkreti, daugiau bendro pobūdţio, todėl nerealizuojama. Nedirbama su 

slaptais bendradarbiais, silpnas darbuotojų profesionalus pasiruošimas. Silpno operatyvinio 

darbo išdavoje – nerezultatyvūs patikrinimai, veiksmai, organizuojamos ir pravedamos ope-

ratyvinės priemonės. 

Nepakankamas bendradarbiavimas šiais klausimais tarp teisėsaugos institucijų, ne-

suderintas informacijos apsikeitimo, jos realizacijos mechanizmas. Maţai dėmesio skiriama 

reikiamai informacijai rinkti ir ypač jos analizei, nepakankamai tiriami procesai, vykstantys 

nusikalstamumo struktūroje, ekonomikoje, socialinėje sferoje, visuomenėje. Tokios analizės 

nebuvimas neleidţia tinkamai planuoti darbą, pasiekti teigiamų rezultatų. (…)“61 

Paţymoje pateikiama daug konkrečių pasiūlymų tiek teisėsaugos, tiek savivaldos 

institucijoms, kaip pagerinti kriminogeninę situaciją Kauno mieste tiriant nusikaltimus bei 

likviduojant nusikalstamas grupuotes. Be to, atskirai suformuluoti siūlymai Vyriausybei: 

perţiūrėti privatizuotų objektų įsigijimo teisėtumą bei pagrįstumą; suformuoti šalyje kom-

petentingą revizorių aparatą, kuris turėtų teisę revizuoti bet kokią įmonę ar įstaigą, nepri-

klausomai nuo nuosavybės formų; sugrieţtinti automobilių pirkimo-pardavimo tvarką ir 

taisykles, suteikiant tokią teisę valstybinėms struktūroms; nustatyti vienodą ir privalomą 

buhalterinės apskaitos tvarką visose įmonėse. 

                                                           

 61 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 

 

139 arba 20,9 proc. Daugiau nusikaltimų padarė nepilnamečiai (22,5 proc.), anksčiau teisti 

asmenys (34,8 proc.), neblaivūs asmenys (39,1 proc.), daugiau nusikaltimų padaryta viešose 

vietose (73,6 proc.), grupėse (40,8 proc.). 

Per 1994 metų 4 mėnesius bendra kriminogeninė situacija Kauno m. beveik nepa-

kito. Ypač reiškiasi nusikaltėlių agresyvumas, įţūlumas, grasinimas panaudoti smurtą bei jo 

panaudojimas. Grupės iš anksto susitarusių nusikaltėlių, uţsidėję ant veidų kaukes, įsibrau-

na į butus ir, panaudodami smurtą bei grasindami ginklais, apiplėšia piliečius. (…) 

Šiuo metu Kauno m. veikia 28 nusikalstamos grupuotės („šeimos“), kurios tarpu-

savyje pasidalina teritorija ir įtakos sferomis. Šių grupuočių skaičius nuolat besikeičiantis, 

kelioms grupuotėms susijungus į vieną ar grupuotei iširus, susidarant naujoms. 

Keičiasi nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų pobūdis. Nuo taip vadinamų 

„įprastinių“ kriminalinių nusikaltimų šios grupuotės pereina prie naujų, anksčiau maţiau 

ţinomų nusikaltimų, tačiau duodančių ţymiai didesnes pajamas. Turimi duomenys byloja, 

kad nereti mieste turto prievartavimo faktai, platų mastą įgauna organizuota prostitucija bei 

sąvadavimas, prekyba narkotikais bei stipriai veikiančiomis medţiagomis. Pastaraisiais me-

tais labai išaugo automobilių vagysčių skaičius. Taip, jeigu per 1993 m. I pusmetį mieste 

buvo pavogtos 156 automašinos arba 29 automašinos per mėnesį, tai II pusmetyje buvo 

pavogtos jau 363 automašinos arba 65 kas mėnesį. Per š.m. 4 mėnesius jau pavogta 511 

automašinų, iš kurių rastos tik 202 (…) 

Policijos priemonės kovoje su autotransporto priemonių vagystėmis nepatenkina-

mos ir neefektyvios. Pagrindiniai darbo trūkumai pasireiškia organizaciniame darbe, opera-

tyvinės paieškos veikloje ir sprendţiant sąveikos klausimus tarp kelių, kriminalinės, viešo-

sios ir savivaldybių policijos, taip pat tarp valstybės sienos apsaugos tarnybų, muitinių. 

Kauno mieste privatizacijos procese daug korupcijos, kyšininkavimo ir turto prie-

vartavimo faktų. Šiame procese aktyviai dalyvauja nusikalstamos grupuotės, kurios stengia-

si nusikalstamu būdu įsigytas lėšas investuoti į nekilnojamąjį turtą. 

Iš 159 privatizuotų Kauno aukcionuose 1991-1993 m. objektų, 52 objektus arba 30 

proc. įsigijo 12 ţmonių ir 3 firmos. Kai kurių objektų pardavimo kainos, neţiūrint didelio 

dalyvavusių aukcione asmenų skaičiaus, sukelia daug klausimų ir sunkiai paaiškinamos. 
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(…) Jei korupcija gali egzistuoti be organizuoto nusikalstamumo, tai organizuotas 

nusikalstamumas negali egzistuoti be korupcijos. Manau, kad šia – kovos su korupcija – 

prasme ir VRM, ir prokuratūra kol kas laukimo stadijoje“. 

Tačiau, anot R.Vaitekūno, faktai liudijo, kad būtent policijos ir prokuratūros ryţ-

tingų veiksmų dėka pavyko perimti iniciatyvą ir nuo gynybos pereiti į tam tikrą puolimą. 

Nutarta daugiausia dėmesio skirti policijos veiklos tobulinimui, ypač išaiškinant šešėlinius 

procesus ekonomikos ir privatizacijos srityje, kad slepiamos pajamos, mokesčiai pakliūtų į 

valstybės biudţetą. Bet tam nepakanka vien policijos pareigūnų ir prokurorų pastangų, iš 

vietos turi pajudėti visa šalies teisinė sistema. 

Vilniaus ir Šiaulių policijos vadovai V.Leipus ir A.Songaila atkreipė kolegijos na-

rių bei dalyvių dėmesį į prostitucijos problemas, būtinumą reguliuoti šiuos procesus, kurti 

pagalbos nepilnamečiams ir aukoms centrus. VRM profesinės etikos ir socialinių klausimų 

skyriaus viršininkas K.A.Bileišis atvirai pareiškė, jog ekonominės reformos „nubraukė“ 

daugelį vidaus reikalų įstaigų pareigūnų turėtų socialinių lengvatų, kurios kompensuodavo 

objektyvius pareigūnų pilietinių teisių suvarţymus (draudimas streikuoti, dalyvauti politinė-

je bei ūkinėje veikloje, uţsidirbti „iš šalies“ ir t.t.), todėl šių lengvatų netekimą turėtų kom-

pensuoti didesni atlyginimai. 

Lietuvos prezidentas A.M.Brazauskas akcentavo, esą nors prieš kurį laiką buvo 

bandymų paversti Vidaus reikalų ministeriją kone politine policija, ji tam nepasidavė, išliko 

tvirta. Dabar gi prioritetinė jos veiklos kryptis – ekonominių nusikaltimų išaiškinimas ir 

prevencija. Reikia imtis policinių priemonių, kad nemokantys mokesčius, slepiantys paja-

mas juridiniai ir fiziniai asmenys atsiskaitytų su valstybe. Prezidentas taip pat pareiškė 

stengsiąs, kad teisinė bazė būtų nuolat stiprinama, artinama prie dabarties sąlygų, kad visų 

teisėsaugos pareigūnų socialinės garantijos, pensijų sąlygos būtų nuolat gerinamos. Kartu 

jis pastebėjo, jog tam, kad visuomenė palankiau ţiūrėtų į policiją, pasitikėtų ja, reikia ne tik 

didţiulės pačių pareigūnų atsakomybės, bet ir tinkamo nuveikto darbo pateikimo, propaga-

vimo: 

„Veikia virš 100 tūkstančių organizacijų, o surenkame ne daugiau 60 proc. mokes-

čių. Apie 55 proc. visų dirbančiųjų dirba privačiose struktūrose ir (…) gauna ţymiai dau-

giau nei mes su jumis. Ar jie atsiskaito prieš valstybę ir pagal jos įstatymus? Ypatingą dė-

 

Kaip ţinome, į daugumą šių siūlymų buvo atsiţvelgta kuriant bei tobulinant vals-

tybės teisinę bazę, išskyrus, ko gero, pirmąjį punktą – apie privatizacijos procesų grįţtamu-

mą girdėti, deja, neteko. 

1994 m. balandţio 7 d. įvyko išplėstinis VRM kolegijos posėdis, skirtas metų 1-ojo 

ketvirčio veiklos rezultatams ir kriminogeninės situacijos kontrolės uţdaviniams aptarti. 

Pirmą kartą kolegijos posėdyje dalyvavo šalies prezidentas A.M.Brazauskas, mi-

nistras pirmininkas A.Šleţevičius, taip pat Seimo pirmininko pavaduotojas E.Bičkauskas, 

Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas V.Petkevičius, teisingumo ministras 

J.Prapiestis, generalinis prokuroras A.Paulauskas, Aukščiausiojo teismo pirmininkas 

M.Lošys, kiti aukšti valstybės pareigūnai. 

Buvo paţymėta, jog pildosi ankstesnės specialistų prognozės: jei šalies nesukrės 

jokie išoriniai veiksniai, radikalūs ekonomikos pokyčiai, nusikalstamumas stabilizuosis. 

Apie tai bylojo ir skaičiai. Mat, per 1-ąjį 1994-ųjų ketvirtį įregistruota 19 tūkst. nusikaltimų 

maţiau nei per analogišką 1993 metų laikotarpį, nors sunkių nusikaltimų skaičius vis dar 

augo. Tokia paradoksali padėtis leido E.Bičkauskui pastebėti, jog tas stabilizavimasis – ne 

vien teisėsaugos nuopelnas: 

„Čia buvo kalbėta, jog stabilizavome nusikalstamumo lygį, bet privalome pripaţinti 

ir tai, kad stabilizavome jį pačiame aukščiausiame taške.. Nepaisant visų priemonių nuţu-

dymų skaičius nepaliaujamai auga. (…) Pasakysiu galbūt paradoksalią ir diskutuotiną min-

tį – per šį laikotarpį organizuotas nusikalstamumas taip pat pradėjo gyventi pagal rinkos, 

pasiūlos ir paklausos dėsnius. Tapo save reguliuojančiu reiškiniu, ribojančiu savo paties 

augimą. Ir mes pamatysime, kad galbūt ne tiek jau daug padarėme. 

(…) Vis dėlto galime konstatuoti, kad kova su organizuotomis nusikalstamomis gru-

puotėmis pradėta. (…) Šio darbo pradţia neliko nepastebėta ir visuomenėje. Bet (…) nerei-

kia būti naiviems ir galvoti, kad nusikalstamos grupuotės nuleis rankas. Jau pastebimas jų 

reorganizavimas, naujas darbo stilius, jų grįţimas prie prieš kurį laiką nutrauktos veiklos. 

(…) Būtinos kvalifikuotos, gerai veikiančios kriminalinių procesų analizavimo ir 

prognozavimo struktūros. Šių struktūrų pagrindinė kryptis, strateginė – kaip ir kada kon-

centruoti teisėsaugos organų intelektinius ir finansinius resursus uţkertant kelią naujoms 

besiformuojančioms nusikalstamoms tendencijoms. 
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(…) Jei korupcija gali egzistuoti be organizuoto nusikalstamumo, tai organizuotas 

nusikalstamumas negali egzistuoti be korupcijos. Manau, kad šia – kovos su korupcija – 

prasme ir VRM, ir prokuratūra kol kas laukimo stadijoje“. 
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Kaip ţinome, į daugumą šių siūlymų buvo atsiţvelgta kuriant bei tobulinant vals-
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Apie tai bylojo ir skaičiai. Mat, per 1-ąjį 1994-ųjų ketvirtį įregistruota 19 tūkst. nusikaltimų 

maţiau nei per analogišką 1993 metų laikotarpį, nors sunkių nusikaltimų skaičius vis dar 

augo. Tokia paradoksali padėtis leido E.Bičkauskui pastebėti, jog tas stabilizavimasis – ne 

vien teisėsaugos nuopelnas: 

„Čia buvo kalbėta, jog stabilizavome nusikalstamumo lygį, bet privalome pripaţinti 

ir tai, kad stabilizavome jį pačiame aukščiausiame taške.. Nepaisant visų priemonių nuţu-

dymų skaičius nepaliaujamai auga. (…) Pasakysiu galbūt paradoksalią ir diskutuotiną min-

tį – per šį laikotarpį organizuotas nusikalstamumas taip pat pradėjo gyventi pagal rinkos, 

pasiūlos ir paklausos dėsnius. Tapo save reguliuojančiu reiškiniu, ribojančiu savo paties 

augimą. Ir mes pamatysime, kad galbūt ne tiek jau daug padarėme. 

(…) Vis dėlto galime konstatuoti, kad kova su organizuotomis nusikalstamomis gru-

puotėmis pradėta. (…) Šio darbo pradţia neliko nepastebėta ir visuomenėje. Bet (…) nerei-

kia būti naiviems ir galvoti, kad nusikalstamos grupuotės nuleis rankas. Jau pastebimas jų 

reorganizavimas, naujas darbo stilius, jų grįţimas prie prieš kurį laiką nutrauktos veiklos. 

(…) Būtinos kvalifikuotos, gerai veikiančios kriminalinių procesų analizavimo ir 

prognozavimo struktūros. Šių struktūrų pagrindinė kryptis, strateginė – kaip ir kada kon-

centruoti teisėsaugos organų intelektinius ir finansinius resursus uţkertant kelią naujoms 

besiformuojančioms nusikalstamoms tendencijoms. 
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Pastaruoju metu į mus kreipiasi vis daugiau uţsienio firmų, siūlo naują modernią 

techniką, technologijas, įvairias paslaugas. Juk policija buvo ir lieka patikimiausia, draus-

mingiausia monolitinė organizacija. Pasirašę kontraktus galėsime nesunkiai pereiti prie cen-

tralizuotos kompiuterinės apsaugos, sukurti tam tikrą duomenų banką, bendrą patikimą sis-

temą, kuri iš pradţių bus diegiama didmiesčiuose, o ilgainiui – visoje Lietuvoje. 

Nutarimas (1993 m. vasarą,– aut.) kurti krovinių konvojavimo batalioną buvo tarsi 

perkūnas iš giedro dangaus. Buvome tam visai nepasirengę: nors su dviračiu lydėk tuos 

krovinius. Tačiau po truputį susitvarkome ir su šia uţduotimi, sudaryti maršrutai, įsigijome 

automobilių, įkūrėme jų remonto dirbtuvę, sutvarkėme radijo ryšį. Dabar lydyme krovinius 

67 maršrutais, neskaitant atskirų atvejų. Ši sistema gana patikima. Pavyzdţiui, teko lydėti 

kelis autobusus su turistais nuo Latvijos sienos iki Vilniaus, vieno autobuso keleiviai nepa-

noro sumokėti uţ apsaugą, nuvyko atskirai. Širvintų rajono teritorijoje autobusas buvo ap-

šaudytas, kiekvienas keleivis turėjo sumokėti ginkluotiems plėšikams po 100 dolerių. Su-

taupė, vadinasi… 

Įdomus atvejis, kai apsaugos policininkai „apsilankė“ Lenkijoje: gavo vyrai prane-

šimą, kad iš Lazdijų muitinės reikia pasiimti dvi mašinas. Vieną surado iš karto, o kitos – 

ne. Muitininkai mostelėjo, esą ji toliau sienos link. Naktis, tamsu, tad pareigūnai su ginklais, 

uniformuoti nuţingsniavo tiesiai į Lenkijos pusę, o ten kaip tik pasienio reţimo patikrini-

mas. Ţinoma, kilo triukšmas, bet šiaip nieko ypatingo neatsitiko, nes mūsų pareigūnai nuo-

lat bendrauja su lenkais, santykiai labai geri, draugiški…“62 

Beje, dar 1994 m. kovo 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo pateiktas 

VRM inicijuotas raštas Nr.5/10-2-140 „Dėl alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių, gabena-

mų tranzitu per Lietuvos Respubliką, policijos apsaugos“, pasirašytas Policijos departamen-

to generalinio komisaro pavaduotojo V.Račkausko: 

„LR vidaus reikalų ministerija, gavusi LR Vyriausybės 1994 m. kovo 2 d. protoko-

lo Nr.9 išrašą „Dėl muitinio tranzito procedūros atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pateikia 

pasiūlymą šio protokolo 2 punktui. 

                                                           

62 „Sargyba“ Nr.19, 1994 m., geguţės 12-18. 
 

 

mesį noriu atkreipti į visas policines priemones, kad mes priverstume visus veiklos ţmones 

atsiskaityti, nematytume juose vien tik kokių potencialių nusikaltėlių arba tikrų nusikaltėlių. 

(…) Aš nemanau, kad šitą dalyką turėtų daryti vien tik policija. Apskritai mes turime suda-

ryti visuomenėje nepakantumą. 

(…) Kalba kaţkas, plepa, ar bus garantijos, ar jos bus suvarţytos, ar jos bus pa-

naikintos. Tai yra tuščios kalbos, netinkamos vyrams kalbėti. Aš, Prezidentas, galiu jums 

pasakyti, kad tai yra mano galioje, aš pasistengsiu, kad šios garantijos išliktų, ir kad jos 

patobulėtų (…)“ 

Diskutuojant apie policijos pareigūnų socialines garantijas dabar, praėjus aštuonio-

likai metų, nesunku įvertinti, kas kalbėjo, o kas plepėjo: pareigūnų nepasitenkinimas esama 

padėtimi, profesinių sąjungų rengiamos akcijos parodo, jog ligi šiol nė vieno prezidento 

galios nepakako, kad policininkų turėtos anksčiau socialinės garantijos išliktų. Jau nekal-

bant apie jų tobulinimą... 

Trumpam grįţdami prie vidaus reikalų sistemos, policijos reformavimo klausimo, 

paminėsime, kad 1994 m. buvo nemaţai kalbama apie policijai nebūdingų funkcijų atsisa-

kymą. (Pavyzdţiui, 1994 m. šalies blaivyklose, uţ kurias tebebuvo atsakinga policija, pabu-

vojo 62 623 piliečiai, tačiau iš jų išreikalauta tik pusė uţ šias paslaugas priklausančių mo-

kesčių, nes beveik keturi penktadaliai šios įstaigos klientų – niekur nedirbantys asmenys). 

Daugiausia diskusijų ir ginčų kėlė Apsaugos policija (klausimas iki šiol galutinai neišspręs-

tas). Tai savo interviu su ţiniasklaida minėjo Apsaugos policijos valdybos vyresnysis komi-

saras Juozas Juodis: 

„Pastaraisiais metais ne kartą buvo bandoma visai panaikinti Apsaugos policiją 

(…) Tačiau kokią turime alternatyvą? Apsaugos policija saugo nemaţai parduotuvių, įmo-

nių, kasų, valstybinių pastatų, UAB, ne vienas tūkstantis butų turi signalizaciją. Kas perims 

visą tą naštą?.. Šie procesai (kalbos) neigiamai veikia ţmones. Pajutę tam tikrą laikinumą, 

jie susirandą patikimesnį darbą, o išeina pirmiausia patys geriausieji. Dėl to mūsų kadrų 

sistema patyrė didelių nuostolių (…) O apie tai, kaip dirba mūsų policininkai, byloja kad ir 

toks faktas: 1993 metais iš 6 000 mūsų saugomų objektų bei 9 000 butų nuo vagysčių nu-

kentėjo tik 17. 
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formaciją. Tuo pat metu išaiškinti konkretų nusikaltimą yra lengviau nei gerai dirbti tą su-

dėtingą analitinį, plačių operacijų organizavimo darbą, todėl „centro“ specialistai neretai 

nukrypsta į tokią siauresnę vagą. Tokiai praktikai pakeisti reikės nemaţai laiko ir pastangų, 

nes čia susiduriame su kadrų problema“. 

Šios Kolegijos darbotvarkė (protokolas Nr.4 KM, 1994.05.17) buvo skirta VRM, 

policijos komisariatų, kriminalinės paieškos, ekonominių nusikaltimų tyrimo, organizuoto 

nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo tarnybų darbo organizavimui, rezultatams ir 

veiklos kryptims aptarti. 

Ministras R.Vaitekūnas reikalavo pateikti išsamią informaciją apie kovos su eko-

nominiais nusikaltimais efektą (tai nebuvo lengva, turint galvoje, kad ekonominė policija 

kovojo su naujomis nusikaltimų rūšimis pinigų plovimo, kontrabandos srityje, turėdama tik 

„seną bagaţą“), taip pat paţymėjo, jog kvota „palikta savieigai, tam reikia daugiau dėme-

sio, ypač kadrų rengimui“. 

O.Maţuika kalbėjo apie tai, jog Neteisėtos narkotikų gamybos ir apyvartos kon-

trolės poskyris turėtų priklausyti ONTT, o ne Kriminalinės paieškos valdybai, taip pat reikia 

imtis rimtesnių priemonių dėl prostitucijos, šiuo klausimu taip turėtų uţsiimti ONTT. 

Anot jo, įkaitų grobimas dar nėra plačiai paplitęs, tačiau tokių atvejų gali daugėti, 

todėl reikia rengti tipinius planus, atmintines budėtojų dalims, apibrėţti, kokia tarnyba turi 

tuo uţsiimti, rengti mokymus. O.Maţuika taip pat siūlė surengti atskirą Kolegijos posėdį ar 

operatyvinį pasitarimą tam, kad būtų aptartas klausimas dėl duomenų, susijusių su organi-

zuotu nusikalstamumu, bazės kūrimo, nes iki tol nebuvo vieningos sistemos, nesidalijama 

informacija tarp tarnybų ir t.t. Jo nuomone, centriniame aparate turėtų būti atskiras poskyris, 

kuris atliktų kontrţvalgybines funkcijas. 

J.Rimkevičius: „ONT tarnybos egzistuoja nuo 1989 metų, tačiau iki šiol kyla 

klausimas, ką jos turi daryti. Nuostatai parengti, tačiau dar nėra patvirtinti. Dėl to nenorė-

čiau prisiimti sau kaltės. Praktinis darbas reikalingas, nes reikia patirties, kad galima būtų 

padėti prašantiems patarimo“. 

Apie sostinės policijos tarnybų bei padalinių darbą bei problemas taip pat kalbėjo 

Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus. Jis paţymėjo, jog sostinės komisariate 

jau yra tyčinių nuţudymų tyrimo bei paieškos padaliniai, tačiau reikia centralizuoti ir kitų 

 

Krovinių su alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, gabenamų tranzitu per Lie-

tuvos Respublikos teritoriją apsauga ir palyda yra tiesioginė policijos funkcija ir ji galinti 

pilnai uţtikrinti tokių krovinių saugų pravaţiavimą. Todėl siūlome visus tranzitinius krovi-

nius su alkoholiniais gėrimais (…) ir tabako gaminiais (…) gabenti per Lietuvos teritoriją 

tik su policijos apsauga (išskyrus atvejus, kai šios prekės gabenamos su CARNET TIR 

„Tobacco alcohol“ knygelėmis). 

Uţ policijos apsaugą turėtų apmokėti deklarantas. 

LR VRM garantuoja minėtų krovinių apsaugą ir palydą per Lietuvos teritoriją ir 

prašo atsiţvelgti į pateiktą pasiūlymą.“63 

 

1994 m. geguţės 17 d. VRM kolegijos posėdyje buvo aptarta, kaip organizuojamas 

kriminalinės policijos darbas, jo rezultatai, pagrindinės veiklos kryptys. Kolegijos metu 

nuskambėjo gana grieţta kritika kriminalinės policijos padalinių atţvilgiu. Komentuodamas 

kolegijos posėdį, Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras V.Račkauskas sakė: 

„Šį svarstymą inicijavome mes patys, tad ir neslėpėme, jog savo darbu patys ne-

same patenkinti, nors ir stebime tam tikrą nusikaltimų išaiškinimo pagerėjimą. 

Kas dėl kritikos… Kriminalinėje policijoje turi dirbti stiprių nervų ţmonės. Blo-

giausia būtų pasiduoti inercijai, nes dabar nusikalstamumas lenkia kriminalinės policijos 

organizacines, technines ir kitokias galimybes, todėl turime suspėti lipti tiems procesams 

ant kulnų. Gal ne visada sugebame tinkamai įvertinti padėtį, bet manau, jog kriminalinės 

policijos pertvarkymas vyksta teisinga kryptimi, mes nuolat ieškome geresnių taktinių 

sprendimų… 

Gyventojai daţnai nepasitiki vietos policijos komisariato pareigūnais, todėl krei-

piasi į ministeriją, siekdami bendrauti tik su pareigūnais iš „centro“. Todėl pastariesiems 

tenka vykti į miestus, rajonus, tapti lokalinių incidentų tyrėjais. Tačiau ir kolegijoje buvo 

pabrėţta, kad uţ nusikaltimų tyrimą, prevenciją atsako vietos policija. O „centro“ įsikiši-

mas turėtų būti kitoks: kaip vadovų, veiksmų koordinatorių, analitikų, turinčių plačią in-

                                                           

63 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 
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formaciją. Tuo pat metu išaiškinti konkretų nusikaltimą yra lengviau nei gerai dirbti tą su-

dėtingą analitinį, plačių operacijų organizavimo darbą, todėl „centro“ specialistai neretai 

nukrypsta į tokią siauresnę vagą. Tokiai praktikai pakeisti reikės nemaţai laiko ir pastangų, 

nes čia susiduriame su kadrų problema“. 

Šios Kolegijos darbotvarkė (protokolas Nr.4 KM, 1994.05.17) buvo skirta VRM, 

policijos komisariatų, kriminalinės paieškos, ekonominių nusikaltimų tyrimo, organizuoto 

nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo tarnybų darbo organizavimui, rezultatams ir 

veiklos kryptims aptarti. 

Ministras R.Vaitekūnas reikalavo pateikti išsamią informaciją apie kovos su eko-

nominiais nusikaltimais efektą (tai nebuvo lengva, turint galvoje, kad ekonominė policija 

kovojo su naujomis nusikaltimų rūšimis pinigų plovimo, kontrabandos srityje, turėdama tik 

„seną bagaţą“), taip pat paţymėjo, jog kvota „palikta savieigai, tam reikia daugiau dėme-

sio, ypač kadrų rengimui“. 

O.Maţuika kalbėjo apie tai, jog Neteisėtos narkotikų gamybos ir apyvartos kon-

trolės poskyris turėtų priklausyti ONTT, o ne Kriminalinės paieškos valdybai, taip pat reikia 

imtis rimtesnių priemonių dėl prostitucijos, šiuo klausimu taip turėtų uţsiimti ONTT. 

Anot jo, įkaitų grobimas dar nėra plačiai paplitęs, tačiau tokių atvejų gali daugėti, 

todėl reikia rengti tipinius planus, atmintines budėtojų dalims, apibrėţti, kokia tarnyba turi 

tuo uţsiimti, rengti mokymus. O.Maţuika taip pat siūlė surengti atskirą Kolegijos posėdį ar 

operatyvinį pasitarimą tam, kad būtų aptartas klausimas dėl duomenų, susijusių su organi-

zuotu nusikalstamumu, bazės kūrimo, nes iki tol nebuvo vieningos sistemos, nesidalijama 

informacija tarp tarnybų ir t.t. Jo nuomone, centriniame aparate turėtų būti atskiras poskyris, 

kuris atliktų kontrţvalgybines funkcijas. 

J.Rimkevičius: „ONT tarnybos egzistuoja nuo 1989 metų, tačiau iki šiol kyla 

klausimas, ką jos turi daryti. Nuostatai parengti, tačiau dar nėra patvirtinti. Dėl to nenorė-

čiau prisiimti sau kaltės. Praktinis darbas reikalingas, nes reikia patirties, kad galima būtų 

padėti prašantiems patarimo“. 

Apie sostinės policijos tarnybų bei padalinių darbą bei problemas taip pat kalbėjo 

Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus. Jis paţymėjo, jog sostinės komisariate 

jau yra tyčinių nuţudymų tyrimo bei paieškos padaliniai, tačiau reikia centralizuoti ir kitų 

 

Krovinių su alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais, gabenamų tranzitu per Lie-

tuvos Respublikos teritoriją apsauga ir palyda yra tiesioginė policijos funkcija ir ji galinti 

pilnai uţtikrinti tokių krovinių saugų pravaţiavimą. Todėl siūlome visus tranzitinius krovi-

nius su alkoholiniais gėrimais (…) ir tabako gaminiais (…) gabenti per Lietuvos teritoriją 

tik su policijos apsauga (išskyrus atvejus, kai šios prekės gabenamos su CARNET TIR 

„Tobacco alcohol“ knygelėmis). 

Uţ policijos apsaugą turėtų apmokėti deklarantas. 

LR VRM garantuoja minėtų krovinių apsaugą ir palydą per Lietuvos teritoriją ir 

prašo atsiţvelgti į pateiktą pasiūlymą.“63 

 

1994 m. geguţės 17 d. VRM kolegijos posėdyje buvo aptarta, kaip organizuojamas 

kriminalinės policijos darbas, jo rezultatai, pagrindinės veiklos kryptys. Kolegijos metu 

nuskambėjo gana grieţta kritika kriminalinės policijos padalinių atţvilgiu. Komentuodamas 

kolegijos posėdį, Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras V.Račkauskas sakė: 

„Šį svarstymą inicijavome mes patys, tad ir neslėpėme, jog savo darbu patys ne-

same patenkinti, nors ir stebime tam tikrą nusikaltimų išaiškinimo pagerėjimą. 

Kas dėl kritikos… Kriminalinėje policijoje turi dirbti stiprių nervų ţmonės. Blo-

giausia būtų pasiduoti inercijai, nes dabar nusikalstamumas lenkia kriminalinės policijos 

organizacines, technines ir kitokias galimybes, todėl turime suspėti lipti tiems procesams 

ant kulnų. Gal ne visada sugebame tinkamai įvertinti padėtį, bet manau, jog kriminalinės 

policijos pertvarkymas vyksta teisinga kryptimi, mes nuolat ieškome geresnių taktinių 

sprendimų… 

Gyventojai daţnai nepasitiki vietos policijos komisariato pareigūnais, todėl krei-

piasi į ministeriją, siekdami bendrauti tik su pareigūnais iš „centro“. Todėl pastariesiems 

tenka vykti į miestus, rajonus, tapti lokalinių incidentų tyrėjais. Tačiau ir kolegijoje buvo 

pabrėţta, kad uţ nusikaltimų tyrimą, prevenciją atsako vietos policija. O „centro“ įsikiši-

mas turėtų būti kitoks: kaip vadovų, veiksmų koordinatorių, analitikų, turinčių plačią in-

                                                           

63 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 
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Konkrečiai, per keturis 1994 metų mėnesius kriminalinės policijos padaliniai, kurie 

buvo mobilizuoti kovai su organizuotu nusikalstamumu, išaiškino ir sulaikė 26 nusikalsta-

mas grupes. KP pareigūnai taip pat atskleidė (per tą patį laikotarpį) 1 440 sunkių nusikalti-

mų, arba 61,6 proc. daugiau nei per keturis 1993-ųjų mėnesius. 

1994 m. pradţioje buvo toliau tobulinama kriminalinės policijos struktūra (patvir-

tinta 1993 m. vasario 2 d.), konkrečiai, 1994 m. sausio 18 d. VRM įsakymu Nr.79 

ONKPTV ir YNTV buvo sujungtos į ONTT, kurios vadovu paskirtas Kriminalinės policijos 

vyriausiojo komisaro pavaduotojas, vyresnysis komisaras Benediktas Lazutka. ENTT sudė-

tyje pradėtas kurti Finansinių nusikaltimų tyrimo padalinys, kurį turėjo sudaryti 100 papil-

domų etatų, paskirstytų tarp visų šalies policijos komisariatų. Taip pat kai kuriuose rajonuo-

se, atsiţvelgiant į kriminogeninę situaciją, buvo sustiprintos Operatyvinės tarnybos padali-

niai, įsteigti papildomi etatai. 

Nuo 1994 m. geguţės 1 d. Interpolo LNB inspektorių darbas buvo organizuotas 15 

val. per parą, t.y. nuo 8 iki 23 val. 

1994 m. per keturis mėnesius buvo surengti penki (1993 m. – šeši) Policijos depar-

tamento operatyviniai pasitarimai, kurių metu buvo svarstomi aktualiausi kriminalinės poli-

cijos veiklos klausimai: dėl paieškos organizavimo būklės ir transporto priemonių vagysčių 

tyrimo bei prevencinio darbo organizavimo (pagal priimtus sprendimus parengti atitinkami 

įsakymai); dėl automatizuotų operatyvinių įskaitų instrukcijos projekto rengimo; dėl organi-

zuotų nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų tyrimo Alytaus zonoje (pasitarimas su-

rengtas Alytuje); dėl priemonių plano organizuojant netikrų pinigų gamintojų bei platintojų 

paiešką (tarpţinybinis VRM, VSD, KAM bei kitų ţinybų pasitarimas); dėl privatizavimo 

proceso (dalyvaujant Valstybės kontrolės, prokuratūros, Ekonomikos ministerijos atsto-

vams); ir t.t. 

1994 m. vasario-kovo mėnesiais LR Vyriausybėje, dalyvaujant premjerui ir jo su-

darytai operatyvinei grupei, kriminalinės policijos vadovai padarė pranešimus „Dėl organi-

zuoto nusikalstamumo masto ir įtakos šalies gyvenimui“ bei „Dėl organizuoto nusikalsta-

mumo skverbimosi į ekonomiką ir kovos su šiuo procesu būklės“. Balandį LR Seimo kovos 

su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija komisijos išplėstiniame posėdyje padarytas 

pranešimas „Dėl Valstybės pasienio ir kitų valstybinių institucijų sąveikos gerinimo stipri-

 

nusikaltimų, pavyzdţiui, automobilių vagysčių tyrimą. Anot jo, sąveikos tarp policijos 

įstaigų problemą galima išspręsti tik kompiuterizacijos būdu. Jau tada V.Leipus prašė leisti 

jam sukurti naują padalinį nepilnamečių nusikalstamumo problemoms spręsti, įspėjo apie 

plintančią narkomaniją, kuri tuomet, pasak jo, niekam nerūpėjo. V.Leipus taip pat pastebė-

jo, jog centrinis ONTT padalinys – tai tik aštunta tarnyba prie miestuose esančių septynių, o 

ne padalinys, kuris jas vienytų, o zoninis principas ONT tarnybų veikloje labai sunkiai su-

vokiamas (tai netrukdė dar ilgai taikyti zoninį principą,– aut.). 

Aistras dėl ONT tarnybų bandė kiek nugesinti B.Lazutka: ONTT darbo kryptys 

yra numatytos. ONTT turėtų atsitraukti nuo praktinio darbo, daugiau dėmesio skirti analiti-

niam, tiriamajam darbui pagal numatytas kryptis, kurį turėtų apibendrinti centrinis padali-

nys. Jis nesutiko su V.Leipumi: „Nors zoninio principo taikymas rezultatų kol kas neduoda, 

reikia pasistengti, kad šis principas veiktų“. 

P.Liubertas: „Kriminalinės policijos veikloje pastebimas pasimetimas. Pirma 

prieţastis – nereglamentuota padalinių veikla, antra – nereglamentuotas darbas su infor-

macija. Pasigendame tarptautinės informacijos integracijos. Reikia nustatyti operatyvinio 

aptarnavimo principus ir lygius: ką turi daryti VRM, ką turi daryti miestų VPK, o ką – PK. 

Šlubuoja Kriminalinės policijos organizacinė veikla“. 

Jam pritarė ministras R.Vaitekūnas: „Reikia apibrėţti Kriminalinės policijos pa-

dalinių vietą ir vaidmenį vidaus reikalų sistemoje. Visi padaliniai turi suvokti, kad jų veiklo-

je turi vyrauti organizacinis ir metodinis pradas. Darbo formos gali būti įvairios. Turi būti 

efektyvus kontrolės mechanizmas. Centrinio aparato funkcija – telkti pajėgas, būti jungian-

čiąja grandimi“. 

Minimai Kolegijai buvo pateikta paţyma „Dėl VRM Policijos departamento kri-

minalinės policijos padalinių darbo organizavimo, rezultatų ir veiklos krypčių vykdant 1993 

metų gruodţio 21 dienos VRM Kolegijos sprendimą“. 

Joje paţymėta, jog šalies kriminalinė policija (Organizuoto nusikalstamumo ir kri-

minalinių procesų tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdyba, Kriminalinės pa-

ieškos valdyba ir Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba) ir jos padaliniai vietose 1994 m. 

dirbo sudėtingos kriminogeninės situacijos sąlygomis, todėl darytina išvada, kad KP veikla 

atitiko realias galimybes. 
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Konkrečiai, per keturis 1994 metų mėnesius kriminalinės policijos padaliniai, kurie 

buvo mobilizuoti kovai su organizuotu nusikalstamumu, išaiškino ir sulaikė 26 nusikalsta-

mas grupes. KP pareigūnai taip pat atskleidė (per tą patį laikotarpį) 1 440 sunkių nusikalti-

mų, arba 61,6 proc. daugiau nei per keturis 1993-ųjų mėnesius. 

1994 m. pradţioje buvo toliau tobulinama kriminalinės policijos struktūra (patvir-

tinta 1993 m. vasario 2 d.), konkrečiai, 1994 m. sausio 18 d. VRM įsakymu Nr.79 

ONKPTV ir YNTV buvo sujungtos į ONTT, kurios vadovu paskirtas Kriminalinės policijos 

vyriausiojo komisaro pavaduotojas, vyresnysis komisaras Benediktas Lazutka. ENTT sudė-

tyje pradėtas kurti Finansinių nusikaltimų tyrimo padalinys, kurį turėjo sudaryti 100 papil-

domų etatų, paskirstytų tarp visų šalies policijos komisariatų. Taip pat kai kuriuose rajonuo-

se, atsiţvelgiant į kriminogeninę situaciją, buvo sustiprintos Operatyvinės tarnybos padali-

niai, įsteigti papildomi etatai. 

Nuo 1994 m. geguţės 1 d. Interpolo LNB inspektorių darbas buvo organizuotas 15 

val. per parą, t.y. nuo 8 iki 23 val. 

1994 m. per keturis mėnesius buvo surengti penki (1993 m. – šeši) Policijos depar-

tamento operatyviniai pasitarimai, kurių metu buvo svarstomi aktualiausi kriminalinės poli-

cijos veiklos klausimai: dėl paieškos organizavimo būklės ir transporto priemonių vagysčių 

tyrimo bei prevencinio darbo organizavimo (pagal priimtus sprendimus parengti atitinkami 

įsakymai); dėl automatizuotų operatyvinių įskaitų instrukcijos projekto rengimo; dėl organi-

zuotų nusikalstamų grupuočių daromų nusikaltimų tyrimo Alytaus zonoje (pasitarimas su-

rengtas Alytuje); dėl priemonių plano organizuojant netikrų pinigų gamintojų bei platintojų 

paiešką (tarpţinybinis VRM, VSD, KAM bei kitų ţinybų pasitarimas); dėl privatizavimo 

proceso (dalyvaujant Valstybės kontrolės, prokuratūros, Ekonomikos ministerijos atsto-

vams); ir t.t. 

1994 m. vasario-kovo mėnesiais LR Vyriausybėje, dalyvaujant premjerui ir jo su-

darytai operatyvinei grupei, kriminalinės policijos vadovai padarė pranešimus „Dėl organi-

zuoto nusikalstamumo masto ir įtakos šalies gyvenimui“ bei „Dėl organizuoto nusikalsta-

mumo skverbimosi į ekonomiką ir kovos su šiuo procesu būklės“. Balandį LR Seimo kovos 

su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija komisijos išplėstiniame posėdyje padarytas 

pranešimas „Dėl Valstybės pasienio ir kitų valstybinių institucijų sąveikos gerinimo stipri-

 

nusikaltimų, pavyzdţiui, automobilių vagysčių tyrimą. Anot jo, sąveikos tarp policijos 

įstaigų problemą galima išspręsti tik kompiuterizacijos būdu. Jau tada V.Leipus prašė leisti 

jam sukurti naują padalinį nepilnamečių nusikalstamumo problemoms spręsti, įspėjo apie 

plintančią narkomaniją, kuri tuomet, pasak jo, niekam nerūpėjo. V.Leipus taip pat pastebė-

jo, jog centrinis ONTT padalinys – tai tik aštunta tarnyba prie miestuose esančių septynių, o 

ne padalinys, kuris jas vienytų, o zoninis principas ONT tarnybų veikloje labai sunkiai su-

vokiamas (tai netrukdė dar ilgai taikyti zoninį principą,– aut.). 

Aistras dėl ONT tarnybų bandė kiek nugesinti B.Lazutka: ONTT darbo kryptys 

yra numatytos. ONTT turėtų atsitraukti nuo praktinio darbo, daugiau dėmesio skirti analiti-

niam, tiriamajam darbui pagal numatytas kryptis, kurį turėtų apibendrinti centrinis padali-

nys. Jis nesutiko su V.Leipumi: „Nors zoninio principo taikymas rezultatų kol kas neduoda, 

reikia pasistengti, kad šis principas veiktų“. 

P.Liubertas: „Kriminalinės policijos veikloje pastebimas pasimetimas. Pirma 

prieţastis – nereglamentuota padalinių veikla, antra – nereglamentuotas darbas su infor-

macija. Pasigendame tarptautinės informacijos integracijos. Reikia nustatyti operatyvinio 

aptarnavimo principus ir lygius: ką turi daryti VRM, ką turi daryti miestų VPK, o ką – PK. 

Šlubuoja Kriminalinės policijos organizacinė veikla“. 

Jam pritarė ministras R.Vaitekūnas: „Reikia apibrėţti Kriminalinės policijos pa-

dalinių vietą ir vaidmenį vidaus reikalų sistemoje. Visi padaliniai turi suvokti, kad jų veiklo-

je turi vyrauti organizacinis ir metodinis pradas. Darbo formos gali būti įvairios. Turi būti 

efektyvus kontrolės mechanizmas. Centrinio aparato funkcija – telkti pajėgas, būti jungian-

čiąja grandimi“. 

Minimai Kolegijai buvo pateikta paţyma „Dėl VRM Policijos departamento kri-

minalinės policijos padalinių darbo organizavimo, rezultatų ir veiklos krypčių vykdant 1993 

metų gruodţio 21 dienos VRM Kolegijos sprendimą“. 

Joje paţymėta, jog šalies kriminalinė policija (Organizuoto nusikalstamumo ir kri-

minalinių procesų tyrimo valdyba, Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdyba, Kriminalinės pa-

ieškos valdyba ir Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba) ir jos padaliniai vietose 1994 m. 

dirbo sudėtingos kriminogeninės situacijos sąlygomis, todėl darytina išvada, kad KP veikla 

atitiko realias galimybes. 



170

 

kuo didesnis nusikalstamu būdu panaudotų lėšų grįţimas į valstybės biudţetą, neatlieka 

kriminologinio priimamų norminių dokumentų įvertinimo. 

Nemaţai nusikaltėlių išvengia atsakomybės, nes nepakankamai profesionaliai at-

liekamas pirminis įrodymų rinkimas. Įvykio vietos apţiūra atliekama nepakankamai kvalifi-

kuotai (…) 

Vis dėlto Kolegijoje buvo paţymėta, kad didelis darbas Kriminalinėje policijoje 

nuveiktas kuriant ir tobulinant norminę bazę, nors (paradoksas?) ligi tol nebuvo parengti net 

pačios Kriminalinės policijos nuostatai, jau nekalbant apie jos padalinius. 

Taip pat galima paminėti, kad, 1994 m. balandţio 1 d. duomenimis, Kriminalinėje 

policijoje buvo 2 784 etatai, iš jų laisvi – 232 etatai, arba 8,33 proc. Didţiausias kadrų trū-

kumas buvo Šiaulių m. VPK (20 proc., arba 28 pareigūnai), Klaipėdos m. VPK (11,8 proc.), 

Transporto policijos valdyboje (11 proc.), Kauno m. VPK (7,5 proc.). Dar prastesnė padėtis 

buvo kai kuriuose rajonuose: Molėtų r. PK (33,3 proc.), Vilniaus r. PK (19,5 proc.), Klaipė-

dos r. PK (18,2 proc.), t.y. trūko nuo trečdalio iki penktadalio kriminalinės policijos parei-

gūnų. 

Ţinoma, nusikalstamumo paţabojimas nėra ir negali būti „skęstančiųjų reikalas“, 

tai išimtinė valstybės prerogatyva, viena iš jos pagrindinių funkcijų. Tačiau kartais svariu 

argumentu kovoje su nusikalstamumu tampa pačios visuomenės gebėjimas apsiginti nuo 

piktadarių. tai įrodo kad ir tas faktas, kad nuo 1994 m. balandţio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo 

įstatymas, pagal kurį šalies piliečiai galėjo įsigyti savigynai šaunamuosius ginklus. 

Per 1994-ųjų balandį ir geguţę buvo įregistruoti 1 147 pareiškimai leisti įsigyti ir 

nešiotis šaunamąjį ginklą. Daugiausia norinčiųjų apsiginkluoti būta šalies didmiesčiuose, 

ypač Vilniuje ir Kaune. 

Nedţiugino VRM vadovybės ir padėtis mokymo bei kvalifikacijos kėlimo srityje. 

1993 m. bei per keturis 1994-ųjų mėnesius įvairiuose kursuose buvo apmokyti iš viso 1 499 

pareigūnai, iš jų 998 policininkai ir 501 valdininkas. Tačiau iš viso to skaičiaus Kriminali-

nės policijos pareigūnų tebuvo 28. 

Taigi, atsiţvelgdama į visa tai, VRM Kolegija nusprendė: „1. Pripaţinti nepatenki-

nama (tikrai nedaţna formuluotė,- aut.) PD kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos ir 

Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybų organizacinę veiklą. 2. 

 

nant kontrabandos prevenciją ir kontrolę“, pateikus kartu su Muitine ir VSAT parengtą ne-

atidėliotinų priemonių planą. 

Kartu paţymoje kalbama apie tai, jog išryškėjo daug KP darbo organizavimo, ypač 

aukščiausiame lygyje, trūkumų. Pavyzdţiui, pabrėţta, jog kai kurių padalinių vadovai nepa-

kankamai aiškiai supranta savo bei padalinio funkcijas, daugiausia dėmesio skirdami kon-

krečių nusikaltimų tyrimui savo jėgomis ir apsiribodami vien nusikaltimų pasekmių fiksa-

vimu, tačiau praktiškai neatlieka jokių organizacinių bei prevencinių priemonių padėčiai 

gerinti (šį pasaţą nesunku iššifruoti: padalinių vadai labiau buvo suinteresuoti „rinkti taš-

kus“ tiriant nusikaltimus nei uţsiimti rimta analize, prognozėmis, t.y. taktika uţgoţė strate-

giją,– aut.). Taip pat maţas yra savivaldybių bei viešosios policijos indėlis atskleidţiant bei 

uţkardant nusikaltimus, vis dar neišspręstas uniformuotos ir neuniformuotos policijos są-

veikos klausimas. Teisybės dėlei reikėtų paminėti ir tai, jog finansinis ir materialinis polici-

jos „pertvarkymas“ gerokai atsilikdavo nuo sparčiai besikeičiančios šalies ekonominės situ-

acijos. 

Gavo pylos ir Kriminalinės paieškos valdybos vadovai, kurie „nusišalino nuo dar-

bo organizavimo, palikdami valdybos veiklą savieigai arba savo pareigas primesdami vyk-

dytojams, kurie nepajėgūs laiku ir kokybiškai parengti organizacinių priemonių, dokumen-

tų“. 

Nesureguliuota informacijos, taip pat ir gaunamos kriminalinės ţvalgybos būdu, 

fiksavimo, apdorojimo, analizės, apibendrinimo ir panaudojimo tvarka. Policijos komisaria-

tai ignoruoja VRM 1994 m. sausio 18 d. įsakymo Nr.7964 reikalavimus. Vykstantys krimi-

naliniai procesai nekontroliuojami ir neanalizuojami, jie išryškėja tik per konkrečių nusikal-

timų tyrimą. (…) 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyba iki galo neišnaudoja savo galimybių, lėtai 

reaguoja į kriminalinius procesus šalies ekonomikoje, neieško kelių, kaip būtų uţtikrintas 
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1994 m. geguţės 17 d. Kolegija nusprendė pripaţinti nepatenkinama PD Krimina-

linės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos vado-

vo organizacinę veiklą. 

Įsakau: 

1. Uţ aplaidų tarnybinių pareigų vykdymą Organizuoto nusikalstamumo ir krimi-

nalinių procesų tyrimo valdybos vyresniajam komisarui J.Rimkevičiui pareikšti grieţtą pa-

peikimą. 

2. Kriminalinės policijos vadovams (V.Račkauskas, B.Lazutka) iki š.m. liepos 20 

d. įvertinti ONKPTV vyresniojo komisaro J.Rimkevičiaus atitikimą uţimamoms pareigoms 

atestacine tvarka. (…) 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“.65 

Romasis Vaitekūnas, 1992-1996 metais – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministras, generolas: 

„Nuo pat 1993 metų pradţios daug dėmesio skyrėme praktiškai išardytų kovos su 

organizuotu nusikalstamumu struktūrų atkūrimui. Negaliu paneigti, kad ir pačiai Organi-

zuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybai turėjau nemaţai priekaištų. Ne tik dėl paţeidimų 

naudojant lėšas, skirtas operatyviniam darbui, bet pirmiausia dėl teigiamų rezultatų stokos. 

Šalies vadovybė nuolat reikalavo konkrečių, ryţtingų veiksmų, mes tiesiog negalėjome leisti 

sau tokios prabangos – tik kaupti informaciją ir realizuoti ją galbūt po dešimties metų. Nu-

sikaltėliai klesti, o mes demonstruojame savo pedantiškumą, kaupiame, kaupiame, o nieko 

nedarome…“ 

 

Tikriausiai, paminėtini dar keli, kiek ankstesni vidaus reikalų ministro įsakymai, 

skirti policijos veiklai konkrečiose srityse gerinti. Vienas iš jų – 1994 m. geguţės 5 d. įsa-

kymas Nr.372 „Dėl paieškos darbo tobulinimo“: 

„Pastaraisiais metais maţėja kriminalinės paieškos darbo efektyvumas: didėja ne-

surastų, padariusių sunkius nusikaltimus nusikaltėlių skaičius, paieškai nepanaudojamos 
                                                           

65 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 6 t. 
 

 

VRM PD Kriminalinės policijos vadovams pirmaeiliu uţdaviniu laikyti valdymo tobulinimą 

(analizė, prognozė, planavimas, kontrolė). 2.1. Norminių aktų, reglamentuojančių padalinių 

veiklą, paruošimas; 2.2. Organizacinis, metodinis darbas nusikaltimų tyrimo ir operatyvinės 

veiklos klausimais. 3. Įpareigoti: 3.1. PD Kriminalinę policiją (V.Račkauskas), VRM Štabą 

(R.Pukanasis) iki š.m. spalio 1 d. paruošti Kriminalinės policijos nuostatus ir darbo organi-

zavimo instrukciją. 3.2. VRM PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą 

(B.Lazutka) iki š.m. liepos 1 d. paruošti ONTT laikinuosius nuostatus, kuriuos apsvarstyti 

operatyviniame pasitarime pas ministrą. 3.3. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių m. VPK, 

Panevėţio m., Alytaus ir Marijampolės m. ir raj. PK ir kriminalinės policijos vadovus š.m. 

gruodţio mėn. Policijos departamento operatyviniame pasitarime atsiskaityti uţ metų rezul-

tatus, įgyvendinant zoninio aptarnavimo principą pagal VRM 1994 m. įsakymo Nr.79 reika-

lavimus. 3.4. VRM PD KP ONT tarnybą (B.Lazutka) kiekvieną ketvirtį pateikti ministrui ir 

PD vadovybei apibendrinimus apie organizuoto nusikalstamumo pasireiškimus pasirinktose 

tyrimo sferose. 3.5. VRM PD KP ONT tarnybą (B.Lazutka), Informatikos ir ryšių depar-

tamentą (I.Barauskas) iki liepos 1 d. parengti operatyvinės informacijos kompiuterinės 

sistemos funkcionavimo modelį. 3.6. Kriminalinę policiją (V.Račkauskas) kartu su Kadrų 

valdyba (J.Bartkevičius) 1994 m. atlikti neeilinę ONTT pareigūnų atestaciją. 3.7. Interpolo 

Lietuvos nacionalinį biurą (A.Racevičius) iki š.m. rugpjūčio 1 d. parengti norminį doku-

mentą, reglamentuojantį pasikeitimo informacija su uţsienio valstybėmis tvarką. 3.8. VRM 

KEV (V.Drobnys), Kriminalinę policiją (V.Račkauskas) ir TD (J.Vasiliauskas) iki š.m. 

rugpjūčio 1 d. parengti kriminalistinių ekspertizių, kriminalinės policijos ir tardymo padali-

nių sąveikos atskleidţiant nusikaltimus instrukciją. (…)“ 

Reikėtų paţymėti, jog šios Kolegijos sprendimo pirmas punktas neliko vien fakto 

konstatavimas, jis turėjo tam tikrų organizacinių pasekmių. Konkrečiai, praėjus vos savaitei 

po minėtos Kolegijos, ministro įsakymu buvo nubaustas ONKPT valdybos vadovas: 

„1994.05.25 Nr.417 

Dėl drausminės nuobaudos paskyrimo 
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Siekiant gerinti pavogtų autotransporto priemonių ir nusikaltėlių paiešką, įsakau: 

1. VRM PD kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybai (V.Graţys, 

A.Kolosovskis) iki š.m. geguţės 25 d. parengti metodines rekomendacijas dėl pavogtų (nu-

vaţiuotų) autotransporto priemonių ir iš autoavarijų vietų pasišalinusių vairuotojų paieškos 

organizavimo. 

2. VRM PD Kelių policijos valdybai (R.Oleka, L.Jasūdis), PD kriminalinės poli-

cijos Kriminalinės paieškos valdybai (V.Graţys, A.Kolosovskis), VRM Štabui 

(R.Pukanasis) paruošti ir iki š.m. liepos 1 d. pateikti svarstymui įstatymo projektą dėl vog-

tų uţsienio šalyse transporto priemonių eksploatacijos Lietuvoje apribojimo. 

3. VRM PD kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybai (V.Graţys, 

A.Kolosovskis), PD Kelių policijos valdybai (R.Oleka), VRM Teisėtumo kontrolės ir vi-

daus tyrimų inspekcijai (G.Jatkevičius), miestų, rajonų policijos komisariatų vadovams 

sudaryti pareigūnų operatyvines grupes, kurios iki š.m. rugsėjo 1 d. privalo išnagrinėti visus 

nustatytus atvejus, kai Lietuvoje buvo įregistruoti ir eksploatuojami vogti automobiliai, ir 

priimti vieną iš sprendimų: iškelti baudţiamąją bylą, atsisakyti kelti baudţiamąją bylą; pa-

teikti medţiagą svarstyti teismuose civiline tvarka, pateikti pasiūlymus dėl policijos parei-

gūnų atsakomybės.“67 

Toliau šiame įsakyme nurodoma įvairioms policijos tarnyboms parengti pasiūly-

mus dėl vogtų uţsienyje automobilių teisinio statuso, padaryti pakeitimus „Transporto 

priemonių valstybinio registravimo taisyklėse“, parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti 

transporto priemonių įveţimo ir išveţimo taisykles, pasirūpinti papildomomis priemonėmis 

apsaugant registracijos dokumentus nuo padirbimo, tobulinti automatizuotą vogtų auto-

transporto priemonių įskaitą, uţtikrinti radijo ryšio tarp policijos ekipaţų patikimumą, stip-

rinti operatyvinį darbą pasienio kontrolės punktuose ir t.t. 

1994 m. geguţės 31 d. įvyko dar vienas VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo 

svarstoma teisėtumo būklė vidaus reikalų sistemoje bei ryšių su visuomene ir policijos pres-

tiţo klausimai. 

                                                           

 67 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 6 t. 

 

visos turimos galimybės, ji atliekama nekokybiškai, daţnai vilkinama priimti piliečių pa-

reiškimus dėl dingusių be ţinios. Policijos departamento kriminalinės paieškos padalinių 

vaidmuo šiame darbe nepakankamas. 

Siekdamas pagerinti paieškos darbą, įsakau: 

1. VRM Operatyvaus valdymo skyriui (V.Trinkūnas), Informatikos ir ryšių depar-

tamentui (I.Barauskas), VRM PD Kriminalinės paieškos valdybai (V.Graţys) parengti ir 

nuo 1994 m. liepos 1 d. VRM budėtojų dalyje pradėti eksploatuoti visų kategorijų ieškomų 

asmenų kompiuterinę kartoteką. Numatyti tokią darbo tvarką, kad PK budėtojų dalyse gali-

ma būtų gauti informaciją apie kiekvieną ieškomą asmenį. 

2. Policijos departamentui (V.Račkauskas) iki š.m. geguţės 30 d. parengti ir sude-

rinti su LR Generaline prokuratūra baudţiamųjų bylų iškėlimo tvarką remiantis LR BPK 

125 str. 4 d., kai yra pagrindas manyti, jog dingęs asmuo yra nuţudytas. 

3. VRM PD KP Kriminalinės paieškos valdybai (V.Graţys): 

3.1. Kiekvieną ketvirtį organizuoti zonines tikslines operacijas „Paieška“. 

3.2. Kas pusmetį išleisti paieškomų uţ sunkius nusikaltimus asmenų kriminalinės 

informacijos biuletenį. 

4. VRM Kadrų valdybai (J.Bartkevičius), VRM PD KP KPV (V.Graţys) iki š.m. 

geguţės 25 d. parengti ir pateikti pasiūlymus dėl papildomų etatų įsteigimo PD KP KPV 

paieškos poskyryje. (…)“66 

Kita svarbi nusikalstamumo sritis, reikalavusi ypatingo policijos dėmesio ir pa-

stangų, buvo autotransporto vagystės, kurių skaičius vis didėjo. Dėl to 1994 m. geguţės 16 

d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.391 „Dėl policijos veiklos tobulinimo uţ-

kardant bei tiriant autotransporto priemonių vagystes“: 

„Lietuvoje itin plinta automobilių vagystės. Policijos, kitų VRM tarnybų priemo-

nės uţkardant ir tiriant autotransporto vagystes yra nepakankamos ir neefektyvios. Neuţtik-

rinama savalaikė ir efektyvi nusikaltėlių paieška. 

                                                           

66 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 5 t. 
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Siekiant gerinti pavogtų autotransporto priemonių ir nusikaltėlių paiešką, įsakau: 
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sukurta grieţta kadrų atrankos sistema, dar labiau sukomplikavo šią problemą. Į VRM mo-

kymo įstaigas ir padalinius pateko daug atsitiktinių asmenų su teisėsaugai svetimais intere-

sais, kurių neigiama įtaka drausmei ir teisėtumo būklei yra svariausia. 

VRM Teisėtumo ir vidaus tyrimų inspekcijos pastangos kontroliuoti situaciją yra 

neefektyvios, nes dirbama pagal įvykusius konkrečius faktus. Nėra tinkamos sąveikos su 

kitomis tarnybomis, trūksta iniciatyvos nustatant ir šalinant teisėtumo paţeidimus sąlygo-

jančias prieţastis. 

Nepakankamas vadovų vaidmuo kontroliuojant padalinių veiklą, sudarant kolekty-

ve normalias darbo ir poilsio sąlygas, formuojant palankų mikroklimatą, suinteresuojant 

pareigūnus kelti bendrą išsilavinimo ir kultūros lygį. 

Kolegija nusprendė: 1. Pripaţinti, kad nepaisant pastovaus vidaus reikalų sistemos 

kadrų trūkumo, šiuo metu yra būtina sugrieţtinti kandidatų dirbti vidaus reikalų sistemoje 

atranką bei visapusiškai įvertinus dirbančių pareigūnų dorovinį ir profesinį lygį, atestavimo 

tvarka šalinti iš sistemos tuos asmenis, kurie diskredituoja pareigūno vardą“. (...) 

Kartu buvo numatyta nemaţai konkrečių priemonių, skirtų drausmei bei teisėtumo 

būklei stiprinti, tarp jų atitinkamų instrukcijų rengimas, neeilinių atestacijų atlikimas pada-

liniuose, socialinė prevencija, propagandinis darbas, t.y. pirmiausia imtasi tokių priemonių, 

kurios, kaip paţymėta Kolegijos sprendime, nereikalavo didelių materialinių techninių re-

sursų. Tačiau svarbiausias, ko gero, buvo punktas, kuriuo VRM Operatyvaus valdymo sky-

riui kartu su Kadrų valdyba iki 1994 m. liepos 15 d. pavesta pateikti konkrečius siūlymus 

dėl komendantinės tarnybos įsteigimo. 

Gana nemaţai vietos skyrę Prevencinio sulaikymo įstatymui, kaip itin svariam ar-

gumentui kovoje su organizuotu nusikalstamumu, privalome keletą ţodţių pasakyti ir apie 

kitą teisėsaugos „banginį“ – teismus, turėjusius kiek kitokį poţiūrį į dvikovos su nusikals-

tamumu realijas bei praktiką. Gana taikliai dar 1994 metais situaciją apibūdino tuometinis 

Marijampolės miesto ir rajono PK vyresnysis komisaras Albinas Papečkys: 

„Tas įstatymas – laikina priemonė, pirmas ţingsnis kovojant su organizuotu nusi-

kalstamumu. Jis jau davė teigiamų rezultatų, tačiau pats laikas ţengti toliau, t.y. tęsti darbą 

normaliais, civilizuotais metodais. Juk nusikaltėliai keičia taktiką, tobulėja, ir mums svarbu 

 

Iš VRM kolegijai pateiktos informacijos: 1993 metais uţ padarytus nusikaltimus 

buvo nuteisti 18 pareigūnų, iš jų 4 – uţ kyšio paėmimą, 2 – uţ piktnaudţiavimą tarnybine 

padėtimi ir pareiginių įgaliojimų viršijimą. Iš viso 1993-siais uţfiksuotas 731 paţeidimas. 

Policijos bei vidaus tarnybos įstatymų normos buvo paţeistos 60 kartų, baudţiamojo proce-

so normos – 149 kartus, 223 kartus buvo paţeistas teisėtumas pareigūnų tarnybinėje veiklo-

je, 211 kartų paţeista administracinė teisė. 

Daugiausia prasiţengė savivaldybių, kriminalinės policijos, Pataisos reikalų depar-

tamento įstaigų pareigūnai. Iš tarnybos buvo atleisti 248 ţmonės, dar daugiau nubausti ki-

taip. 

1993 m. vidaus reikalų sistemos pareigūnai padarė 161 autoavariją, iš jų net 70 – 

būdami neblaivūs. Avarijose ţuvo 16 ţmonių (iš jų 8 pareigūnai), 69 suţeisti (31 pareigū-

nas). Kolegijoje buvo paţymėta, jog vidaus reikalų sistemos pareigūnų padaromų nusikal-

timų ir teisės paţeidimų nemaţėjo ir 1994 metais. 

Kolegija nusprendė dar labiau sugrieţtinti priimamų tarnybon pareigūnų atranką, 

kelti didesnius reikalavimus jų dorovei ir profesionalumui, pareigūnų atestavimui ir t.t., kad 

būtų kuo greičiau apvalytos gretos nuo nesąţiningų, nedrausmingų, diskredituojančių parei-

gūno vardą ţmonių. Konstatuota, jog tik tokie veiksmai gali daryti teigiamą įtaką didinant 

visuomenės pasitikėjimą policija, keliant jos prestiţą (posėdţio metu pasigirdo tik vienas 

balsas, esą kilstelėti prestiţą būtų galima sumaţinant publikacijas ţiniasklaidoje apie parei-

gūnų daromus nusikaltimus ir paţeidimus). 

Šios Kolegijos spendimas (Nr.5 KM, 1994.05.31) „Dėl teisėtumo būklės vidaus 

reikalų sistemoje ir uţdavinių stiprinant visuomenės pasitikėjimą vidaus reikalų sistema bei 

keliant jos pareigūnų prestiţą“ skambėjo taip: 

„Kolegija paţymi, kad drausmės ir teisėtumo būklė vidaus reikalų sistemoje objek-

tyviai atspindi funkcionavimo sąlygas bei esamus veiklos organizavimo trūkumus. Akivaiz-

di disciplinos, atsakomybės ir profesionalumo stoka daugelyje policijos ir vidaus tarnybos 

padalinių yra pagrindinė tokios padėties prieţastis. 

Sunkios kriminogeninės situacijos įveikimo etape, esant būtinumui teikti priorite-

tus operatyvinei tarnybinei veiklai, buvo sumenkintas dėmesys darbui su pareigūnais, ug-

dant pirmiausia dorovines jų savybes. Vykusi radikali VRM kadrų kaita, kai dar nebuvo 
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reikalų sistemoje ir uţdavinių stiprinant visuomenės pasitikėjimą vidaus reikalų sistema bei 

keliant jos pareigūnų prestiţą“ skambėjo taip: 

„Kolegija paţymi, kad drausmės ir teisėtumo būklė vidaus reikalų sistemoje objek-
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dant pirmiausia dorovines jų savybes. Vykusi radikali VRM kadrų kaita, kai dar nebuvo 



178

 

ministrą ir generalinį prokurorą,– aut.) ir jiems pritariančiam Seimui privalu ţinoti, kad 

teisingumo vykdymas ir teismų kompetencija įgyvendinami be jokios įtakos iš šalies ir tik 

remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (…) 

Aišku, kad siūlomos priemonės (koordinuoti veiksmus prieš nusikalstamumą,– aut.) yra 

antikonstitucinės ir visais poţiūriais nepriimtinos. Tuo tarpu nusikaltimai kankina visuome-

nę. Ji turi teisę reikalauti, kad jos išlaikoma valdţia efektingai gintų nuo nusikaltėlių teroro. 

Tačiau teismas, kaip ir anksčiau minėtų siūlymų autoriai, nieko konkretaus dėl kovos su 

nusikaltėliais nesiūlo.“ 

Priminsime skaitytojams, kad baigus nagrinėti tuomet liūdnai pagarsėjusios „Cen-

turionio“ grupės bylą beveik visi gaujos nariai buvo paleisti iš teismo salės, tai savotiškai 

pribloškė net aukščiausią šalies valdţią. Po teismo Seime buvo surengta dviejų dienų disku-

sija, kurios metu padaryta išvada, jog būtina tobulinti kovos su organizuotu nusikalstamumu 

įstatymus, priimti atitinkamus nutarimus. Bėda pirmiausia buvo ta, kad visas triukšmas pa-

rodė parlamentarų ryţtą negailestingai gaudyti nusikaltėlius tik priešingoje stovykloje. Tie-

sa, šis skandalas kiek paskatino politikus paskubėti papildyti BK atitinkamais straipsniais, 

kurie itin grieţtai vertintų organizuotą nusikalstamumą ir, svarbiausia, priverstų teisėjus 

adekvačiai vertinti šiuos reiškinius. 

„Centurionio“ teismo procesas ne juokais papiktino visuomenė: poveikis liudyto-

jams buvo daromas net teismo proceso metu, įtariamieji nuolat keitė parodymus, neatvyk-

davo į teismo posėdţius ir t.t. Visa tai davė netikėtą rezultatą – beveik visi įtariamieji buvo 

išteisinti. (1994 m. birţelio 3-osios naktį dviem šūviais į širdį buvo nušautas 

L.Aleksandrovičius, vienas iš „centurionių“, kuris geguţės 9 d. paskelbus nuosprendį šios 

grupuotės byloje buvo pripaţintas kaltu dėl neteisėto šaunamojo ginklo laikymo ir nuteistas 

dviem metams laisvės atėmimo, pritaikius amnestiją bausmės laikas sumaţintas perpus. 

Prieš tai, dar balandţio mėnesį, jis buvo suţeistas sprogus granatai, tačiau parodymų neda-

vė, sakė niekam neturįs pretenzijų. O birţelio 6 d. buvo šauta į „Vilniaus brigados“ narį 

Z.Mackevičių pravarde „Kot“, kuris buvo sunkiai suţeistas). 

Pernelyg švelnūs atrodė ir kiti teismų sprendimai. Pavyzdţiui, 1994 m. liepos 15 d. 

buvo paskelbtas nuosprendis Panevėţio „tulpiniams“ P.Sereikiui, V.Kirkliui, 

R.Kavaliauskui, V.Tuzovui (plėšimas, pasikėsinimas nuţudyti, neteisėtas šaudmenų laiky-

 

neatsilikti. Kalbu apie visas teisėsaugos institucijas, ypač apie teismus, kurie jau atitrūko ne 

tik nuo policijos ir prokuratūros, bet ir apskritai nuo realybės. Turi iš esmės keistis bausmių 

rūšys, terminai“. 

Tiek visuomenei, tiek kovojantiems „iš paskutiniųjų“ policininkams ir prokuro-

rams sunkiai suprantamas teismų humaniškumas kai kurių įtariamųjų organizuoto nusikals-

tamumo bylose atţvilgiu sukėlė tikrą nepasitenkinimo tokia teismų pozicija bangą. „Res-

publikos“ ţurnalisto R.Staselio interviu „Kada teismai nusileis ant ţemės?“ su LR Seimo 

vicepirmininku, Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija grupės vadovu Egidi-

jumi Bičkausku (po to, kai buvo išteisinti UAB „Centurionis“, laikomos nusikalstama gru-

puote, vadeivos ir nariai, kurie buvo teisiami uţ turto prievartavimą) pastarasis pasakė: 

„Šio proceso rezultatus galima vertinti kaip visos visuomenės pralaimėjimą (…) Jau 

anksčiau esu sakęs, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu, iš visos teisėsaugos insti-

tucijų grandinės „iškrito“ teismų sistema. Tokia kova tik tada bus prasminga, jeigu visos 

sistemos grandys turės tą patį tikslą. O dabar nusikaltėliai puikiai ţino, kaip pasinaudoti 

įvairių teisėsaugos institutų, ypač baudţiamojo persekiojimo ir teisminių struktūrų kompe-

tencijos arba bendradarbiavimo stoka.“68   

Beveik tuo pačiu metu Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupci-

jos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Algimantas Kliunka išspausdino straipsnių 

„serialą“ iškalbingu pavadinimų „Demagogija Lietuvos teismuose“ („Respublika“ 1994, 

05.17-19. Nr.95-97). 

1994 m. geguţės 24 d. tame pačiame dienraštyje (Nr.100) advokatas, Nepriklauso-

mybės akto signataras Kazimieras Motieka išspausdino straipsnį „Kas ir kaip nuginkluoja 

Lietuvą“: 

„(…) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir apskritai demokratinės 

valstybės principais, jokios institucijos neturi teisės reikalauti teismo „koordinuotų“ arba 

„vienos krypties veiksmų“. Šių siūlymų autoriams (K.Motieka turi galvoje vidaus reikalų 

                                                           

 68 „Respublika“, 1994. 05.12, Nr.92. 
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ministrą ir generalinį prokurorą,– aut.) ir jiems pritariančiam Seimui privalu ţinoti, kad 
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pusė. Aš išvykau iš Panevėţio 1995-ųjų gruodį, bet paţiūrėkime, kiek laiko prireikė, kad 

būtų neutralizuota ši grupuotė?.. Iš vienos pusės, serijinių organizuotos grupuotės nusikal-

timų tyrimas visada reikalauja nemaţai laiko, kartais kelių ar keliolikos metų, iš kitos pu-

sės, mūsų operatyvinės pozicijos buvo labai silpnos, kaip ir konkretūs įrodymai – kas iš to 

ţinojimo, juk operatyvinių duomenų teismui nepateiksi. Jauna valstybė, jauna policija, ne-

tvarka, neišvengiamos klaidos... Bet, reikia pripaţinti, „tulpiniai“ anuomet nebuvo tinkamai 

įvertinti. Gal todėl, kad jie patys buvo puolami? Man netgi atrodo, kad jie suţvėrėjo dėl to, 

kad buvo ilgai persekiojami, šaudomi. 

Kai kam buvo naudinga padaryti Panevėţiui neigiamą reklamą, esą šis miestas ne-

saugus, nestabilus. Tikslas aiškus: neįsileisti į Panevėţį konkurentų. Turiu pripaţinti į tai, 

kad nusikaltėliai stengėsi verbuoti ir policijos pareigūnus, kai kurie tam neatsispyrė, kelis 

korumpuotus policininkus mes patys sulaikėme. Tuo metu kiti policijos pareigūnai tiesiogi-

ne prasme aukojosi, stengdamiesi perlauţti situaciją savo naudai.“ 

 

Suprantama, Lietuvos teismai paleidinėjo ne tik „centurionius“, bet ir Šiaulių 

„princus“, R.Daškevičių („Daškę“), A.Daraškevičių (Kabluką), R.Kuzminą („Ramaškę“) ir 

kitas nusikalstamo pasaulio įţymybes. 

Beje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė dar 1994 m. vasario 7 d. priėmė nutarimą 

Nr.86 „Dėl liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio programos“ 

(pasirašė Ministras Pirmininkas A.Šleţevičius ir teisingumo ministras J.Prapiestis), kuriuo 

pritarė minėtai programai ir įpareigojo Vidaus reikalų bei Finansų ministerijas iki 1994 m. 

balandţio 1 d. parengti 1 punkte nurodytos programos finansavimo sąmatą ir pateikti ją 

tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Tačiau reikėjo dar nemaţai laiko, kad minėta 

programa pradėtų realiai veikti ir vėliau duotų konkrečius teigiamus rezultatus kovoje su 

organizuotu nusikalstamumu. 

 

Kaip jau uţsiminta aukščiau, stiprinant kovą su ekonominiais nusikaltimais LR 

Vyriausybės 1994 m. geguţės 10 d. nutarimu Nr.362 „Dėl padalinio finansiniams nusikal-

timams tirti įsteigimo Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento kriminalinės poli-

cijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyboje“, atsiliepiant į VRM siūlymus, buvo įsteig-

 

mas ir t.t.) 1992 metų G.Steponavičiaus uţpuolimo byloje. R.Kavaliauskas („Kavioras“) 

buvo nuteistas 2 metams laisvės atėmimo, bet pritaikius amnestiją, bausmė sumaţinta 7 

mėnesiais. Visi kiti „tulpiniai“ buvo išteisinti, nes nukentėjusieji atsisakė (!) pretenzijų. Be-

je, tų pačių metų rugsėjį trys panevėţiečiai – P.Sereikis, G.Maskoliūnas ir G.Tamošiūnas 

buvo sušaudyti tarp Pasvalio ir Panevėţio rajonų grįţtant iš anksčiau sušaudyto Birţų „kar-

velių“ boso S.Bareikos laidotuvių. Komentuodamas šį įvykį, generalinis prokuroras 

A.Paulauskas tada pasakė: „Čia susidūrė mafijos interesai. Panevėţio regionas – labai pavo-

jingas organizuotų nusikaltėlių ţidinys, keliantis pavojų visiems Aukštaitijos gyventojams“. 

 

Kęstutis Tubis, 1995 metais – Panevėţio miesto policijos komisariato kriminali-

nės policijos komisaras: 

„Panevėţio organizuotas nusikalstamumas iš tikrųjų buvo išskirtinis... Netgi so-

vietmečiu, kai milicija neturėjo guminių lazdų, Panevėţio milicininkai budėdavo su „bana-

nais“ – į miestą iš visų pusių traukė vadinamieji „atšaldyti“, kuriems neegzistavo jokie au-

toritetai, jokia nusikalstamo pasaulio hierarchija, tik smurtas, fizinė jėga. 

Panevėţio nusikalstamo pasaulio „senosios gvardijos“ pašalinimas – ne jų jaunų-

jų „kolegų“ darbas, o skriaudţiamų verslininkų vendeta. Pavyzdţiui, „Kaviorui“ sušaudyti 

ţudikas buvo pasamdytas net iš Sibiro, iš Omsko miesto. Deja, sulaikyti jo nepavyko. Tačiau 

turiu pasakyti, kad Panevėţyje ne kartą įvyko tam tikras informacijos susipainiojimas: vie-

na pusė lyg ir turėjo visus motyvus padaryti arba uţsakyti nusikaltimą, antra vertus, tokia 

padėtimi galėjo pasinaudoti ir trečioji, neţinoma pusė. Policijai dirbti buvo ypač sunku,– 

dauguma darbuotojų neseniai priimti, nemaţai jų vos su technikumo diplomais, pasitaikė ir 

visiškai atsitiktinių ţmonių, kaip dabar sakoma, be motyvacijos dirbti. Be to, neturėjome 

operatyvinės technikos, transportas – seni moskvičiai, kuriais naujų uţsienio markių auto-

mobilių nepasivysi. 

Kas dėl „tulpinių“, situacija tam tikra prasme būdavo paradoksali. Kai sulaikyda-

vome jų atstovus, jie priekaištavo mums, esą padedame konkurentams „dusinti“ juos. Iš 

tikrųjų, tais metais Panevėţyje buvo labiau pavojingų grupuočių, pavyzdţiui, „šmikiniai“, 

kuriems neutralizuoti skirdavome daugiausia pajėgų. Gal, tai irgi pasitarnavo tam, kad 

ilgainiui „tulpiniai“ sustiprėjo, suįţūlėjo, bet iš pradţių, kartoju, būtent jie buvo puolamoji 
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Siekiant uţtikrinti įstatymų vykdymą, liečiančių mokesčių mokėjimo klausimus, 

siūlome LR VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybą papildyti 107 etatais, kurie 

specializuotųsi tik mokesčių mokėjimo klausimais. (…) 

Padalinys turi turėti teisę, atliekant patikrinimus finansų-kredito sistemoje, bendra-

darbiauti su mokesčių inspekcijos specialistais bei dalinai naudotis jų teisėmis. Šios tarny-

bos pagrindiniai uţdaviniai turėtų būti: 

– sutinkamai su veikiančiais įstatymais, atlikinėti operatyvines paieškos priemones, 

išaiškinant ir uţkardant nusikaltimus, susietus su mokesčių slėpimu; 

– atlikinėti paiešką asmenų, įvykdţiusių minėtus nusikaltimus arba įtariamus jų 

padaryme, o taip pat, priimti atitinkamas priemones, uţtikrinant padengimą valstybei pada-

rytų nuostolių; 

– kompetencijos ribose atlikinėti kvotą bylose pagal mokesčių slėpimo paţeidimus 

bei nusikaltimus; 

– priiminėti, registruoti pareiškimus, pranešimus ir kitą informaciją apie mokesčių 

slėpimo paţeidimus bei nusikaltimus ir atlikti įstatymo nustatyta tvarka jų patikrinimą; 

– vykdyti savo kompetencijos ribose teismų sprendimus, teisėjų nutartis, teisėsaugos 

organų raštiškus pavedimus, atliekant paieškos bei kitas įstatymo numatytas priemones; 

– aiškinti korupcijos faktus mokesčių inspekcijos bei visoje finansų-kredito siste-

moje; 

–  rinkti bei analizuoti informaciją apie mokesčių įstatymo vykdymą, prognozuoti 

negatyvinių procesų vystymosi tendencijas, o taip pat, informuoti suinteresuotas ţinybas bei 

Vyriausybę apie charakteringus mokesčių slėpimo atvejus. (...)“69 

Ko gero, vienas iš pirmųjų kurti mokesčių policiją viešai pasiūlė tuometinis Finan-

sų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas, Revizijų skyriaus 

viršininkas Jonas Lionginas. 

                                                           

69 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 
 

 

tas VRM PD Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos padalinys 

finansiniams nusikaltimams tirti, šiuo tikslu ENTV papildomai skirta 100 etatų. 

Dar prieš tai, 1994 m. balandţio 13 d. ministras R.Vaitekūnas patvirtino „Papildo-

mų 100 etatų finansavimui VRM PD Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyri-

mo tarnyboje 1994 m. 8 mėnesiams sąmatą“. Iš viso tam buvo skirta 1 422 300 litų. Kad ir 

kas būtų dabar kalbama apie „smarkų etatų skaičiaus didinimą“, tuo metu šito reikalavo pati 

kriminogeninė situacija ekonomikos srityje, kurią atspindi, pavyzdţiui, 1994 m. kovo 25 d. 

paţyma Nr.5/7-193 „Dėl papildomų etatų VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarny-

boje“, kurią pasirašė Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresnysis komisaras 

A.Debeikis: 

„Respublikoje, vykstant ekonominei reformai, pastebimai pašlijusi valstybinė 

drausmė. Nesant grieţtos ir vieningos buhalterinės apskaitos, trūkstant revizinio aparato, 

ţymiai paaštrėjo kriminogeninė padėtis ekonomikoje. Pagal gaunamą operatyvinę informa-

ciją (…) matosi, kad mokesčių mokėtojai, siekdami išvengti mokesčių mokėjimo, apgaulin-

gai bei aplaidţiai veda apskaitą, klastoja buhalterinius dokumentus, kitaip slepia pajamas. 

Lietuvos Respublikos Seimas 1993.02.04 papildė BK straipsniais, kurie numato 

baudţiamąją atsakomybę uţ netinkamą apskaitą bei neteisėtas finansines operacijas. Kaip 

parodė praktika, darbas pagal minėtus straipsnius yra nepakankamai efektyvus. 1993 metais 

pagal šiuos BK straipsnius išaiškinti tik 23 nusikaltimai. Taip rodo nepatenkinamą ENT 

tarnybos padalinių bendradarbiavimą su Valstybine mokesčių inspekcija, kuri beveik netei-

kia informacijos ekonominei policijai apie išaiškintus įstatymo paţeidėjus. 

Finansų ministerijos Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 1993 m. Res-

publikoje buvo 108 989 mokesčių mokėtojai (matyt, kalbama apie juridinius asmenis,– 

aut.), iš kurių 26 872 patikrinti (25 proc.), ar laiku ir pilnai atsiskaitė su biudţetu. Iš šių pa-

tikrintų mokėtojų papildomai apskaičiuota įmokai į biudţetą 112 615 831 Lt, o išieškota tik 

42 039 689 Lt (42 proc.). 

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje 1993 m. dirbo 1 925 darbuotojai, o LR VRM 

PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnyboje 317 darbuotojų. (…) 
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100 skyriaus pareigūnų tik 5 dirbo pačioje valdyboje, koordinuodami darbą vietose, kitų 

veikla buvo organizuota teritoriniu principu. Iš Vyriausybės skirto 1 mln. Lt reikėjo ne tik 

išlaikyti darbuotojus, bet ir apsirūpinti šiuolaikine kompiuterine technika informacijai kaup-

ti, analizuoti, solidţiai duomenų bazei sukurti. 

Dar labiau stiprinant institucijų, atsakingų uţ finansinių nusikaltimų tyrimą bei 

prevenciją, 1994 m. birţelio 30 d. buvo pasirašytas įsakymas Nr.493 „Dėl Vidaus reikalų 

ministerijos Policijos departamento kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo 

valdybos Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos tar-

pusavio sąveikos tiriant finansinius nusikaltimus instrukcijos paskelbimo“: 

„(...) Įgyvendinant LR Vyriausybės finansų politiką ir siekiant uţkirsti kelią korup-

cijai, aplaidţiai ir apgaulingai apskaitai, neteisėtai įmonių veiklai, neteisėtoms finansinėms 

operacijoms bei uţtikrinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybinės mokesčių 

inspekcijos padalinių optimalią tarpusavio sąveiką, įsakau: 

1. Patvirtinti Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento kriminalinės poli-

cijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos tarpusa-

vio sąveikos tiriant finansinius nusikaltimus instrukciją (…). 

2. Policijos departamento Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai (A.Debeikis, 

S.Petkevičius) kontroliuoti Instrukcijos vykdymą, kaupti, analizuoti ir apibendrinti infor-

maciją apie finansinius nusikaltimus. 

3. Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai (A.Debeikis) teikti metodinę praktinę 

pagalbą teritoriniams padaliniams vykdant Instrukcijos reikalavimus. 

4. Miestų, rajonų policijos komisariatų vadovams: 

4.1. Uţtikrinti VRM šių metų geguţės 20 d. įsakymo Nr.402 etatų klausimais vyk-

dymą, komplektuojant finansinių nusikaltimų tyrimo padalinius vietose. 

4.2. Iki šių metų liepos 25 dienos pradėti literines bylas finansinių nusikaltimų ty-

rimo bei mokesčių slėpimo klausimais. 

4.3. Paruošti ir šių metų liepos 20 dienai patvirtinti padalinių finansiniams nusikal-

timams tirti nuostatus bei darbuotojų funkcines pareigybes. 

5. Įsakymo vykdymą kontroliuoti kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų 

tyrimo valdybai bei VRM Štabui. 

 

Vis didėjo praraja tarp lobstančiųjų ir skurstančiųjų, buvo slepiami mokesčiai šim-

tais milijonų litų, nes, vykstant radikalioms ekonomikos reformoms įstatymai veikė labai 

silpnai arba praktiškai neveikė, atsirado didţiulių spragų buhalterinės apskaitos sistemoje, 

pati ekonomika tapdavo vis labiau kriminogeninė. Palyginti nedidelis valstybinės mokesčių 

inspekcijos aparatas, juoba neturėdamas operatyvinės veiklos subjekto įgaliojimų, nebuvo 

pajėgus susitvarkyti su masinių paţeidimų lavina. 

Anot J.Liongino, pataisyti padėtį galėjo tik mokesčių policija, glaudţiai bendradar-

biaudama su valstybine mokesčių inspekcija, vykdydama operatyvinę paiešką, atlikdama 

kvotą mokesčių slėpimo bei su juo susijusių nusikaltimų bylose, vykdydama teismų spren-

dimus, aiškindama korupcijos faktus visoje finansų sistemoje (vėliau tai tapo Specialiųjų 

tyrimų tarnybos funkcija). 

VRM specialistų paskaičiavimais, šiam darbui atlikti PD Ekonominių nusikaltimų 

tyrimo valdybai reikėtų papildomai 107 etatų, kurių metinis darbo uţmokesčio fondas siek-

tų 1 mln. 25 tūkst. 120 Lt. šalies mastu. Suma nemaţa, tačiau investuotas į mokesčių polici-

jos kūrimą milijonas netrukus turėjo grįţti dešimtimis milijonų išieškotų mokesčių. 

Ministras pirmininkas A.Šleţevičius taip pat pritarė FM ir VRM siūlymui steigti 

mokesčių policijos padalinį. 

Vadinamojo 4-ojo skyriaus (dabartinės Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos 

pirmtako) komisaru 1994 m. geguţės 25 d. buvo paskirtas (ministro įsakymas Nr.239 TE) 

Sigitas Petkevičius, prieš tai dirbęs ENTV 1-ojo skyriaus komisaru. Pasak jo, svarbiausi 

naujo padalinio uţdaviniai buvo: 

„ (...) padėti Vyriausybei įgyvendinti finansų politiką, uţkirsti kelią kyšininkavimui, 

korupcijai, aplaidţiai ir apgaulingai apskaitai, neteisingų duomenų apie pajamas pateiki-

mui, neteisėtoms finansinėms operacijoms, draudţiamai ūkinei veiklai. Finansų ministerijos 

Mokesčių inspekcija ne visada įstengia kontroliuoti padėtį, išieškoti slepiamus mokesčius. 

Neretai inspekcijai pateikiami suklastoti dokumentai, todėl ji nuolat kreipiasi į ekonominę 

policiją pagalbos. Stengdamiesi padėti gaudavome reikalingą informaciją net per ILNB 

arba iš uţsienio kolegų.“ 

1994 m. birţelio 23 d. finansų ir vidaus reikalų ministrai pasirašė instrukciją dėl 

mokesčių inspekcijos ir ENTV 4-ojo skyriaus sąveikos tiriant finansinius nusikaltimus. Iš 
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Tiriant komercinio banko „Sekundės bankas“ veiklą, reikalinga atlikti keleto tūks-

tančių piliečių – nukentėjusiųjų ir liudytojų apklausas, ekspertizes, operatyvines tardymines 

priemones, todėl tikslinga sudaryti operatyvinę tardyminę grupę. 

Remiantis virš išdėstytu, įsakau: (…)“71 

Grupės vadovu buvo paskirtas Tardymo departamento prie LR VRM 2-ojo sky-

riaus tardytojas pulkininkas leitenantas Jonas Mazurka, grupės nariais – Tardymo skyriaus 

prie Kauno m. Santakos PK tardytojas jaunesnysis leitenantas Aleksejus Bugajus ir Kauno 

m. VPK ENTS jaunesnysis inspektorius Artūras Grauţlys. 

Tuo pačiu įsakymu Kauno m. VPK vyriausiasis komisaras buvo įpareigotas pagal 

grupės vadovo prašymą bylos tyrimui komandiruoti iš Kauno miesto policijos komisariatų 

ne maţiau kaip 10 kvotėjų. 

 Romasis Vaitekūnas, 1993-1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

 „A.Šleţevičiaus vadovaujama vyriausybė buvo specialistų vyriausybė, LDDP narių 

joje buvo vos pora trejetas. Paskui atėjo kiti laikai, kai valdţią imta formuoti partiniu prin-

cipu, suprantama, prisiimant uţ tai atsakomybę. Ministerijoms pradėjo vadovauti ne specia-

listai, o politikai. V.Bulovas tapo pirmuoju politiku, vadovavusiu Vidaus reikalų ministeri-

jai, jo uţduotis buvo vykdyti tam tikras patvirtintas programas. Mūsų, profesionalų, stilius 

buvo kitoks – pavyzdţiui, aš tikrai negalėjau likti nuošaly, jei buvo padarytas koks nors itin 

sunkus, rezonansinis nusikaltimas, negalėjau tik ţiūrėti iš šalies, kaip dirba kiti. Turėjo būti 

tam tikra paramos tyrėjams, tyrimo kontrolės, atsiskaitymo sistema. Kai buvo pradėta tirti 

EBSW veiklą, įsikišau pats, kviečiausi tuos veikėjus, jie ţadėjo viską sutvarkyti, atsiskaityti. 

Bet, deja, teko atlikti rimtesnį tardymą, kaip ir daugeliu kitų atvejų. Iš karto, vos pradėjus 

EBSW, „Sekundės“, kitų panašių bylų tyrimą kalbėdamas Seime atvirai perspėjau, kad ki-

tas etapas bus komercinių bankų griūtis, nes jokios šių bankų kontrolės tuomet nebuvo. Bu-

vo keli Vyriausybės posėdţiai šiuo klausimu, kol pavyko įrodyti tokios kontrolės būtinumą ir 

padaryti įstatymo pataisą, esą komerciniai bankai turi teikti tam tikrą informaciją Vidaus 

                                                           

71 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 6 t. 
 

 

Ministras generolas R.Vaitekūnas.“70  

 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – VRM sekretorius, Policijos departamen-

to generalinis komisaras: 

„Vienas iš pirmųjų ţingsnių sprendţiant (...) problemą buvo finansinių nusikaltimų 

tyrimo valdybos įkūrimas. Tai leido ţmonėms susikoncentruoti tiriant konkrečius nusikalti-

mus, tobulėti, susiaurinti jų vykdomas funkcijas – juk pats gyvenimas Lietuvoje buvo radi-

kaliai pasikeitęs, o mes praktiškai neturėjome jokio įdirbio naujomis ekonomikos sąlygomis, 

be to, atitinkama įstatyminė bazė tais laikais buvo labai silpna, tad teko vytis tą gyvenimą 

milţiniškais ţingsniais. Jeigu dar prisiminsime tinkamų revizijų, ūkinės veiklos audito, besi-

specializuojančių šioje srityje tardytojų, šiaip profesionalių pareigūnų nebuvimą, vėlesnę 

komercinių bankų ir „finansinių piramidţių“ griūtį, nesunku įsivaizduoti, kaip nelengva 

buvo dirbti policijai, kurios pečius ir uţgulė visa ši našta.“ 

Apie tai, kad Vidaus reikalų ministerijos vadovybė stengėsi laiku ir adekvačiai re-

aguoti į nusikaltimus, susijusius su finansinių „piramidţių“ konstravimu, kai vienintelis jų 

kūrėjų tikslas buvo apgaule išvilioti iš gyventojų kuo daugiau pinigų, liudija visa eilė mi-

nistro R.Vaitekūno įsakymų. Kaip pavyzdį pateiksime vieną iš jų, datuotą 1994.05.31 

(Nr.434, „Dėl operatyvinės tardymo grupės Kauno komercinio banko „Sekundės bankas“ 

veiklai tirti sudarymo“): 

„Tardymo skyriuje prie Kauno m. VPK atliekamas parengtinis tardymas baudţia-

mojoje byloje Nr. (…), iškeltoje 1994 m. kovo 25 d. pagal Lietuvos Respublikos BK 151 

str. 3 d. dėl Kauno komercinio banko „Sekundės bankas“ neteisėtos veiklos priiminėjant iš 

piliečių indėlius, tame tarpe ir valiutą, ko pasekoje veikla buvo padaryta ţala piliečiams 

bendrai 5 mln. JAV dolerių sumai. 

                                                           

70 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 7 t. 
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70 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 7 t. 
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„1994.06.24 Nr.282 TE 

Paskirti Anatolijų Kolosovskį Lietuvos VRM PD Kriminalinės paieškos valdybos 

vyresniuoju komisaru (…) nuo 1994 m. birţelio 24 d. (…)“ 

„1994.07.26 Nr.339 TE 

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nuostatas, paskirti: Petrą 

Liubertą – Lietuvos vidaus reikalų ministerijos sekretoriumi – Policijos departamento ge-

neraliniu komisaru, atleidus iš VRM Policijos departamento generalinio komisaro – minist-

ro pavaduotojo pareigų nuo 1994 m. birţelio 24 d. (…) Pagrindas: Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1994.06.24 potvarkis Nr.367 p.“ 

Tuo pačiu įsakymu VRM sekretoriais paskirti generolas A.Svetulevičius, pulkinin-

kas V.Skapcevičius ir pulkininkas J.Liaudanskas (pastarasis – nuo liepos 11 d., kitu pa-

grindu: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994.07.11 d. potvarkiais Nr.413 p. bei 414 p., 

mokant jam 100 proc. paskirtos pensijos). 

 „1994.08.09 Nr.368 TE 

Paskirti Igną Šulinską Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos specialios paskir-

ties Greito reagavimo rinktinės „Aras“ vyresniuoju komisaru, atleidus iš to paties depar-

tamento ir rinktinės štabo komisaro pareigų, nuo 1994 m. rugpjūčio 9 d.“ 

„1994.08.09 Nr.370 TE 

Paskirti Joną Lazarenką Pasienio policijos departamento prie Vidaus reikalų mi-

nisterijos vyresniuoju komisaru – štabo viršininku, atleidus iš Lietuvos VRM PD kriminali-

nės policijos specialios paskirties Greito reagavimo rinktinės „Aras“ vyresniojo komisaro 

pareigų (…) nuo 1994 m. rugpjūčio 9 d.“ 

„1994.08.23 Nr.379 TE 

(…) Atleisti Joną Stankevičių iš Rokiškio r. PK komisaro pareigų (…), paliekant 

VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. rugpjūčio 25 d.“ 

Tuo pačiu įsakymu pavesta Rokiškio r. PK komisaro pareigas vykdyti viešosios po-

licijos vyresniajam inspektoriui Anatolijui Krestovui. 

„1994.08.22 Nr.360 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 4 p. (atestavimo tvarka) Kęstutį Zubricką, 

Prienų r. PK komisarą, nuo 1994 m. rugpjūčio 26 d.“ 

 

reikalų ministerijai – iki tol jie buvo tarsi valstybė valstybėje. Bet tai buvo jau 1995 metais, 

po mano prognozuotos bankų griūties.“ 

Laikydamiesi pasirinkto Lietuvos policijos gyvenimo kronikos principo, pateikia-

me dar keletą svarbesnių 1994 metų pavasario–rudens laikotarpio įsakymų dėl etatų (arba 

pareigūnų statuso) pakeitimų: 

„1994.04.11 Nr.163 TE 

Paskirti Aldividą Tručinską Šiaulių m. VPK kriminalinės policijos komisaru orga-

nizuoto nusikalstamumo tyrimui nuo 1994 m. balandţio 8 d.“ 

„1994.04.14 Nr.170 TE 

Vadovaujantis 1994 m. kovo 17 d. Alytaus rajono apylinkės teismo išteisinamuoju 

nuosprendţiu baudţiamojoje byloje Nr.I-42-194,- įsakau: 

1. Atstatyti nuo 1994 m. balandţio 15 d. – Vladą Raišį – į Birštono m. PK komisa-

ro pareigas (…) 2. V.Raišiui (...) išmokėti kompensaciją uţ priverstinę pravaikštą nuo jų 

nušalinimo nuo tarnybinių pareigų vykdymo dienos. 3. Atleisti Kazimierą Lapinską – Prie-

nų r. PK kriminalinės policijos komisarą inspektorių, iš laikinai vykdančio Birštono m. PK 

komisaro pareigas. 4. Pripaţinti netekusiais galios  VRM 1993 m. liepos 23 d. įsakymą 

Nr.384 TE ir 1993 m. rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr.403 TE.“ 

1994.04.26 įsakymu Nr.187 TE tapo vyresniaisiais komisarais tų pačių komisaria-

tų komisarai R.Ramanavičius, (Kėdainių r. PK), A.Gaiţauskas (Radviliškio r. PK), 

A.Adomėlis (Telšių r. PK), Č.Čyţas (Maţeikių r. PK), V.Kudijanovas (Šilutės r. PK). 

„1994.06.08 Nr.262 TE 

Paskirti Gintarą Kairį Kretingos r. PK komisaru nuo 1994 m. birţelio 7 d.“72 

„1994.06.13 Nr.270 TE 

Atleisti Vytą Graţį iš Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos Kriminalinės paieš-

kos valdybos komisaro pareigų, paliekant VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. birţe-

lio 13 d.“ 

                                                           

72 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Fondas 1, apyrašas 2, byla 45. 
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72 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, Fondas 1, apyrašas 2, byla 45. 
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Dar po trijų mėnesių, 1994 m. liepos 13 d. vidaus reikalų ministras pasirašė kitą 

įsakymą Nr.532 „Dėl finansinės paramos pareigūnams gyvenamojo būsto įsigijimui“: 

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  1994 m. birţelio 15 d. nutari-

mu Nr.473 „Dėl socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigū-

nams nuostatų dalinio pakeitimo“, įsakau: 

1. Įpareigoti policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų vadovus vadovautis ir supaţin-

dinti pareigūnus, kad LR Vyriausybės  1994 m. birţelio 15 d. nutarimu Nr.473 iš dalies pa-

keisti Socialinių garantijų teikimo policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų pareigūnams nuo-

statai, išdėstant jų 27 punkto antrąją pastraipą taip: 

„Iš vidaus reikalų ministerijai skirtų asignavimų pareigūnams kompensuojama iki 

50 procentų banko paskolos individualiam namui ar butui statyti, butui pirkti, komunali-

niam butui išpirkti arba įsiskolinimui uţ kooperatinį butą padengti. Kompensacijų išmokė-

jimo tvarką nustato vidaus reikalų ministras“. 

Tuo pačiu įsakymu buvo patvirtinta instrukcija dėl piniginių kompensacijų išmokė-

jimo tvarkos ir nustatyta, jog šia instrukcija taip pat vadovaujasi VRM departamentai ir val-

dybos, turinčios juridinio asmens teises bei atskirą biudţetą, ir kompensacijų išmokėjimo 

klausimus sprendţia savarankiškai, neviršijant VRM įsakymu nustatyto maksimalaus kom-

pensacijos dydţio ir priklausomai nuo pareigūno tarnybos staţo.“75 

Apie tai, kokie tuomet buvo Lietuvos vidaus reikalų sistemos darbuotojų darbo 

uţmokesčio vidurkiai, liudija ţemiau pateikta lentelė: 

 

 1991 m. (rub.) 1992 m. (tal.) 1993 m. (Lt) 1994 m. (Lt) 

Visų VRM darbuotojų 

darbo uţmokestis 

890 6550 284 573 

Pirmaisiais tarnybos me-

tais: 

 4198 139 255 

                                                           

 75 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
 

 

„1994.08.19 Nr.378 TE 

Pavesti Kazimierui Lapinskui, Prienų r. PK kriminalinės policijos komisarui ins-

pektoriui, laikinai vykdyti to paties PK komisaro pareigas.“ 

„1994.09.06 Nr.409 TE 

Paskirti Algirdą Debeikį Lietuvos VRM Policijos departamento Analizės, informa-

cijos ir planavimo skyriaus komisaru (Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos antro skyriaus 

komisaro sąskaita), atleidus iš to paties departamento kriminalinės policijos Ekonominių 

nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų (…) nuo 1994 m. rugsėjo 6 d. (…) 

Skiriamas į ţemesnes pareigas pačiam prašant.“73 

Kaip jau ne kartą minėjome, 1993-1994 metais nemaţai patyrusių profesionalų pa-

likdavo tarnybą dėl sunkios materialinės padėties – maţų pajamų, gyvenamojo būsto nebu-

vimo ir t.t. Šią problemą buvo bandoma spręsti tiek aukščiausios šalies valdţios, tiek VRM 

vadovybės lygiu. Pavyzdţiui, 1994 m. geguţės 12 d. buvo pasirašytas įsakymas (pasirašė 

ministro pavaduotojas A.Svetulevičius) Nr.387 „Dėl finansinės paramos suteikimo VRM 

pareigūnams individualaus namo statybai, komunaliniam butui išpirkti arba įsiskolinimui uţ 

kooperatinį butą padengti“: 

„Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandţio 12 d. nutarimu 

Nr.127, įsakau: 

Nustatyti, kad maksimali finansinė parama VRM pareigūnams individualaus namo 

statybai, komunaliniam butui išpirkti arba įsiskolinimui uţ kooperatinį butą padengti negali 

sudaryti daugiau kaip 50 procentų buto kainos, banko paskolos, įsiskolinimo uţ kooperati-

nio buto statybą dydţio, turint pareigūnui tarnybos vidaus reikalų sistemoje staţą 15 ir dau-

giau metų (bet negali viršyti 5 000 litų), iki 30 procentų buto kainos, banko paskolos, įsi-

skolinimo uţ kooperatinio buto statybą dydţio esant šiam staţui nuo 10 iki 15 metų (bet 

negali viršyti 3 000 litų) ir 10 procentų buto kainos, banko paskolos, įsiskolinimo uţ koope-

ratinio buto statybą dydţio esant staţui nuo 5 iki 10 metų (bet negali viršyti 1 500 litų).“74 

                                                           

 73 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 46. 

 74 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 6 t. 



191

 

Dar po trijų mėnesių, 1994 m. liepos 13 d. vidaus reikalų ministras pasirašė kitą 
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Tuo pačiu įsakymu buvo patvirtinta instrukcija dėl piniginių kompensacijų išmokė-

jimo tvarkos ir nustatyta, jog šia instrukcija taip pat vadovaujasi VRM departamentai ir val-

dybos, turinčios juridinio asmens teises bei atskirą biudţetą, ir kompensacijų išmokėjimo 

klausimus sprendţia savarankiškai, neviršijant VRM įsakymu nustatyto maksimalaus kom-

pensacijos dydţio ir priklausomai nuo pareigūno tarnybos staţo.“75 

Apie tai, kokie tuomet buvo Lietuvos vidaus reikalų sistemos darbuotojų darbo 

uţmokesčio vidurkiai, liudija ţemiau pateikta lentelė: 
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tais: 
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 75 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
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Pavesti Kazimierui Lapinskui, Prienų r. PK kriminalinės policijos komisarui ins-

pektoriui, laikinai vykdyti to paties PK komisaro pareigas.“ 

„1994.09.06 Nr.409 TE 

Paskirti Algirdą Debeikį Lietuvos VRM Policijos departamento Analizės, informa-

cijos ir planavimo skyriaus komisaru (Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos antro skyriaus 
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nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų (…) nuo 1994 m. rugsėjo 6 d. (…) 

Skiriamas į ţemesnes pareigas pačiam prašant.“73 

Kaip jau ne kartą minėjome, 1993-1994 metais nemaţai patyrusių profesionalų pa-

likdavo tarnybą dėl sunkios materialinės padėties – maţų pajamų, gyvenamojo būsto nebu-

vimo ir t.t. Šią problemą buvo bandoma spręsti tiek aukščiausios šalies valdţios, tiek VRM 

vadovybės lygiu. Pavyzdţiui, 1994 m. geguţės 12 d. buvo pasirašytas įsakymas (pasirašė 

ministro pavaduotojas A.Svetulevičius) Nr.387 „Dėl finansinės paramos suteikimo VRM 

pareigūnams individualaus namo statybai, komunaliniam butui išpirkti arba įsiskolinimui uţ 

kooperatinį butą padengti“: 

„Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. balandţio 12 d. nutarimu 

Nr.127, įsakau: 

Nustatyti, kad maksimali finansinė parama VRM pareigūnams individualaus namo 

statybai, komunaliniam butui išpirkti arba įsiskolinimui uţ kooperatinį butą padengti negali 

sudaryti daugiau kaip 50 procentų buto kainos, banko paskolos, įsiskolinimo uţ kooperati-

nio buto statybą dydţio, turint pareigūnui tarnybos vidaus reikalų sistemoje staţą 15 ir dau-

giau metų (bet negali viršyti 5 000 litų), iki 30 procentų buto kainos, banko paskolos, įsi-

skolinimo uţ kooperatinio buto statybą dydţio esant šiam staţui nuo 10 iki 15 metų (bet 

negali viršyti 3 000 litų) ir 10 procentų buto kainos, banko paskolos, įsiskolinimo uţ koope-

ratinio buto statybą dydţio esant staţui nuo 5 iki 10 metų (bet negali viršyti 1 500 litų).“74 

                                                           

 73 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 46. 

 74 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 6 t. 
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2.2. VRM centrinio aparato, departamentų ir kitų padalinių prie Vidaus reikalų mi-

nisterijos samdos pagrindais dirbantiems vadovams, specialistams ir tarnautojams tarnybi-

niai atlyginimai didinami 5 procentais (…). 

3. 10 procentų didinami VRM aukštesniųjų policijos mokyklų stipendijų fondai. 

4. Nustatyti, kad nuo 1994 m. spalio 1 d. didinama 10 procentų pensija nedirban-

tiems pensininkams, kurių pensijos dydis – iki 200 Lt, tačiau padidinta pensija negali viršyti 

200 litų. 

5. 10 procentų didinamas ţalos atlyginimas (su ankstesniaisiais padidinimais), 

gaunamas uţ pakenkimą sveikatai ar dėl nukentėjusiojo mirties. (…)“76  

 

Taip pat 1994 metų spalio mėnesį, LR Vyriausybė dar 15 proc. padidino biudţeti-

nių įstaigų darbuotojų atlyginimus. Tuo pat metu VRM darbo uţmokesčio fondas buvo pa-

didintas tik 5 proc. Todėl atlyginimai padidėjo tik tiems darbuotojams, kurie su visomis 

priemokomis uţdirbdavo maţiau kaip 520 litų. Praktiškai daugiau gavo tik neseniai pradėję 

dirbti policininkai ir laisvai samdomi darbuotojai. Darbo uţmokestis buvo skaičiuojamas 

nuo 65 litų minimalaus atlyginimo. Pensininkams, gaunantiems maţiau kaip 200 litų, buvo 

10 proc. padidinta pensija, tačiau ji neturėjo būti didesnė nei 200 litų. 

Vykstantiems į komandiruotes buvo nustatyta išmokėti 5,5 lito dienpinigių ir 2,75 

lito nakvynpinigių. 

Komentuodamas tokią situaciją, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras Vytautas 

Leipus tuomet tiesiai pasakė: „Geriau Vyriausybė tokio cirko išvis nebūtų pradėjusi“. 

Algos neţymiai pakilo tik ţemesniosios grandies policininkams, jie negaudavo 

daugiau nei 400 litų „popieriuje“. Nesunku paskaičiuoti, kas likdavo atskaičiavus mokes-

čius, o tuo pat metu infliacija nuo 1994 m. geguţės iki spalio pasiekė 12,1 proc. O daugiau-

sia dirbantys viduriniosios grandies pareigūnai ir turintys didţiausią atsakomybę vadovai 

nesulaukė nieko. 

                                                           

76 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 10 t. 
 

 

Policininkų-staţuotojų 

Policijos inspektorių  6121 202 368 

Vidaus tarnybos inspekto-

rių 

 5247 173 299 

Tardytojų  6063 231 416 

 

Truputį uţbėgant į priekį galima pasakyti, kad 1994 m. spalio 10 d. ministras 

R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.720 „Dėl LR Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 28 d. nutari-

mo Nr.907 „Dėl darbo uţmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“: 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 28 d. nutarimu 

Nr.907 „Dėl darbo uţmokesčio ir kitų išmokų indeksavimo“, įsakau: 

1. Paskelbti visiems VRM sistemos padaliniams, kad Vyriausybė nuo 1994 m. spa-

lio 1 d. nustatė: 

1.1. taikomąjį minimalų gyvenimo lygį – 55 litus per mėnesį; 

1.2. minimalią mėnesinę algą – 65 litus ir minimalų valandinį atlygį – 0,38 lito; 

1.3. valstybės remiamas pajamas – 50 litų per mėnesį ir pajamų garantiją – 22 litus 

per mėnesį. 

2. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 28 d. nutarimu 

Nr.907 vidaus reikalų sistemos biudţetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai nuo 1994 m. spa-

lio 1 d. didinami tokia tvarka: 

2.1. policijos ir vidaus tarnybos, įskaitant VRM centrinį aparatą, pareigūnams – 5 

procentais didinamas pagrindinis tarnybinis atlyginimas pagal uţimamas pareigas, jeigu 

priskaičiuotas bendras darbo uţmokestis (tarnybinis atlyginimas, atlygis uţ laipsnį, procen-

tinis priedas uţ ištarnautus metus, priedas uţ kvalifikacinę kategoriją bei kitas priemokas ir 

priedai, išskyrus maistpinigius, apmokėjimą uţ viršvalandţius, darbą naktį ir švenčių die-

nomis) neviršija 8 minimalių mėnesinių algų (520 litų). Jeigu bendro atlyginimo su priedais 

sumos skirtumas, palyginus su 520 Lt, yra didesnis negu 5 procentai, darbo uţmokesčio 

didinimas gali viršyti 5 procentus, bet negali būti didesnis kaip 520 Lt. 
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2.2. VRM centrinio aparato, departamentų ir kitų padalinių prie Vidaus reikalų mi-
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gaunamas uţ pakenkimą sveikatai ar dėl nukentėjusiojo mirties. (…)“76  

 

Taip pat 1994 metų spalio mėnesį, LR Vyriausybė dar 15 proc. padidino biudţeti-

nių įstaigų darbuotojų atlyginimus. Tuo pat metu VRM darbo uţmokesčio fondas buvo pa-

didintas tik 5 proc. Todėl atlyginimai padidėjo tik tiems darbuotojams, kurie su visomis 
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Algos neţymiai pakilo tik ţemesniosios grandies policininkams, jie negaudavo 

daugiau nei 400 litų „popieriuje“. Nesunku paskaičiuoti, kas likdavo atskaičiavus mokes-

čius, o tuo pat metu infliacija nuo 1994 m. geguţės iki spalio pasiekė 12,1 proc. O daugiau-

sia dirbantys viduriniosios grandies pareigūnai ir turintys didţiausią atsakomybę vadovai 

nesulaukė nieko. 
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holiniais gėrimais, kontrabandos atvejų išaiškinimas. Reikia imtis grieţtų priemonių prieš 

pareigūnus, padedančius daryti šiuos nusikaltimus“. 

R.Oleka: „Pamirštamas prevencinis darbas. Patrulių gatvėse matome vis maţiau, 

nemaţai uniformuotų pareigūnų atlieka biurokratinį darbą. Reikia didinti patrulių skaičių 

nedidinant etatų skaičiaus. Patruliai – maţiausiai apmokami pareigūnai, tai reikia koreguo-

ti“. 

A.Paulauskas: „Nedţiuginanti padėtis tardyme (o Vilniaus mieste tiesiog bloga) 

dėl terminų pratęsimo. Prastėja ekonominės policijos veikla: vis maţiau išaiškinama kyši-

ninkavimo, grobimo atvejų. Retai taikomi nusikalstamos veiklos imitaciniai modeliai. Daug 

drausmės paţeidimų,– prokuratūra gauna daug nusiskundimų dėl pareiginių įgaliojimų vir-

šijimo, smurto panaudojimo“. 

R.Vaitekūnas: „PK vadovai nenoriai informuoja savo kolektyvus apie tai, kas 

svarstoma VRM Kolegijos posėdţiuose ar operatyviniuose pasitarimuose. Turi būti numaty-

ta atsakomybė uţ įsakymų bei nurodymų nevykdymą. Kvota palikta likimo valiai, pamirštas 

kvotėjų kvalifikacijos kėlimas. Netenkina paieškos ir transporto vagysčių tyrimo padalinių 

darbas, nepakankamos priemonės saugiam eismui uţtikrinti. Nesimato ONTT, ENTT stra-

tegijos. Dėl viešosios tvarkos: padėtis blogėja, idėjos išseko, reikia ieškoti naujų darbo for-

mų“. 

Viešosios tvarkos šalyje būkle buvo ne kartą susirūpinta ir anksčiau. Pavyzdţiui, 

1994 m. birţelio 30 d. ministras R.Vaitekūnas pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

raštą Nr.1/559 „Dėl papildomų priemonių viešajai tvarkai gerinti“: 

„(…) 1993 m. birţelio 15 d. Vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr.417 vidaus 

tarnybos antrajame pulke įsteigta 148 etatų policijos kuopa, kurios pareigūnai, uţtikrindami 

viešąją tvarką, pastoviai patruliuoja Vilniaus mieste. Dalis pareigūnų šiam tikslui komandi-

ruojami į Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio ir Alytaus miestus, Maţeikių, Vilniaus, 

Šilutės rajonus. Dėl to šiuose miestuose ir rajonuose sumaţėjo nusikaltimų viešose vietose, 

daugiau buvo sulaikyta asmenų, įtariamų padarius nusikaltimus bei administracinės teisės 

paţeidėjų. 

Atsiţvelgdama į nuolat blogėjančią situaciją Kauno zonoje, VRM 1994 m. kovo 

mėn. raštu (…) kreipėsi į Vyriausybę, prašydama skirti lėšų policijos kuopos įkūrimui VRM 

 

V.Leipus pasiūlė viešai skelbti, kiek ţmonių kas savaitę išeina iš policijos ieško-

dami kito, geriau apmokamo darbo, gal tada valdţios vyrai pradėtų atsakingiau spręsti pa-

reigūnų atlyginimų, socialines problemas, atsisakytų socialistinio lygiavos principo. 

Truputį uţbėgant į priekį galima pasakyti, kad nuo 1995 m. sausio 1 d. Vyriausy-

bės 1994 m. gruodţio 12 d. nutarimu Nr.1247 „Dėl procentinio priedo uţ ištarnautus vidaus 

reikalų, krašto apsaugos ir valstybės saugumo sistemose metus mokėjimo“ vidaus reikalų 

sistemos pareigūnams buvo nustatyti tokie priedai prie pareiginio atlyginimo: uţ ištarnautus 

1-3 metus – 5 proc., 3-5 metus – 10 proc., 5-10 metų – 20 proc., 15-20 – 30 proc. Uţ kiek-

vienus virš 20 metų ištarnautus metus dar 7 proc., tačiau bendra priedo suma negalėjo viršy-

ti 100 proc. 

 

1994 m. liepos 12 d. įvyko eilinė VRM kolegija (protokolas Nr.6 KM), kurioje, be 

kolegijos narių ir tarnybų bei įstaigų vadovų, dalyvavo svečiai: LR Seimo pirmininko pava-

duotojas E.Bičkauskas, LR Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas 

V.Petkevičius, LR Vyriausybės Teisėsaugos skyriaus vedėjas G.Bacevičius, LR Prezidento 

vyr. referentas Z.Kalinas, LR Generalinis prokuroras A.Paulauskas, LR Aukščiausiojo 

teismo l.e. pirmininko pavaduotojo pareigas A.Pėstininkas. 

Kolegijos darbotvarkė – „Dėl nusikaltimų atskleidimo bei tyrimo būklės pagal 

1994 I-o pusmečio rezultatus“. Pagrindiniai pranešėjai buvo Policijos departamento genera-

linis komisaras P.Liubertas ir VRM Tardymo departamento direktoriaus pavaduotoja pul-

kininkė leitenantė L.Baltrūnaitė. Pasisakiusieji Kolegijoje negailėjo kritikos. 

A.Kolosovskis: „Neefektyvios policijos priemonės prieš automobilių vagystes, au-

tomobilių registracijos numeriai lengvai klastojami. PK ne visada laiku teikia prašomą in-

formaciją, ignoruoja nurodymus. Būtina spręsti šias problemas“. 

B.Lazutka: „PK, kurie pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą nesulaikė nė vieno 

asmens, aiškinasi tuo, kad nukentėjusieji ar liudytojai neduos parodymų. Šių komisariatų 

vadovai neţino apie Operatyvinės veiklos įstatymą, apie imitacinio modelio taikymą. 

Dabar ONTT veiklos pagrindinė kryptis bus nusikalstamo nelegalaus verslo išaiš-

kinimas (nelegali prekyba ginklais, automobiliais). Kita kryptis – nelegalios prekybos alko-
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holiniais gėrimais, kontrabandos atvejų išaiškinimas. Reikia imtis grieţtų priemonių prieš 

pareigūnus, padedančius daryti šiuos nusikaltimus“. 

R.Oleka: „Pamirštamas prevencinis darbas. Patrulių gatvėse matome vis maţiau, 

nemaţai uniformuotų pareigūnų atlieka biurokratinį darbą. Reikia didinti patrulių skaičių 
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ti“. 
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darbas, nepakankamos priemonės saugiam eismui uţtikrinti. Nesimato ONTT, ENTT stra-

tegijos. Dėl viešosios tvarkos: padėtis blogėja, idėjos išseko, reikia ieškoti naujų darbo for-

mų“. 

Viešosios tvarkos šalyje būkle buvo ne kartą susirūpinta ir anksčiau. Pavyzdţiui, 
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daugiau buvo sulaikyta asmenų, įtariamų padarius nusikaltimus bei administracinės teisės 
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linis komisaras P.Liubertas ir VRM Tardymo departamento direktoriaus pavaduotoja pul-

kininkė leitenantė L.Baltrūnaitė. Pasisakiusieji Kolegijoje negailėjo kritikos. 

A.Kolosovskis: „Neefektyvios policijos priemonės prieš automobilių vagystes, au-

tomobilių registracijos numeriai lengvai klastojami. PK ne visada laiku teikia prašomą in-

formaciją, ignoruoja nurodymus. Būtina spręsti šias problemas“. 

B.Lazutka: „PK, kurie pagal Prevencinio sulaikymo įstatymą nesulaikė nė vieno 

asmens, aiškinasi tuo, kad nukentėjusieji ar liudytojai neduos parodymų. Šių komisariatų 

vadovai neţino apie Operatyvinės veiklos įstatymą, apie imitacinio modelio taikymą. 
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kinimas (nelegali prekyba ginklais, automobiliais). Kita kryptis – nelegalios prekybos alko-
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ratyvinis pasitarimas, skirtas kaip tik viešosios policijos problemoms (vyko Vilniaus m. 

VPK PTR patalpose), itin didelis dėmesys buvo skirtas policininkų elgesiui, kultūrai. 

V.Navickas minėjo, kad viešosios tvarkos paţeidimų, chuliganizmo nemaţėjo, o 

dauguma ţmonių bijojo ne kaţkokios ten mafijos, o paprastų gatvės plėšikų, chuliganų. 

Todėl buvo planuojama visų viešosios policijos pareigūnų neeilinė atestacija, turėjo būti 

išspręstos komplektavimo, aprūpinimo problemos, kad viešoji policija nebūtų nustumta į 

podukros vietą. 

VRM vadovybei taip pat kėlė susirūpinimą netinkamas pavaldţių įstaigų, pirmiau-

sia – policijos, reagavimas į piliečių pareiškimus. Spręsdamas šią problemą, 1994 m. rug-

pjūčio 12 d. vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą Nr.585 „Dėl policijos komisariatų 

vadovų atsakomybės reaguojant į piliečių pranešimus bei pareiškimus apie nusikaltimus“: 

„Pastaruoju metu padaţnėjo atvejų, kai grubiai paţeidţiami Lietuvos Respublikos 

Baudţiamojo proceso kodekso normų reikalavimai tiriant piliečių pranešimus bei pareiški-

mus apie įvykdytus nusikaltimus. 

Per pirmąjį š.m. pusmetį šalyje iš 362 uţregistruotų teisėtumo paţeidimų 77, arba 

21,3 proc., – BPK normų paţeidimai, tarp jų 33 atvejais paţeisti tardymo ar kvotos termi-

nai, 6 atvejais įvykdytas neteisėtas sulaikymas BPK 137 str. tvarka, po 3 atvejus buvo netei-

sėtas tardymo, kvotos sustabdymas ir neteisėtas baudţiamosios bylos nutraukimas, 2 atve-

jais neteisėtai atsisakyta kelti baudţiamąją bylą. Nustatyta po 5 nusikaltimo slėpimo nuo 

apskaitos bei tardymo, kvotos ar patikrinimo medţiagos falsifikavimo faktus. 

Š.m. liepos mėn. Kauno m. teisėsaugos institucijų veiklos patikrinimo metu nusta-

tyti nusikaltimų slėpimo nuo apskaitos, neteisėtų atsisakymų kelti baudţiamąsias bylas fak-

tai, paţymėtina įvykio vietos apţiūros protokolų ţema kokybė. 

Piliečių pareiškimų, pranešimų apie nusikaltimus priėmimo ir registracijos paţei-

dimai nustatyti Kretingos r. PK. 

Š.m. birţelio 17 d. Rokiškio rajono valdyboje dirbęs Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės Priimamasis priėmė keletą asmenų, kurie kreipėsi dėl prasto policijos darbo, nurody-

dami, kad policija ne visuomet reaguoja į gyventojų pranešimus apie padarytus nusikalti-

mus. 

 

vidaus tarnybos I-ame pulke, dislokuotame Kauno m. Tačiau šis prašymas dėl lėšų stokos 

kol kas liko nepatenkintas. 

Nesant realių galimybių didinti viešosios policijos tankį, buvo ieškoma būdų, kaip 

vidinių resursų dėka intensyvinti policijos veiklą. Tuo tikslu atliktas eksperimentas Panevė-

ţio mieste bei Maţeikių ir Ignalinos rajonuose sutelkiant visų policijos rūšių padalinius į 

vieningą vienetą kompleksiniam darbui. Rezultatai apsvarstyti ministerijos Kolegijoje, pa-

rengtos rekomendacijos kaip toliau plėsti tarnybų sąveiką stiprinant viešąją tvarką. (…) 

Ypatingas dėmesys skiriamas organizuojant šalyje masinius renginius, o taip pat 

viešosios tvarkos palaikymui masinių ţmonių susibūrimų vietose. 

Ministerijoje patvirtintas ir šiuo metu vykdomas papildomų policijos pajėgų pa-

siuntimo vasaros laikotarpiui į kurortinius respublikos miestus planas. Pagal minėtą planą 

Palangos ir Klaipėdos miestuose, palaikydami viešąją tvarką, patruliuoja vidaus tarnybos 

antrojo pulko policijos kuopos pareigūnai. Be to, Palangos, Neringos, Birštono ir Druski-

ninkų miestuose liepos ir rugpjūčio mėnesiais viešąją tvarką padės uţtikrinti 124 Lietuvos 

policijos akademijos studentai. Taip pat į paminėtus miestus iš kitų respublikos policijos 

komisariatų komandiruojami viešosios, kelių ir savivaldybių policijos pareigūnai. 

Pasiruošti Pasaulio lietuvių dainų šventei sudarytas Vidaus reikalų ministerijos lai-

kinasis štabas, vadovaujamas ministro pavaduotojo, Policijos departamento generalinio ko-

misaro P.Liuberto. (…) Analogiški štabai sudaryti Vilniaus ir Kauno vyriausiuosiuose poli-

cijos komisariatuose. (…)“77 

Be jokios abejonės, 1994-ųjų vasarą didţiausias krūvis teko viešajai policijai. 

VRM PD Viešosios policijos valdybos vyriausiasis komisaras Vytautas Navickas tuomet 

pasakojo, kad be kasdienių rūpesčių teko atsakomybė uţ kelių stambių renginių apsaugą, iš 

jų didţiausi – Pasaulio lietuvių dainų šventė ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Plius 

keli dideli mitingai, tapę policininkų nervų ir savitvardos patikrinimu. Gerai, kad Seimas jau 

buvo priėmęs įstatymą dėl administracinės atsakomybės uţ nesankcionuotus mitingus. Be 

to, apie 200 pareigūnų buvo komandiruoti į šalies kurortus. Rugpjūčio 5 d. įvyko VRM ope-

                                                           

77 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 
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ratyvinis pasitarimas, skirtas kaip tik viešosios policijos problemoms (vyko Vilniaus m. 

VPK PTR patalpose), itin didelis dėmesys buvo skirtas policininkų elgesiui, kultūrai. 

V.Navickas minėjo, kad viešosios tvarkos paţeidimų, chuliganizmo nemaţėjo, o 

dauguma ţmonių bijojo ne kaţkokios ten mafijos, o paprastų gatvės plėšikų, chuliganų. 

Todėl buvo planuojama visų viešosios policijos pareigūnų neeilinė atestacija, turėjo būti 

išspręstos komplektavimo, aprūpinimo problemos, kad viešoji policija nebūtų nustumta į 

podukros vietą. 

VRM vadovybei taip pat kėlė susirūpinimą netinkamas pavaldţių įstaigų, pirmiau-

sia – policijos, reagavimas į piliečių pareiškimus. Spręsdamas šią problemą, 1994 m. rug-

pjūčio 12 d. vidaus reikalų ministras pasirašė įsakymą Nr.585 „Dėl policijos komisariatų 

vadovų atsakomybės reaguojant į piliečių pranešimus bei pareiškimus apie nusikaltimus“: 

„Pastaruoju metu padaţnėjo atvejų, kai grubiai paţeidţiami Lietuvos Respublikos 
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jais neteisėtai atsisakyta kelti baudţiamąją bylą. Nustatyta po 5 nusikaltimo slėpimo nuo 

apskaitos bei tardymo, kvotos ar patikrinimo medţiagos falsifikavimo faktus. 

Š.m. liepos mėn. Kauno m. teisėsaugos institucijų veiklos patikrinimo metu nusta-

tyti nusikaltimų slėpimo nuo apskaitos, neteisėtų atsisakymų kelti baudţiamąsias bylas fak-

tai, paţymėtina įvykio vietos apţiūros protokolų ţema kokybė. 

Piliečių pareiškimų, pranešimų apie nusikaltimus priėmimo ir registracijos paţei-

dimai nustatyti Kretingos r. PK. 

Š.m. birţelio 17 d. Rokiškio rajono valdyboje dirbęs Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės Priimamasis priėmė keletą asmenų, kurie kreipėsi dėl prasto policijos darbo, nurody-

dami, kad policija ne visuomet reaguoja į gyventojų pranešimus apie padarytus nusikalti-
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vidaus tarnybos I-ame pulke, dislokuotame Kauno m. Tačiau šis prašymas dėl lėšų stokos 

kol kas liko nepatenkintas. 

Nesant realių galimybių didinti viešosios policijos tankį, buvo ieškoma būdų, kaip 
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antrojo pulko policijos kuopos pareigūnai. Be to, Palangos, Neringos, Birštono ir Druski-

ninkų miestuose liepos ir rugpjūčio mėnesiais viešąją tvarką padės uţtikrinti 124 Lietuvos 

policijos akademijos studentai. Taip pat į paminėtus miestus iš kitų respublikos policijos 
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kinasis štabas, vadovaujamas ministro pavaduotojo, Policijos departamento generalinio ko-

misaro P.Liuberto. (…) Analogiški štabai sudaryti Vilniaus ir Kauno vyriausiuosiuose poli-

cijos komisariatuose. (…)“77 

Be jokios abejonės, 1994-ųjų vasarą didţiausias krūvis teko viešajai policijai. 

VRM PD Viešosios policijos valdybos vyriausiasis komisaras Vytautas Navickas tuomet 

pasakojo, kad be kasdienių rūpesčių teko atsakomybė uţ kelių stambių renginių apsaugą, iš 

jų didţiausi – Pasaulio lietuvių dainų šventė ir Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Plius 

keli dideli mitingai, tapę policininkų nervų ir savitvardos patikrinimu. Gerai, kad Seimas jau 

buvo priėmęs įstatymą dėl administracinės atsakomybės uţ nesankcionuotus mitingus. Be 

to, apie 200 pareigūnų buvo komandiruoti į šalies kurortus. Rugpjūčio 5 d. įvyko VRM ope-

                                                           

77 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 73. 
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„Siekiant tobulinti Lietuvos vidaus reikalų ministerijos struktūrą, gerinant ministe-

rijos bei jai pavaldţių padalinių operatyvų valdymą, įsakau: 

1. Lietuvos VRM Operatyvaus valdymo skyrių reorganizuoti į Lietuvos VRM PD 

Operatyvaus valdymo skyrių. 

2. Patvirtinti Lietuvos VRM PD Operatyvaus valdymo skyriaus nuostatus (…) ir 

etatų sąrašus (…). 

5. Lietuvos VRM PD Operatyvaus valdymo skyriui iki š.m. rugsėjo 15 d. paruošti 

ir pateikti tvirtinimui Kauno, Klaipėdos, Šiaulių m. VPK, Panevėţio m. PK bei Alytaus ir 

Marijampolės m. ir r. PK komendantinių tarnybų etatų sąrašus bei nuostatus.“79 

 

Atkreipdami skaitytojų dėmesį į pastarąjį minimo įsakymo punktą priminsime, kad 

kiek anksčiau, 1994 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr.501 buvo įkurta laikinoji (nuo liepos 4 iki 

11 d.) neetatinė komendantinė tarnyba, kuri turėjo uţtikrinti pareigūnų darbo drausmę bei 

išvaizdą. Iš pradţių šios tarnybos funkcijas pagal atskirą grafiką vykdė VRM ir Policijos 

departamento centrinio aparato pareigūnai ir vidaus tarnybos karininkai. Tokia forma, kai 

pareigūnai buvo priversti vykdyti jiems nebūdingas funkcijas, dirbti papildomą ir kai ku-

riems net neţinomą darbą, suprantama, nepasiteisino. Tačiau kartu buvo įsitikinta, kad uţ-

tikrinant policijos pareigūnų drausmę ir tinkamą pareigų vykdymą, profesionali komendan-

tinė tarnyba yra būtina ne tik sostinėje, bet ir kituose šalies didmiesčiuose. 

Todėl 1994 m. rugsėjo 19 d. pasirodė vidaus reikalų ministro įsakymas Nr.663 

„Dėl komendantinės tarnybos įkūrimo“: 

„Siekdamas pagerinti vidaus reikalų sistemos įstaigų darbo kokybę bei pareigūnų ir 

darbuotojų drausmę, įsakau: 

1. Įkurti komendantines tarnybas Kauno, Klaipėdos, Šiaulių m. VPK; Panevėţio 

m. PK; Alytaus bei Marijampolės miestų ir rajonų PK. 

2. Patvirtinti: 

                                                           

79 Ten pat. 
 

 

Atskiruose miestuose, rajonuose tiriant piliečių pranešimus, pareiškimus apie nusi-

kaltimus, daugiau nei dvigubai skiriasi iškeltų baudţiamųjų bylų skaičius nuo gautų pareiš-

kimų skaičiaus, kas byloja apie skirtingą poţiūrį šiuo klausimu, vieningos praktikos stoko-

jimą. Daugiausia baudţiamųjų bylų iškelta Klaipėdos ir Panevėţio miestuose bei Vilniaus, 

Varėnos, Jurbarko, Lazdijų, Plungės ir kituose rajonuose. Maţiausiai iškelta bylų – Taura-

gės, Rokiškio, Marijampolės bei Kelmės rajonuose. 

Siekiant gerinti piliečių pranešimų bei pareiškimų apie nusikaltimus tyrimą, įsa-

kau: 

1. Perspėti miestų, rajonų policijos komisariatų vadovus dėl personalinės atsako-

mybės uţ grieţtą LR BPK normų, reglamentuojančių pareiškimų ir pranešimų apie nusikal-

timus priėmimą ir tyrimą, reikalavimų vykdymą. 

2. Miestų, rajonų PK vadovams išanalizuoti piliečių pranešimų, pareiškimų apie 

nusikaltimus tyrimo praktiką, sudaryti konkrečius planus trūkumų šalinimui, pastoviai kon-

troliuoti piliečių pranešimų, pareiškimų apie nusikaltimus tyrimo teisėtumą. 

3. Apsvarstyti š.m. lapkričio mėn. PD operatyviniame pasitarime: 

3.1. Kaip vykdomas š.m. liepos 12 d. VRM Kolegijos sprendimo 2.1. p. dėl pareiš-

kimų ir pranešimų apie nusikaltimus tyrimo patikrintuose šešiuose Respublikos policijos 

komisariatuose. 

3.2. Kaip šalinami trūkumai, nustatyti tarnybinio patikrinimo metu Kretingos r. PK 

dėl pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus tyrimo organizavimo. 

3.3. Kauno m. VPK veiklą šalinant trūkumus, nustatytus miesto teisėsaugos insti-

tucijų patikrinimo metu. (…)78 

 

1994-ųjų vasarą toliau buvo tobulinama vidaus reikalų sistemos struktūra, perskirs-

tomos kai kurios funkcijos, deleguojant jas policijai. 

Taip, 1994 m. liepos 26 d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.558 „Etatų 

klausimais“: 

                                                           

78 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
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komisijos pasienio struktūroms perduoti pirmininkas, valdymo reformų ir savivaldybių rei-

kalų ministras M.Stankevičius, kiti komisijos nariai, VRM vadovai. Paskirtas Pasienio po-

licijos departamento (PPD) vyriausiuoju komisaru Stanislovas Stančikas (1994.08.09 įsa-

kymas Nr.367 TE „paskirti Stanislovą Stančiką Pasienio policijos departamento prie Vi-

daus reikalų ministerijos vyriausiuoju policijos komisaru nuo 1994 m. liepos 29 d. Pagrin-

das: LR Vyriausybės 1994 m. liepos 29 d. nutarimas Nr.680“) pristatė šios tarnybos padali-

nių vadus ir pranešė apie sienos apsaugos būklę. 

PD KP vyriausiasis komisaras V.Račkauskas po pasitarimo taip komentavo kri-

minalinę situaciją Lietuvos pasienyje: 

„Iki šiol valstybės siena buvo daugumai nusikaltėlių kaip išsigelbėjimas. Įveikę šį 

barjerą jie buvo beveik nepasiekiami mums. Siena labiau kliudė nusikaltėlius persekiojan-

tiems kriminalistams, o ne patiems nusikaltėliams (…) Per pirmąjį 1994 m. pusmetį Lietu-

voje buvo pavogtas 2 061 automobilis (869 daugiau nei per analogišką 1993-ųjų laikotarpį), 

surasta maţiau nei pusė. Daugiausia dėl to, kad valstybės siena – kaip rėtis (…) Yra pro-

blemų ir dėl kontrabandos, nusikaltėlių bei dingusiųjų be ţinios paieškos, daţniausiai tai 

vykstantys į uţsienį piliečiai, gabenantys daug prekių, grynųjų pinigų. Didţiausia rizika – 

keliauti į Rusiją, Lenkiją, NVS šalis (…) Todėl viena iš mūsų veiklos krypčių – bendradar-

biavimas su kolegomis iš pasienio policijos. Iki šiol santykiai buvo nenormalūs, nuolat grė-

sė pavojus kilti ginkluotiems konfliktams tarp pasieniečių ir nusikaltimus tiriančių pareigū-

nų (būta atvejų, kai kariūnai, išvydę policininkus, griebdavosi ginklo, kaip antai konfliktas, 

įvykęs Kabelių KPP 1994 m. vasario mėn.– aut.), nes gana daţnai siūlo galo reikėjo ieškoti 

pačių pasieniečių stovykloje. Mes juk nuolat informuodavome pasieniečius apie pavogtus 

brangius automobilius, tačiau jie beveik nieko nėra sulaikę. Dabar baigiame sukurti centra-

lizuotą duomenų apie visus pavagiamus automobilius banką, juo operatyviai galės naudotis 

pasienio policija.“ 

Kaip V.Račkausko ţodţius iliustruojantį pavyzdį galima prisiminti vieną įţūliausių 

to meto nusikaltimų – firmos „Litraka LTD“ autosalono „Honda“ uţpuolimą Vilniuje. Buvo 

sunkiai suţalotas apsaugos darbuotojas, pavogti du nauji automobiliai „Honda Accord“ bei 

„Honda Prelude“, daug vertingos technikos ir daiktų. Vėliau buvo sulaikyta 8 asmenų gru-

pė, ţinoma policijai, vogusi automobilius ir beveik nekliudomai gabenusi juos į Baltarusiją. 

 

(…) Komendantinių tarnybų etatų pakeitimų sąrašus, nuostatus bei darbo ataskai-

tos formą (…); 

5. VRM PD Operatyvaus valdymo skyriaus; Kauno, Klaipėdos, Šiaulių m. VPK; 

Panevėţio m. PK; Alytaus bei Marijampolės m. ir raj. PK komendantinėms tarnyboms dirb-

ti pagal teritorinį principą ir aptarnauti visus vidaus reikalų sistemos padalinius, esančius 

šiose teritorijose (…).“80 

Taigi, nuo 1994 m. spalio 15 d. VRM Operatyvaus valdymo skyriuje ir Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio, Alytaus bei Marijampolės policijos komisariatuose pradėjo 

veikti komendantinės tarnybos. 

Etatinių komendantinių tarnybų uţdaviniai buvo labai platūs: pradedant pareigūnų 

stebėjimu viešose vietose ir baigiant jų darbo įvertinimu. Šioms tarnyboms Kaune, Klaipė-

doje ir Šiauliuose buvo skirta po 4 etatus, Panevėţyje, Alytuje ir Marijampolėje – po 3. 

Tarnybos dirbo zonos principu, turėjo teisę tikrinti paţeidţiančių įstatymus ar drausmę pa-

reigūnų dokumentus, uniformos dėvėjimo taisykles; reikšti pastabas dėk netinkamo parei-

gūnų elgesio, pareigų vykdymo; paimti iš drausmės paţeidėjo pasiaiškinimą, tarnybinį pa-

ţymėjimą; kontroliuoti, ar vidaus reikalų įstaigų automobiliai naudojami pagal paskirtį; 

reikalauti, kad įstaigų vadovai nušalintų nuo tarnybos pareigūnus, paţeidusius darbo draus-

mę. 

Komendanto tarnybos komisaru buvo paskirtas Stanislovas Eglinskas. 

 

1994 m. birţelio 28 d. LR Seimas priėmė Lietuvos Respublikos valstybės sienų ap-

saugos įstatymą. Jame buvo numatyta, kad valstybės sieną sausumoje ir teritoriniuose van-

denyse saugos pasienio policija, o oro erdvę kontroliuos krašto apsaugos daliniai. Taigi, 

buvo pasirinktas sienos apsaugos demilitarizavimo variantas, buvęs ir tarpukario Lietuvoje, 

praktikuojamas visose išsivysčiusiose šalyse. 

1994 m. liepos pabaigoje Vidaus reikalų ministerijoje įvyko pasitarimas, skirtas 

pasienio apsaugos tarnybos perėjimui į VRM sistemą aptarti. Jame dalyvavo Vyriausybės 
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Svarbi naujovė – visos nuosavybės rūšys sujungtos į vieną skirsnį „Nusikaltimai 

nuosavybei“. Dabar nebeturės reikšmės, kieno turtas pavogtas,– ţmogaus, valstybės ar vi-

suomeninės organizacijos, mat anksčiau ir bausmės dydis priklausė nuo pavogtos nuosavy-

bės rūšies. Supaprastintas ir kai kurių nusikaltimų traktavimas: vagystė yra vagystė, nesvar-

bu, kokiu būdu ji padaryta – slaptai ar atvirai. Jeigu anksčiau vagystę kvalifikuojančiu po-

ţymiu buvo laikomas įsibrovimas į butą ar kitą gyvenamąją patalpą, tai dabar tokiu poţy-

miu tapo įsibrovimas ir į kitas patalpas (garaţą, sandėliuką ir pan.). 

Dar svarstoma stambaus masto sąvoka. Prieš tai Aukščiausiojo teismo plenume 

buvo išaiškinta, jog toks mastas – 200 tūkst. talonų, arba 2 000 Lt. Buvo pasiūlytą mastą 

traktuoti kaip stambų, kai ţala sieks 25 tūkst. Lt. 

Įstatyme dėl BK papildymo buvo išdėstytos bausmės, jų skyrimo tvarka. Dingo to-

kia bausmė, kaip priverstinis įdarbinimas (realiai tokia bausmė praktikoje nebuvo vykdo-

ma). Liko mirties bausmė, laisvės atėmimas, pataisos darbai be laisvės atėmimo ir bauda. 

Uţ tam tikrus nusikaltimus numatyta daţniau taikyti dideles baudas – iki 20 tūkst. litų. 

Aukščiausia – mirties – bausmė anksčiau buvo taikoma pagal keliolika straipsnių, dabar 

liko tik 105-jame „Tyčinis nuţudymas sunkinančiomis aplinkybėmis“. Įstatymas leis teis-

mams nuteisti asmenį iki gyvos galvos. 

Dar viena nauja sąvoka – ribotas pakaltinamumas. Tokie asmenys bus priverstinai 

gydomi, jų atţvilgiu nebus taikoma mirties bausmė. 

Kai kurios bausmės sugrieţtintos, pavyzdţiui, uţ recidyvinius nusikaltimus arba 

naują nusikaltimą neatlikus anksčiau paskirtos bausmės ir pan. Pavyzdţiui, antrą kartą apsi-

vogusiųjų atţvilgiu negali būti taikoma švelnesnė bausmė nei laisvės atėmimas. Jei šiandien 

laisvės atėmimą teismai taiko maţdaug trečdalyje nuosprendţių (33,4 proc.), tai įsigaliojus 

naujam įstatymui šis rodiklis turėtų viršyti 40 proc., pagal jį Lietuva kone pirmaus pasauly-

je. Deja, kitokio pasirinkimo nėra: laiku neuţkirtus kelio nusikalstamumo augimui, dabar 

tenka griebtis pačių radikaliausių priemonių. 

Panaikintas 250 straipsnis „Autotransporto priemonių nuvarymas“, nors tai sukėlė 

nemaţai diskusijų tarp grupės narių. Nuo šiol automobilio paėmimas be šeimininko leidimo, 

nuvaţiavimas juo traktuojamas tiktai kaip vagystė. 

 

1994 m. liepos 17 d. saugumas ir policija surengė didelę operaciją, kurios metu 

buvo atlikta 40 kratų pas kai kuriuos verslininkus, politikus, KAM kontrţvalgybininkus. 

Rasta „tik“ 400 gramų trotilo, tačiau vėliau, gruodţio mėnesį ir 1995 metų pradţioje, buvo 

išaiškinta grupė ginklų kontrabandininkų, kuriai vadovavo nusikaltėlių nuţudytas (kaip bu-

vo įtariama, dėl skolų)  KAM kontrţvalgybininkas iš Panevėţio A.Krivickas, nuo 1992 me-

tų veţęs į Lietuvą iš Iţevsko ir Tulos kontrabandinius ginklus. Pastarąjį nusikalstami ryšiai 

siejo ir su kai kuriais ţinomais šalies verslininkais ir bankininkais, uţsiimančiais finansinė-

mis aferomis. Nusikaltėlių veiklos mastas siekė milijonus dolerių. 

 

1994 m. liepos 19 d. LR Seimas priėmė įstatymą dėl Lietuvos Respublikos bau-

dţiamojo, baudţiamojo proceso bei pataisos darbų kodeksų pakeitimo ir papildymo. 

Šis įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 1995 metų vasario 1 d., buvo ypatingai lauktas 

policijos ir prokuratūros pareigūnų,– ėjo penkti nepriklausomybės metai, o nusikaltėliai vis 

dar buvo baudţiami pagal nebeegzistuojančios Lietuvos TSR BK. Tardymo departamento 

prie VRM direktorius, BK rengimo grupės narys Justinas Vasiliauskas vertino tokią situa-

ciją tolerantiškai: 

„Baudţiamojo kodekso neįmanoma sukurti per keletą savaičių ar mėnesių. Senasis 

kodeksas jau taip sulopytas, kad plyšta nuo gausybės įklijų. BK rengimo grupė dirba dviem 

kryptimis: rengiamas visiškai naujas kodeksas, ir lygiagrečiai taisomas ir papildomas sena-

sis. Dabar svarbiausias uţdavinys – supaţindinti visus tardytojus, kvotėjus, prokurorus, 

teismų darbuotojus su naujų įstatymų taikymu praktikoje. Grupės narių vieninga nuomone, 

įstatymas dėl BK pakeitimo ir papildymo turėtų įsigalioti nuo kitų metų vasario. Kodėl? 

Todėl, pirmiausia, kad nuo tada pradės funkcionuoti nauja teismų sistema. 

Daug ankstesnių normų neteko galios. Pavyzdţiui, buvo panaikintas toks ryškus 

socializmo reliktas, kaip 2121 straipsnis „Piktybinis administracinės prieţiūros taisyklių 

paţeidimas“: ar galima riboti teises ţmogaus, jau atlikusio bausmę uţ nusikaltimą? Taip pat 

dingo 240 straipsnis „Valkatavimas ar elgetavimas arba kitoks parazitinis gyvenimas“ – 

kiekvieno ţmogaus teisė rinktis: dirbti ar nedirbti. Juolab priimtas naujas socialinės ir psi-

chologinės reabilitacijos įstatymas, steigiami socialinės rūpybos centrai, kurie ir rūpinsis 

girtuokliais ir valkatomis. 
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– Algimantą Kliunką – LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir 

korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiąjį prokurorą – grupės vadovas. 

– Benediktą Lazutką – LR Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento 

Kriminalinės policijos vyriausiojo komisaro pavaduotoją, Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo tarnybos vyresnįjį komisarą. 

– Valentiną Junoką – LR Valstybės saugumo departamento skyriaus viršininką. 

3. Grupės nariai tiesiogiai atsiskaito Lietuvos Respublikos generaliniam prokuro-

rui, dalyvaujant LR vidaus reikalų ministrui, LR Valstybės saugumo departamento direkto-

riui. 

4. Atitinkamas tarpţinybines koordinacines darbo grupes kovai su organizuotu nu-

sikalstamumu ir korupcija sudaryti miestuose ir rajonuose iki 1994 m. rugpjūčio 25 d. 

5. Darbo grupei paruošti ir pateikti tvirtinimui ţinybų vadovams grupės veiklos 

nuostatus iki 1994 m. rugpjūčio 20 d. 

 

LR Generalinis prokuroras A.Paulauskas 

LR Vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas 

LR Valstybės saugumo departamento direktorius J.Jurgelis.“82 

 

Savaime suprantama, buvo stiprinamas ne tik bendradarbiavimas tarp įvairių teisė-

saugos institucijų, bet ir ţemesniu lygiu, gerinant vienos institucijos ţinybų sąveiką. Tam, 

pavyzdţiui, buvo skirtas 1994 m. spalio 10 d. vidaus reikalų ministro įsakymas Nr.724 „Dėl 

tardymo, kriminalinės policijos ir kitų kvotos bei kriminalistinių ekspertizių padalinių są-

veikos instrukcijos“: 

„PAGRINDAS: VRM Kolegijos 1994.05.17 sprendimas Nr.4 KM 

Siekiant tobulinti tardymo, kriminalinės policijos ir kitų kvotos bei kriminalistinių 

ekspertizių padalinių sąveiką, įsakau: 

                                                           

82 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
 

 

Dar viena naujovė – 261 straipsnis „Melagingas pranešimas apie visuomenei grę-

siantį ar ištikusį pavojų“. 

Geriausias BK ekspertas – praktika. Nauji straipsniai ar naujos senųjų redakcijos 

turi įsikomponuoti į esamą BK, todėl, matyt, neišvengiamai reikės taisyti ir koreguoti ir 

juos, kol bus priimtas visiškai naujas BK (tai įvyko tik 2003 metais,– aut.). 

Savo ruoţtu, komentuodamas kodeksų pakeitimus, PD generalinio komisaro pava-

duotojas Visvaldas Račkauskas sakė: 

„Ţinome, kad Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos rezultatai nepatenki-

nami. Todėl netrukus bus atlikta šios tarnybos pareigūnų atestacija: atėjo laikas išsiaiškinti, 

ką kovoje su organizuotu nusikalstamumu nuveikė kiekvienas darbuotojas (…) 

Kas iš to, kad kalbame apie korupcija? Lietuvoje korupcijos sąvoka išvis neapib-

rėţta. Naujieji Lietuvos BK pakeitimai, įsigalioję nuo rugsėjo 1 d., numato uţ kyšininkavi-

mą švelnesnes bausmes nei anksčiau. Nors siūlėme kitaip, įstatymų leidėjai susiaurino pa-

reigūno sąvoką, dabar įstatyme kalbama tik apie pareigūną, dirbantį valstybinėje įstaigoje. 

Taip iš naujojo BK iškrito straipsniai, susiję su privačiu verslu ir verslininkais. Manau, tokie 

BK pakeitimai nepadės kovoti su korupcija“.81 

Grįţtant prie tuomet svarbiausių kovos su organizuotu nusikalstamumu klausimų, 

būtina paminėti tokį svarbų dokumentą, kaip bendras trijų ţinybų vadovų 1994.08.10 įsa-

kymas Nr.397-k/580/36 „Dėl tarpţinybinės koordinacinės darbo grupės kovai su organizuo-

tu nusikalstamumu ir korupcija sudarymo“: 

Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 18 d. nutarimo Nr.I-557 „Dėl 

kovos su nusikalstamumu ir teisės paţeidimais stiprinimo“ 3 p., įsakome: 

1. Sudaryti tarpţinybinę koordinacinę darbo grupę kovai su korupcija ir organizuo-

tu nusikalstamumu, kuris susijęs su aukščiausiomis valstybinės valdţios, valdymo ir teisės 

institucijomis, ilgalaikių operacijų prieš organizuotą nusikalstamumą vykdymui. 

2. Į grupės sudėtį paskirti šiuos pareigūnus: 

                                                           

81 „Sargyba“ Nr.39, 1994 m., „Kitos policijos neturime“. 
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81 „Sargyba“ Nr.39, 1994 m., „Kitos policijos neturime“. 
 



206

 

mos struktūros perėmė savo kontrolėn prekybą nafta ir jos produktais, pasidalino įtakos 

sferomis, vykdo neteisėtas komercines operacijas, slepia mokesčius, organizuoja kitus su 

tuo susijusius nusikaltimus (prekyba ginklais, radioaktyviomis medţiagomis, nuţudymus ir 

kt.). 

Siekiant efektyviai kontroliuoti šiuos nusikalstamus procesus, atskleisti ir savalai-

kiai uţkardinti daromus nusikaltimus naftos prekybos, perdirbimo ir realizavimo sferose, 

įsakau: 

Sudaryti nuolat veikiančią operatyvinę grupę (…).“85 

Grupės vadovu buvo paskirtas VRM PD ONKPTV komisaras inspektorius 

V.Lukošaitis. Grupė buvo įpareigota iki 1994 m. rugsėjo 30 d. parengti savo veiklos regla-

mentą ir konkrečių priemonių planą. 

 

Iš svarbių policijos gyvenimo 1994 metais momentų paminėtinas, be abejo, tas 

faktas, kad būtent tada pagaliau buvo pakeisti Lietuvos policijos ir vidaus tarnybos tarnybi-

niai paţymėjimai (iki tol buvo naudojamos raudonos spalvos „knygelės“ su Lietuvos Res-

publikos herbu vietoj sovietinės atributikos). 1994 m. rugsėjo 6 d. ministras generolas 

R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.631 „Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų tarnybinių 

paţymėjimų keitimo, automatizuoto išrašymo ir apskaitos tvarkos“: 

„Siekiant aprūpinti vidaus reikalų sistemos pareigūnus naujais tarnybiniais paţy-

mėjimais, reikiamai sutvarkyti jų automatizuotą išrašymą ir apskaitą, įsakau: 

1. Patvirtinti naujus policijos ir vidaus tarnybos pareigūnų tarnybinių paţymėjimų 

pavyzdţius (…). 

2. Vadovautis instrukcija „Dėl automatizuoto vidaus reikalų sistemos pareigūnų 

tarnybinių paţymėjimų išrašymo, išdavimo ir apskaitos tvarkos (…). 

3. LR VRM Kadrų valdybai informuoti per masinės informacijos priemones apie 

naujo pavyzdţio tarnybinių paţymėjimų galiojimo pradţią ir apie senų paţymėjimų galio-

jimo terminą, o Susisiekimo ministerijai pateikti tarnybinių paţymėjimų pavyzdţius. 

                                                           

 85 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 10 t. 
 

 

1. Patvirtinti tardymo, kriminalinės policijos ir kitų kvotos bei kriminalistinių eks-

pertizių padalinių sąveikos instrukciją (…). 

2. Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento kriminalinės policijos, viešo-

sios policijos, savivaldybių policijos, kelių policijos, Tardymo departamento, Kriminalisti-

nių ekspertizių departamento, miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams supaţindinti 

darbuotojus su šia instrukcija, iki šių metų lapkričio mėn. 1 d. priimti įskaitą ir organizuoti 

jos vykdymą.“83 

Prie ne maţiau svarbių ţingsnių gerinant nusikaltimų tyrimą galima priskirti ir 

1994 m. spalio 11 d. įsakymą Nr.725 „Dėl „Automatizuotos daktiloskopinės identifikacijos 

sistemos darbo organizavimo“ instrukcijos patvirtinimo“: 
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kau: 
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dovus uţtikrinti teisingą instrukcijos taikymą. 

3. Instrukcijos vykdymo kontrolę pavesti LR VRM Policijos ir Kriminalistinių 

ekspertizių departamentams.“84 

Savaime suprantama, jog 1990 m. pasikeitus valstybės politinei santvarkai, toliau 

keitėsi jos ekonominė, socialinė bei kitokios sferos. Savo ruoţtu, keičiantis ekonominiams 

santykiams, į tai akimirksniu reagavo nusikalstamas pasaulis, stengdamasis įtraukti į savo 

interesų sferą vis daugiau pelningų ūkio objektų. Atitinkama buvo ir valstybės, jos teisėsau-

gos institucijų reakcija. Pavyzdţiui, 1994 m. rugsėjo 16 d. vidaus reikalų ministras pasirašė 

įsakymą Nr.667 „Dėl operatyvinės grupės sudarymo“: 

„VRM Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdyba yra 

surinkusi pakankamai informacijos apie tai, kad pastaruoju metu organizuotos nusikalsta-
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kartu su VRM Informatikos ir ryšių departamentu sutvarkyti laikinąją autotransporto įskai-

tą. Taip pat buvo nurodyta parengti daugelį svarbių šią policijos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų. Miestų ir rajonų policijos komisariatams buvo nurodyta atsiţvelgiant į auto-

transporto priemonių vagysčių tyrimo situaciją paskirti bent po vieną kriminalinės policijos 

pareigūną, kuris specializuotųsi šioje srityje, perţiūrėti uniformuotos policijos pajėgų išdės-

tymą organizuojant autotransporto priemonių, kertančių valstybės sieną, patikrinimą. 

Kolegijoje buvo pateiktos statistikos duomenys apie automobilių vagystes. 1990 

m. jų buvo pavogta 1 587, 1991 m. – 1 877, 1992 m. – 2 137, 1993 m. – 3 034, o per 1994-

ųjų devynis mėnesius – jau 3 882. Pagal šią statistiką išsiskyrė trys didţiausi šalies miestai. 

Per 1994-ųjų devynis mėnesius išaiškinta tik 19,1 proc. šių nusikaltimų. 

Kolegijos posėdyje buvo kritikuota tendencija daugiausia policijos jėgų skirti iš 

uţsieniečių (arba uţsienyje) pavogtų automobilių paieškai ir grąţinimui, nustumiant nuken-

tėjusių Lietuvos piliečių interesus į antrąją vietą. Ministras R.Vaitekūnas pabrėţė, jog šiuo 

klausimu pasyvi yra kovos su organizuotu nusikalstamumu tarnybų pozicija, nors prekyba 

vogtais automobiliais jau seniai tapo viena pelningiausių organizuoto nusikalstamumo šakų. 

Nemaţai kritikos buvo išsakyta Kelių policijos egzaminų ir transporto apskaitos skyrių at-

ţvilgiu, taip pat konstatuota, jog būtina gerinti sienų apsaugą, steigti nuolatinius policijos 

postus Klaipėdos-Mukrano trasos keltuose, gerinti kompiuterinę duomenų bazę ir t.t. Taip 

pat numatyta PD struktūroje įkurti specialų padalinį (arba grupę) kovai su autotransporto 

vagystėmis. Be to, paţymėta, jog įtakos šių nusikaltimų skaičiaus augimui turi ir netvarka 

prekybos automobiliais sferoje, įgaliojimų suteikimas net keliems asmenims. Siekiant nu-

slopinti tokių nusikaltimų bangą nutarta koordinuoti policijos, Muitinės departamento, Eko-

nomikos, Susisiekimo ministerijų, kitų suinteresuotų ţinybų veiklą. 

 

Savo kronikoje ne kartą minėjome, jog vienu pavojingiausių valstybingumui reiš-

kinių buvo pagrįstai laikomas nusikalstamumas ekonomikos srityje. Stiprinant kovą su eko-

nominiais nusikaltimais buvo imtasi naujų, kaip manyta, kardinalių priemonių. 

1994 m. rugsėjo 2 d. premjeras A.Šleţevičius pasirašė prezidento dekretą „Dėl 

tarpţinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais įsteigimo“. Jos pirmininku 

buvo paskirtas vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas. Šiuo dekretu buvo paleista Seimo 

 

4. LR VRM Kadrų valdybai kartu su Informatikos ir ryšiu departamentu parengti 

detalų tarnybinių paţymėjimų keitimo darbų planą. (…)“86 

Taip pat 1994.09.20 ministro įsakymu Nr.664 „Dėl tarnybinių paţymėjimų keitimo 

ir komisijos sudarymo“ buvo sudaryta tarnybinių paţymėjimų naikinimo komisija, kuriai 

pavesta organizuoti seno pavyzdţio paţymėjimų keitimą į naujus, tvarkyti paţymėjimų 

duomenų banką ir t.t. Naujo pavyzdţio policijos tarnybinius paţymėjimus pradėta išduo-

ti1994 m. spalį. 

 

Aukščiau jau minėjome, kad viena labiausiai plintančių nusikaltimų rūšių 1994 

metais buvo autotransporto vagystės. Specialiai šiam klausimui („Autotransporto vagysčių 

tyrimo būklė šalyje ir priemonės bei uţdaviniai šiam darbui gerinti“) buvo skirtas spalio 

mėn. VRM kolegijos posėdis (Nr.7 KM, 1994.10.11). 

Kolegija paţymėjo, kad pastaraisiais metais automobilių vagysčių skaičius šalyje 

sparčiai augo ir Lietuva tapo vogtų automobilių tranzito šalimi. Dėl tarnybų nepakankamo 

dėmesio šiai svarbiai darbo sferai, atsakingų pareigūnų kompetencijos stokos VRM 1994 m. 

geguţės 16 d. įsakymas Nr.391 „Dėl policijos veiklos tobulinimo uţkardant bei tiriant auto-

transporto priemonių vagystes“ bei birţelio 6 d. įsakymas Nr.441 „Dėl priemonių uţsienyje 

vogtų automobilių apsaugai uţtikrinti“ iš dalies nevykdomi. 

Kolegija nurodė Kriminalinės paieškos (A.Kolosovskis), Kelių policijos (R.Oleka) 

valdybų, ONTT (B.Lazutka), Pasienio policijos departamento (S.Stančikas) vadovams dėl 

nepakankamo darbo organizavimo šioje srityje ir numatė nemaţai priemonių šiai veiklai 

gerinti, tiek praktinių, tiek organizacinių, tarp jų sutarčių su kaimyninėmis valstybėmis pa-

grindu parengti per 1995 m. 1-ąjį pusmetį susitarimus su atitinkamomis tų šalių tarnybomis 

dėl nuolatinio keitimosi informacija apie pavogtas ir ieškomas autotransporto priemones. 

Kelių policijos valdybai nurodyta parengti ir patvirtinti VRM įsakymu Transporto priemo-

nių valstybinio registravimo taisyklių pakeitimus, kartu su VRM teisėtumo kontrolės ir vi-

daus tyrimų inspekcija išanalizuoti kelių policijos Egzaminų ir transporto apskaitos sektorių 

veiklą, siekiant išaiškinti autotransporto registracijos faktus pagal suklastotus dokumentus, 
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pasekmė. Todėl daugeliu atvejų kova su ekonominiais nusikaltimais automatiškai reiškia ir 

kovą su organizuotu nusikalstamumu. 

Duodamas interviu tam pačiam dienraščiui88, R.Vaitekūnas sakė: 

„Gyvenimas parodys, kiek veiksminga šita komisija. Mano nuomone, prezidentas 

pasirinko teisingą kelią (…) Todėl, kad į šitą komisiją įtraukti atsakingi pareigūnai, turintys 

visus įgaliojimus, atsakingi uţ savo darbo kryptį. Iki šiol trūko realios veiksmų koordinaci-

jos (…) Stengsimės turėti įtakos įstatymų leidybai, (…) ţadame imtis konkrečių priemonių, 

koordinuodami savo veiksmus“. 

 

1994 m. rugsėjo 9 d. VRM įvyko pirmasis naujos tarpţinybinės komisijos kovai su 

ekonominiais nusikaltimais posėdis. Vykdydama savo funkcijas komisija tikėjosi ir visuo-

menės pagalbos. Todėl buvo nuspręsta nuo rugsėjo 12 d. įjungti visą parą veikiantį pasitikė-

jimo telefoną, kuriuo gyventojai galėtų pranešti apie kontrabandos, korupcijos, neteisėto 

privatizavimo faktus. 

Po dviejų mėnesių, 1994 m. lapkričio 9 d. R.Vaitekūnas išsiuntė nurodymą Nr.13 

miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams „Dėl veiklos koordinavimo kovoje su eko-

nominiais nusikaltimais“. 

Nurodymo preambulėje paminėti svarbūs valstybės valdţios sprendimai šioje srity-

je (Prezidento 09.02 dekretu įsteigta Tarpţinybinę komisija kovai su ekonominiais nusikal-

timais, Vyriausybės 10.06 nutarimas Nr.947 „Dėl priemonių alkoholinių gėrimų, tabako 

gaminių ir naftos produktų gamybos, importo, tranzito ir prekybos kontrolei stiprinti, mo-

kesčių rinkimui gerinti“, sąveikos tarp įvairių teisėsaugos institucijų aktualumas ir t.t.). Pa-

minėta, kad 1994 m. spalio 28 d. įvykusiame bendrame Vyriausybės atstovų regionuose ir 

Tarpţinybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais pasitarime nutarta, kad mies-

tų ir rajonų lygyje koordinuoti valstybinių institucijų veiklą kovoje su ekonominiais nusikal-

timais tikslingiausia pavesti miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams. Todėl, rem-

damasis aukščiau išvardytais faktais, ministras siūlė: 

                                                           

 88 „Respublika” 1994.09.07,  Nr.185. 

 

pirmininko pavaduotojo E.Bičkausko vadovaujama koordinacinė darbo grupė kovai su or-

ganizuotu nusikalstamumu ir korupcija, o vietoj jos įsteigta Tarpţinybinė komisija kovai su 

ekonominiais nusikaltimais. 

Praktiškai tai reiškė naują kovos su nusikalstamumu etapą. Suprantama, 

E.Bičkausko darbo grupė suvaidino didelį vaidmenį formuojant šalies teisėsaugos instituci-

jų struktūrą bei strategiją, numatant veiklos kryptis, rengiant šią veiklą reglamentuojančius 

dokumentus ir t.t. Tuo pat metu darbo grupė neturėjo rimtų svertų konkrečių institucijų dar-

bui paveikti, suaktyvinti, sukonkretinti. Naujos komisijos įsteigimo esmė, anot R.Vaitekūno 

– maksimaliai koordinuoti visų valstybės institucijų, o ne tik teisėsaugos, veiksmus kovoje 

su ekonominiais nusikaltimais, padėti didinti valstybės biudţeto pajamas. Komisija taip pat 

turėjo teikti pasiūlymus kuriant arba koreguojant esamą teisinę bazę, atskirus teisės aktus. 

Be to, komisija ne tik turėjo numatyti bendrus kovos su ekonominiais nusikaltimais veiks-

mus, bet ir paskirti kiekvienai institucijai konkrečias, aiškiai apibrėţtas uţduotis, terminus, 

numatyti atsakomybę. 

Komentuodama tokį valdţios sprendimą, „Respublika“ kandţiai rašė: 

„Naujosios komisijos vadovai suvokiama forma paaiškino ţurnalistams, kad bus 

kovojama su naftos bei spirito kontrabanda bei piktybiniais mokesčių vengėjais. Kovojama 

bus kaip visad pirmiausia posėdţiais. Matyt, yra nustatyta, kad kontrabandininkai labai bijo 

posėdţių (…) Naujoji komisija nesirengia kovoti su korupcija. Kiekvienam (…) aišku, kad 

organizuotas nusikalstamumas remiasi pirmiausia korupcija (…) Tad visai nesunku padaryti 

išvadą, jog naujieji kovotojai visai nesutrikdys rimtų alternatyviosios ekonomikos šulų“.87  

Kai ką stebino, kodėl iš komisijos pavadinimo dingo ţodţiai „organizuotas nusi-

kalstamumas“. Ministro R.Vaitekūno nuomone, tuomet jau nebebuvo ryškios takoskyros 

tarp kriminalinių ir ekonominių nusikaltimų, nes nusikaltėlių pasaulio prievartos mecha-

nizmas, nuţudymai, sprogdinimai ir t.t. daţniausiai yra ekonominių, finansinių nusikaltimų 

                                                           

87 „Respublika” 1994.09.14 Nr.191, redakcijos skiltis „Komisijos reikalų palaido-
jimui“. 
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87 „Respublika” 1994.09.14 Nr.191, redakcijos skiltis „Komisijos reikalų palaido-
jimui“. 
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brandus ir darnus. Nepavyko tai, kad reorganizuota policija nuėjo ne visai tuo keliu, apie ką 

buvo iš pradţių mąstyta“.89 

Jau kitą dieną (Nr.185) „Respublika“ išspausdino V.Gaivenio interviu su vidaus 

reikalų ministru R.Vaitekūnu, kuriame ministras, paklaustas apie P.Liubertą, pasakė: 

„Šią iniciatyvą parodė premjeras. Tam buvo pritarta ir Prezidentūroje, formuojant 

šalies prezidento dekretu sukurtą Tarpţinybinę komisiją kovai su ekonominiais nusikalti-

mais. Tačiau aš negaliu tvirtinti, kad tas sprendimas buvo priimtas vienos pusės. Generalinis 

komisaras taip pat turėjo savų planų ateičiai“. 

Ne kartą minėtoje paties P.Liuberto ir Č.Mančinsko parašytoje monografijoje apie 

tai rašoma: 

„Ministras pirmininkas A.Šleţevičius vienvaldiškai savo potvarkiu Nr.508 p. 1994 

m. rugsėjo 5 d. atleido P.Liubertą iš generalinio komisaro posto ne tik nepateikęs šio klau-

simo svarstyti Seimui ir neturėdamas jo pritarimo, bet tai padarė ir be vidaus reikalų minist-

ro ţinios, nesant jo teikimo ir nesvarsčius Vyriausybės posėdyje (...) To meto spaudos ţi-

niomis, šitokio LDDP valdţios ţygio iniciatoriumi buvo šalies prezidentas A.Brazauskas, 

(…) kritikavęs teisėsaugos vadovus ir grasinęs juos atleisti iš pareigų uţ alkoholio kontra-

bandos klestėjimą Lietuvoje. Bet tai pirmiausia buvo muitinės ir pasienio policijos darbo 

sritis, kurioms tuo metu vadovavo LDDP ţmonės (V.Gerţonas ir kiti). 

Opozicinės Konservatorių partijos atstovai Seime formaliai protestavo prieš šiurkš-

tų Policijos įstatymo paţeidimą, ragino Seimą kreiptis į Konstitucinį teismą su reikalavimu 

panaikinti neteisėtą P.Liuberto atleidimą, bet praktiškai jokių ţygių šiuo reikalu nesiėmė. 

To prieţastis gana paprasta – turėti savo rankose visiškai paklusnų policijos generalinį ko-

misarą konservatoriams rūpėjo ne maţiau negu tuo metu šalį valdţiusiai LDDP (…)“90 

 

                                                           

 89 „Respublika” 1994.09.06, Nr.184, „Generalinis komisaras P.Liubertas palieka 
tarnybą“. 

90 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 115-116 p. 
 

 

1. Miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams imtis iniciatyvos koordinuojant 

mieste (rajone) valstybinių institucijų veiklą kovoje su ekonominiais nusikaltimais, kitais 

procesais, darančiais didelę ţalą šalies ekonomikai. 

Tuo tikslu: 

– organizuoti suinteresuotų institucijų vadovų susitikimą ir numatyti reikiamas są-

veikos formas bei metodus, kiekvienos institucijos veiklos prioritetines kryptis; 

– sudaryti tikslinį veiksmų planą vykdant Vyriausybės nutarimus ir uţtikrinti jo 

įgyvendinimą; 

– vesti atliekamo darbo apskaitą ir vertinti, kokią įtaką tai daro kriminogeninei si-

tuacijai; 

– palaikyti glaudţius ryšius su Vyriausybės atstovu regione. 

2. Kas mėnesį, sutikrinimo VRM Informatikos ir ryšių departamente metu, pateikti 

VRM Štabui (tarpţinybinės komisijos sekretoriui) informaciją apie atliktą darbą bei rezulta-

tus, vykdant šį nurodymą. 

 

Toliau kalbėdami apie svarbius 1994-ųjų įvykius privalome atskirai panagrinėti to-

kį, daugeliui tuomet netikėtą, valdţios sprendimą, kokiu tapo Policijos departamento gene-

ralinio komisaro Petro Liuberto atstatydinimas (iš tikrųjų, anot paties P.Liuberto, tokį 

sprendimą lėmė byla, iškelta 1993 m. buvusiam Lietuvos banko valdybos pirmininkui 

R.Visokavičiui dėl „miglotos“ 20 milijonų litų paskolos komerciniam „Litimpex“ bankui,- 

tada bylos „numarinimu“ ypač aktyviai rūpinosi pats premjeras A.Šleţevičius). 

Anot ţiniasklaidos, formaliai „arklių keitimas perkėloje“ prasidėjo rugsėjo 2 d., kai 

Seime įvyko spaudos konferencija, kurioje Prezidentas A.Brazauskas pareiškė, jog neatlikę 

savo pareigų teisėsaugos pareigūnai bus nedelsiant atleisti iš darbo. Pirmas „ant kilimo“ 

buvo pakviestas P.Liubertas. Po 15 minučių pokalbio su A.Šleţevičiumi jam buvo pasiūlyta 

palikti postą. Po 24 metų darbo vidaus reikalų sistemoje P.Liubertas „išėjo“ į pensiją. Cituo-

jamas ir pats P.Liubertas: 

„Tokio sprendimo aš tikrai nesitikėjau, nes dirbau kiek galėjau. Sakyčiau, man pa-

vyko, jog esant policijos generaliniu komisaru, nesuskilo pati sistema, kolektyvas išliko 
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Sirgo Petras Liubertas, esantis Lietuvos VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. 

rugsėjo 25 d. iki 1994 m. spalio 18 d. 

Dalinai pakeisti LR VRM 1994.09.19 įsakymo Nr.453 TE punktą: Petrą Liubertą 

laikyti atleistu iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje po ligos nuo 1994 m. lapkričio 7 d. Iš-

tarnautas laikas 1994 m. lapkričio 7 d. sudaro 24 metus 01 mėnesį 08 dienas.“ 91 

„1994.10.24 Nr.753 

Dėl Petro Liuberto apdovanojimo 

Įsakau: 

Uţ nuopelnus Lietuvos nepriklausomybės atkuriamuoju laikotarpiu apdovanoti 

pirmąjį Lietuvos Policijos generalinį komisarą Petrą Liubertą vartinga dovana – senovės 

lietuviu kovos skydu, įteikiant jam padėkos raštą. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“.92 

 

Petras Liubertas, 1991-1994 metais Policijos departamento generalinis komisa-

ras: 

„To skydo įteikimas turėjo simbolinę prasmę. Savotiškai protestuodami prieš ne-

garbingą elgesį su M.Misiukoniu ir norėdami parodyti jam visos sistemos pagarbą, 1991 m. 

rugsėjo 6 d. VRM kolegijos sprendimu įsteigėme aukščiausiąjį ţinybinį apdovanojimą – 

„Vardinį garbės ginklą – kalaviją“. Savaime suprantama, iš pat pradţių visiems buvo aiš-

ku, kad pirmuoju kavalieriumi taps M.Misiukonis. Tačiau aplinkybės susiklostė taip, kad 

1994 m. pats tapau pretendentu į aukščiausiąjį ţinybinį apdovanojimą. Man tai nebuvo pri-

imtina: atseit, pats inicijavo apdovanojimo įsteigimą, pats jį ir gavo. Todėl, kaip tam tikra 

alternatyva, atsirado skydas“... 

 

                                                           

91 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
 

92 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 11 t. 
 

 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Policijos vadovybės pasikeitimai, konkrečiai, P.Liuberto ir A.Debeikio atleidimas 

buvo nulemtas aukščiau. Aš pats ne iš karto po to sutikau tapti generaliniu komisaru, ilgai 

atsikalbinėjau, siūliau kitas kandidatūras, pavyzdţiui, V.Račkausko. Bet neslėpsiu, buvau 

girdėjęs nuomonių, esą nemaţai vadovaujančių pareigų uţima buvusios KSNG atstovų ir 

„reikėtų pamaţinti jų skaičių“, nors, tikrai neţinau, kuo buvo padiktuotas toks poţiūris,– 

nebent tuo, kad tuomet daugiausia priekaištų buvo išsakoma būtent ekonominei policijai. 

Dar daugiau, šios tarnybos veikla buvo vienaip ar kitaip susijusi su dalies stambių versli-

ninkų, kartu formavusių valstybės politiką, interesais, dėl to daţnai kildavo nesusipratimų, 

pretenzijų, atseit, kaţkas per daug suvarţoma, antra vertus, pareigūnai esą piktnaudţiauja 

siekdami savo asmeninių interesų ir pan. Kartais tam būdavo realaus pagrindo…“ 

 

Kad ir kokie įdomūs ir svarbūs būtų atitinkamo laikmečio liudytojų prisiminimai, 

jie, suprantama, neprilygs tikslumu oficialiems dokumentams. Todėl pateikiame kelis au-

tentiškus VRM įsakymus, susijusius su P.Liuberto atleidimu: 

„1994.09.15 Nr.440 TE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1994 m. rugsėjo 5 d. potvarkiu Nr.508 p, at-

leisti Petrą Liubertą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus – Po-

licijos departamento generalinio komisaro pareigų, perdavus tarnybinius reikalus, palie-

kant LR VRM Kadrų tarnybos ţinioje,– nuo 1994 m. rugsėjo 5 d.“. 

„1994.09.19 Nr.453 TE 

Atleisti pagal Statuto 43 str. 1 p. (pačiam prašant) Petrą Liubertą, esantį VRM 

Kadrų tarnybos ţinioje, paliekant teisę dėvėti tarnybinę uniformą,– nuo 1994 m. spalio 6 d. 

Ištarnautas laikas 1994 m. spalio 6 d. sudaro 24 metus 00 mėnesių 05 dienas.“ 

„1994.09.27 Nr.461 TE 

Laikyti sergančiu Petrą Liubertą, esantį Lietuvos VRM Kadrų tarnybos ţinioje, 

nuo 1994 m. rugsėjo 10 d. iki 1994 m. rugsėjo 24 d.“ 

„1994.10.24 Nr.518 TE 
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Sirgo Petras Liubertas, esantis Lietuvos VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1994 m. 

rugsėjo 25 d. iki 1994 m. spalio 18 d. 

Dalinai pakeisti LR VRM 1994.09.19 įsakymo Nr.453 TE punktą: Petrą Liubertą 
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tarnautas laikas 1994 m. lapkričio 7 d. sudaro 24 metus 01 mėnesį 08 dienas.“ 91 

„1994.10.24 Nr.753 
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lietuviu kovos skydu, įteikiant jam padėkos raštą. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“.92 

 

Petras Liubertas, 1991-1994 metais Policijos departamento generalinis komisa-
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1994 m. pats tapau pretendentu į aukščiausiąjį ţinybinį apdovanojimą. Man tai nebuvo pri-

imtina: atseit, pats inicijavo apdovanojimo įsteigimą, pats jį ir gavo. Todėl, kaip tam tikra 

alternatyva, atsirado skydas“... 

 

                                                           

91 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
 

92 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 11 t. 
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licijos departamento generalinio komisaro pareigų, perdavus tarnybinius reikalus, palie-
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216

 

pavaldinių arba, greičiau, bendraţygių, bet ir politikų, uţsienio kolegų, visuomenės, meno, 

kultūros veikėjų pagarba – visa tai buvo. Tačiau, tikriausiai, neapsiriksime pasakę, kad 

svarbiausia yra kitkas: P.Liubertas ne veltui buvo pramintas „Petru Pirmuoju“ – jis ne tik 

tapo pirmu atkurtos Lietuvos policijos vadu, jis gerokai anksčiau, dar sovietinės „perestroi-

kos“ metais darė viską, kad tai apskritai įvyktų, lemtingais 1991-siais kartu su 

M.Misiukoniu „iššaukė į save ugnį“, išsaugojo nepriklausomai Lietuvai vieningą policijos 

sistemą... 

Išeidamas iš darbo P.Liubertas viešai, per laikraštį „Sargyba“ kreipėsi į visus savo 

kolegas: 

„Palikdamas Policijos departamento generalinio komisaro postą skausmo ir nusi-

vylimo nejaučiu, nes ţinau, kokį egzaminą išlaikė Lietuvos policininkai. Šis egzaminas tę-

siasi. Policijos darbe retos atokvėpio valandos. Tai nuolatinė kova su negatyviais reiški-

niais, nusikaltimais, kuriuos neretai sukelia ekonomikos nuosmukis, politinio gyvenimo 

įtampa, dvasinių vertybių ignoravimas, nihilistinis poţiūris į teisinę drausmę, auklėjimo, 

švietimo spragos… 

Be abejo, viena policija šių uţdavinių nepajėgia įveikti. Valstybė, kiekvienas vi-

suomenės narys turėtų geranoriškai suprasti akivaizdţią tiesą, jog blogis, kaip ir gėris, visa-

da šalia mūsų. 

Aukščiausią misiją – apginti dorą ţmogų – depolitizuoti policijos darbuotojai turė-

tų vykdyti dabar, nelaukdami kol bus priimtos naujos programos ar įstatymai. 

Deja, „visuomenės ligomis“ kartais suserga ir mūsų pareigūnai. Palinkėčiau būti 

atsparesniems ir toliau efektyviai kovoti su blogiu. 

Prisimindamas geriausius savo gyvenimo metus, sieju juos su teisėtvarka, atsida-

vusiais savo reikalui policijos darbuotojais ir Lietuvos ţmonėmis, kurie rimtimi ir susitel-

kimu padėjo ir padeda atkurti bei įtvirtinti Lietuvos nepriklausomybę. 

Nuoširdţiai dėkoju visiems pareigūnams, kurie sunkiausiomis dienomis buvo šalia, 

su kuriais kartu sukome galvas ir darėme viską, kad būtų atkurta darni ir veiksminga polici-

ja. Tai ir yra svarbiausia. Tad linkiu visiems policijos darbuotojams ir Respublikos gyvento-

jams jokiose situacijose nepamiršti, jog gyvename po tuo pačiu Lietuvos dangumi, savo 

 

Interviu savaitraščiui „Sargyba“ kalbėdamas apie generalinio komisaro P.Liuberto 

ir ENTV vyresniojo komisaro A.Debeikio „pakeitimą“ (pastarasis, kaip minėjome, perėjo 

dirbti į kitą tarnybą), R.Vaitekūnas sakė, kad šie pakeitimai nebuvo netikėti, jie brendo ir 

formavosi seniai, taip pat ir pačių šių pareigūnų galvose, esą jie patys nematė tame jokios 

tragedijos. Suprantama, sakė ministras, tai nebuvo pakeitimai dėl pakeitimų: reikėjo naujų 

idėjų, aktyvumo, pastangų sutelkimo, o ekonominės policijos padaliniams vietose dar ir 

platesnio ţvilgsnio, geresnio metodinio vadovavimo. Esą juk negali vienas ministras prisi-

imti atsakomybę uţ pastaraisiais metais ekonominėje policijoje susiklosčiusią padėtį, kai tik 

fiksuojami padariniai, o su prieţastimis nekovojama. Tokiais atvejais reikia ryškinti asme-

ninę atsakomybę, nesidangstant kolektyvine: 

„Kartoju, kadrų revoliucijos mūsų sistemoje nebus. Bet siekiame ir sieksime išguiti 

abejingumą, akcentuosime asmeninę atsakomybę. Kiekvienas vadovas turi ne tik atsišaudyti 

iš savo apkaso, bet ir formuoti taktiką bei strategiją…“ 

Petras Liubertas, 1991-1994 metais Policijos departamento generalinis komisa-

ras: 

„Jokių savų planų ateičiai tuomet neturėjau, mane tiesiog išmetė, nepasiūlę nieko. 

O juk man tada tebuvo 42-ji, jokio kito darbo, išskyrus policininko, neturėjau. Be to, nuo 

1995 m. ţymiai pagerėjo VRM pensinis aprūpinimas, bet aš buvau atleistas 1994-ųjų lap-

kritį ir niekas neleido „traukti ilgiau“, nors daugelis kitų pareigūnų tokiais atvejais buvo 

„laikomi sergančiais“, kad surinktų reikiamą staţą. Kas tai,- noras, kad P.Liuberto nė kva-

po nebeliktų?“ 

 

1994 m. spalio 28 d. VRM kolegijų salėje buvo iškilmingai palydėtas iš tarnybos 

pirmasis atkurtos Lietuvos policijos generalinis komisaras Petras Liubertas. Padėkos ţodį 

tarė ministras R.Vaitekūnas, o naujas generalinis komisaras J.Liaudanskas įteikė savo pirm-

takui vardinį skydą – ţmonių ir įstatymų gynėjo simbolį. Savo vadą šiltais ţodţiais lydėjo 

daugelis kolegų, bendraţygių. Tądien pirmą kartą P.Liubertą visi pamatė braukiant ašarą… 

Iš tiesų, liūdėjo ne tik jis – tuomet daugelis policininkų suprato, jog kartu su 

P.Liubertu „išėjo“ ištisa Lietuvos policijos gyvenimo epocha. Didţiulė P.Liuberto charizma, 

aukšto lygio profesionalo ir reiklaus, bet teisingo vado autoritetas, diplomato talentas; ne tik 
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Vyriausybės patarėjas sostinės Gedimino prospekte nusipirkdavo pakelį cigarečių be ban-

derolės arba su rusiška banderole, o po to uţsipuldavo mane, esą kodėl tame kioskelyje 

prekiaujama kontrabandinėmis cigaretėmis. Lyg būčiau galėjęs pastatyti prie kiekvieno 

kiosko po policininką… 

Taigi, vieną graţią dieną premjeras pasakė: ačiū uţ paslaugas, bet jūs nesusitvar-

kote… Galiu būti įtartas subjektyviu vertinimu, atseit, tuomet lyg ir nukentėjau (nors iš tiesų 

tik didţiulė našta nusirito nuo pečių), bet, kiek ţinau, ir man išėjus niekas ekonominėje poli-

cijoje nepasikeitė. Ta rokiruotė tebuvo valdţios bandymas parodyti, kad kaţkas daroma, bet 

realios naudos tai nedavė, nes siena taip ir liko skylėta. Reikalai šia linkme pajudėjo daug 

vėliau, kai buvo papildytas ATPK straipsniais dėl nelegalaus akcizinių prekių gabenimo 

Lietuvos teritorijoje bei kitais. 

Tiesa, išėjau netoli. Iš ministro R.Vaitekūno jokių priekaištų savo adresu negirdė-

jau, matyt, todėl dvejus metus dirbau ONKPT, Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriuje, o 

1997 metais, pasikeitus politinei valdţiai, vėl buvau paskirtas ENTT vadovu (prie Ţiemelio-

Šalkausko „tandemo“). 

Pamenu, kai Šleţevičius pasakė mums su P.Liubertu, esą mes nebereikalingi, 

P.Liubertas stebėjosi: „Uţ ką mane atleido, daugmaţ aišku, bet uţ ką tave – pats negaliu 

suprasti“. 

Kaip jau minėta, A.Debeikis, skirtingai nei jo viršininkas P.Liubertas, išėjo „neto-

li“: 

„1994.09.06 Nr.409 TE 

Paskirti Algirdą Debeikį Lietuvos VRM Policijos departamento Analizės, informa-

cijos ir planavimo skyriaus komisaru (Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos antro skyriaus 

komisaro sąskaita), atleidus iš to paties departamento kriminalinės policijos Ekonominių 

nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų (…) nuo 1994 m. rugsėjo 6 d. (…) 

Skiriamas į ţemesnes pareigas pačiam prašant. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“93 

                                                           

93 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 46. 

 

protėvių ţemėje, ir tik nuo bendrų pastangų priklauso, koks bus mūsų, ateinančių kartų, 

Tėvynės rytojus. 

Ir telaimina mus Dievas!“ 

 

Skaitytojai, turbūt, jau pastebėjo, kad savo posto 1994-ųjų rudenį neteko ne tik ge-

neralinis komisaras, bet ir ekonominės policijos vadovas A.Debeikis. 

Algirdas Debeikis: 

„Nuo 1986 iki 1991 metų teko dirbti Lietuvos VRM KSNG valdybos Agroskyriaus 

viršininko pavaduotoju, veiklos sfera – kova su spekuliacija sovietiniais laikais, vėliau – 

nusikaltimai ir paţeidimai verslo srityje. Nuo 1992 metų aš vadovavau LR VRM PD ENTV  

(iki 1993 m. kovo 26 d.), po to paskirtas VRM PD KP ENTV vyresniuoju komisaru. Juo dir-

bau iki 1994 m. rugsėjo 6 dienos. 

Mano išėjimas buvo paskatintas tuometinio premjero A.Šleţevičiaus. Mano nuo-

mone, dėl to, kad kaip tik tada prasidėjo kovos su kontrabanda vajus. Buvo nuogąstaujama 

(tą aiškino ir Mokesčių inspekcija), kad dėl didelio kontrabandos masto nesurenkama mo-

kesčių į biudţetą. Nuolat vykdavo pasitarimai aukščiausiame lygyje, kuriuose dalyvavo po-

licijos, muitinės, pasienio policijos vadovai, bet didţiausią spaudimą premjeras, jo patarė-

jai darė tik policijai, konkrečiai, kovos su ekonominiais nusikaltimais padaliniui. Buvo rei-

kalaujama nedelsiant „uţdaryti visus kontrabandos taškus“, nors tuomet dėl tinkamos įsta-

tyminės bazės nebuvimo visos mūsų pastangos primindavo kovą su vėjo malūnais. Juk poli-

cija galėjo kovoti tik su kontrabandinių prekių realizuotojais, o ne su veţėjais, nors tai būtų 

buvę daug paprasčiau, ypač įvedus tvarką pasienyje. Bet tokie mūsų paaiškinimai sukeldavo 

didţiulį minėtų asmenų nepasitenkinimą. 

Praktiškai nė vienas Vyriausybės posėdis neprasidėdavo neišklausus manęs arba 

pavaduojančio mane pareigūno. Kas savaitę turėjome atsiskaityti, kas padaryta šioje srityje 

per praėjusią savaitę: kiek išaiškinta kontrabandos atvejų, kiek sulaikyta asmenų, kiek pa-

imta kontrabandinių prekių ir t.t. 

Paaiškinimai, kodėl tarkuojama policija, o ne muitinė ar pasieniečiai, būdavo pa-

prasti: siena nėra demarkuota, trūksta pajėgų jai pridengti, tinkamai kontroliuoti, todėl 

būtina daugiau kovoti su kontrabandos realizavimu. Prieidavo iki smulkmenų: kuris nors 
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nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų (…) nuo 1994 m. rugsėjo 6 d. (…) 

Skiriamas į ţemesnes pareigas pačiam prašant. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas“93 

                                                           

93 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 46. 
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(Pateikiame skaitytojams tikslesnį biografijos variantą: Jonas Liaudanskas gimė 

1947 m. Jonavos r., baigęs Jonavos vidurinę mokyklą mokėsi Ukmergės mechanizacijos 

technikume. 1983 m. baigė TSRS VRM Minsko aukštosios mokyklos Vilniaus fakulteto ne-

akivaizdinį skyrių. 1970-1986 m. dirbo Jonavos rajono vidaus reikalų skyriaus automobilių 

inspekcijoje, kriminalinėje paieškoje, ėjo inspektoriaus, poskyrio viršininko pareigas. 1986-

1991 m. Kauno miesto vidaus reikalų valdybos viršininko pavaduotojas, viršininkas. 1991 

m. – Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato vadovas, 1991-1992 m. – Policijos 

departamento Kriminalinės policijos valdybos vyresnysis komisaras. 1992-1994 m. buvo 

išėjęs iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje į atsargą,– aut.). 

Paklaustas, kas pasiūlė VRM sekretoriaus postą, J.Liaudanskas atsakė: 

„Pasakysiu atvirai – iš prezidento aplinkos ţmonių tokio pasiūlymo negavau. Nuo-

lat palaikydavau glaudţius ryšius su savo buvusiais kolegomis, sekiau įvykius, tad gana 

neblogai ţinau dabartinę padėtį vidaus reikalų sistemoje (…) Buvo pasiūlymų ir iš šalies, 

netgi iš tų jėgų, kurios padėjo mane „versti“ (…) Be abejo, ne iš karto sutikau – supratau 

apie didelę atsakomybę, kuri slėgs mano pečius. Kita vertus, ateiti tik pusmečiui ar metams, 

atlikti savo „funkcijas“, po to išeiti – tokiam vaidmeniui vargu ar esu tinkamas. Mano natū-

ra kitokia – mėgstu dirbti stabilizavimo darbą“. 

Dėl darbo „Laveroje“ J.Liaudanskas paaiškino: 

„(…) Negaliu teigti, kad man dirbant ten buvo vykdoma kokia nors nusikalstama 

veikla (…) Absoliučiai prie jokių finansinių firmos reikalų nesu prisidėjęs, tik (…) organi-

zavau apsaugą. Jau man išėjus iš „Laveros“ maţdaug po trijų–keturių mėnesių dėl šios fir-

mos finansinės veiklos kilo skandalas. Prieš sugrįţdamas į Vidaus reikalų ministeriją, in-

formavau ministrą R.Vaitekūną, kad esu dirbęs „Laveroje“. 

Paklaustas, ar atsisakys kai kurių pareigūnų paslaugų, ar į darbą stengsis pritraukti 

senus kadrus (kaip kuruojantis vidaus reikalų sistemos kadrų politikos sritį vadovas), 

J.Liaudanskas atsakė: 

„Kol kas negaliu pasakyti, kiek ţmonių grįš į vidaus reikalų sistemą. Nemaţa pro-

fesionalų buvo išprašyta ar išmesta iš darbo tik dėl to, kad jie buvo sunkiai „valdomi“ (…) 

 

 

Dar vienas, ypač svarbus įsakymas: 

„1994.10.27 Nr.519 TE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. spalio 24 d. potvarkiu 

Nr.576 p, paskirti Joną Liaudanską Vidaus reikalų ministerijos sekretoriumi – Policijos 

departamento generaliniu komisaru, atleidus iš Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus 

pareigų,– nuo 1994 m. spalio 24 d. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas.“94 

 

Tą pačią spalio 28-ąją, t.y. išlydėjus P.Liubertą, įvyko naujo generalinio komisaro 

Jono Liaudansko ir Kriminalinės policijos vyresniojo komisaro Benedikto Lazutkos susi-

tikimas su ţurnalistais. J.Liaudanskas papasakojo savo biografiją, paminėjęs ir darbą firmo-

je „Lavera“ (būtent šiuo jo gyvenimo laikotarpiu daugiausia domėjosi ţiniasklaida). Tai 

buvo savotiškas J.Liaudansko prisistatymas „ketvirtosios valdţios“ atstovams. B.Lazutkos 

ţodţiais, „vidaus reikalų sistema yra atvira visiems buvusiems pareigūnams, tegu ir dirbu-

siems kitur, jei pastariesiems iš paskos nesidriekia juodas šleifas“.  

Tiesa, daugeliui ţmonių J.Liaudansko biografija nebuvo naujiena,– dar liepos mė-

nesį, jam tapus VRM sekretoriumi, „Respublika“ išspausdino interviu su J.Liaudansku, ku-

riame jis atsakė į visus „nepatogius“ klausimus. Laikraštis pateikė ir pašnekovo dosjė: 

Jonas Liaudanskas gimė 1947 m. Jonavos rajone. Baigė Ukmergės technikumą, 

aukštąją milicijos mokyklą. Vidaus reikalų sistemoje dirbo nuo 1970 metų, Jonavoje. 1986 

m. persikėlė į Kauną, nuo 1988 m. dirbo Kauno m. Vidaus reikalų valdybos viršininko pa-

vaduotoju, iki 1991 m. rugpjūčio buvo šio komisariato vadovas, vyriausiasis komisaras, po 

to dirbo Policijos departamento kriminalinėje policijoje vyresniuoju komisaru. 1992 m. bu-

vo išėjęs iš vidaus reikalų sistemos, uţsiėmė saugos verslu, apie pusantrų metų rūpinosi 

firmos „Lavera“ apsauga. 

                                                                                                                                                    

 
 94 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
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 94 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
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sekretoriai yra jo politinė komanda. Tuo tarpu policijos generalinis komisaras yra jėgos, 

ginklo ţmogus, jis negali būti ministerijos sekretoriumi“.97 

Čia reikėtų pastebėti, kad Policijos vadovo statusą, jo vietą teisėsaugos ir apskritai 

valstybės valdţios sistemoje galutinai nustatė tik Policijos veiklos įstatymas, priimtas LR 

Seimo 2000 m. spalio 17 d. 

 

Štai kaip J.Liaudansko skyrimą generaliniu komisaru komentuoja buvęs vidaus 

reikalų ministras Romasis Vaitekūnas: 

„J.Liaudanskas nebuvo vienintelis kandidatas į generalinio komisaro postą. Tiek 

aš, tiek kiti kolegos svarstėme ir V.Račkausko, ir kitas kandidatūras. Juk ne tas pats, kas 

vadovaus šalies policijai, pavaduos ministrą, kas tai bus per ţmogus – kaip jį priims kolek-

tyvas, ar palaikys, ar nebus priešpriešos… Pagal savo dalykines, profesines savybes 

J.Liaudanskas tada labiausiai tiko šioms pareigoms. V.Račkauską buvau pasikvietęs, pasa-

kiau, kad vienintelis jo „trūkumas“ yra tas, kad jis per jaunas, kad jis būtinai dar taps ge-

neraliniu komisaru. Taigi, pasirinkau J.Liaudanską, pristačiau premjerui, prezidentui, jie 

abu pritarė jo kandidatūrai. Be to, J.Liaudanskas buvo rami, stabilizuojanti figūra, o iš-

draskytai, nukamuotai „valymų“ ir nepriteklių sistemai būtent to reikėjo, ji turėjo nors kiek 

atsikvėpti, išsitiesti. Manau, J.Liaudanskui tai pavyko, jis kartu su manimi buvo tas ţaibo-

laidis, kuris savimi uţstodavo sistemą, ţmones.“ 

 

Baigdami 1994 metų policijos kadrų keitimų temą, pateikiame dar kai kuriuos vi-

daus reikalų ministro R.Vaitekūno įsakymus: 

„1994.09.16 Nr.430 TE 

Paskirti Anatolijų Krestovą Rokiškio r. policijos komisariato komisaru (…) 

nuo1994 m. rugsėjo 16 d. (…) Pagrindas: I šaukimo Rokiškio r. tarybos 28 sesijos 

1994.09.16 sprendimas Nr.11.“ 

                                                           

 97 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 117  p. 

 

Kai kuriuos bandysiu kalbinti grįţti į policiją. Tai būtina, nes šiuo metu profesionalų gran-

dis yra silpnoka“.95 

 

Kodėl buvo pasirinkta būtent J.Liaudansko kandidatūra, geriausiai paaiškina to 

sprendimo amţininkai, atitinkamų „Madrido dvaro“ uţkulisių liudininkai ir dalyviai. 

„Siekdama turėti valdančiajai partijai ištikimą naują policijos vadovą ir išvengti 

galimų nemalonumų svarstant jo kandidatūrą Seime, LDDP valdţia skubiai pakeitė Polici-

jos įstatymą ir supaprastino Generalinio komisaro skyrimo procedūrą. Kartu smarkiai buvo 

sumenkintas ir jo juridinis statusas. LDDP vadovaujamas Seimas 1994 m. spalio 12 d. pri-

ėmė Policijos įstatymo 12 straipsnio pakeitimą. Jis skelbė: „Policijos departamentui vado-

vauja generalinis komisaras – Vidaus reikalų ministerijos sekretorius. Jį skiria ir atleidţia 

Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu“. Taip buvo padarytas pirmas ţingsnis atgal 

prie buvusio milicijos valdymo modelio. Paskutinį ţingsnį šia kryptimi netrukus padarė prie 

valdţios vairo atėjusi konservatorių ir krikdemų valdţia. 

Deja, šis LDDP ţygis Seime nesukėlė opozicinių partijų prieštaravimo. Jam nepri-

tarė tik vieni socialdemokratai, tuo metu buvę opozicijoje valdančiajai LDDP. 

Atskleisdamas Policijos įstatymo 12-ojo straipsnio pakeitimo esmę, socialdemok-

ratų atstovas V.Andriukaitis Seime pabrėţė, kad vyrauja tendencija Lietuvos policijos sis-

temą padaryti vėl milicija, kuri turėtų jėgos sistemos principą nuo viršaus iki apačios“.96 

Kiek ţemiau autoriai paaiškina tuometinių socialdemokratų (nepainioti su dabarti-

niais!) prieštaravimo tokiam politikų ţingsniui esmę: 

„Socialdemokratai taip pat prieštaravo LDDP valdţios sumanymui policijos gene-

ralinio komisaro pareigybę sujungti su Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus pareigybe, 

nes „vidaus reikalų ministras turėtų būti politikas, turėtų būti civilis ţmogus, o ministerijos 

                                                           

95 „Respublika“ 1994.07.22, Nr.145, „Tranų baubas“. 
 

96 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 115-116 p. 
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sekretoriai yra jo politinė komanda. Tuo tarpu policijos generalinis komisaras yra jėgos, 

ginklo ţmogus, jis negali būti ministerijos sekretoriumi“.97 

Čia reikėtų pastebėti, kad Policijos vadovo statusą, jo vietą teisėsaugos ir apskritai 

valstybės valdţios sistemoje galutinai nustatė tik Policijos veiklos įstatymas, priimtas LR 

Seimo 2000 m. spalio 17 d. 

 

Štai kaip J.Liaudansko skyrimą generaliniu komisaru komentuoja buvęs vidaus 

reikalų ministras Romasis Vaitekūnas: 

„J.Liaudanskas nebuvo vienintelis kandidatas į generalinio komisaro postą. Tiek 

aš, tiek kiti kolegos svarstėme ir V.Račkausko, ir kitas kandidatūras. Juk ne tas pats, kas 

vadovaus šalies policijai, pavaduos ministrą, kas tai bus per ţmogus – kaip jį priims kolek-

tyvas, ar palaikys, ar nebus priešpriešos… Pagal savo dalykines, profesines savybes 

J.Liaudanskas tada labiausiai tiko šioms pareigoms. V.Račkauską buvau pasikvietęs, pasa-

kiau, kad vienintelis jo „trūkumas“ yra tas, kad jis per jaunas, kad jis būtinai dar taps ge-

neraliniu komisaru. Taigi, pasirinkau J.Liaudanską, pristačiau premjerui, prezidentui, jie 

abu pritarė jo kandidatūrai. Be to, J.Liaudanskas buvo rami, stabilizuojanti figūra, o iš-

draskytai, nukamuotai „valymų“ ir nepriteklių sistemai būtent to reikėjo, ji turėjo nors kiek 

atsikvėpti, išsitiesti. Manau, J.Liaudanskui tai pavyko, jis kartu su manimi buvo tas ţaibo-

laidis, kuris savimi uţstodavo sistemą, ţmones.“ 

 

Baigdami 1994 metų policijos kadrų keitimų temą, pateikiame dar kai kuriuos vi-

daus reikalų ministro R.Vaitekūno įsakymus: 

„1994.09.16 Nr.430 TE 

Paskirti Anatolijų Krestovą Rokiškio r. policijos komisariato komisaru (…) 

nuo1994 m. rugsėjo 16 d. (…) Pagrindas: I šaukimo Rokiškio r. tarybos 28 sesijos 

1994.09.16 sprendimas Nr.11.“ 

                                                           

 97 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 117  p. 

 

Kai kuriuos bandysiu kalbinti grįţti į policiją. Tai būtina, nes šiuo metu profesionalų gran-

dis yra silpnoka“.95 

 

Kodėl buvo pasirinkta būtent J.Liaudansko kandidatūra, geriausiai paaiškina to 

sprendimo amţininkai, atitinkamų „Madrido dvaro“ uţkulisių liudininkai ir dalyviai. 

„Siekdama turėti valdančiajai partijai ištikimą naują policijos vadovą ir išvengti 

galimų nemalonumų svarstant jo kandidatūrą Seime, LDDP valdţia skubiai pakeitė Polici-

jos įstatymą ir supaprastino Generalinio komisaro skyrimo procedūrą. Kartu smarkiai buvo 

sumenkintas ir jo juridinis statusas. LDDP vadovaujamas Seimas 1994 m. spalio 12 d. pri-

ėmė Policijos įstatymo 12 straipsnio pakeitimą. Jis skelbė: „Policijos departamentui vado-

vauja generalinis komisaras – Vidaus reikalų ministerijos sekretorius. Jį skiria ir atleidţia 

Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu“. Taip buvo padarytas pirmas ţingsnis atgal 

prie buvusio milicijos valdymo modelio. Paskutinį ţingsnį šia kryptimi netrukus padarė prie 

valdţios vairo atėjusi konservatorių ir krikdemų valdţia. 

Deja, šis LDDP ţygis Seime nesukėlė opozicinių partijų prieštaravimo. Jam nepri-

tarė tik vieni socialdemokratai, tuo metu buvę opozicijoje valdančiajai LDDP. 

Atskleisdamas Policijos įstatymo 12-ojo straipsnio pakeitimo esmę, socialdemok-

ratų atstovas V.Andriukaitis Seime pabrėţė, kad vyrauja tendencija Lietuvos policijos sis-

temą padaryti vėl milicija, kuri turėtų jėgos sistemos principą nuo viršaus iki apačios“.96 

Kiek ţemiau autoriai paaiškina tuometinių socialdemokratų (nepainioti su dabarti-

niais!) prieštaravimo tokiam politikų ţingsniui esmę: 

„Socialdemokratai taip pat prieštaravo LDDP valdţios sumanymui policijos gene-

ralinio komisaro pareigybę sujungti su Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus pareigybe, 

nes „vidaus reikalų ministras turėtų būti politikas, turėtų būti civilis ţmogus, o ministerijos 

                                                           

95 „Respublika“ 1994.07.22, Nr.145, „Tranų baubas“. 
 

96 P.Liubertas, Č.Mančinskas, „Lietuvos policija atkūrus nepriklausomybę“, Vil-
nius, 2004, 115-116 p. 
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Paskirti Sauginą Laurušonį Telšių r. PK vyresniuoju komisaru, atleidus iš Radvi-

liškio r. PK viešosios policijos komisaro pareigų,– nuo 1994 m. gruodţio 1 d. (…)“98 

„1994.12.22 Nr.701 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Joną-

Aloyzą Kazakevičių, Pasvalio r. PK komisarą (…),– nuo 1994 m. gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.28 Nr.721 TE 

Atleisti (pačiam prašant) Kazį Tracevskį, Vilniaus m. 1 PK komisarą, nuo 1994 m. 

gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.28 Nr.720 TE 

Atleisti (pačiam prašant) Vladimirą Kudijanovą, Šilutės r. PK vyresnįjį komisarą, 

nuo 1994 m. gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.29 Nr.732 TE 

Paskirti Vladimirą Kudijanovą Šilutės r. PK vyresniuoju komisaru, atstatant 2-ą 

kvalifikacinę kategoriją,– nuo 1994 m. gruodţio 31 d. (…) 

Paskirti Kazį Tracevskį Vilniaus m. 1-o PK komisaru, atstatant 1-ą kvalifikacinę 

kategoriją,– nuo 1994 m. gruodţio 31 d. (…)“99 

 

Tačiau metas nuo kadrų politikos grįţti prie kitų policijos reikalų. Kaip jau ne kartą 

minėta, nemaţai problemų kėlė policijos pareigūnų tarnybinė drausmė, kultūros bei etikos 

stoka. Kai kurios su tuo susijusios situacijos atrodė tiesiog absurdiškai. Kaip pavyzdį galima 

prisiminti kad ir tokį atvejį. 

1994 m. spalio 24 d. netoli Pasvalio įvyko avarija, apvirto sunkveţimis DAF, veţęs 

26,5 tonos šampano, dėl to eismas buvo nukreiptas per Pasvalio miestą. Apie 1 val. nakties 

tuo pačiu maršrutu vyko Latvijos prezidento G.Ulmanio ir jo apsaugos korteţas, lydymas 

Lietuvos kelių policijos eskortavimo rinktinės automobilio su įjungtais raudonu bei mėlynu 

švyturėliais. Koloną pasivijo Pasvalio r. PK kelių policijos automobilis be skiriamųjų ţen-

                                                           

 98 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
 99 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 48. 
 

 

„1994.09.29 Nr.469 TE 

Paskirti Juozą Čepą Širvintų r. PK komisaru, atleidus iš VRM PD Savivaldybių 

policijos valdybos prevencijos skyriaus individualios prevencijos poskyrio komisaro inspek-

toriaus pareigų ir laikinai vykdančio Širvintų r. PK komisaro pareigas, nuo 1994 m. rugsė-

jo 23 d. Pagrindas: Širvintų r. tarybos 1-o šaukimo 19 sesijos 1994.09.22 sprendimas 

Nr.15.“ 

„1994.10.03 Nr.477 TE 

Paskirti Ramutį Lukauską Raseinių r. PK komisaru, atleidus iš to paties komisa-

riato kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigų ir laikinai vykdančio to paties 

komisariato komisaro pareigas,– nuo 1994 m. spalio 3 d. Pagrindas: Raseinių r. tarybos 

1994.09.21 sprendimas Nr.170.“ 

„1994.10.12 Nr.491 TE 

Atleisti Antaną-Vilandą Adomėlį iš Telšių r. PK vyresniojo komisaro pareigų, pa-

liekant Lietuvos VRM Kadrų tarnybos ţinioje nuo 1994 m. spalio 13 d. (…) 

Pavesti Kaziui Kerpauskui, Telšių r. PK viešosios policijos komisarui laikinai 

vykdyti to paties komisariato vyresniojo komisaro pareigas,– nuo 1994 m. spalio 13 d.“ 

„1994.11.02 Nr.533 TE 

Paskirti Viktorą Blinstrubą Lietuvos VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo 

valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš to paties departamento ir valdybos komisaro 

pareigų,– nuo 1994 m. lapkričio 2 d. (…)“ 

„1994.11.21 Nr.612 TE 

Paskirti Arvydą Paknį Ukmergės r. PK komisaru, atleidus iš to paties komisariato 

Savivaldybių policijos komisaro inspektoriaus pareigų,– nuo 1994 m. lapkričio 25 d. (…) 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Anatolijų 

Kovalenko, Ukmergės r. PK komisarą (…) nuo 1994 m. gruodţio 5 d.“ 

„1994.11.28 Nr.628 TE 
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Paskirti Sauginą Laurušonį Telšių r. PK vyresniuoju komisaru, atleidus iš Radvi-

liškio r. PK viešosios policijos komisaro pareigų,– nuo 1994 m. gruodţio 1 d. (…)“98 

„1994.12.22 Nr.701 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Joną-

Aloyzą Kazakevičių, Pasvalio r. PK komisarą (…),– nuo 1994 m. gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.28 Nr.721 TE 

Atleisti (pačiam prašant) Kazį Tracevskį, Vilniaus m. 1 PK komisarą, nuo 1994 m. 

gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.28 Nr.720 TE 

Atleisti (pačiam prašant) Vladimirą Kudijanovą, Šilutės r. PK vyresnįjį komisarą, 

nuo 1994 m. gruodţio 30 d.“ 

„1994.12.29 Nr.732 TE 

Paskirti Vladimirą Kudijanovą Šilutės r. PK vyresniuoju komisaru, atstatant 2-ą 

kvalifikacinę kategoriją,– nuo 1994 m. gruodţio 31 d. (…) 

Paskirti Kazį Tracevskį Vilniaus m. 1-o PK komisaru, atstatant 1-ą kvalifikacinę 

kategoriją,– nuo 1994 m. gruodţio 31 d. (…)“99 

 

Tačiau metas nuo kadrų politikos grįţti prie kitų policijos reikalų. Kaip jau ne kartą 

minėta, nemaţai problemų kėlė policijos pareigūnų tarnybinė drausmė, kultūros bei etikos 

stoka. Kai kurios su tuo susijusios situacijos atrodė tiesiog absurdiškai. Kaip pavyzdį galima 

prisiminti kad ir tokį atvejį. 

1994 m. spalio 24 d. netoli Pasvalio įvyko avarija, apvirto sunkveţimis DAF, veţęs 

26,5 tonos šampano, dėl to eismas buvo nukreiptas per Pasvalio miestą. Apie 1 val. nakties 

tuo pačiu maršrutu vyko Latvijos prezidento G.Ulmanio ir jo apsaugos korteţas, lydymas 

Lietuvos kelių policijos eskortavimo rinktinės automobilio su įjungtais raudonu bei mėlynu 

švyturėliais. Koloną pasivijo Pasvalio r. PK kelių policijos automobilis be skiriamųjų ţen-

                                                           

 98 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 47. 
 99 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 2, byla 48. 
 

 

„1994.09.29 Nr.469 TE 

Paskirti Juozą Čepą Širvintų r. PK komisaru, atleidus iš VRM PD Savivaldybių 

policijos valdybos prevencijos skyriaus individualios prevencijos poskyrio komisaro inspek-

toriaus pareigų ir laikinai vykdančio Širvintų r. PK komisaro pareigas, nuo 1994 m. rugsė-

jo 23 d. Pagrindas: Širvintų r. tarybos 1-o šaukimo 19 sesijos 1994.09.22 sprendimas 

Nr.15.“ 

„1994.10.03 Nr.477 TE 

Paskirti Ramutį Lukauską Raseinių r. PK komisaru, atleidus iš to paties komisa-

riato kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigų ir laikinai vykdančio to paties 

komisariato komisaro pareigas,– nuo 1994 m. spalio 3 d. Pagrindas: Raseinių r. tarybos 

1994.09.21 sprendimas Nr.170.“ 

„1994.10.12 Nr.491 TE 

Atleisti Antaną-Vilandą Adomėlį iš Telšių r. PK vyresniojo komisaro pareigų, pa-

liekant Lietuvos VRM Kadrų tarnybos ţinioje nuo 1994 m. spalio 13 d. (…) 

Pavesti Kaziui Kerpauskui, Telšių r. PK viešosios policijos komisarui laikinai 

vykdyti to paties komisariato vyresniojo komisaro pareigas,– nuo 1994 m. spalio 13 d.“ 

„1994.11.02 Nr.533 TE 

Paskirti Viktorą Blinstrubą Lietuvos VRM PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo 

valdybos vyresniuoju komisaru, atleidus iš to paties departamento ir valdybos komisaro 

pareigų,– nuo 1994 m. lapkričio 2 d. (…)“ 

„1994.11.21 Nr.612 TE 

Paskirti Arvydą Paknį Ukmergės r. PK komisaru, atleidus iš to paties komisariato 

Savivaldybių policijos komisaro inspektoriaus pareigų,– nuo 1994 m. lapkričio 25 d. (…) 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Anatolijų 

Kovalenko, Ukmergės r. PK komisarą (…) nuo 1994 m. gruodţio 5 d.“ 

„1994.11.28 Nr.628 TE 
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1993 m. balandţio 24 d. apie 17 val. 35 min. tos pačios nusikalstamos gaujos narys 

R.Urbonavičius Kauno m. prie Vilijampolės tilto padarė įskaitinį autoįvykį. Dėl Kauno m. 

VPK Kelių policijos vyr. budėtojo inspektoriaus K.Ruibavičiaus kaltės minėtas autoįvykis 

uţregistruotas ir įformintas nebuvo. 

Šių metų birţelio 6 d. Kauno m. VPK Kelių policijoje buvo gautas vyr. tardytojo 

V.Stankevičiaus raštas su prašymu pateikti turimą medţiagą apie minėtą autoįvykį prie Vili-

jampolės tilto. Išsiaiškinti ir surinkti medţiagą bei ją pateikti tardytojui buvo pavesta tam 

pačiam K.Ruibavičiui. Tačiau K.Ruibavičius, paţeisdamas VRM 1993.05.13 įsakymu 

Nr.345 patvirtintos raštvedybos instrukcijos 5.2. p. reikalavimus, dokumento vykdymą uţ-

vilkino. Dėl jo kaltės uţtrūko baudţiamosios bylos, kurioje kaltinami aukščiau paminėtos 

nusikalstamos gaujos nariai, tyrimas. 

Taigi, savo veiksmais tiek komisaras G.Ţemaitis, tiek inspektorius K.Ruibavičius 

grubiai paţeidė tarnybinę drausmę.“100 

Uţ minėtus paţeidimus komisarui G.Ţemaičiui buvo skirtas grieţtas papeikimas, o 

K.Ruibavičius paţemintas pareigose viena pakopa ir pervestas tolesnei tarnybai į kitą polici-

jos rūšį. O VRM PD KPV vyriausiajam komisarui R.Olekai buvo pasiūlyta atkreipti dėmesį 

į netvarką Kauno m. kelių policijoje. 

Kitas panašus dokumentas primena juoką pro ašaras, jis tarsi iliustruoja, kur gali 

pastūmėti pareigūnus nepatenkinama materialinė padėtis: 

„1994.09.08 Nr.625 

Dėl OTV 2-ojo skyriaus pareigūnų drausminių nuobaudų paskyrimo 

(…) Nustatyta, kad š.m. rugpjūčio mėn. 20, 26, 27 dienomis ir rugsėjo mėnesio 2, 

3 dienomis OTV 2-ojo skyriaus vyresnieji inspektoriai A.Aţelis, R.Kulieša bei jaunesnysis 

inspektorius J.Jazvinski ne sykį naudojo skyriaus operatyvinę techniką piliečių vestuvių 

filmavimui prie Vilniaus m. Santuokų rūmų, neţiūrint grieţto OTV vadovų draudimo. 

(…)“101 

                                                           

 100 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
 101 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 9 t. 
 

 

klų ir ėmė spausti prezidento automobilį prie kelkraščio (savoj kūdroj ir varlė – erelis?). 

Rinktinės eskorto ekipaţas buvo priverstas juos sustabdyti. Mašinoje sėdėjo Pasvalio PK 

komisaras inspektorius, komisaro pavaduotojas kadrų ir socialiniams reikalams 

R.Antanavičius ir kelių policijos vyresnysis policininkas K.Martinkus. K.Martinkus su 

R.Antanavičiumi ėmė reikalauti iš vilniečių kolegų dokumentus ir leidimą lydėti Pasvalio 

rajono teritorijoje, jokie aiškinimai, ką jie lydi ir iš kokios tarnybos yra, nepadėjo, pasvalie-

čiai reikalavo vykti į komisariatą aiškintis. Prezidento korteţas tęsė kelionę, bet jį vėl pasi-

vijo tas pats automobilis ir vėl ėmė spausti, bet sustojo tik tada, kai G.Ulmanio apsauga 

atkišo ginklus. Tik po to, kai K.Martinkui buvo paaiškinta, kokios gali būti jo neteisėtų 

veiksmų pasekmės, juoba jis išgėręs (tai vėliau pasitvirtino), pasvaliečiai liovėsi persekioję 

Latvijos prezidentą. 

Grįţdami nuo sienos rinktinės pareigūnai uţsuko į PK ir pranešė budėtojui inspek-

toriui P.Varţinskui apie incidentą, tačiau šis į tai nereagavo. VRM Teisėtumo kontrolės ir 

vidaus tyrimų inspekcija išsamiai ištyrė įvykio aplinkybes, R.Antanavičius ir K.Martinkus 

buvo atleisti iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje, budėtojas paţemintas pareigose, rajono 

komisarui J.Kazakevičiui pareikštas grieţtas papeikimas, jis buvo įspėtas, kad pasikartojus 

panašiems atvejams, bus sprendţiamas jo atitikimas uţimamoms pareigoms (netrukus taip ir 

atsitiko). O vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas turėjo vykti į Rygą ir asmeniškai atsipra-

šyti Latvijos prezidento uţ incidentą. 

Kartais gana iškalbingi būna lakoniški oficialūs dokumentai, tokie, kaip 

1994.08.16 ministro įsakymas Nr.596 „Dėl Kauno m. VPK Kelių policijos pareigūnų 

drausminio nubaudimo“: 

„1994 m. sausio mėn. Kauno m. VPK Kelių policijos komisaras G.Ţemaitis, netu-

rėdamas tam teisinio pagrindo, miesto valdybos bendrojo skyriaus vedėjo S.Starkevičiaus 

prašymu, pradėjo išdavinėti leidimus, skirtus miesto tarybos, valdybos ir spec. tarnybų dar-

buotojams. Šiuose leidimuose nurodyta, kad jų savininkams leidţiama nepaisyti kelio ţen-

klų – „eismas draudţiamas“ ir „sustoti draudţiama“. Be to, tokius leidimus dėl savo aplai-

dumo G.Ţemaitis išdavė vienos iš Kauno m. nusikalstamos gaujos nariams anksčiau teistam 

A.Mikalauskui bei ypatingai pavojingam recidyvistui A.Griciui. 
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pastūmėti pareigūnus nepatenkinama materialinė padėtis: 

„1994.09.08 Nr.625 
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(…) Nustatyta, kad š.m. rugpjūčio mėn. 20, 26, 27 dienomis ir rugsėjo mėnesio 2, 
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(…)“101 

                                                           

 100 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
 101 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 9 t. 
 

 

klų ir ėmė spausti prezidento automobilį prie kelkraščio (savoj kūdroj ir varlė – erelis?). 
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vietą, pravestas kompleksas operatyvinės paieškos priemonių, kurias atliko VRM PD kri-

minalinės policijos YNT valdybos, OT valdybos, Alytaus bei Marijampolės miestų ir rajonų 

PK pareigūnai. 1994 m. rugsėjo 17 d. pravestos operacijos metu buvo sulaikyti nusikaltėliai, 

pagrobę vaiką ir reikalavę išpirkos, bei išvaduotas E.Degutis. 

Uţ pavyzdingą ir sąţiningą tarnybinių pareigų vykdymą, parodytą sumanumą ir 

profesionalumą aiškinant sunkų rezonansinį nusikaltimą“103 (…) buvo vardiniu šaunamuoju 

ginklu apdovanotas Alytaus m. ir raj. PK vyresnysis komisaras V.Grigaravičius; pasiţymė-

jimo ţenklu „Uţ pavyzdingą tarnybą“ – Marijampolės m. ir raj. PK vyresnysis komisaras 

A.Papečkys, dar 2 pareigūnams pareikštos padėkos, 13 – skirtos piniginės premijos. Galima 

pridurti, jog tai buvo pirmas vadinamojo „kidnepingo“ (vaiko pagrobimo) atvejis Lietuvos 

kriminalistikos istorijoje. 

Beje, 1994 metais kriminalistikos vadovėlius papildė ir tokia nusikaltimų rūšis, 

kaip įkaitų paėmimas. 

Gruodţio 12 d. apie 10 val. ryto Radviliškyje du pistoletais ginkluoti vyrai uţpuolė 

kasininkes, grįţtančiais su pinigais (50 tūkstančių litų) iš Ţemės ūkio banko Radviliškio 

skyriaus. Suţeidę vieną iš moterų, banditai pagrobė pinigus ir pabėgo taksi automobiliu 

„Opel Rekord“, kuriame jų laukė bendrininkė, į Jonavos rajoną. Apie 11 val. policijos pa-

reigūnai sulaikė taksistą ir vieną iš uţpuolikų, Augutį Leonavičių. Sulaikymo metu polici-

ninkas V.Ostreika buvo suţeistas šūvio į ranką. Kitas plėšikas su bendrininke įbėgo į vieną 

Kosmonautų gatvės namą ir radę atrakintą butą, uţsibarikadavo jame, paėmę įkaite 22 metų 

Oksaną M. 

Įkaitės išlaisvinimo operacijai vadovavo Policijos departamento generalinis komi-

saras J.Liaudanskas. Nusikaltėliai reikalavo BMW automobilio, 10 000 dolerių, neperšau-

namų liemenių ir sraigtasparnio. 

Jonas Liaudanskas: 

„Tuomet turėjome informacijos, kad tame bute Jonavoje laikomi du įkaitai, todėl 

aš sutikau pasikeisti su jais, nueiti ten vienas, be ginklo. Tačiau situacijai pasikeitus, tapus 

                                                           

 103 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 10 t. 
 

 

Dviem pareigūnams skirti grieţti papeikimai nuimant procentinį priedą prie parei-

gybinio atlyginimo, trečiajam – pastaba. 

Tačiau būtume neteisūs pateikdami skaitytojams vien neigiamus pavyzdţius. Daug 

daugiau tais laikais buvo vadinamojo „pozityvo“, ištikimybės priesaikai, aukšto profesiona-

lumo, neretai pasiaukojimo pavyzdţių. 

Štai vidaus reikalų ministro 1994.08.31 įsakymas Nr.605 „Dėl piniginės kompen-

sacijos Ukmergės raj. PK SP jaun. inspektoriui V.Klimavičiui išmokėjimo“: 

„1993 m. lapkričio 27 d. 19.00 val. jaun. inspektorius V.Klimavičius būdamas ba-

re-kavinėje „Meda“ pamatė, kad neblaivus pil. B.Čepas rankoje laiko karinę granatą RG-42 

ir savo pavojingais veiksmais gali padaryti ţalą sau ir aplinkiniams. V.Klimavičius mėgino 

iš jo atimti minėtą sprogmenį. Tarp jų įvyko grumtynės. V.Klimavičius uţlauţęs B.Čepui 

ranką, atėmė iš jo granatą, tačiau iš jos tuo metu jau buvo ištrauktas apsauginis ţiedas, ir 

granata sprogo V.Klimavičiaus rankoje. 

Be kitų suţalojimų, sprogusi granata nutraukė V.Klimavičiui dešinės rankos plaš-

taką. 

Valstybinė medicininė socialinės ekspertizės komisija nustatė V.Klimavičiui antrą 

invalidumo grupę. Jaun. inspektorius pripaţintas netinkamas tarnybai VRM sistemoje.“102 

Ministro įsakymu (vadovaujantis įstatymu) V.Klimavičiui buvo išmokėta 48 mėne-

sių darbo uţmokesčio dydţio kompensacija. 

Čia verta paminėti, kad po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, t.y. nuo 1990 m. 

kovo 11 d. iki 1994 m. lapkričio, įvairiose VRM tarnybose ţuvo 15 pareigūnų, sunkiai nu-

kentėjo 126. 

Kitas pavyzdys – ministro R.Vaitekūno 1994.09.27 įsakymas Nr.681 „Dėl parei-

gūnų paskatinimo“: 

„1994 m. rugsėjo 13 d. Marijampolės rajone Kazlų Rūdos mieste buvo pagrobtas 

Eimantas Degutis, gimęs 1986 m., reikalaujant iš maţamečio tėvų 30 tūkstančių JAV dole-

rių išpirkos. Siekiant nustatyti pagrobėjų asmenybes bei lokalizuoti pagrobto vaiko laikymo 

                                                           

 102 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 8 t. 
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niam komisarui, VR ministro pavaduotojui; Jonui Subačiui, Vilniaus m. VPK KP Organi-

zuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisarui; Jurijui Britovui, 

Vilniaus m. VPK KP Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus 

komisarui; taip pat prokurorams A.Klimavičiui, G.Jasaičiui, R.Grockiui, V.Skirmantui. 

 

Grįţdami nuo tapusių istoriniais įvykių prie kasdienių vidaus reikalų sistemos ir 

policijos rūpesčių paminėsime, jog 1994 m. lapkričio 29 d. įvyko eilinė VRM kolegija 

(sprendimas Nr.9 KM „Dėl finansinių ir materialinių išteklių racionalaus panaudojimo 

VRM sistemoje ir priemonių šiam darbui gerinti“). 

Kolegija paţymėjo, kad VRM padalinių funkcionavimui skirti biudţetiniai asigna-

vimai ir valstybės turtas naudojami nepakankamai efektyviai ir racionaliai. Kai kurie vado-

vai nepaiso galiojančių norminių aktų finansiniais-ūkiniais klausimais, silpnai kontroliuoja 

pavaldinius, sudarydami sąlygas pastarųjų piktnaudţiavimui, tarnybiniam aplaidumui, dėl 

ko valstybei padaroma materialinė ţala. 

Paskutinė 1994 m. VRM kolegija (protokolas Nr.10 KM) posėdţiavo gruodţio 23 

d. Tuomet kiek pasikeitė jos sudėtis (1994.12.22 vidaus reikalų ministro įsakymas Nr.906 

„Dėl Kolegijos sudėties“), kuri buvo tokia (nebeliko P.Liuberto): 

J.Blaţevičius, Pataisos reikalų departamento direktorius; Č.Blaţys, Migracijos de-

partamento direktorius; A.Gaiţauskas, Radviliškio r. PK vyresnysis komisaras; 

V.Grigaravičius, Alytaus m. ir r. PK vyresnysis komisaras; A.Pečkys, LR Prezidento, 

Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir oficialių svečių apsaugos departamento direkto-

rius; A.Pumputis, Policijos akademijos rektorius; V.Račkauskas, PD Kriminalinės polici-

jos vyriausiasis komisaras – generalinio komisaro pavaduotojas; S.Stančikas, Pasienio po-

licijos departamento vyriausiasis komisaras; J.Vasiliauskas, Tardymo departamento direk-

torius, K.Zulonas, Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius. Be to, vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas, Vidaus reikalų ministerijos sekretoriai J.Liaudanskas, 

J.Kraujelis ir V.Skapcevičius bei Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus buvo 

Kolegijos nariai pagal uţimamas pareigas. 

 Pranešimą „Dėl vidaus reikalų sistemos 1994 m. veiklos rezultatų ir prioritetinių 

uţdavinių 1995 metams“ skaitė ministras R.Vaitekūnas. 

 

nebeprognozuojamai, buvo priimtas kitoks sprendimas. Vėliau paaiškėjo, kad buvo tik viena 

įkaitė, bet iš pradţių turėjome pagrindo manyti, kad nusikaltėlis turi du įkaitus ir gali vieno 

iš jų atsikratyti, kad būtų lengviau kontroliuoti padėtį.“ 

Kitos dienos rytą (9 val. 05 min.) buvo pradėta policijos operacija. Snaiperio šūvio 

ginkluotas dviem pistoletais banditas Petras Zubavičius buvo nušautas, į butą įsiverţė „Aro“ 

šturmo grupė. Išlaisvinta mergina nenukentėjo, buvo sulaikyta ir plėšikų bendrininkė 

N.Bilevičiūtė. 

Uţ drąsą ir pasiaukojimą išlaisvinant įkaitę Jonavoje Prezidentas A.Brazauskas 

1994 m. gruodţio 21 d. Vyčio Kryţiaus V laipsnio ordinais apdovanojo GRR „Aras“ vyres-

nįjį komisarą Igną Šulinską ir vyresnįjį inspektorių Viktorą Grabauską. 

Vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno įsakymu vardiniais šaunamaisiais ginklais 

apdovanoti operacijoje dalyvavę VRM sekretorius, generalinis komisaras Jonas Liaudans-

kas, GRR „Aras“ vyresnysis inspektorius Alfonsas Tarasevičius, Jonavos r. PK kriminali-

nės policijos komisaras inspektorius Vladimiras Debolskis. 

 

Bet turbūt svariausiu valstybės galios kovoje su nusikalstamumu, jos teisėsaugos 

triumfo ir situacijos perlauţimo savo naudai ţenklu tapo sėkmingas ţurnalisto V.Lingio 

nuţudymo tyrimas. 1994 m. lapkričio 10 d. baigėsi V.Lingio ţudikų teismas. Sostinės orga-

nizuotos gaujos „Vilniaus brigada“ vadeiva B.Dekanidzė buvo nuteistas mirties bausme 

sušaudant (tai buvo paskutinė Lietuvoje įvykdyta mirties bausmė prieš įvedant moratoriu-

mą), nusikaltimo vykdytojui I.Achremovui laisvė atimta iki gyvos galvos, jo bendrininkai 

nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis: V.Slavickis – 14 metų, B.Bobičenka – 13 me-

tų 3 mėnesių. 

Uţ šio nusikaltimo tyrimą aukštais valstybės apdovanojimais buvo apdovanoti 

ypač pasiţymėję šalies policijos ir prokuratūros pareigūnai. Lietuvos Respublikos Preziden-

tas A.Brazauskas įteikė Vyčio Kryţiaus 5-ojo laipsnio ordinus 6 policijos ir 4 prokuratūros 

pareigūnams. Ordinai buvo įteikti: Aleksandrui Alijevui, Vilniaus m. VPK KP Organizuo-

to nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisarui; Benediktui Lazut-

kai, VRM PD KP vyresniajam komisarui vyriausiojo komisaro pavaduotojui; Vytautui 

Leipui, Vilniaus m. VPK vyriausiajam komisarui; Petrui Liubertui, VRM PD generali-
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niam komisarui, VR ministro pavaduotojui; Jonui Subačiui, Vilniaus m. VPK KP Organi-

zuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisarui; Jurijui Britovui, 

Vilniaus m. VPK KP Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus 

komisarui; taip pat prokurorams A.Klimavičiui, G.Jasaičiui, R.Grockiui, V.Skirmantui. 

 

Grįţdami nuo tapusių istoriniais įvykių prie kasdienių vidaus reikalų sistemos ir 

policijos rūpesčių paminėsime, jog 1994 m. lapkričio 29 d. įvyko eilinė VRM kolegija 

(sprendimas Nr.9 KM „Dėl finansinių ir materialinių išteklių racionalaus panaudojimo 

VRM sistemoje ir priemonių šiam darbui gerinti“). 
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Kolegijos nariai pagal uţimamas pareigas. 

 Pranešimą „Dėl vidaus reikalų sistemos 1994 m. veiklos rezultatų ir prioritetinių 

uţdavinių 1995 metams“ skaitė ministras R.Vaitekūnas. 

 

nebeprognozuojamai, buvo priimtas kitoks sprendimas. Vėliau paaiškėjo, kad buvo tik viena 
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apdovanoti operacijoje dalyvavę VRM sekretorius, generalinis komisaras Jonas Liaudans-

kas, GRR „Aras“ vyresnysis inspektorius Alfonsas Tarasevičius, Jonavos r. PK kriminali-

nės policijos komisaras inspektorius Vladimiras Debolskis. 
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sušaudant (tai buvo paskutinė Lietuvoje įvykdyta mirties bausmė prieš įvedant moratoriu-

mą), nusikaltimo vykdytojui I.Achremovui laisvė atimta iki gyvos galvos, jo bendrininkai 

nuteisti ilgomis laisvės atėmimo bausmėmis: V.Slavickis – 14 metų, B.Bobičenka – 13 me-

tų 3 mėnesių. 

Uţ šio nusikaltimo tyrimą aukštais valstybės apdovanojimais buvo apdovanoti 

ypač pasiţymėję šalies policijos ir prokuratūros pareigūnai. Lietuvos Respublikos Preziden-

tas A.Brazauskas įteikė Vyčio Kryţiaus 5-ojo laipsnio ordinus 6 policijos ir 4 prokuratūros 

pareigūnams. Ordinai buvo įteikti: Aleksandrui Alijevui, Vilniaus m. VPK KP Organizuo-

to nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisarui; Benediktui Lazut-

kai, VRM PD KP vyresniajam komisarui vyriausiojo komisaro pavaduotojui; Vytautui 

Leipui, Vilniaus m. VPK vyriausiajam komisarui; Petrui Liubertui, VRM PD generali-
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1994 m. kriminogeninės situacijos būdingiausi bruoţai (iš R.Vaitekūno pranešimo) 

buvo tokie: 

– išliko bendra nusikalstamumo stabilizavimosi tendencija (pagal oficialią statisti-

ką). Blogiausia padėtis (pagal nusikaltimų skaičių 10-čiai tūkst. gyventojų) yra Klaipėdoje, 

Vilniuje, taip pat Panevėţio, Lazdijų, Kėdainių, Pakruojo, Šiaulių, Šilutės ir Vilniaus rajo-

nuose; 

– nusikalstamumo struktūroje didėja sunkių nusikaltimų dalis, tačiau jų augimo 

tempai (lyginant su 1993 m. šuoliu) sulėtėjo; 

– daugiau kaip du kartus išaugo ginkluoto nusikalstamumo mastai; 

– daugiau kaip dvigubai (122 proc.) padaugėjo kontrabandos, trimis ketvirtadaliais 

daugiau išaiškinta kyšininkavimo atvejų, trečdaliu daugiau – valstybinio ir visuomeninio 

turto grobimų sukčiaujant; 

– išryškėjo netradiciniai Lietuvai kriminalinių procesų bruoţai, pagausėjo nusikal-

timų formų – nelegali migracija, ţaliavų bei alkoholio kontrabanda, prostitucija, šešėlinės 

finansinės operacijos, įkaitų grobimas ir t.t. 

Organizuotos nusikalstamos struktūros jau nebeapsiriboja verslininkų prievartavi-

mu bei duoklės rinkimu, bet aktyviai skverbiasi į ekonomiką, finansus, legalizuodamos nu-

sikalstamu būdu gautas lėšas ir įgydamos galimybę reguliuoti kai kuriuos socialinius bei 

ekonominius procesus, tuo sudaromos prielaidos plėtotis korupcijai. 

Vidaus reikalų sistemai trūksta apie 12 proc. darbuotojų (neuţimta 3 tūkst. etatų). 

1994 m. 65 pareigūnai padarė nusikaltimus ir 552 teisėtumo paţeidimus (9 mėnesių duome-

nys). 

Atskleista 4,5 proc. nusikaltimų daugiau nei 1993 m., į teismą atiduota daugiau 

kaip 17 tūkst. bylų (2 tūkst. daugiau nei 1993 m.). 

Kolegijos posėdyje buvo prognozuota, kad 1995-siais bendra kriminogeninė situa-

cija iš esmės neturėtų pakisti, tačiau lieka pavojus, kad išliks sunkių nusikaltimų skaičiaus 

augimo tendencija, taip pat finansinių, ekonominių nusikaltimų, ypač kontrabandos, kyši-

ninkavimo atvejų, kitų pareiginių nusikaltimų. 

 

 

Kolegijoje kalbėjo TD direktoriaus pavaduotoja L.Baltrūnaitė, kuri pabrėţė, kad 

prioritetinė TD veiklos kryptis 1995 m. bus nusikaltimų ekonomikai ir finansams bylų tyri-

mas. Ji taip pat paţymėjo būtinumą steigti papildomus etatus šiems nusikaltimams tirti, pa-

minėjo, jog praktikoje nepakankamai taikomos sumarinio proceso normos. L.Baltrūnaitė 

pateikė tokį pavyzdį darbo krūviui apibūdinti: 35 bylose dėl finansinių machinacijų, indėli-

ninkų apgavimo teko apklausti apie 60 tūkstančių nukentėjusiųjų, didelė dalis tardytojų 

daugiau kaip metus prikaustyti prie šio darbo. 

B.Lazutkos ţodţiais, ONTT pagrindinį dėmesį 1994 m. skyrė nelegaliai prekybai 

ginklais, kontrabandai, vogtų automobilių verslui, prostitucijai, terorizmui, netikrų pinigų 

gamybai. Jis pranešė apie ONTT pareigūnų atestavimo rezultatus: anot jo, etatai buvo su-

komplektuoti, tačiau kita problema tapo didesnis nepatyrusių pareigūnų skaičius. Dar vienas 

opus klausimas – praktikoje nenoriai taikomos Operatyvinės veiklos įstatymo numatytos 

normos. Anot B.Lazutkos, dėl to, kad liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos mechanizmas 

per silpnas, kriminalinė policija priversta daţniau naudoti įvairias operatyvines priemones. 

Vien nusikalstamos veiklos imitacijos modelis 1994 m. buvo panaudotas daugiau kaip 100 

kartų. Kriminalinė policija kartu su tardymu bei prokuratūros darbuotojais išaiškino daugiau 

kaip 300 reketo atvejų. 

V.Blinstrubas kalbėjo apie nusikaltimų, darančių didţiausią ekonominę ţalą, uţ-

kardymą. Jis pabrėţė, jog 1995 metų strategija – pajamų ir mokesčių slėpimo, kyšininkavi-

mo, neteisėto privatizavimo, turto išeikvojimo, kontrabandos faktų, valiutos operacijų pa-

ţeidimų, vertimosi uţdrausta veikla išaiškinimas, kadrų sukomplektavimas ir apmokymas, 

norminės bazės tobulinimas, profilaktinis darbas. 

Po visų pasisakiusiųjų vėl kalbėjo ministras R.Vaitekūnas, kuris paţymėjo, kad 

aprūpinant padalinius technika ir finansais pirmenybė bus teikiama operatyviniam darbui. 

Jis paminėjo būtinybę gerinti mokymo įstaigų veiklą rengiant kadrus vidaus reikalų siste-

mai, taip pat pasiūlė į VRM kolegijų posėdţių darbo planą įtraukti klausimus dėl vidaus 

tarnybos dalinių, konkrečių miestų ir rajonų policijos komisariatų veiklos ir t.t. 

Štabui buvo pavesta, atsiţvelgus į pateiktas pastabas ir siūlymus, iki 1995 m. sau-

sio 5 d.  parengti kolegijų darbo bei VRM 1995 m. pagrindinių priemonių planus. 
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norminės bazės tobulinimas, profilaktinis darbas. 
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Romasis Vaitekūnas, 1992–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

„Prisimindamas tuos laikus galiu pasakyti, kad dirbti buvo ir labai sunku, ir tuo 

pačiu metu labai lengva. Sunku dėl paties sudėtingo laikmečio, gyvenimo realijų. O lengva 

todėl, kad nepriklausėme jokioms partijoms, nebuvome uţsiangaţavę, niekas mums negalėjo 

nurodyti (nors kai kas ir bandė), ką ir kaip daryti. Man, vidaus reikalų ministrui, niekas 

nesiūlė tapti politiku, pavyzdţiui, įstoti į LDDP…“ 

 

 

Kalbant apie svarbius Lietuvos policijai įvykius verta pateikti skaitytojams dar 

vieną vidaus reikalų ministro įsakymą, iš esmės, reiškusį galutinį Savivaldybių policijos 

kaip atskiros rūšies klausimo išsprendimą. Dar tiksliau – artėjantį šio, taip ir neišsivysčiusio 

normaliai, darinio faktinį likvidavimą: 

„1994.12.30 Nr.939 

Dėl kai kurių priemonių ryšium su savivaldybių policijos finansavimu iš valstybės 

biudţeto nuo 1995 m. sausio 1 d. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1994 m. spalio 12 d. įstatymu Nr.I-601 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Policijos įstatymo 12, 15 ir 49 straipsnių pakeitimo“ nuo 1995 m. 

sausio 1 d. biudţetinius asignavimus savivaldybių policijai (kartu su blaivyklom) išlaikyti 

planuoja ir skiria VRM Finansų ir kontrolės departamentas kartu su kitų policijos rūšių fi-

nansavimu. 

Siekiant nustatyti vieningą perėjimo prie finansavimo iš valstybės biudţeto tvarką, 

išspręsti su tuo susijusius etatinius, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitus klausimus, įsa-

kau: 

1. Miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovams bei vyriausiems finansininkams 

vadovautis, kad: 

1.1. Nuo 1995 m. sausio 1 d. biudţetinės lėšos savivaldybių policijai (kartu su 

blaivyklom) išlaikyti pervedamos į policijos komisariatų einamąsias sąskaitas. Savivaldybių 

policijos einamosios sąskaitos, pasibaigus jose lėšų likučiui uţdaromos komisariato vadovo 

nuoţiūra arba paliekamos. Esant atitinkamam miesto (rajono) tarybos ar valdybos sprendi-

mui, į šias sąskaitas pervedamos tikslinės paskirties lėšos, skirtos iš savivaldybių biudţeto. 

(…)“104 

 

                                                           

 104 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 12 t. 
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Romasis Vaitekūnas, 1992–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 
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 104 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-94, 12 t. 
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1994 m. vidaus reikalų sistemos pareigūnai 784 kartus paţeidė teisėtumą, įvykdė 

101 nusikaltimą, padarė 219 autoavarijų, 21 kartą neteisėtai panaudojo šaunamąjį ginklą. 

Uţregistruoti 26 kyšio paėmimo ir 22 tarnybinių įgaliojimų viršijimo atvejai. 

1994 m. tardytojų krūvis išaugo, nors nusikalstamumas kiek ir sumaţėjo. Teis-

mams perduota beveik tūkstančiu bylų daugiau nei 1993 m. Kiekvienas tardytojas nagrinėjo 

vidutiniškai 58 baudţiamąsias bylas (56). Viena rimčiausių problemų liko nepagrįstas pa-

rengtinio tardymo bei kaltinamųjų suėmimo trukmės terminų ilginimas net nesudėtingose 

bylose. Uţ panašius paţeidimus 1994 m. buvo nubausti 26 tardytojai, o uţ blogą proceso 

kontrolę – 9 tardymo padalinių vadovai. Beje, 1995 m. pradţioje iš 643 tardymo padalinių 

etatų buvo neuţimta apie dešimtadalį. 

Deja, dţiaugtis bendra nusikalstamumo maţėjimo tendencija teko neilgai. Per 1995 

metų 1 ketvirtį Lietuvoje buvo uţregistruotas 15 481 nusikaltimas, arba 20,5 proc. daugiau 

nei per tą patį 1994-ųjų laikotarpį. Jau pradėjęs maţėti nusikalstamumas staiga šoktelėjo 

aukštyn. Sudėtingiausia kriminogeninė padėtis susidarė Vilniuje, Kaune (bei rajonuose), 

Panevėţyje, Jonavoje, o ramiausia buvo Švenčionių, Plungės, Prienų bei Trakų rajonuose. 

Kita neigiama tendencija buvo sunkių nusikaltimų skaičiaus augimas (12,9 proc.), 

daugiau nei dvigubai padaugėjo turto sunaikinimo arba suţalojimo tyčia 157 (67) atvejų, 

daugiau nei trečdaliu išaugo piktybinio chuliganizmo skaičius, ketvirtadaliu – sukčiavimo 

atvejų. Dţiugino nebent tai, jog pastebimai sumaţėjo plėšimų 633 (961) ir nusikaltimų pa-

naudojant šaunamąjį ginklą 62 (105). 

Dvigubai išaugo kontrabandos bei kyšininkavimo atvejų skaičius, uţtat išaiškinta 

ekonominių bei finansinių nusikaltimų buvo maţiau nei 1994 m. 

 

Tuometinę situaciją vaizdţiai ir, svarbiausia, labai taikliai apibūdino Interpolo Lie-

tuvos nacionalinio biuro vyresnysis komisaras Aurelijus Racevičius: 

„Šiuo metu nusikalstamumas Lietuvoje, o ypač organizuotas, man primena sniego 

laviną, kuri, riedėdama ţemyn, vis labiau įsibėgėja.“105 

 

                                                           

 105 „Respublika“ 1995.01.27, Nr.22. 

 

1995. (...)KONTRPUOLIMAS 
 

 

„Darbo“, o ne kalendoriniai metai paprastai prasideda praėjusių metų, kaip dar 

vieno įveikto etapo, įvertinimu, padėties, iš kurios reikia bristi toliau, analize. Šia prasme ir 

vėl neišsiversime be šaltos statistikos. 

1994 metais Lietuvoje buvo uţregistruoti 58 634 nusikaltimai. Tai 2,9 proc. ma-

ţiau, nei 1993-siais. Nors daugelyje šalies miestų ir rajonų nusikalstamumas sumaţėjo, kai 

kur buvo pastebima nusikaltimų daugėjimo tendencija: Kaune jų padaugėjo 28,2 proc., Tau-

ragės r. – 72,8 proc., Širvintų r. – 35,3 proc., Šiaulių r. – 24,3 proc. 

1994 m. 10-čiai tūkstančių Lietuvos gyventojų teko 156,8 nusikaltimo (iš jų 139,6 

kriminaliniai), Latvijoje – 157,3 (138,3), Estijoje – 237,2 (170,5). 

1994 m. buvo uţregistruoti 9 348 sunkūs nusikaltimai, t.y. 13,9 proc. daugiau nei 

1993 m. Tai buvo pavojingiausia šalies nusikalstamumo raidos tendencija. Tyčinių nuţu-

dymų per metus padaugėjo beveik 9 proc. (iš viso 1994 m. – 523), taip pat padidėjo tyčinių 

sunkių kūno suţalojimų skaičius. Beveik dvigubai daugiau padaryta nusikaltimų panaudo-

jant šaunamuosius ginklus. 

Sumaţėjo valstybinio ar visuomeninio turto vagysčių (21 proc.), asmeninio turto – 

3,1 proc. Uţtat gerokai (net 81,9 proc.) padaugėjo transporto priemonių vagysčių (uţregist-

ruota 5 236). 

Daugiau nei dvigubai išaugo kontrabandos atvejų skaičius, 62,5 proc. daugiau uţ-

fiksuota kyšininkavimo atvejų. Iš viso ekonominė policija išaiškino 2 957 nusikaltimus ūki-

ninkavimo bei finansų sferose, t.y. kiek maţiau nei 1993 m. 

Iš viso 1994 m. išaiškinta 40,8 proc. visų nusikaltimų, arba 4 punktais daugiau nei 

1993-siais. 

Pagerėjo situacija šalies keliuose. 1994 m. uţregistruota 3 901 autoavarija (1993 - 

4 319), ţuvo 764 (958), suţeista 4 147 (4 490). 

1994 m. Lietuvoje prevencine tvarka buvo sulaikyti 176 įtariami nusikaltimus pa-

darę asmenis, 68 iš jų iškeltos baudţiamosios bylos, 114-ai pateiktas kaltinimas. 
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Atleisti pulkininką Zenoną Kaliną iš LR VRM Štabo Vystymo skyriaus patarėjo 

pareigų, paliekant VRM kadrų rezerve ir nukreipiant tolimesniam darbui į Lietuvos Respub-

likos Prezidentūrą.“ 

„1995.02.20 Nr.117 TE 

Paskirtį Stasį Roţnį Šiaulių m. VPK kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo komisaru, atleidus iš Tardymo skyriaus prie Šiaulių m. VPK viršininko pa-

reigų, nuo 1995 m. vasario 20 d.“ 

„1995.03.20 Nr.186 TE 

Paskirti Olegą Maţuiką LR VRM PD Kriminalinės paieškos valdybos vyresniuoju 

komisaru, atleidus iš Kauno m. VPK kriminalinės policijos vyresniojo komisaro pareigų, 

nuo 1995 m. kovo 20 d.“ 

„1995.03.27 Nr.194 TE 

Paskirti Antaną Ruzgą Kauno m. VPK kriminalinės policijos vyresniojo komisaru, 

atleidus iš to paties komisariato viešosios policijos vyresniojo komisaro pareigų, nuo 1995 

m. kovo 27 d.“106 

 

Kaip sakoma, „karas karu, bet pietūs – pagal dienotvarkę“, t.y. alkanas, nuogas ir 

basas karys – prastas karys. Todėl savaime suprantama, kad pirmasis 1995 metų VRM ko-

legijos posėdis, įvykęs sausio 20 d., buvo skirtas prasidedančių metų biudţeto klausimams. 

Pateikiame šios Kolegijos sprendimą Nr.1KM „Dėl Vidaus reikalų ministerijos 1995 m. 

biudţeto paskirstymo“: 

„– Įpareigoti VRM MASD (Materialinio aprūpinimo ir statybos departamentą,– 

aut.) ir kitus VRM departamentus bei skyrius, kad įsigytos naujos technikos pavyzdţiai, 

kaip mokymo priemonės, būtų nemokamai perduodami VRM aukštesniosioms policijos 

mokykloms. 

– nustatyti, kad Vidaus reikalų ministerijos pirminis valstybinis uţsakymas uni-

forminės aprangos gamintojams 1995 m. neturi viršyti 16 mln. litų.“ 

                                                           

106 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 1 t. 
 

 

1995 m. sausio 10 d. Vyriausybėje vykusioje spaudos konferencijoje vidaus reikalų 

ministras R.Vaitekūnas pareiškė, jog 1995-ieji bus policijos, kitų vidaus reikalų įstaigų 

kadrų „gryninimo“ metai. Pertvarkomi (stiprinant) transporto vagysčių tyrimo, kovos su 

narkotikų platinimu padaliniai, taip pat Tardymo departamento padalinys nusikaltimams 

finansų ir ekonomikos srityse tirti. Ministro nuomone, dideliu laimėjimu šioje srityje laiky-

tinas Revizijų departamento įsteigimas Finansų ministerijoje. 

Konferencijoje dalyvavęs VRM PD generalinis komisaras J.Liaudanskas kalbė-

damas apie policijos prestiţo didinimą sakė, kad daug prarandama dėl to, jog policijos pa-

reigūnai nesugeba tinkamai bendrauti su ţmonėmis. Todėl PD vadovybė akcentuoja penkias 

pareigūnų ugdymo kryptis: patikimumas, profesionalumas, darbštumas, organizuotumas ir 

bendravimo kultūra. 

Pratęsdami „kadrų gryninimo“ temą, pateiksime keletą ministro įsakymų „dėl tar-

nybos eigos“, iliustruojančių tuometines vadovų rokiruotes: 

„1995.01.02 Nr.11 TE 

Paskirti Algirdą Debeikį Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nu-

sikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos komisaru, atleidus iš PD Analizės, 

informacijos ir planavimo skyriaus komisaro pareigų, nuo 1995 m. sausio 2 d.“ 

„1995.01.12 Nr. 29 TE 

Paskirti Olegą Travkiną Prienų r. policijos komisariato komisaru, atleidus iš Rad-

viliškio r. PK kriminalinės policijos komisaro pareigų, nuo 1995 m. sausio 13 d.“ 

„1995.01.19 Nr.49 TE 

Paskirti Stanislovą Rakauską Lietuvos VRM PD kriminalinės policijos Ekonomi-

nių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-o skyriaus komisaru,– nuo 1995 m. sausio 19 d.“ 

„1995.01.26 Nr.59 TE 

Paskirti Kęstutį Mikalauską Pasvalio r. policijos komisariato komisaru, atleidus iš 

Zarasų r. PK kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigų, nuo 1995 m. sausio 26 

d.“ 

„1995.01.31 Nr.68 TE 
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Šiaip ar taip padalinusi turimas lėšas tarp visų trokštančiųjų, Kolegija VRM vado-

vų lūpomis įvardijo ir tokius galimus rezervus, kaip taupumas, grieţta kontrolė, uţsienio 

investicijos, labdara, policijos įstaigų vadovų bendradarbiavimas su tarybų bei valdybų va-

dovais ir t.t. Liaudiškai tariant, sistemai atvirai buvo pasiūlytos dvi išeitys: prispausti uode-

gą ir kaulyti paramos kitur. 

Tiesa, 1995 m. pareigūnų ir darbuotojų darbo uţmokestis dėl numatomos infliaci-

jos buvo padidintas (lyginant su 1994 m.) 24 mln. 720 tūkst. Lt, arba 15,8 proc. Vienuolika 

kartu padidėjo lėšos, skirtos pareigūnų socialiniam draudimui, nes nuo 1995 m. sausio 1 d. 

įsigaliojo nauja draudimo tvarka. Prognozuojant kainų bei tarifų augimą buvo neţymiai 

padidintos išlaidos mitybai, apšvietimui, komandiruotėms, autotransportui, ryšiui. 

Taigi, bendras VRM biudţetas, lyginant su 1994-siais, „ant popieriaus“ padidėjo 

58 mln. 775 tūkst. Lt, arba 24 proc., tačiau atėmus pareigūnų draudimui skirtas lėšas, realus 

biudţeto padidėjimas sudarė vos 17 mln. 788 tūkst. litų. 

Atsiţvelgdamas į visa tai VRM Finansų ir kontrolės departamentas prognozavo 

1995 metais nepalankią vidaus reikalų sistemos finansinę būklę.107 

Kolegijos darbotvarkėje buvo ir kitas klausimas – „Dėl Pasienio policijos departa-

mento prie VRM padalinių veiklos būklės“. 

Tarp kitų, kolegija priėmė ir tokius sprendimus: įpareigoti Pasienio policijos depar-

tamentą kartu su Policijos departamentu iki 1995 m. kovo 30 d. parengti ir pateikti LR Vy-

riausybei Lietuvos Respublikos pasienio ruoţo reţimo laikinųjų taisyklių pakeitimus; PPD, 

PD ir IRD iki 1995 m. balandţio 10 d. parengti priemonių planą dėl pasienio policijos pada-

linių integravimosi į VRM informacinę sistemą ir tarnybų bendradarbiavimo; PPD ir PD 

kartu su Muitinės departamentu, Krašto apsaugos ministerija ir Valstybės saugumo depar-

tamentu iki 1995 m. rugsėjo 1 d. nustatyti pasikeitimo operatyvine informacija tvarką. 

Trumpam grįţus prie „alternatyvaus finansavimo“ problemos, reikėtų paminėti 

1995.01.06 įsakymą Nr.11 „Dėl gautų įplaukų uţ realizuotą konfiskuotą turtą ir kontraban-

dos būdu įveţtą ar išveţamą turtą, kurio savininkas nenustatytas, panaudojimo“: 

                                                           

107 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1,byla 113. 
 

 

Kolegijai buvo pateikta paţyma apie 1995 m. patvirtintą VRM ir jos padalinių iš-

laidų sąmatą, pasirašyta VRM Finansų ir kontrolės departamento direktoriaus pulkininko 

Bronislovo Degučio. 

VRM sudarytame 1995 m. biudţeto projekte, atsiţvelgus į visų tarnybų bei padali-

nių paraiškas (kartu su savivaldybių policija, policijos mokyklomis, sveikatos prieţiūros 

įstaigomis ir t.t.) buvo numatytas lėšų poreikis – 453 mln. 242 tūkst. Lt. Tačiau Vyriausybė 

patikslino šį projektą, suprantama, į maţinimo pusę, todėl VRM gavo 97 mln. 568 tūkst. Lt 

maţiau nei tikėjosi. 

Lėšos buvo sumaţintos baldams (poreikis patenkintas tik 61,6 proc.); pastatų re-

montui skirta 28,6 proc. maţiau; poreikis kitoms išlaidoms (transporto, ryšio priemonių 

aptarnavimas, remontas ir išlaikymas) patenkintas 77 proc.; pagrindinių priemonių įsigiji-

mui skirta 31,5 proc. maţiau lėšų nei 1994 m. (11 mln. 706 tūkst. Lt). 

Kalbėję Kolegijoje VRM tarnybų ir padalinių vadovai neslėpė apmaudo. VRM 

IRD direktorius I.Barauskas informavo Kolegiją, kad susidarė kritiška padėtis ir 1995 m. 

IRD reikia 64 mln. litų, tačiau prašė patenkinti bent minimalų poreikį – 7 mln. Lt. Į tai mi-

nistras tepasiūlė „stengtis gauti uţsienio investicijas“. 

Kelių policijos vadovas R.Oleka paţymėjo, jog itin aktuali yra automobilių parko 

problema (kalbama tik apie kelių policiją). Anot jo, padėčiai taisyti kasmet reikėtų gauti 

apie 50 naujų automobilių. Taip pat trūko greičio matuoklių, kitų techninių priemonių, rei-

kėjo 70 naujų kompiuterinių vietų baudų apskaitos sistemai plėsti. Tam R.Oleka prašė 30 

proc. surenkamų baudų uţ KET paţeidimus skirti Kelių policijai. 

Ne ką geresnė padėtis buvo ir kituose padaliniuose. Operatyvinės tarnybos valdy-

bos vyresnysis komisaras V.Telyčėnas prašė 6 mln. litų operatyvinei technikai ir dar 750 

tūkst. – kriminalistinei technikai. Kriminalistinių ekspertizių departamento direktorius 

V.Drobnys minėjo jo vadovaujamo departamento prioritetinius uţdavinius ir prašė lėšų 

jiems įgyvendinti, tačiau VRM vadovybė pasiūlė susilaikyti nuo naujų projektų ir vystyti 

jau pradėtus. 

Miestų ir rajonų komisarai kalbėjo apie sudėtingą materialinę komisariatų, ypač 

areštinių būklę, autotransporto bei degalų stoką. 
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Šiaip ar taip padalinusi turimas lėšas tarp visų trokštančiųjų, Kolegija VRM vado-
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1995.01.06 įsakymą Nr.11 „Dėl gautų įplaukų uţ realizuotą konfiskuotą turtą ir kontraban-

dos būdu įveţtą ar išveţamą turtą, kurio savininkas nenustatytas, panaudojimo“: 

                                                           

107 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1,byla 113. 
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gūnų ir karių pensijų įstatymą. Tuo buvo galutinai įtvirtinta svarbiausia policijos ir vidaus 

tarnybos pareigūnų socialinė garantija – valstybinė pensija. 

Paskelbus naująjį įstatymą nurimo ankstesnės aistros, daugeliui nebeliko abejonių 

dėl tolesnės tarnybos vidaus reikalų sistemoje. Tai teigiamai atsiliepė stabilumui, kadrų kai-

tai, tiesioginiams darbo rezultatams. Po ilgų ginčų gimęs įstatymas buvo daugmaţ „geras“, 

nors neišvengta ir tam tikrų „nuostolių“ lyginant su ankstesne pensijų skyrimo tvarka. 

Pirma, nuo 1995 m. sausio 1 d. nebeturėjo galimybės gauti visą valstybinę pensiją 

tie pareigūnai, kurie atėjo į vidaus reikalų sistemą garbingo amţiaus ir kurių bendras darbo 

staţas – 25 metai, iš jų 12,5 metų jie yra ištarnavę vidaus reikalų ar analogiškose įstaigose. 

Antra, iš esmės pasikeitė pensijos skaičiavimo tvarka ir pensijos dydis tapo tiesiogiai pri-

klausantis nuo tarnybos trukmės. Naujame įstatyme nebuvo numatyta, kad pareigūnas, iš-

tarnavęs 20 metų, gautų 50 proc. darbo uţmokesčio dydţio pensiją. Be to, išėję į pensiją ir 

vėliau sugrįţę į tarnybą pareigūnai anksčiau paskirtos pensijos jau nebegautų. Būta ir kitų 

dalykų, skyrusių naująją tvarką nuo ankstesnės. 

1995 m. sausio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.83 „Dėl vidaus reikalų, valsty-

bės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyri-

mo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui 

uţ ištarnautus metus gauti, nustatymo“ buvo patvirtinti „Vidaus reikalų, valstybės saugumo, 

krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėji-

mo nuostatai“.  

Jau 1995 m. vasario 7 d. pasirodė VRM įsakymas Nr.136 „Dėl Vidaus reikalų sis-

temos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo“: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 1994.12.13 Vidaus reikalų, valstybės sau-

gumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu Nr.1-

693 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995.01.20 nutarimu Nr.83 „Dėl Vidaus reikalų, 

valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros pareigūnų ir karių valstybinių pensijų 

skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam 

priedui uţ ištarnautus metus gauti, nustatymo“, įsakau: 

1. Paskelbti vykdymui Lietuvos Respublikos 1994.12.13 įstatymą Nr.1-693 bei 

Vyriausybės patvirtintus nuostatus. 

 

„Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 28 d. nutarimais 

Nr.1194 „Dėl gautų įplaukų uţ realizuotą konfiskuotą turtą ir kontrabandos būdu įveţtą ar 

išveţamą turtą, kurio savininkas nenustatytas, panaudojimo“ ir Nr.1195 „Dėl kontrolės ir 

kai kurių kitų valstybinių institucijų materialinės bazės stiprinimo ir darbuotojų skatinimo“, 

įsakau: 

1. Panaudoti dalį lėšų, kurios nustatytąja tvarka pervedamos į miestų ir rajonų vals-

tybinių mokesčių inspekcijų biudţeto pajamų surenkamąją sąskaitą uţ realizuotą konfiskuo-

tą turtą ir kontrabandos būdu įveţtą ar išveţamą turtą, kurio savininkas nenustatytas, minė-

tojo turto sandėliavimo, saugojimo, transportavimo ir kitoms su tuo susijusioms faktinėms 

išlaidoms apmokėti, materialinei bazei stiprinti, darbuotojus skatinti bei kvalifikacijai kelti. 

2. Nustatyti, kad lėšos, skirtos 1 punkte nurodytiesiems tikslams, pervedamos į po-

licijos įstaigų arba kitų vidaus reikalų ministerijos sistemos padalinių sąskaitas, kurių dar-

buotojai iš paţeidėjų paėmė turtą arba uţdėjo jam areštą, arba atskleidė, jog kontrabandos 

būdu įveţtas ar išveţamas turtas, kurio savininkas nenustatytas. 

3. Nustatyti, kad policijos įstaigų arba kitų vidaus reikalų ministerijos sistemos pa-

dalinių pareigūnų skatinimui skiriama iki 30 proc. gautų lėšų, iš jų pusė sumos skiriama 

pareigūnų skatinimui tiesiogiai dalyvavusiems šiame darbe, tačiau išmokama vienam asme-

niui suma kiekvienu atveju neturi būti didesnė kaip 100 tūkst. litų. 

Pareigūnai skatinami atitinkamų policijos įstaigų ir padalinių vadovo įsakymu. 

4. Įpareigoti policijos įstaigų arba kitų vidaus reikalų ministerijos sistemos įstaigų 

vadovus kontroliuoti, kad mokesčių inspekcijos, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 15 

dienų į komisariatų ar VRM sąskaitas pervestų nustatytų dydţių sumas. 

5. Finansų ir kontrolės departamentui dokumentinių revizijų metu kontroliuoti šių 

lėšų teisingą panaudojimą. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas.“108 

Čia verta paminėti ir tai, jog dar 1994 m. gruodţio 13 d. LR Seimas priėmė Lietu-

vos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros parei-
                                                           

108 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 1 t. 
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dalinių pareigūnų skatinimui skiriama iki 30 proc. gautų lėšų, iš jų pusė sumos skiriama 
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vadovus kontroliuoti, kad mokesčių inspekcijos, pasibaigus kiekvienam ketvirčiui per 15 

dienų į komisariatų ar VRM sąskaitas pervestų nustatytų dydţių sumas. 

5. Finansų ir kontrolės departamentui dokumentinių revizijų metu kontroliuoti šių 

lėšų teisingą panaudojimą. 

Ministras generolas R.Vaitekūnas.“108 

Čia verta paminėti ir tai, jog dar 1994 m. gruodţio 13 d. LR Seimas priėmė Lietu-

vos Respublikos vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos ir prokuratūros parei-
                                                           

108 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 1 t. 
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Dėl Policijos departamento Savivaldybių policijos nuovadų ir pareigūnų tarnybinės 

veiklos įvertinimo 

Remiantis nuovadų bei jų pareigūnų 1994 metų veiklos rezultatais, geriausiomis 

buvo pripaţintos Kauno m. VPK Centro nuovada ir Marijampolės PK Kazlų Rūdos nuova-

da, kurioms buvo skirtos piniginės premijos, atitinkamai 20 tūkstančių ir 4 tūkstančiai litų. 

Taip pat buvo paţymėtos Panevėţio m. PK 2-oji, Trakų PK Vievio, Alytaus PK Simno ir 

Radviliškio PK Baisogalos nuovados. Be to, premijomis po 500 litų buvo paskatinti įvairių 

šalies nuovadų pareigūnai, pagal darbo rezultatus pripaţinti geriausiais.“110 

„1995.03.22 Nr.265 

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnų skatinimo 

tobulinimo  

Vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutu, pa-

tvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos mėn. 29 d. nutarimu Nr.304, taip 

pat Lietuvos Respublikos VRM 1991 m. rugsėjo mėn. 6 d. Kolegijos sprendimu Nr.5 KM 

„Dėl Lietuvos VRM sistemos darbuotojų skatinimo ir tradicijų puoselėjimo“,– įsakau: 

1. Įsteigti Vidaus reikalų ministerijos atminimo ţenklą uţ pasiţymėjimą tarnyboje 

„Tėvynės labui“. 

2. Patvirtinti VRM atminimo ţenklo uţ pasiţymėjimą tarnyboje „Tėvynės labui“ 

nuostatus (pridedami). 

3. Pavesti VRM Kadrų departamentui atlikti apdovanojimų įforminimą ir apskai-

tą.“111 

Nuo 1995 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu vietoj Tarpţi-

nybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais, sulaukusios nemaţai kritikos, buvo 

įsteigta Konsultacinė taryba kovai su ekonominiais nusikaltimais. 

Šis dekretas pirmiausia buvo susijęs su ţengiančia į priekį šalies teisinės sistemos 

reforma. Tiek komisija, tiek taryba buvo patariamasis, koordinuojantis organas, sudarytas iš 

                                                           

 110 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 3 t. 
 111 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 5 t. 
 

 

2. Nustatyti, kad valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydţio pareigū-

nų ir karių valstybinė pensija iki 2005 metų yra mokama sekančia tvarka: 

– pareigūnas, 1995 m. sausio 1 d. arba vėliau ištarnavęs VRM sistemoje 30 ir dau-

giau metų, parašo pareiškimą savo įstaigos vadovui. Prie pareiškimo turi būti pridėtas kadrų 

tarnybos paruoštas tarnybos laiko apskaitos lapas, kurį tvirtina įstaigos vadovas (pagal 

VRM centrinį aparatą – VRM Kadrų departamento direktorius). Šie dokumentai turi būti 

pateikti VRM Finansų ir kontrolės departamentui. Sprendimą dėl šios pensijos skyrimo pri-

ima ministras arba ministerijos sekretorius. 

(…) 

5. Buvusiems VRM pensininkams, atleistiems iš tarnybos iki 1991 m. liepos 1 d., 

kurie dėl įvairių prieţasčių atsisakė nuo VRM pensijos ir gauna pensiją iš socialinio drau-

dimo fondo, VRM valstybinės pareigūno ar kario pensijos mokėjimas nuo 1994 m. gruo-

dţio 31 d. neatnaujinamas. 

6. Įpareigoti VRM sistemos kadrų tarnybas pranešti VRM Finansų ir kontrolės de-

partamentui, o taip pat Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, 

Generalinės prokuratūros atitinkamom tarnybom, mokančiom valstybines pareigūnų ir karių 

pensijas, apie šių ţinybų pensininko priėmimą į VRM sistemos pareigūno pareigas. 

7. Pripaţinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos VRM 1992 m. liepos 10 d. įsa-

kymą Nr.448 „Dėl VRM pareigūnų pensijinis aprūpinimo“ (…)“109 

 

Šioje kronikoje ne kartą buvome uţsiminę apie tai, jog ţmogui svarbu ne tik kas-

dieninė duona, ne maţiau svarbus buvo, yra ir bus geras ţodis, padėka uţ sąţiningą darbą, 

kitokios veiklos įvertinimo formos bei kriterijai. Todėl VRM vadovybė nuolat stengėsi ne-

pamiršti šios paprastos tiesos. Pateiksime bent porą iš daugelio tuometinių vidaus reikalų 

ministro įsakymų, liudijančių šią VRM ir Policijos departamento vadovų poziciją: 

„1995.02.20 įsakymas Nr.167 

                                                           

109 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 2 t. 
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Dėl Policijos departamento Savivaldybių policijos nuovadų ir pareigūnų tarnybinės 

veiklos įvertinimo 

Remiantis nuovadų bei jų pareigūnų 1994 metų veiklos rezultatais, geriausiomis 

buvo pripaţintos Kauno m. VPK Centro nuovada ir Marijampolės PK Kazlų Rūdos nuova-

da, kurioms buvo skirtos piniginės premijos, atitinkamai 20 tūkstančių ir 4 tūkstančiai litų. 

Taip pat buvo paţymėtos Panevėţio m. PK 2-oji, Trakų PK Vievio, Alytaus PK Simno ir 

Radviliškio PK Baisogalos nuovados. Be to, premijomis po 500 litų buvo paskatinti įvairių 

šalies nuovadų pareigūnai, pagal darbo rezultatus pripaţinti geriausiais.“110 

„1995.03.22 Nr.265 

Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnų skatinimo 

tobulinimo  

Vadovaujantis Tarnybos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje statutu, pa-

tvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. liepos mėn. 29 d. nutarimu Nr.304, taip 

pat Lietuvos Respublikos VRM 1991 m. rugsėjo mėn. 6 d. Kolegijos sprendimu Nr.5 KM 

„Dėl Lietuvos VRM sistemos darbuotojų skatinimo ir tradicijų puoselėjimo“,– įsakau: 

1. Įsteigti Vidaus reikalų ministerijos atminimo ţenklą uţ pasiţymėjimą tarnyboje 

„Tėvynės labui“. 

2. Patvirtinti VRM atminimo ţenklo uţ pasiţymėjimą tarnyboje „Tėvynės labui“ 

nuostatus (pridedami). 

3. Pavesti VRM Kadrų departamentui atlikti apdovanojimų įforminimą ir apskai-

tą.“111 

Nuo 1995 m. vasario 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu vietoj Tarpţi-

nybinės komisijos kovai su ekonominiais nusikaltimais, sulaukusios nemaţai kritikos, buvo 

įsteigta Konsultacinė taryba kovai su ekonominiais nusikaltimais. 

Šis dekretas pirmiausia buvo susijęs su ţengiančia į priekį šalies teisinės sistemos 

reforma. Tiek komisija, tiek taryba buvo patariamasis, koordinuojantis organas, sudarytas iš 

                                                           

 110 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 3 t. 
 111 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 5 t. 
 

 

2. Nustatyti, kad valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydţio pareigū-

nų ir karių valstybinė pensija iki 2005 metų yra mokama sekančia tvarka: 

– pareigūnas, 1995 m. sausio 1 d. arba vėliau ištarnavęs VRM sistemoje 30 ir dau-

giau metų, parašo pareiškimą savo įstaigos vadovui. Prie pareiškimo turi būti pridėtas kadrų 

tarnybos paruoštas tarnybos laiko apskaitos lapas, kurį tvirtina įstaigos vadovas (pagal 

VRM centrinį aparatą – VRM Kadrų departamento direktorius). Šie dokumentai turi būti 

pateikti VRM Finansų ir kontrolės departamentui. Sprendimą dėl šios pensijos skyrimo pri-

ima ministras arba ministerijos sekretorius. 

(…) 

5. Buvusiems VRM pensininkams, atleistiems iš tarnybos iki 1991 m. liepos 1 d., 

kurie dėl įvairių prieţasčių atsisakė nuo VRM pensijos ir gauna pensiją iš socialinio drau-

dimo fondo, VRM valstybinės pareigūno ar kario pensijos mokėjimas nuo 1994 m. gruo-

dţio 31 d. neatnaujinamas. 

6. Įpareigoti VRM sistemos kadrų tarnybas pranešti VRM Finansų ir kontrolės de-

partamentui, o taip pat Krašto apsaugos ministerijos, Valstybės saugumo departamento, 

Generalinės prokuratūros atitinkamom tarnybom, mokančiom valstybines pareigūnų ir karių 

pensijas, apie šių ţinybų pensininko priėmimą į VRM sistemos pareigūno pareigas. 

7. Pripaţinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos VRM 1992 m. liepos 10 d. įsa-

kymą Nr.448 „Dėl VRM pareigūnų pensijinis aprūpinimo“ (…)“109 

 

Šioje kronikoje ne kartą buvome uţsiminę apie tai, jog ţmogui svarbu ne tik kas-

dieninė duona, ne maţiau svarbus buvo, yra ir bus geras ţodis, padėka uţ sąţiningą darbą, 

kitokios veiklos įvertinimo formos bei kriterijai. Todėl VRM vadovybė nuolat stengėsi ne-

pamiršti šios paprastos tiesos. Pateiksime bent porą iš daugelio tuometinių vidaus reikalų 

ministro įsakymų, liudijančių šią VRM ir Policijos departamento vadovų poziciją: 

„1995.02.20 įsakymas Nr.167 

                                                           

109 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 2 t. 
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Skyrius nebuvo didelis, jo pagrindinis uţdavinys – organizacinis darbas, įvairių ţi-

nybų (pasieniečių, muitininkų, saugumo) veiksmų koordinavimas tiriant tokius nusikalti-

mus. 

Po nepriklausomybės atgavimo Lietuva tapo kontrabandos tranzito šalimi, taip pat 

ir radioaktyviųjų medţiagų kontrabandos. Pavyzdţiui, 1993 m. Lietuvos akcinio inovacinio 

banko saugyklose buvo aptiktos keturios tonos radioaktyvaus berilio, po to buvo sulaikyti 

du Šiaulių gyventojai, bandę parduoti lenkams radioaktyvaus cezio-137 mėginius, Vievio 

autotransporto įmonėje buvo sulaikytas sunkveţimis, gabenęs radioaktyviąsias medţiagas. 

Nuo to laiko, pasak A.Debeikio, panašių atvejų vis daugėjo, pavyzdţiui, buvo gauta infor-

macija, kad Lietuvoje „laukia“ pirkėjų atominių elektrinių kurui naudojamas uranas, patekęs 

čia iš Rusijos ir Baltarusijos. Buvo sulaikyta nemaţai ir kontrabanda gabenamo gyvsidabrio, 

„madingo“ tais metais tarp kontrabandininkų, arba vario lauţo, skleidţiančio padidintą ra-

dioaktyvumą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ir nuodingoms cheminėms medţiagoms, 

ypač po sektos „Aum sinrikio“ surengtos cheminės atakos Japonijos sostinės metropolite-

ne.113  

 

1995 m. kovo 21 d. įvyko Vidaus reikalų ministerijos kolegija, skirta migracijos 

procesų kontrolei Lietuvoje ir Migracijos departamento prie VRM veiklos tobulinimui. 

Policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojas, kriminalinės policijos 

vyriausiasis komisaras V.Račkauskas kalbėjo apie susijusią su nelegalia migracija prekybą 

narkotikais, ginklais, minėjo fiktyvias santuokas su uţsieniečiais, kurios ilgainiui suteikia 

pastariesiems galimybę uţsiimti Lietuvoje nelegalia veikla. V.Račkauskas paţymėjo nelega-

lių migrantų deportavimo iš Lietuvos problemą ir pasiūlė neatidėliotinai spręsti klausimą 

dėl sutarčių tarp Lietuvos ir Baltarusijos bei Lietuvos ir Rusijos Federacijos dėl nelegalių 

migrantų readmisijos pasirašymo. 

 

                                                           

113 “Sargyba” Nr.23, 1995 m. birţelio 8-14. 
 

 

ţmonių, atstovaujančių konkrečią veiklą vykdančias institucijas. Pati taryba konkrečių 

sprendimų nepriiminėjo, apie savo darbą atsiskaitydavo prezidentui kas ketvirtį, pateikdama 

memorandumą apie ekonominio nusikalstamumo būklę. Tai iš dalies įtakojo priimamus 

įstatymus, nutarimus. 

Vienu iš realių ţingsnių stiprinant kovą su ekonominiais nusikaltimais ir, konkre-

čiai, uţkardant radioaktyviųjų bei kitokių pavojingų medţiagų kontrabandą per Lietuvą tapo 

Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus įsteigimas ONTT sudėtyje. 1995 m. kovo 31 d. 

ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.307 „Dėl Policijos departamento kriminalinės 

policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Neplatinamų medţiagų kontrolės 

skyriaus steigimo ir nuostatų patvirtinimo“: 

„Siekiant efektyviai kontroliuoti ir tirti neplatinamų (radioaktyvių, cheminių) me-

dţiagų, dvigubo panaudojimo įrengimų bei uţdraustų technologijų neteisėtą gabenimą, lai-

kymą, įgijimą bei panaudojimą, koordinuoti šį darbą tarp VRM tarnybų, valstybinių tarnybų 

bei su kitų valstybių analogiškomis tarnybomis,– įsakau: 

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento 

kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyboje Neplatinamų medţia-

gų kontrolės skyrių. 

2. Patvirtinti Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus nuostatus (pridedama). 

3. Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus materialinį, ūkinį ir techninį aprūpi-

nimą vykdyti Lietuvos Respublikos VRM Materialinio aprūpinimo ir kapitalinės statybos 

departamentui. 

4. Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus skaičiavimo technikos, ryšio priemo-

nių bei kanalų prieţiūrą, remontą vykdyti Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos 

Respublikos VRM. (…)112 

Vadovauti naujai įsteigtam skyriui buvo paskirtas komisaras Algirdas Debeikis. 

Kalbėdamas apie skyriui keliamus uţdavinius, jis minėjo, jog prie neplatinamų medţiagų 

tuomet buvo priskiriamos ne tik radioaktyviosios bei nuodingos cheminės medţiagos, bet ir 

narkotikai, šaudmenys, ginklai. 

                                                           

 112 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 3 t. 
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 112 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 3 t. 
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Gerų, profesionalių kadrų problema nebuvo vien VRM ir Policijos departamento 

vadovų galvos skausmas, tai vis daţniau pastebėdavo valdţios, kitų valstybės institucijų 

atstovai, visuomenė. Panevėţio apygardos vyriausiasis prokuroras Justinas Pupka savo 

straipsnyje „Ar policija mus saugo?“ rašė: 

„Kodėl visuomenė nepasitiki policija? Manau, visų pirma dėl to, kad nemaţai poli-

cijos pareigūnų yra nepakankamai pasiruošę, jiems stinga profesionalumo ir noro dirbti ne-

lengvą, rizikingą ir palyginti maţai apmokamą darbą kovojant su nusikalstamumu. Yra ir tų, 

kurie į policiją ateina visai kitų ketinimų, neturinčių nieko bendra su tiesioginėmis pareigo-

mis, vedami. Tai rodo daugybė tarnybos drausmės paţeidimų ir net nusikaltimų, kuriuos, 

ypač paskutiniu metu, įvykdo policijos pareigūnai. Tenka konstatuoti, kad priimant dirbti į 

vidaus reikalų sistemą, nėra reikiamos atrankos“.115 

Savo ruoţtu, kalbėdamas apie kadrų problemas (tuomet šalyje plačiai nuskambėjo 

Kelių policijos pareigūnų piktnaudţiavimo baudos talonais atvejai), ministras minėjo tai, 

jog beveik visų miestų ir rajonų policijos komisariatuose pradėjo dirbti komisarų pavaduo-

tojai kadrų ir socialiniams reikalams. Trys aukštesniosios policijos mokyklos ir LPA jau 

parengia tiek profesionalių darbuotojų, kiek jų reikia vidaus reikalų sistemai, tobulintina 

nebent atranka į šias mokyklas. 

R.Vaitekūnui pradėjus dirbti ministru, vėl buvo pradėta mokėti priedus uţ kvalifi-

kacines kategorijas, kiek vėliau padidinti koeficientai, priemokos prie atlyginimų, labiau 

diferencijuotas atskirų struktūrų darbuotojų darbo apmokėjimas. Ministro nuomone, reikėjo 

didinti atlyginimus ten, kur darbas nėra patrauklus: areštinėse, kituose viešosios policijos 

padaliniuose. Ministras minėjo nuostatą ugdyti universalesnį policininką, iš esmės įtvirtinti 

policijos struktūroje dvejas rūšis – uniformuotąją bei neuniformuotąją. 

Kalbėdamas apie socialines garantijas ir atlyginimus, ministras priminė, jog vals-

tybė moka tiek, kiek leidţia biudţetas. Anot jo, policijai iš esmės paţabojus tokios brutalios 

formos nusikalstamumą, kaip reketas, reikėjo stiprinti veiklą kitomis kryptimis, t.y. daugiau 
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1995 metais toliau aštrėjo kadrų, ypač kandidatų į policijos pareigūnus atrankos bei 

tinkamumo tarnybai, problema. Apie tai interviu „Sargybai“ gana išsamiai pasakojo VRM 

Medicinos skyriaus Centrinės medicinos ekspertizės komisijos viršininke Jūratė Norman-

tienė. 

Anot jos, iš visų pretenduojančių į VRM sistemos pareigūnus šios komisijos ne-

įveikdavo apie 15 proc., tai stabilus daugelio metu rodiklis. Tačiau, psichologų pastebėjimu, 

dauguma jaunuolių, ypač iš provincijos, ateidavo į policiją ne iš pašaukimo, o tik viliojami 

garantuoto atlyginimo, nes nedarbas vis kilo. Todėl daugeliui ieškančių valdiško darbo kone 

vienintelis kelias buvo – į policiją. Tarp šio kontingento buvo nemaţai sergančių įvairiomis 

ligomis. Silpnesnės nervų sistemos jaunuoliai, įveikę komisijos barjerą, ilgainiui neatlaiky-

davo nuolatinės didţiulės įtampos. Paradoksas buvo tas, kad daug tokių jaunuolių buvo psi-

choneurologinio dispanserio įskaitoje, tačiau VRM poliklinika šios informacijos negaudavo, 

ji buvo teikiama tik teritoriniams gynybos štabams. Ţinoma, kai kurios ligos turėjo likti 

paslaptimi, tačiau negerai, kai netinką tarnybai ţmonės dėl to patekdavo į vidaus reikalų 

sistemą. 

J.Normantienė „Sargybai“ pasakojo nemaţai tikrai juokingų istorijų. Pavyzdţiui, 

vienas kandidatas, anksčiau dirbęs mezgėju, laukdamas savo eilės, sėdėjo koridoriuje ir 

mezgė, kitas neradęs reikiamo kabineto tiesiog apsiverkė, dar vieno ūgis vos siekė 150 cm. 

Pasak gydytojos, ţmogiškai vaikino buvo gaila, bet juk gaila ir policijos prestiţo,– ką pa-

manys ţmonės, pamatę tokį pareigūną… 

Anot J.Normantienės, labai retai į komisiją ateidavo labai geros sveikatos jaunuo-

liai, tinkantys dirbti operatyvinėse tarnybose. Daugumą „iš bėdos“ tekdavo priimti į kitas 

tarnybas. Nemaţai būdavo ir tų, kurie įsidarbindavo policijoje, norėdami paprasčiausiai 

išvengti kariuomenės, tarsi dirbti dvidešimt ir daugiau metų policijoje būtų buvę lengviau, 

nei tarnauti pusantrus metus. O stoti į LPA kartais bandė net anksčiau teisti ţmonės, tačiau 

tendencija kito į gera: į tą pačią Akademiją, grieţtėjant atrankai, kasmet ateidavo vis geres-

nių, stipresnių jaunuolių.114  
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ginkluojami ţurnalistai“. Buvo kalbama apie du pistoletus, kuriuos VRM išdavė „Respubli-

kos“ ţurnalistams savigynai po V.Lingio nuţudymo (iš tikrųjų buvo išduoti trys pistoletai: 

V.Tomkui, R.Tarailai ir V.Gaiveniui). 

Ministras R.Vaitekūnas raštu pasiūlė „respublikonams“ grąţinti tarnybinius gin-

klus ir, pasinaudojus 1994 m. balandţio 1 d. įstatymu Nr.1-365 „Dėl leidimo laikyti ir ne-

šiotis šaunamuosius ginklus savigynai“, patiems įsigyti juos. Kaip tuomet sakė PD VPV 

vyriausiasis komisaras V.Navickas, kai ţurnalistų gyvybei iškilo realus pavojus, VRM ge-

ranoriškai išdavė jiems ginklus, o vėliau taip pat geranoriškai paprašė juos grąţinti. Šis mi-

nistro raštas buvo jau antras, prieš tai į „respublikonus“ kreipėsi pats V.Navickas, tačiau 

jokio atsakymo nesulaukė. 

 

Romasis Vaitekūnas, 1992–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

 „Tuomet dėl visko buvo priimta kaltinti ministrą. Jeigu, pavyzdţiui, nedori parei-

gūnai prasiţengė, kaip buvo, tarkime, liūdnai pagarsėjusios „ţemuogių pievelės“ atveju, 

kai kaliniams uţ atlygį buvo leista susitikti su draugais ir artimaisiais, aš buvau iškviestas į 

Seimą atsiskaityti, o ne generalinis komisaras arba Vilniaus policijos vadas. Tokia tada 

buvo tradicija, tokia tvarka, kurią pakurstydavo ir ţiniasklaida – kaţkur Skuodo rajone po-

licininkas pasirodė girtas, o kaltas vidaus reikalų ministras…“ 

Ką gi, belieka konstatuoti, kad R.Vaitekūno prieš daugelį metų pasakyti ţodţiai 

buvo pranašiški,– 2007 metais būtent Skuodo rajono girto policininko padaryta avarija, nu-

sinešusi trijų vaikų gyvybes, paskatino atsistatydinti šalies vidaus reikalų ministrą ir privertė 

palikti postą policijos generalinį komisarą. 

 

1995 m. geguţės 23 d. įvyko išplėstinis VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo iš-

nagrinėtos policijos prevencinės veiklos ir nuovadų darbo organizavimo problemos. 

1995 m. geguţės 1 d. duomenimis, Savivaldybių policijoje buvo 4 124 etatai (iš jų 

laisvi 553, arba 13,4 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, ši policijos rūšis buvo komplektuo-

jama liekamuoju principu, todėl jai buvo būdinga didelė kadrų kaita. Kartu tai buvo „jau-

niausia“ tarnyba – pavyzdţiui, 1994 m. 44,5 proc. Savivaldybių policijos pareigūnų darbo 

 

tirti nusikaltimus, susijusius su bankais, naftos produktų ir metalų kontrabanda bei kitais, 

„tuštinančiais“ valstybės biudţetą. 

Kalbėdamas apie pokyčius policijoje, ministras sakė, jog tebėra didelė kadrų kaita, 

policijos struktūros iš esmės atsinaujino. Jo nuomone, jautėsi tam tikras abejingumas tiek 

„apačioje“, tiek departamentų ir valdybų lygmenyje, dėl to nestigo priekaištų jų vadovams, 

uţsidariusiems siaurame rate. Jie buvo raginami daţniau vykti į kolektyvus, stiprinti kontro-

lę, kuruoti priskirtus regioninius padalinius ir t.t. Ministras minėjo ir tokią „silpnąją“ siste-

mos vietą, kaip ryšių su visuomene padalinio nebuvimas. Jis atvirai pareiškė apie stiprią 

pastarojo meto konfrontaciją tarp „Respublikos“ redakcijos ir ministerijos vadovybės. Dėl 

tendencingo vidaus reikalų sistemos puolimo R.Vaitekūnas pavadino redakciją „nusikaltėlių 

sąjungininke, nes dėl tų publikacijų apsunkinamas policijos darbas, skatinamas ţmonių 

priešiškumas jai, teisinis nihilizmas“.116 

Apie ministro R.Vaitekūno „karą“ su įsijautusia į „ketvirtosios valdţios“ vaidmenį 

„Respublika“ verta pasakyti atskirai. 

Nuo 1995 m. geguţės suaktyvėjo tiek ministro R.Vaitekūno, tiek visos policijos 

puolimas, kurio prieţastis buvo ta, kad ministras „drįso“ pastebėti, jog „Respublika“, pusan-

trus metus eskaluojanti V.Lingio nuţudymo temą, galėjo kai kada pakenkti tyrimui. 

„Respublika“ kone kiekviename numeryje spausdino rašinius apie policininkų sa-

vivalę, neteisėtus veiksmus, paţeidimus ir t.t. (daţnai – nesulaukusi oficialaus tyrimo išva-

dų). Iškalbingi buvo ir tokių rašinių pavadinimai: „Policininkai gyvena iš kyšių“, „Mirtinas 

smūgis areštinėje“, „Kruvina policininkų „paslauga“, „Kruvino munduro garbė“ ir pan. Pa-

vyzdţiui, 1995 m. birţelio 28 d. (Nr.150) redakcijos skiltyje atitinkamu pavadinimu „Kru-

vinų marškinių garbė“ rašoma: „Galbūt svarbiausias Temidės tarnų uţdavinys – „nusodinti“ 

spaudą, nes, jų manymu, teismus „juodinančių“ publikacijų yra pernelyg daug“. 

Šiek tiek apie ministro puolimo šaknis. Geguţės 4 d. „Respublika“ puolė Vidaus 

reikalų ministeriją, pasipiktinusi tuo, kad „valdţiai paskelbus atvirą karą spaudai, vėl nu-
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17-oje rajonų. Remiantis grieţtais tarnybinės veiklos vertinimo kriterijais, geriausiomis bu-

vo pripaţintos Kauno m, Centro policijos nuovada, Marijampolės r. Kazlų Rūdos PN, Trakų 

r. Vievio PN, Alytaus r. Simno PN, Radviliškio r. Baisogalos PN. 

Paţymėtina, jog dalis policijos nuovadų buvo įsteigtos komisariatų patalpose arba 

netoli jų, todėl atsirado nereikalingo funkcijų dubliavimo, padaugėjo valdininkų, tačiau ne-

pagerėjo praktinės veiklos kokybė bei efektyvumas. 

Savo sprendime (Nr.5KM) „Dėl policijos prevencinės veiklos organizavimo ir 

vykdymo būklės bei nuovadų darbo organizavimo problemų“ Kolegija paţymėjo, jog esant 

šalyje sudėtingai kriminogeninei situacijai nepakankamai efektyviai panaudojamas savival-

dybių policijos, kaip didţiausios policijos prevencinės tarnybos, potencialas. 

Konkrečiai, buvo paţymėta, jog policijos prevencinė veikla stokojo norminio reg-

lamentavimo: dar nebuvo parengtas bazinis nusikaltimų prevencijos įstatymas, praktiniam 

policijos darbui su tam tikromis asmenų kategorijomis stigo įstatyminio, teisinio pagrindo, 

be to, Savivaldybių, Viešosios ir Kelių policijos sąveika vykdant prevencinę veiklą nebuvo 

pakankama. 

Konstatuota, jog dėl minėtų prieţasčių „prevencinis darbas organizuojamas nesis-

temiškai, dinamiškai besikeičiančioje situacijoje savivaldybių policija orientuojama į opera-

tyviai iškylančių problemų sprendimą, maţiau dėmesio skiriant nuosekliam darbui su kri-

minogeniniu poţiūriu sudėtingiausiomis asmenų kategorijomis“. Kolegija taip pat paţymė-

jo, jog šalyje toliau tęsėsi nuovadų steigimo procesas, tačiau jau veikiančių nuovadų išdės-

tymui ir struktūroms trūko racionalumo, ne visur pagrįstai buvo įkuriamos budėtojų tarny-

bos. 

Kolegija nusprendė: 

1. Įpareigoti Savivaldybių policijos valdybą (R.Senovaitis), Viešosios policijos 

valdybą (V.Navickas), Kelių policijos valdybą (R.Oleka), Kadrų departamentą 

(J.Bartkevičius) iki 1995 m. liepos 1 d. uniformuotos policijos rūšių veiklos koordinavimo 

stiprinimui pateikti VRM vadovybei pasiūlymus dėl valdymo mechanizmo Policijos depar-

tamente ir policijos komisariatuose įkūrimo (uţuot sujungę tas rūšis kūrė dar vieną valdymo 

griozdą – aut.). 

 

staţas buvo iki 3 metų. Uţtat aukštąjį teisinį išsilavinimą turėjo tik 6,5 proc. pareigūnų; tai 

lėmė nepatenkinamą darbo kokybę, gana didelį drausmės paţeidimų skaičių (1993 m. 

drausminės nuobaudos taikytos 13,4 proc., 1994 m. – 24,4 proc. pareigūnų). Prastas buvo ir 

Savivaldybių policijos aprūpinimas: gyvenamuoju plotu aptarnaujamose teritorijose buvo 

aprūpinti tik 3,7 proc. pareigūnų, guminėmis lazdomis – 48 proc., antrankiais – 34,4 proc., 

dujų balionėliais – 44,3 proc. Tiek senoms, tiek naujoms savivaldybių policijos nuovadoms 

trūko baldų, specialiųjų priemonių, ryšio, informacinės, kitos technikos, nepatenkinamai 

buvo aprūpinama uniformine apranga, avalyne ir amunicija (skaitai tokią paţymą ir neno-

rom imi galvoti, jog rašoma apie Lietuvos policijos kūrimą kokiais 1919-siais). Dėl visų šių 

prieţasčių SP pareigūnai negalėjo operatyviai reaguoti į gyventojų pranešimus, tinkamai 

forminti procesinius dokumentus ir t.t. 

Vis tik SP pareigūnai 1994 m. išnagrinėjo 110 584 gyventojų pranešimus, skun-

dus ir laiškus (42,5 proc. daugiau nei 1991 m.), iš jų 39 108 buvo pareiškimai apie nusikal-

timus. Savivaldybių policijos pareigūnai per 1994 metus atskleidė 3 588 nusikaltimus (apie 

15 proc. visų nusikaltimų), iškėlė 15 734 baudţiamąsias bylas (iš jų sumarinio proceso tvar-

ka – 2 004). Taip pat 1994 m. SP pareigūnai surašė 172 531 administracinės teisės paţeidi-

mo protokolą, o per 1-ąjį 1995-ųjų ketvirtį – 35 173 protokolus. Geriausiai šia prasme dirbo 

Kauno, Šiaulių, Panevėţio miestų, taip pat Radviliškio, Šiaulių, Panevėţio rajonų SP parei-

gūnai.117  

1994 m. SP pareigūnai išnagrinėjo daugiau nei 110 tūkstančių gyventojų pareiški-

mų, skundų ir laiškų, atskleidė 3 588 nusikaltimus. Tačiau buvo pripaţinta, jog tebėra daug 

netvarkos kontroliuojant prekybą alkoholiniais gėrimais, uţtikrinant viešąją tvarką, jau ne-

kalbant apie sudėtingesnių nusikaltimų aiškinimą, prevencinį darbą. Nors 1994 m. SP pa-

reigūnai surašė 172 tūkstančius administracinės teisės paţeidimų protokolų, tačiau išieškota 

buvo vos du penktadaliai paskirtų baudų. 

1995 m. šalyje veikė  109 policijos nuovados. 44 iš jų buvo įsteigtos 11-oje miestų, 

65 nuovados – 23-uose rajonuose. Vis dar nebuvo įsteigta policijos nuovadų 5 miestuose ir 

                                                           

117 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 113. 
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117 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 113. 
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Kalbėdami apie atitinkamą 1995-ųjų laikotarpį, negalime neprisiminti diskusijų, 

kilusių dėl tokios svarbios problemos, kaip teisėsaugos institucijų imunitetas. Iš ţemiau 

pateiktų kai kurių dokumentų aišku, jog buvo susirūpinta tarnyba, kurią būtų galima laikyti 

vėliau įkurtos Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) prototipu: 

„Valstybės saugumo departamentas 1995.05.31 Nr.8-336 

Lietuvos Respublikos Prezidentui A.Brazauskui 

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A.Šleţevičiui 

 

Dėl Socialdemokratų partijos pirmininko A.Sakalo pasiūlymų 

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas įvertino Socialdemokratų 

partijos pirmininko A.Sakalo pasiūlymus dėl imuniteto tarnybos, kuri tikrintų „ar nėra susi-

tepę valstybės ir teisėtvarkos pareigūnai“ bei specialaus kovinio padalinio įkūrimo Valsty-

bės saugumo departamente ir iš esmės jiems pritaria. 

Mūsų nuomone, remiantis Valstybės saugumo departamento įstatymo nuostatomis, 

šiame departamente tikslinga įkurti valstybės pareigūnų korupcijos, keliančios grėsmę vals-

tybės saugumui, tyrimo padalinį, susidedantį iš 20 pareiginių etatinių vienetų. 

Manome, kad ţinybinės imuniteto tarnybos turėtų būti įkurtos visose teisėsaugos 

institucijose. 

Valstybės saugumo departamente taip pat tikslinga įkurti specialų operatyvaus rea-

gavimo padalinį, specialių operacijų atlikimui, susidedantį iš 15-20 pareiginių etatinių vie-

netų. 

Įkurti valstybės mastu specialų padalinį publikacijoms spaudoje analizuoti mūsų 

nuomone netikslinga. Kiekviena suinteresuota ţinyba turi rasti galimybių savarankiškai 

analizuoti masinės informacijos priemonių pranešimus pagal savo poreikius bei atliekamas 

funkcijas. 

Generalinis direktorius J.Jurgelis“118 

Po pusantro mėnesio Vidaus reikalų ministerija pateikė savo atsakymą: 

                                                           

118 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 96. 
 

 

2. Savivaldybių policijos valdybai (R.Senovaitis), Kadrų departamentui 

(J.Bartkevičius) iki 1995 m. lapkričio 1 d. išanalizuoti ir pateikti pasiūlymus VRM vado-

vybei dėl naujų nuovadų steigimo, veikiančių PN išdėstymo bei struktūros racionalumo. 

3. Savivaldybių policijos valdybai (R.Senovaitis), Viešosios policijos valdybai 

(V.Navickas), Pataisos reikalų departamentui (J.Blaţevičius), siekiant optimaliau vykdyti 

tarnybines funkcijas iki 1995 m. lapkričio 1 d. išnagrinėti ir pateikti pasiūlymus dėl viešo-

sios policijos patrulių kaimo vietovėse, taip pat PRD socializacijos tarnybos etatų bei funk-

cijų perdavimo SPV. 

4. Savivaldybių policijos valdybai (R.Senovaitis), iki 1995 m. rugpjūčio 1 d. išana-

lizuoti ir informuoti LR Vyriausybę dėl asmenų, grįţusių iš laisvės atėmimo vietų, sociali-

nės saugos problemų sprendimo, taip pat pateikti siūlymus dėl auklėjamojo pobūdţio prie-

monių taikymo paaugliams, nusikaltusiems iki 14 metų amţiaus. 

5. Savivaldybių policijos valdybai (R.Senovaitis) ir Finansų kontrolės departamen-

tui (B.Degutis) iki 1995 m. lapkričio 1 d. parengti pasiūlymus LR Vyriausybei dėl mokes-

čių, surinktų uţ blaivyklų suteiktas paslaugas, panaudojimo policijos komisariatų materiali-

nei-techninei bazei stiprinti. 

6. Kadrų departamentui (J.Bartkevičius), aukštesniosioms policijos mokykloms 

(A.Kareiva, A.Butavičius, V.Liaudanskas) parengti grieţtesnius atrankos kriterijus, pri-

imant kandidatus į policijos mokyklas. Iki 1995 m. rugsėjo 1 d. paruošti universalaus poli-

cininko ruošimo mokymo įstaigose programą. 

Beje, toje VRM kolegijoje ne be reikalo buvo skiriama daug dėmesio recidyviniam 

nusikalstamumui, nes per pastaruosius ketverius metus buvo stebimas akivaizdus jo augi-

mas. Jei 1991 m. anksčiau teisti asmenys padarė 19,5 proc. visų uţregistruotų nusikaltimų, 

tai 1994 m. – jau 26,5 proc. (keturi penktadaliai jų – vagystės). Kas trečias atskleistas pasta-

raisiais metais nuţudymas, sunkus kūno suţalojimas ar išţaginimas buvo padarytas recidy-

vistų. Valstybė nebuvo pajėgi suteikti bent minimalias socialinės saugos garantijas asme-

nims, grįţtantiems iš laisvės atėmimo vietų, nebuvo parengta veiksminga resocializacijos 

programa, todėl VRM specialistai nuolat prognozavo recidyvinio nusikalstamumo augimą, 

kartu pabrėţdami būtinumą imtis kompleksinių pastangų šiam reiškiniui stabilizuoti. 
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gimė ne tik STT, bet ir 5-oji valdyba (Lietuvos kriminalinės policijos biuro Organizuoto 

nusikalstamumo tyrimo vyriausiosios valdybos sudėtyje), kuriai pavesta vykdyti operatyvi-

nę veiklą, siekiant atskleisti ir uţkardyti korupcijos atvejus policijos sistemoje, atlikti opera-

tyvinį tyrimą dėl policijos pareigūnams daromo neteisėto poveikio (policijos generalinio 

komisaro 2004.09.03 įsakymas Nr.V-473). 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Policija tuomet vykdė labai daug pačių įvairiausių funkcijų,– juk dar nebuvo nei 

STT, nei FNTT, tad visas krūvis, kuris šiandien padalintas kelioms stambioms institucijoms, 

teko vienai policijai, vienam Policijos departamento aparatui. Beje, generalinis komisaras 

tada turėjo tik vieną pavaduotoją, o ne keturis, kaip dabar. Jeigu per parą tekdavo dirbti tik 

10 valandų, tai buvo laikoma labai menku krūviu, kone poilsio diena. Bent jau mums su 

pavaduotoju V.Račkausku įprasta darbo dienos trukmė buvo 12–14 valandų, o kas yra šeš-

tadieniai, išvis neţinojome.“ 

 

Organizuotą nusikalstamumą paminėjome ne dėl skambaus ţodţio: 1995 metais jis 

Lietuvoje pasiekė savo „piką“.  

Geguţės 2 d. buvo nušauti automobilyje BMW-528 sėdėję panevėţiečiai 

R.Kavaliauskas (Kavioras) ir E.Dvilevičius. Abu nukauti „Kalašnikovo“ automato šūviais 

iš greta sustojusio automobilio „Ford Sierra“ apie 11 val. ryto prie šviesoforo ties „Ţaros“ 

parduotuve, matant liudininkams... 

Geguţės 26 d. Vilniuje, prie pat Vyriausybės rūmų susprogdintas R.Grainio „Merce-

des-230 E“. Pats R.Grainys po trijų dienų mirė greitosios pagalbos ligoninės reanimacijo-

je... 

1995 m. liepos mėnesį Klaipėdoje buvo sulaikyti „arbatinių“ gaujos nariai, Alytuje 

su „Aro“ pagalba sulaikyti vienos iš pavojingiausių gaujų – vadinamosios „brolių Revuc-

kų“ – nariai, sulaikant vadeiva R.Revuckas suţeidė policijos pareigūną ir pats nusišovė... 

Rugpjūčio 8 d. sostinėje buvo sulaikyti šeši ilgai terorizavusios Vilnių gaujos nariai. 

Paskutinis jų nusikaltimas buvo padarytas liepos 22-osios naktį, kai grasindami ginklu jie 

 

„1995.07.05 Nr.1/899 

Į 1995.06.22 Nr.26-674 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Dėl specialių padalinių sukūrimo Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose teisėsaugos 

institucijose 

Vidaus reikalų ministerija išnagrinėjo Valstybės saugumo departamento pasiūlymą 

įkurti jame ir kitose teisėsaugos institucijose specialius padalinius valstybės pareigūnų ko-

rupcijos atvejams tirti bei specialioms operacijoms atlikti. 

Mūsų nuomone, kurti imuniteto tarnybą Vidaus reikalų ministerijos sistemoje ne-

tikslinga, kadangi jos struktūroje funkcionuoja padaliniai, atliekantys šias funkcijas. 

Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo, Ekonominių nusikaltimų tar-

nybos bei Operatyvinės tarnybos valdyba savo kompetencijos ribose aiškina ir tiria korupci-

jos faktus bei atlieka šiuo klausimu slaptas operatyvines priemones. 

Vidaus reikalų ministerijos struktūroje yra Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų 

inspekcija, kuri analizuoja ir tiria vidaus reikalų sistemos pareigūnų drausmės ir teisės pa-

ţeidimus, o šiais metais Operatyvaus valdymo skyriuje įkurta komendantinė tarnyba atlieka 

pareigūnų paţeidimų profilaktiką, nustato drausmės paţeidimus. 

Policijos departamento sudėtyje įkurta ir gerai parengta greito reagavimo rinktinė 

„Aras“, tampriai bendradarbiaudama su minėtais VRM, Saugumo departamento padaliniais, 

atlieka visas specialias operatyvaus reagavimo funkcijas. 

Be to, tokių padalinių sukūrimas bei jų apginklavimas pareikalautų didelių finansi-

nių sąnaudų. 

Ministras R.Vaitekūnas.“119 

 

Netenka abejoti, kad toks VRM atsakymas tuomet buvo padiktuotas objektyvių 

prieţasčių,– sistemai, kaip ne kartą minėjome, teko sunkiomis materialinėmis sąlygomis 

spręsti daugelį opesnių klausimų, pirmiausia – paţaboti organizuotą nusikalstamumą. Antra 

vertus, pati idėja kurti atitinkamą tarnybą, be jokios abejonės, buvo teisinga, todėl vėliau 

                                                           

 119 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 96. 
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 119 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 96. 
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Išties pastaruoju metu kriminalinė policija, vidaus tarnybos kartu su kitomis teisė-

saugos institucijomis „uţmynė ant uodegos“ šešėlinėms ir net valstybinėms naftos, metalų, 

alkoholio gamybos ir prekybos struktūroms, nes ėmė efektyviau ginti valstybės ir jos biu-

dţeto interesus. Todėl, matyt, negalėjo nesulaukti ir atitinkamo jų atsako. Per pastaruosius 

porą metų kovojant su brutalios formos nusikalstamumu – masiniu reketavimu, vien pre-

vencine tvarka kuriam laikui buvo izoliuota apie 600 asmenų. Dabar kova su organizuotu 

nusikalstamumu pereina į kitą fazę: imamės kirsti jo ekonomines, finansines šaknis. Supran-

tama, tai yra jautriausia mafijinių ir į jas panašių struktūrų vieta, todėl bandoma „nupirkti“ ir 

nukreipti prieš teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijas visuomenės nuomonę. 

Iš tiesų per pastarąsias kelias savaites buvo atskleista keletas nemaţo masto polici-

jos pareigūnų piktnaudţiavimo tarnybine padėtimi, kitokių paţeidimų. Bet tai padaryta iš 

esmės pačių vidaus reikalų darbuotojų jėgomis. Ir toks apsivalymo procesas vyksta nuolat. 

Manome, jog piliečiai tam turėtų tik pritarti. 

Iš tiesų, policija, vidaus reikalų sistema, kaip ir visos mūsų šalies institucijos dabar 

patiria daug sunkumų, bet jokiu būdu negalima leisti, kad jais būtų manipuliuojama jau pra-

sidėjusioje naujų Seimo rinkimų kampanijoje, kad dar prieš Nepriklausomybės atkūrimą 

depolitizuota vidaus reikalų sistema vėl nebūtų paversta tik kozirine korta politiniuose ţai-

dimuose. 

Plačiai nekomentuojant nusikalstamumo masto ir pobūdţio Lietuvoje, būtina pa-

brėţti, kad tuo mes neišsiskiriame iš kitų panašių šalių, iš Baltijos valstybių. O vienpusiškas 

nusikaltimų, jų technologijos bei mastų aprašinėjimas, teisėtvarkos ir teisėsaugos pareigūnų, 

jų darbo suniekinimas privačiuose leidiniuose, atstovaujančiuose jų leidėjų ir atitinkamų 

grupuočių interesams, ar iš politinių diskusijų tribūnų teduoda vieną rezultatą – galų gale 

padeda nusikalstamumui plėtotis. Nusikaltėliams patogiausia veikti įbaugintų, demoralizuo-

tų ţmonių bendrijoje, kur jie retai tesulaukia piliečių pasipriešinimo. Aišku, jog jokia polici-

ja ar prokuratūra garantuotai negali apsaugoti piliečių, organizacijų turto, jei tuo nepasirū-

pins jie patys: juk daugiau kaip du trečdaliai nusikaltimų – vagystės. 

Tokio mūsų piliečių sąmonės „apdorojimo“, kartais net tiesioginio raginimo nepa-

klusti atseit blogiems pareigūnams pasekmes jaučiame senokai: sunku įtikinti piliečius liu-

 

atėmė iš Lietuvos ambasadoriaus Baltarusijoje V.Baublio tarnybinį „Volvo-850“. Sulaikant 

gaujos vadeivai D.Mieliūnui pavyko pasprukti, jis buvo sulaikytas po trijų dienų Antaviliuo-

se, kai įkalbėtas „Aro“ psichologo pasidavė policijai, nors iš pradţių buvo pasiryţęs atsi-

šaudyti... 

Rugsėjo 15 d. apie 18 val. galingas sprogimas nugriaudėjo sostinės prekybos centre 

„Jan ir Co“. Vienas ţmogus ţuvo, dar keturi buvo suţeisti... 

Rugsėjo 26 d., apie 6 val. ryto buvo rastas nuţudytas Šiaulių rajono PK policininkas 

Tomas Naumovas, budėjęs prie Kryţių kalno... 

Tai tik nedidelė dalis juodosios nusikalstamumo kronikos (prie jos dar grįšime), liu-

dijančios itin sudėtingą 1995-ųjų kriminogeninę padėtį. Nėra paslaptis ir tai, kad sėkminga 

kova su organizuotu nusikalstamumu reikalauja ne tik finansinių, materialinių, techninių, 

bet ir ne maţiau svarbių moralinių resursų, tiek valstybės, tiek visos visuomenės paramos, 

palaikymo. Deja, būtent šia prasme šalies teisėsaugai nebuvo lengva: vadovaudamiesi savo 

asmeniniais interesais (sensacijų ieškojimas, manipuliacijos su tiriamąja ţurnalistika, speku-

liacijos objektyviomis problemomis ir kitų priemonių didesniam tiraţui pasiekti arsenalas) 

kai kurie leidiniai, kaip ir 1992 metais, pradėjo prieš vidaus reikalų sistemą „kryţiaus ţygį“. 

Reaguodama į tai, VRM kolegija savaitraštyje „Sargyba“ (Nr.25, 1995 m. birţelio 

22-28) išspausdino „Viešą nuoširdų ţodį Lietuvos ţmonėms, policijos bei vidaus tarnybų 

pareigūnams“: 

„Lietuvoje vykstančių didelių istorinių perversmų neišvengiamus palydovus – 

ekonominę krizę, socialinius nepriteklius, privatizavimo ir naujų visuomeninių santykių 

sukeltus reiškinius ir su tuo susijusį nusikaltimų protrūkį, jo prieţastis pastaruoju metu ban-

doma labiausiai sieti su vienos struktūros – Vidaus reikalų ministerijos ir jos padalinių veik-

la. Labiausiai mus jaudina ne tai, kad kai kurios politinės jėgos, spaudos leidiniai puola, 

tendencingai vertina ministerijos, jos vadovų darbą. Blogiausia, kad daţnai, sąmoningai 

sukeičiant prieţastis ir pasekmes, viena nutylint, o kita atkakliai kartojant, norima visuome-

nę įgąsdinti ir įteigti iliuzinę išeitį iš visų problemų – atseit būtina dar sykį išvaikyti ar ki-

taip pertvarkyti policiją, ministeriją, ir viskas pasikeis. Esame tvirtai įsitikinę, kad reikalo 

esmė kitur. 
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saras; A.Svetulevičius, VRM sekretorius; J.Vasiliauskas, Tardymo departamento direkto-

rius; K.Zulonas, Priešgaisrinės apsaugos departamento direktorius.“ 

 

1995 m. balandţio 10 d. VRM įvyko operatyvinis pasitarimas dėl nusikaltimų at-

skleidimo bei tyrimo būklės šalyje. Kriminalinės paieškos valdybos vyresnysis komisaras 

O.Maţuika minėjo, jog iš 123 kontrabandos bylų (kurias tyrė prokuratūra), iškeltų 1994 m., 

tik 2 pasiekė teismą. Uţ autotransporto vagystes per 1995 m. tris mėnesius buvo sulaikyti 

243 asmenys, tačiau dauguma jų vėliau paleisti, o areštuoti tik 64. 

Kriminalinės policijos vyriausiojo komisaro pavaduotojas B.Lazutka pabrėţė, jog 

po tam tikro kovos su organizuotomis nusikaltėlių grupuotėmis pakilimo 1993 m. antrojoje 

pusėje dabar jaučiasi nuosmukis. Nemaţai gaujų „uţlaiţė ţaizdas“, nes joms iš po kojų ne-

buvo išmuštas ekonominis pamatas. Savo ruoţtu, teisėsaugos institucijos neišnaudoja visų 

Operatyvinės veiklos įstatymo bei Prevencinio sulaikymo įstatymo galimybių. 

1995 metais buvo tiriama daug sudėtingų bylų, iškeltų dėl nusikaltimų finansams 

ar ūkininkavimo tvarkai. Galima prisiminti, kad Kauno m. tardymo valdyboje buvo tiriama 

stambi byla, iškelta UAB „Litpoliinter“ vadovams. Buvo nustatyta, jog bendrovė iš maţ-

daug 900 gyventojų surinko ir negrąţino indėlių valiuta beveik uţ 13 mln. litų. Paminėtina 

byla dėl Kauno UAB „Sekundė“ ir Komercinio banko „Sekundės bankas“, kurioje buvo 

kaltinamas bendrovės direktorius, surinkęs iš 15 000 gyventojų apie 15 mln. litų bei apie 3 

mln. Vokietijos markių ir, savaime suprantama, negrąţino. Skambėjo „Liridos“, „Enijos“. 

„Germes garanto“, „Deloros“, daugelio kitų „piramidinių“ bendrovių bylos. Na, o G.Petriko 

veikla tapo tiesiog klasika,– bent todėl, kad tėra aktuali net ir šiandien… 

Kad ir kokiomis sąlygomis, tačiau kova prieš nusikalstamumą buvo tęsiama. Didelį 

vaidmenį suvaidino ilgai laukta liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo po-

veikio programa. 1995 m. balandţio 11 d. ministras R.Vaitekūnas pasirašė įsakymą Nr.308 

„Dėl liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio programos įgyvendi-

nimo“: 

„Siekiant efektyviau įgyvendinti liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos nuo nusikals-

tamo poveikio programą,– įsakau: 

1. Sudaryti šią darbo grupę: 

 

dyti teisme, paţeidėjai ir nusikaltėliai įkalinimo įstaigose vis daţniau nepaklūsta teisėtiems 

pareigūnų reikalavimams ir pan. 

Mums jau gana gerai ţinoma uţsienio patirtis, kaip organizuoti, skatinti pačių pi-

liečių, jų sambūrių pasipriešinimą nusikalstamumo plitimui gatvėse, miestuose, gyvenvietė-

se. Ta patirtis rodo: gyvybingos tėra ne partijų štabuose ar funkcionierių kabinetuose gimu-

sios, o iš pačių piliečių kilusios ir konkrečiais jų veiksmais pagrįstos iniciatyvos. Todėl pa-

teiksime plačiai svarstyti rengiamą Nusikaltimų ir teisės paţeidimų prevencijos įstatymo 

projektą. Visokeriopai raginame policijos, vidaus tarnybų darbuotojus įveikti dėl visokių 

prieţasčių beatsirandantį plyšį tarp mūsų ir visuomenės. Visiems policininkams būtina nuo-

lat vadovautis taisykle: negana išmokti elgtis su nusikaltėliais, reikia išmokti bendrauti su 

piliečiais taip, kad jie imtų pasitikėti tavimi, prireikus taptų aktyviais pagalbininkais. 

Kad ir kaip būtų sunku mums dirbti jaučiant nusikaltėlių alsavimą į nugarą, pergy-

venant kai kurių kolegų išdavystes, psichologinį spaudimą, materialinius nepriteklius, ragi-

name visus kolegas – teisėtvarkos pareigūnus – stiprinti tvarką ir drausmę mūsų gretose, 

jokių būdu nemaţinti pastangų išvalyti jas nuo prisiplakėlių ar nusikalstamų struktūrų įterp-

tų ţmonių. Nes dabar Lietuvos valstybėje be mūsų paprasčiausiai nėra realesnės jėgos, kuri 

galėtų imtis atsakomybės uţ organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos sutramdymą, uţ 

nusikaltimų tyrimą ir aiškinimą, nusikaltėlių sulaikymą. Tvirtai tikime, kad tokios mūsų 

pastangos sutvirtinti Lietuvos valstybę, apginti dorus piliečius anksčiau ar vėliau bus tinka-

mai įvertintos, kaip buvo įvertintas daugelio mūsų pareigūnų atsidavimas ir darbas pirmai-

siais Nepriklausomybės atkūrimo mėnesiais ir vėliau. 

Vidaus reikalų ministerijos kolegijos nariai: R.Vaitekūnas, ministras, kolegijos 

pirmininkas; J.Blaţevičius, Pataisos reikalų departamento direktorius; Č.Blaţys, Migraci-

jos departamento direktorius; A.Gaiţauskas, Radviliškio rajono PK vyresnysis komisaras; 

V.Grigaravičius, Alytaus m. ir raj. PK vyresnysis komisaras; J.Kraujelis, VRM sekreto-

rius; J.Liaudanskas, VRM sekretorius; V.Leipus, Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisa-

ras; A.Pečkys, Vadovybės apsaugos departamento direktorius; R.Pukanasis, VRM sekreto-

rius; A.Pumputis, Policijos akademijos rektorius; V.Račkauskas, PD Kriminalinės polici-

jos vyriausiasis komisaras; S.Stančikas, Pasienio policijos departamento vyriausiasis komi-
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saras; A.Svetulevičius, VRM sekretorius; J.Vasiliauskas, Tardymo departamento direkto-
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Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybas reorganizuoti į Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo tarnybą. 

2. Patvirtinti Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos nuostatus (priedas Nr.1). 

3. Patvirtinti tarnybos struktūrą ir etatus (priedas Nr.2). 

4. Įpareigoti Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos, VPK, PK vadovus išnagrinėti nuostatus ir jais vadovautis organi-

zuojant tarnybos darbą. (…) 

Ministras generolas R.Vaitekūnas.“121 

 

Atsiţvelgiant į bendrą kriminogeninę situaciją šalyje, ypač sostinėje, 1995.04.27 

įsakymu Nr.345 „Dėl VRM centrinio aparato pareigūnų ginklų pastovaus nešiojimo“ vidaus 

reikalų ministras R.Vaitekūnas, siekdamas „uţtikrinti optimalias sąlygas tarnybinių pareigų 

vykdymui ir sugrieţtinti ginkluotės išdavimo, priėmimo kontrolę“, suteikė teisę nuolat ne-

šioti tarnybinį ginklą nemaţam skaičiui VRM centrinio aparato pareigūnų.122 

 

Nusikaltimų tyrimui pagerinti buvo skirtas dar vienas svarbus ministro įsakymas: 

„1995.04.27 Nr.348 

Dėl operatyvios informacijos pateikimo ir pavojingų nusikaltimų išaiškinimo kon-

trolės sustiprinimo 

Siekdamas uţtikrinti greitą Vidaus reikalų ministerijos ir suinteresuotų jos struktū-

rinių padalinių vadovų reagavimą į ypatingus įvykius, pavojingus nusikaltimus ir nusikalti-

mų išaiškinimo kontrolę,– įsakau: 

1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos VRM perduodamos operatyvios informacijos 

apie ypatingus įvykius, pavojingus nusikaltimus ir jų išaiškinimą sąrašus (1,2 priedas), jų 

                                                           

 121 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla1- 95, 6 t. 
 
 122 Ten pat. 

 

V.Račkauskas (grupės vadovas) – Policijos departamento generalinio komisaro 

pavaduotojas; A.Pečkys – Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktorius; 

I.Bazylevas – VRM Štabo Vystymo skyriaus patarėjas; V.Tiurinas – Tardymo departa-

mento prie VRM skyriaus viršininko pavaduotojas; V.Buiko – Pataisos reikalų departamen-

to prie VRM direktoriaus pavaduotojas; V.Minkevičius – Migracijos departamento prie 

VRM direktoriaus pavaduotojas; V.Skorupskas – OTV skyriaus viršininkas; A.Mickus – 

Greito reagavimo rinktinės „Aras“ štabo komisaras; A.Debeikis – ONTT komisaras; 

J.Britovas – Vilniaus m. VPK ONTT komisaras; G.Gataveckas – Finansų kontrolės depar-

tamento Finansų ekonomikos skyriaus viršininkas; P.Stankeras – Kadrų departamento Eta-

tų skyriaus viršininkas; R.Varslauskas – Policijos departamento Analizės, informacijos ir 

planavimo skyriaus komisaras. 

2. Darbo grupei iki 1995 m. geguţės 15 d. parengti programos realizavimo darbo 

planą. 

3. Darbo grupei pavesti programos VRS vykdomų uţduočių koordinavimą ir kon-

trolę.“120 

 

Kovai su organizuotu nusikalstamumu stiprinti buvo skirti kiti VRM sprendimai 

tobulinant atitinkamų kriminalinės policijos padalinių struktūrą: 

„1995.04.20 įsakymas Nr.332 

Dėl Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir 

kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybų reorganizavimo į 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą, jos struktūros, etatų ir nuostatų patvirtinimo 

Siekiant tobulinti Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusi-

kalstamumo tyrimo tarnybos struktūrą, reglamentuoti valdymą, funkcijas, nustatyti pagrin-

dinius uţdavinius,– įsakau: 

1. Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir 

kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybų reorganizavimo į 

                                                           

 120 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla1- 95, 5 t. 
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Organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybas reorganizuoti į Organizuoto nusikalstamumo 
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 122 Ten pat. 

 

V.Račkauskas (grupės vadovas) – Policijos departamento generalinio komisaro 

pavaduotojas; A.Pečkys – Vadovybės apsaugos departamento prie VRM direktorius; 

I.Bazylevas – VRM Štabo Vystymo skyriaus patarėjas; V.Tiurinas – Tardymo departa-

mento prie VRM skyriaus viršininko pavaduotojas; V.Buiko – Pataisos reikalų departamen-

to prie VRM direktoriaus pavaduotojas; V.Minkevičius – Migracijos departamento prie 

VRM direktoriaus pavaduotojas; V.Skorupskas – OTV skyriaus viršininkas; A.Mickus – 

Greito reagavimo rinktinės „Aras“ štabo komisaras; A.Debeikis – ONTT komisaras; 

J.Britovas – Vilniaus m. VPK ONTT komisaras; G.Gataveckas – Finansų kontrolės depar-

tamento Finansų ekonomikos skyriaus viršininkas; P.Stankeras – Kadrų departamento Eta-

tų skyriaus viršininkas; R.Varslauskas – Policijos departamento Analizės, informacijos ir 

planavimo skyriaus komisaras. 

2. Darbo grupei iki 1995 m. geguţės 15 d. parengti programos realizavimo darbo 

planą. 

3. Darbo grupei pavesti programos VRS vykdomų uţduočių koordinavimą ir kon-

trolę.“120 

 

Kovai su organizuotu nusikalstamumu stiprinti buvo skirti kiti VRM sprendimai 

tobulinant atitinkamų kriminalinės policijos padalinių struktūrą: 

„1995.04.20 įsakymas Nr.332 

Dėl Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir 

kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybų reorganizavimo į 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą, jos struktūros, etatų ir nuostatų patvirtinimo 

Siekiant tobulinti Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusi-
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kriminalinių procesų tyrimo bei Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybų reorganizavimo į 
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darbo patirtį, pasiţymėjusius ir pasireiškusius sumanumu, iniciatyva, budrumu bei drąsa 

pareigūnus, pagal formą, nurodytą 5 priede ir analitinę paţymą apie padėtį tiriant automobi-

lių vagystes (6 priedas). 

5.2. Kiekvieno mėnesio 5 dieną pateikti Policijos departamento kriminalinės poli-

cijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybai ţinias apie nusikaltimus ir teisėtvarkos pa-

ţeidimus ekonomikos sferoje (7 priedas). (…)123 

 

Kiek aukščiau savo prisiminimuose vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas kaip pa-

reigūnų prasiţengimo pavyzdį minėjo vadinamąją „ţemuogių pievelę“. Šiek tiek plačiau 

apie šią nuskambėjusią 1995 metais istoriją skaitytojai gali suţinoti iš 1995.06.01 VRM 

įsakymo Nr.459 „Dėl drausminių nuobaudų paskyrimo Vilniaus m. VPK pareigūnams“: 

„1995 m. geguţės 25 d. 16 val. VRM „Aro“ rinktinės ir Valstybės saugumo depar-

tamento pajėgomis atliktų priemonių metu Vilniaus m. markučių parko teritorijoje buvo 

sulaikyti Vilniaus m. VPK konvojavimo padalinio viršila M.Š., vyr. policininkai K.S. ir 

E.K., kurie po teismo posėdţio, vykusio Vilniaus m. 3-ame apylinkės teisme, uţ piniginį 

atlyginimą teisiamuosius S.B., S.B. ir S.L. nuveţė į minėtą Markučių parką susitikti su gi-

minėmis ir paţįstamais. 

Šiuos neteisėtus pareigūnų veiksmus sąlygojo tai, kad š.m. geguţės 25 d. Vilniaus 

m. VPK konvojavimo padalinys buvo paliktas be atsakingų pareigūnų. Konvojaus tarnyba 

buvo neinstruktuota, neišaiškinta uţduotis pareigūnams. (…) 

Vilniaus m. VPK 1995 m. geguţės 26 d. įsakymu Nr.123 uţ pareigūno vardo dis-

kreditavimą konvojavimo padalinio viršila M.Š., vyr. policininkas K.S. ir vyr. policininkas 

E.K. iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje atleisti. 1995 m. geguţės 26 d. Vilniaus m. apylin-

kės prokuratūroje jų atţvilgiu iškelta baudţiamoji byla (…)  Visi trys pareigūnai suimti. 

Tokia kritiška padėtis minėtame padalinyje rodo į tai, kad Vilniaus m. VPK vyres-

nysis komisaras Č.Šidagis, asmeniškai atsakingas uţ suimtųjų bei nuteistųjų asmenų konvo-

                                                           

 123 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla1- 95, 6 t. 
 

 

perdavimo tvarką (3 priedas) bei paros įvykių ir nusikaltimų suvestinės formą (4 priedas). 

Pradėti vykdyti nuo 1995 m. geguţės 20 d. 

2. Departamentų, komisariatų, įstaigų vadovams: 

2.1. Operatyvią informaciją apie vidaus reikalų sistemos įstaigų tarnybinę veiklą 

išaiškinant nusikaltimus, numatytus 2 priede, perduoti VRM PD Operatyvaus valdymo sky-

riaus budėtojų daliai kiekvieną parą iki 23 valandos. 

2.2. Informacija, neįvardinta prieduose, perduodama vidaus reikalų sistemos įstai-

gų vadovų nuoţiūra priklausomai nuo tų įvykių reikšmingumo, rezonanso visuomenėje ir 

galimų nepageidaujamų pasekmių. 

2.3. Išnagrinėti kiekvieną neperduotos informacijos, ne laiku perduotos arba ne-

tiksliai perduotos informacijos atvejį. Įvertinti tai kaip grubų tarnybinės drausmės paţeidi-

mą. Apie priimtas drausmines priemones pranešti Lietuvos Respublikos VRM PD Operaty-

vaus valdymo skyriui. 

2.4. Informacijos, kurios reikalauja Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras, rinkimą, 

patikrinimą ir perdavimą organizuoti tuoj pat. 

3. Kriminalinei policijai (vyriausiajam komisarui V.Račkauskui): 

3.1. Uţtikrinti greitą reagavimą į įvykius. Vertinimų ir išvadų pagrindu pateikti 

Vidaus reikalų ministerijos vadovybei atitinkamų sprendimų projektus. 

3.2. Organizuoti sunkių ir rezonansinių nusikaltimų išaiškinimo kontrolę ir prakti-

nės pagalbos suteikimą miestų, rajonų policijos komisariatams. Kriminalinės policijos cen-

trinio aparato padaliniuose organizuoti pagal darbo linijas neišaiškintų sunkių ir rezonansi-

nių nusikaltimų kontrolės sistemą, tvarkyti kontrolines stebėjimo bylas, koncentruojant jose 

operatyvinės paieškos priemonių planus, paţymas apie jų vykdymą ir kitus kontroliuojamos 

veiklos dokumentus. 

(…) 

5. Įpareigoti miestų, rajonų policijos komisariatų, transporto policijos valdybos va-

dovus: 

5.1. Kiekvieno mėnesio 5 dieną pateikti kriminalinės policijos centrinio aparato 

padaliniams pranešimus paštu apie išaiškintus charakteringus praėjusio mėnesio nusikalti-

mus, nusikaltimo išaiškinimo eigos metu taikytus metodus ir taktiką, teigiamą operatyvinio 
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2. Priimti įstatymus, kurie suteiktų įgaliojimus piliečiams, kariuomenei, SKAT-o 

padaliniams ir Šaulių sąjungai organizuotai, įvairiomis formomis dalyvauti asmens, turto, 

viešosios tvarkos apsaugoje, taip pat tam tikroje prevencinėje veikloje. 

3. Priimti piliečių savigynos įstatymą, suteikiantį realias savigynos galimybes, taip 

pat ginant kitą asmenį, nuosavybę, visuomenės ir valstybės interesus. 

4. Skubiai sudaryti specialią parlamentinę komisiją, kuri pasitelkusi kvalifikuo-

čiausius teisėsaugos institucijų specialistus ištirtų korupcijos, piktnaudţiavimo tarnybine 

padėtimi VRM sistemoje atvejus, vidaus kontrolės tarnybos darbo lygį sistemoje ir įvertintų 

policijos darbą kovojant su sunkiais ir organizuotais nusikaltimais. 

Prašome Vyriausybės: 

1. Pavesti ištirti aukščiausių VRM pareigūnų tinkamumą uţimamoms pareigoms ir 

atitikimą kvalifikacinius reikalavimus. 

2. Išklausyti vidaus reikalų ministro ataskaitą apie pareigūnų, atskleidţiančių ir ti-

riančių nusikaltimus, teisinį išsilavinimą, kvalifikacinį lygį, jų darbo apmokėjimą bei skati-

nimą. 

Prašome Jo Ekscelencijos Prezidento: 

1. Pavesti nepriklausomiems ekspertams parengti laikmečio problemas atitinkančią 

kovos su nusikalstamumu politiką. 

1. Kovos su organizuotu nusikalstamumu komisiją padaryti realiu, veiksmingu ko-

ordinaciniu centru. 

Prašome Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento: 

Apsvarstyti šį Kreipimąsi artimiausiame Asociacijos tarybos posėdyje ir jam pri-

tarti. 

Prašome visų dorų Lietuvos ţmonių atsiliepti į šį dokumentą.“125 

 

Po dviejų mėnesių VRM pateikė savotišką atsakymą į šį kreipimąsi, pasiryţusi at-

likti išsamų Panevėţio policijos veiklos patikrinimą ir padaryti reikalingas išvadas: 

                                                           

 125 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 96. 
 

 

javimo ir apsaugos uţdavinių vykdymą, neskiria reikiamo dėmesio pavaldţių padalinių dar-

bo organizavimui ir kontrolei. 

Nepakankamai dėmesio konvojavimo tarnybos veiklai skyrė ir Vilniaus m. VPK 

vyriausiasis komisaras V.Leipus bei VRM PD Viešosios policijos valdybos vyriausiasis 

komisaras V.Navickas“. 

Uţ tarnybinės drausmės paţeidimus konvojavimo padalinio inspektorius 

P.Kondrotas buvo paţemintas pareigose, Vilniaus m. VPK areštinės komisaras inspektorius 

K.Skendelis gavo grieţtą papeikimą, konvojavimo padalinio viršila V.Baliukevič atleistas iš 

vidaus reikalų sistemos, VPK viešosios policijos vyresnysis komisaras Č.Šidagis gavo 

grieţtą papeikimą, o V.Leipui ir V.Navickui buvo grieţtai nurodytą į nepakankamą minėtos 

tarnybos darbo organizavimą ir kontrolę.124 

 

Kalbėdami apie organizuotą nusikalstamumą, ne kartą minėjome šiame kontekste 

Panevėţio miestą, kaip vieną sudėtingiausių šiuo atţvilgiu regioną. Tokį įvertinimą leidţia 

daryti pačių miesto gyventojų susirūpinimas tuomet buvusią padėtimi. Tai liudija toks fak-

tas, kaip Panevėţio miesto tarybos 1995.07.14 sprendimu Nr.7-1 priimtas „Kreipimasis į 

Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą, Vyriausybę ir Lietuvos savivaldybių asociaciją: 

„Ypatingai paaštrėjus kriminogeninei situacijai Panevėţio mieste, kaip ir visoje 

Respublikoje, kai plėšikaujama, ţudoma, ir tai darosi jau visiems nebepakenčiama, niekas 

nebegarantuotas savo turto ir asmens apsauga, kreipiamės į Jus, ragindami Prezidentą, Sei-

mą, Vyriausybę, o savivaldybių prašydami pritarimo imtis priemonių gelbstint visuomenę 

nuo nusikalstamų elementų. 

Įvertinę situaciją, prašome Seimo: 

1. Priimti įstatymus, kurie leistų iš esmės sustiprinti operatyvinį išaiškinamąjį dar-

bą tiriant nusikaltimus ir priimant rezultatyvias prevencines priemones. Įvesti vakarietiškus 

baudţiamųjų bylų tyrimo, įrodinėjimo standartus. 
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čias į operatyvinę veiklą ir darbo organizavimą, pateikti Policijos departamento vadovybei. 

(…)126 

 

Prieš tęsdami mūsų „metraštį“, pateiksime skaitytojams dar ţiupsnelį įsakymų dėl 

1995 m. pirmo pusmečio kadrų rokiruočių: 

„1995.04.03 Nr.220 TE 

Paskirti Antonį Mikulskį Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos komisaru, atlei-

dus iš to paties komisariato kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus ko-

misaro pareigų, nuo 1995 m. balandţio 3 d.“ 

„1995.04.20 Nr.239 TE 

Paskirti Gediminą Ţemaitį Kauno m. VPK kelių policijos vyresniuoju komisaru, 

atleidus iš to paties komisariato kelių policijos komisaro pareigų, nuo 1995 m. balandţio 20 

d.“ 

„1995.05.03 Nr.249 TE 

Vykdant VRM 1995.04.20 įsakymą Nr.332 „Dėl kriminalinės policijos padalinių 

reorganizavimo“, paskirti Benediktą Lazutką LR VRM PD kriminalinės policijos Organi-

zuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresniuoju komisaru kriminalinės policijos vyriau-

siojo komisaro pavaduotoju, atleidus iš PD KP vyriausiojo komisaro pavaduotojo vyresnio-

jo komisaro ONT tarnybai pareigų, nuo 1995 m. geguţės 1 d. 

Paskirti Juozą Rimkevičių VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų analizės vyresniuoju komisaru, atleidus iš 

PD KP Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos vyresniojo 

komisaro pareigų, nuo 1995 m. geguţės 1 d. 

Paskirti Gintautą Kudarauską VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusi-

kalstamumo tyrimo tarnybos Ypatingų nusikaltimų tyrimo vyresniuoju komisaru, atleidus iš 

PD KP Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų, nuo 1995 m. 

geguţės 1 d.“ 

                                                           

 126 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla1- 95, 11 t. 

 

„1995.09.21 Nr.827 

Dėl Panevėţio m. PK operatyvinės veiklos ir darbo organizavimo būklės tiriant 

ypatingus ir rezonansinius nusikaltimus patikrinimo 

Per pastaruosius trejus metus Panevėţio mieste akivaizdţiai pastebimas organizuo-

tų nusikalstamų struktūrų veiklos suaktyvėjimas. Minimu laikotarpiu įvykdyta 12 administ-

racinių, gyvenamųjų patalpų, autotransporto priemonių sprogdinimų. Panaudojant šauna-

muosius ginklus, sprogdinant nuţudyta 16 ir suţeista 13 Panevėţio miesto gyventojų, kurių 

dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai. 

Iš šių ypatingų nusikaltimų išaiškintas tik vienas sprogdinimo atvejis. Neţymūs 

policijos komisariato tarnybų darbo rezultatai nusikalstamų struktūrų kaupiamo ekonominio 

potencialo griovime. 

Vadovaudamasis tuo, kas pasakyta, tikslu išnagrinėti policijos komisariato krimi-

nalinės policijos nepakankamai intensyvios, rezultatyvios veiklos prieţastis ir sąlygas nei-

giamai įtakojančias į operatyvinį, paieškos darbą, įsakau: 

1. Šių metų rugsėjo mėn. 26-27 d.d. Policijos departamento kriminalinės policijos 

darbo grupei: 

– Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos skyriaus komisarui Algirdui De-

beikiui (grupės vadovas); 

– Kriminalinės paieškos valdybos komisarui inspektoriui Juliui Aniukščiui; 

– Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisarui inspektoriui Genadi-

jui Statkevičiui; 

– Operatyvinės tarnybos valdybos inspektoriui Gintarui Bareikiui 

atlikti Panevėţio m. policijos komisariato operatyvinės veiklos ir darbo organiza-

vimo būklės tiriant ypatingus ir rezonansinius nusikaltimus patikrinimą. 

2. Apie patikrinimo rezultatus informuoti policijos komisariato vadovybę. Apiben-

drintą paţymą, su išvadomis ir pasiūlymais šalinant prieţastis, sąlygas neigiamai įtakojan-
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čias į operatyvinę veiklą ir darbo organizavimą, pateikti Policijos departamento vadovybei. 

(…)126 

 

Prieš tęsdami mūsų „metraštį“, pateiksime skaitytojams dar ţiupsnelį įsakymų dėl 

1995 m. pirmo pusmečio kadrų rokiruočių: 

„1995.04.03 Nr.220 TE 

Paskirti Antonį Mikulskį Vilniaus m. VPK kriminalinės policijos komisaru, atlei-

dus iš to paties komisariato kriminalinės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus ko-

misaro pareigų, nuo 1995 m. balandţio 3 d.“ 

„1995.04.20 Nr.239 TE 

Paskirti Gediminą Ţemaitį Kauno m. VPK kelių policijos vyresniuoju komisaru, 

atleidus iš to paties komisariato kelių policijos komisaro pareigų, nuo 1995 m. balandţio 20 

d.“ 

„1995.05.03 Nr.249 TE 

Vykdant VRM 1995.04.20 įsakymą Nr.332 „Dėl kriminalinės policijos padalinių 

reorganizavimo“, paskirti Benediktą Lazutką LR VRM PD kriminalinės policijos Organi-

zuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresniuoju komisaru kriminalinės policijos vyriau-

siojo komisaro pavaduotoju, atleidus iš PD KP vyriausiojo komisaro pavaduotojo vyresnio-

jo komisaro ONT tarnybai pareigų, nuo 1995 m. geguţės 1 d. 

Paskirti Juozą Rimkevičių VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų analizės vyresniuoju komisaru, atleidus iš 

PD KP Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos vyresniojo 

komisaro pareigų, nuo 1995 m. geguţės 1 d. 

Paskirti Gintautą Kudarauską VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusi-

kalstamumo tyrimo tarnybos Ypatingų nusikaltimų tyrimo vyresniuoju komisaru, atleidus iš 

PD KP Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų, nuo 1995 m. 

geguţės 1 d.“ 

                                                           

 126 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla1- 95, 11 t. 

 

„1995.09.21 Nr.827 

Dėl Panevėţio m. PK operatyvinės veiklos ir darbo organizavimo būklės tiriant 

ypatingus ir rezonansinius nusikaltimus patikrinimo 

Per pastaruosius trejus metus Panevėţio mieste akivaizdţiai pastebimas organizuo-

tų nusikalstamų struktūrų veiklos suaktyvėjimas. Minimu laikotarpiu įvykdyta 12 administ-

racinių, gyvenamųjų patalpų, autotransporto priemonių sprogdinimų. Panaudojant šauna-

muosius ginklus, sprogdinant nuţudyta 16 ir suţeista 13 Panevėţio miesto gyventojų, kurių 

dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių nariai. 

Iš šių ypatingų nusikaltimų išaiškintas tik vienas sprogdinimo atvejis. Neţymūs 

policijos komisariato tarnybų darbo rezultatai nusikalstamų struktūrų kaupiamo ekonominio 

potencialo griovime. 

Vadovaudamasis tuo, kas pasakyta, tikslu išnagrinėti policijos komisariato krimi-

nalinės policijos nepakankamai intensyvios, rezultatyvios veiklos prieţastis ir sąlygas nei-

giamai įtakojančias į operatyvinį, paieškos darbą, įsakau: 

1. Šių metų rugsėjo mėn. 26-27 d.d. Policijos departamento kriminalinės policijos 

darbo grupei: 

– Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos skyriaus komisarui Algirdui De-

beikiui (grupės vadovas); 

– Kriminalinės paieškos valdybos komisarui inspektoriui Juliui Aniukščiui; 

– Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisarui inspektoriui Genadi-

jui Statkevičiui; 

– Operatyvinės tarnybos valdybos inspektoriui Gintarui Bareikiui 

atlikti Panevėţio m. policijos komisariato operatyvinės veiklos ir darbo organiza-

vimo būklės tiriant ypatingus ir rezonansinius nusikaltimus patikrinimą. 

2. Apie patikrinimo rezultatus informuoti policijos komisariato vadovybę. Apiben-

drintą paţymą, su išvadomis ir pasiūlymais šalinant prieţastis, sąlygas neigiamai įtakojan-
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Atleisti Raimondą Bajelį iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių poli-

cijos rinktinės Panevėţio būrio vyresniojo inspektoriaus pareigų, paliekant VRM Kadrų 

tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. birţelio 22 d.“ 

Tuo pačiu įsakymu Kelių policijos valdybos vadovo pareigas pavesta vykdyti KPV 

vyresniajam komisarui Liucijui Suslavičiui, o Kelių policijos rinktinės vadovo pareigas – 

KPR štabo komisarui inspektoriui Richardui Zeniauskui. 

„1995.06.23 Nr.344 TE 

Paskirti Eugenijų Mačiulaitį Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos vyriau-

siuoju komisaru nuo 1995 m. birţelio 26 d.“ 

„1995.07.07 Nr.365 TE 

Paskirti Kazimierą Gerojimą Šakių r. policijos komisariato komisaru, atleidus iš 

Švenčionių r. PK kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigų, nuo 1995 m. liepos 

10 d. 

 Atleisti Vytautą Lukomavičių iš Šakių r. policijos komisariato komisaro pareigų 

nuo 1995 m. liepos 10 d.“ 

 „1995.07.12 Nr.372 TE 

Paskirti Aurelijų Racevičių Kriminalinės policijos Interpolo Lietuvos nacionalinio 

biuro prie Lietuvos Respublikos VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš VRM PD Kri-

minalinės policijos Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro vyresniojo komisaro pareigų, nuo 

1995 m. liepos 10 d.“ 

„1995.08.08 Nr.413 TE 

Atleisti (suėjus nustatytam amţiui) Ramutį Oleką, esantį VRM Kadrų departamen-

to ţinioje, nuo 1995 m. rugpjūčio 15 d.“ 

„1995.08.29 Nr.446 TE 

Atleisti pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Vytautą Motiejūną, 

esantį VRM Kadrų departamento ţinioje, nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.“ 

„1995.09.14 Nr.470 TE 

Paskirti Algirdą Stončaitį VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinkti-

nės komisaru, atleidus iš Pasienio policijos departamento prie VRM Vidaus tyrimų inspek-

cijos viršininko pareigų, nuo 1995 m. rugsėjo 18 d.“ 

 

„1995.05.04 Nr.252 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 5 p. (uţ drausmės paţeidimus) Vladą Rai-

šį, Birštono m. policijos komisariato komisarą, nuo 1995 m. geguţės 15 d. 

Paskirti Bernardą Smirinenką Birštono m. PK komisaru inspektoriumi (…) nuo 

1995 m. geguţės 9 d.“ 

„1995.05.31 Nr.295 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 1 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 14-ka VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos 

rinktinės Panevėţio būrio pareigūnų (nuo viršilos iki policininko,– aut.). 

Pagrindas: VRM 1995.05.31 įsakymas Nr.452.“ 

„1995.06.05 Nr.310 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 1 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 4 VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinktinės 

policininkus. 

Pagrindas: VRM 1995.06.01 įsakymas Nr.460“ 

„1995.06.07 Nr.311 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 9 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 2 Klaipėdos r. PK kelių policijos policininkus. 

Pagrindas: VRM 1995.06.02 įsakymas Nr.472.“ 

„1995.06.15 Nr.330 TE 

Paskirti Vytautą Joniką VRM PD Analizės, informacijos ir planavimo skyriaus 

komisaru, atleidus iš PD Kelių policijos valdybos Patrulinės tarnybos skyriaus komisaro 

pareigų, nuo 1995 m. birţelio 16 d.“ 

„1995.06.22 Nr.343 TE 

Atleisti Ramutį Oleką iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos vyriausiojo 

komisaro pareigų, paliekant VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. birţelio 22 d. 

Atleisti Vytautą Motiejūną iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių po-

licijos rinktinės komisaro pareigų, paliekant VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. 

birţelio 22 d. 
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Atleisti Raimondą Bajelį iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių poli-

cijos rinktinės Panevėţio būrio vyresniojo inspektoriaus pareigų, paliekant VRM Kadrų 

tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. birţelio 22 d.“ 

Tuo pačiu įsakymu Kelių policijos valdybos vadovo pareigas pavesta vykdyti KPV 

vyresniajam komisarui Liucijui Suslavičiui, o Kelių policijos rinktinės vadovo pareigas – 

KPR štabo komisarui inspektoriui Richardui Zeniauskui. 

„1995.06.23 Nr.344 TE 

Paskirti Eugenijų Mačiulaitį Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos vyriau-

siuoju komisaru nuo 1995 m. birţelio 26 d.“ 

„1995.07.07 Nr.365 TE 

Paskirti Kazimierą Gerojimą Šakių r. policijos komisariato komisaru, atleidus iš 

Švenčionių r. PK kriminalinės policijos komisaro inspektoriaus pareigų, nuo 1995 m. liepos 

10 d. 

 Atleisti Vytautą Lukomavičių iš Šakių r. policijos komisariato komisaro pareigų 

nuo 1995 m. liepos 10 d.“ 

 „1995.07.12 Nr.372 TE 

Paskirti Aurelijų Racevičių Kriminalinės policijos Interpolo Lietuvos nacionalinio 

biuro prie Lietuvos Respublikos VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš VRM PD Kri-

minalinės policijos Interpolo Lietuvos nacionalinio biuro vyresniojo komisaro pareigų, nuo 

1995 m. liepos 10 d.“ 

„1995.08.08 Nr.413 TE 

Atleisti (suėjus nustatytam amţiui) Ramutį Oleką, esantį VRM Kadrų departamen-

to ţinioje, nuo 1995 m. rugpjūčio 15 d.“ 

„1995.08.29 Nr.446 TE 

Atleisti pagal Statuto 43 str. 2 p. (suėjus nustatytam amţiui) Vytautą Motiejūną, 

esantį VRM Kadrų departamento ţinioje, nuo 1995 m. rugsėjo 1 d.“ 

„1995.09.14 Nr.470 TE 

Paskirti Algirdą Stončaitį VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinkti-

nės komisaru, atleidus iš Pasienio policijos departamento prie VRM Vidaus tyrimų inspek-

cijos viršininko pareigų, nuo 1995 m. rugsėjo 18 d.“ 

 

„1995.05.04 Nr.252 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 5 p. (uţ drausmės paţeidimus) Vladą Rai-

šį, Birštono m. policijos komisariato komisarą, nuo 1995 m. geguţės 15 d. 

Paskirti Bernardą Smirinenką Birštono m. PK komisaru inspektoriumi (…) nuo 

1995 m. geguţės 9 d.“ 

„1995.05.31 Nr.295 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 1 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 14-ka VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos 

rinktinės Panevėţio būrio pareigūnų (nuo viršilos iki policininko,– aut.). 

Pagrindas: VRM 1995.05.31 įsakymas Nr.452.“ 

„1995.06.05 Nr.310 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 1 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 4 VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių policijos rinktinės 

policininkus. 

Pagrindas: VRM 1995.06.01 įsakymas Nr.460“ 

„1995.06.07 Nr.311 TE 

Atleisti iš tarnybos pagal Statuto 43 str. 7 p. nuo 1995 m. birţelio 9 d. (uţ pareigū-

no vardo diskreditavimą) – (...) 2 Klaipėdos r. PK kelių policijos policininkus. 

Pagrindas: VRM 1995.06.02 įsakymas Nr.472.“ 

„1995.06.15 Nr.330 TE 

Paskirti Vytautą Joniką VRM PD Analizės, informacijos ir planavimo skyriaus 

komisaru, atleidus iš PD Kelių policijos valdybos Patrulinės tarnybos skyriaus komisaro 

pareigų, nuo 1995 m. birţelio 16 d.“ 

„1995.06.22 Nr.343 TE 

Atleisti Ramutį Oleką iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos vyriausiojo 

komisaro pareigų, paliekant VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. birţelio 22 d. 

Atleisti Vytautą Motiejūną iš Lietuvos VRM PD Kelių policijos valdybos Kelių po-

licijos rinktinės komisaro pareigų, paliekant VRM Kadrų tarnybos ţinioje, nuo 1995 m. 

birţelio 22 d. 
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Daugiausia E.Mačiulaitis kalbėjo apie veiklos viešumą. Tai buvo populiari tema, 

mat tuomet kone visi, nuo Seimo narių iki piktybinių paţeidėjų, buvo pasišventę kovoti su 

„tupinčiais krūmuose keliukais“. 

Tęsiant kelių policijos temą, verta paminėti tai, kad 1995.10.18 VRM įsakymu 

Nr.937 „siekiant gerinti kelių policininkų profesinį parengimą, stiprinti tarnybinę drausmę 

bei gerinti darbo kultūrą“ pirmą kartą buvo organizuotas „Geriausio metų Lietuvos kelių 

policininko“ konkursas. 

VRM Finansų ir kontrolės departamentui buvo nurodyta numatyti lėšas vienam 

tarnybiniam automobiliui įsigyti ir skirti jį konkurso nugalėtojo padaliniui. Nugalėtojas taip 

pat buvo apdovanojamas dviejų mėnesių atlyginimo dydţio pinigine premija, kiti konkurso 

laimėtojai ir dalyviai – premijomis ir vertingomis dovanomis. 

Kitas vidaus reikalų ministro įsakymas buvo skirtas Kelių policijos pareigūnų per-

sonalinei atsakomybei stiprinti: 

„1995.11.16 Nr.1014 

Dėl kelių policijos pareigūno skiriamojo ţenklo įvedimo tvarkos 

 (…) siekiant padidinti asmeninę kelių policijos pareigūnų atsakomybę, stiprinti 

policijos autoritetą bei pasitikėjimą ja ir šalinti negatyvius reiškinius kelių policijos veiklo-

je, įsakau (…): 

1. Patvirtinti kelių policijos pareigūno skiriamojo ţenklo ir dėklo pavyzdį (…) 

2. Patvirtinti nuostatus (…) 

3. Nuo 1996 m. vasario 1 d. įvesti privalomą kelių policijos pareigūno skiriamojo 

ţenklo nešiojimą kelių policijos pareigūnams tarnybos metu pagal nuostatuose numatytą 

tvarką. 

4. VRM Materialinio techninio aprūpinimo ir statybos departamentui 

(Č.Daškevičiui) kartu su Kelių policijos valdyba (E.Mačiulaičiu) organizuoti kelių polici-

jos pareigūnų skiriamųjų ţenklų ir dėklų gamybą. (…)“128 

                                                           

128 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 12 t. 
 

 

„1995.09.14 Nr.471 TE 

Paskirti Henriką Sadauską VRM PD Kelių policijos valdybos Patrulinės tarnybos 

skyriaus komisaru, atleidus iš Vilniaus m. 3-o policijos komisariato komisaro pareigų, nuo 

1995 m. rugsėjo 18 d.“127   
Kaip matome iš kai kurių vidaus reikalų ministro įsakymų, 1995 metų vasarą pasi-

keitė Kelių policijos vadovai. Pretekstu šiai kadrų rotacijai tapo liūdnai pagarsėjusi tuo metu 

„baudos talonų“ istorija, kai Kelių policijos pareigūnai (daugiausia iš Panevėţio būrio) klas-

tojo baudos kvitus, išrašydami juos po kelis kartus. Susirūpinus tarnybine drausme šioje 

policijos grandyje, vadovauti Kelių policijos valdybai ir jos padaliniams buvo paskirti paty-

rę Kriminalinės policijos pareigūnai, turėję per trumpiausią laiką „įvesti tvarką“. Be to, nuo 

1995 m. liepos 20 d. buvo įvesti naujo pavyzdţio baudos uţ padarytą administracinės teisės 

paţeidimą kvitai, vietoj senų, sukompromituotų nesąţiningų kelių policininkų. 

Interviu savaitraščiui „Sargyba“ (Nr.29, 1995 m. liepos 20-26) naujai paskirtas 

VRM PD KPV vyriausiasis komisaras Eugenijus Mačiulaitis savo, kaip kriminalisto, pa-

skyrimą į šį postą iš dalies paaiškino tuo, kad „klius ir saviems, nes kelių policiją yra uţ ką 

mušti, bet tai jokiu būdu nėra savitikslas. Ministras paskirdamas sakė, jog paprasčiausiai 

kelių policijoje reikia įvesti tvarką, nes ši policijos rūšis buvo atitrūkusi nuo realybės, pasi-

juto kaţkokiu elitu. 

Pirmiausias uţdavinys – prieţastis, dėl kurios pasikeitė vadovas, t.y. kontrolės sto-

ka ar net nebuvimas. Taip, čia yra galimybė rūpintis savo kišene, vadinasi, reikia ugdyti 

pareigūnų atsparumą pagundai. 

Pati saugaus eismo kontrolė taip pat ganėtinai apleista, tai dar viena problema. 

Daug metų nekeičiami ţenklai, reikia padaryti visų kelių ir gatvių reviziją, panaikinti kai 

kur nereikalingus apribojimus, kitur, atvirkščiai, riboti eismą – to reikalavo pirmiausia spar-

čiai augantis šalies automobilių parkas.“   

                                                           

127 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 1 t. 
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Daugiausia E.Mačiulaitis kalbėjo apie veiklos viešumą. Tai buvo populiari tema, 

mat tuomet kone visi, nuo Seimo narių iki piktybinių paţeidėjų, buvo pasišventę kovoti su 

„tupinčiais krūmuose keliukais“. 

Tęsiant kelių policijos temą, verta paminėti tai, kad 1995.10.18 VRM įsakymu 

Nr.937 „siekiant gerinti kelių policininkų profesinį parengimą, stiprinti tarnybinę drausmę 

bei gerinti darbo kultūrą“ pirmą kartą buvo organizuotas „Geriausio metų Lietuvos kelių 

policininko“ konkursas. 

VRM Finansų ir kontrolės departamentui buvo nurodyta numatyti lėšas vienam 

tarnybiniam automobiliui įsigyti ir skirti jį konkurso nugalėtojo padaliniui. Nugalėtojas taip 

pat buvo apdovanojamas dviejų mėnesių atlyginimo dydţio pinigine premija, kiti konkurso 

laimėtojai ir dalyviai – premijomis ir vertingomis dovanomis. 

Kitas vidaus reikalų ministro įsakymas buvo skirtas Kelių policijos pareigūnų per-

sonalinei atsakomybei stiprinti: 

„1995.11.16 Nr.1014 

Dėl kelių policijos pareigūno skiriamojo ţenklo įvedimo tvarkos 

 (…) siekiant padidinti asmeninę kelių policijos pareigūnų atsakomybę, stiprinti 

policijos autoritetą bei pasitikėjimą ja ir šalinti negatyvius reiškinius kelių policijos veiklo-

je, įsakau (…): 

1. Patvirtinti kelių policijos pareigūno skiriamojo ţenklo ir dėklo pavyzdį (…) 

2. Patvirtinti nuostatus (…) 

3. Nuo 1996 m. vasario 1 d. įvesti privalomą kelių policijos pareigūno skiriamojo 

ţenklo nešiojimą kelių policijos pareigūnams tarnybos metu pagal nuostatuose numatytą 

tvarką. 

4. VRM Materialinio techninio aprūpinimo ir statybos departamentui 

(Č.Daškevičiui) kartu su Kelių policijos valdyba (E.Mačiulaičiu) organizuoti kelių polici-

jos pareigūnų skiriamųjų ţenklų ir dėklų gamybą. (…)“128 

                                                           

128 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 12 t. 
 

 

„1995.09.14 Nr.471 TE 

Paskirti Henriką Sadauską VRM PD Kelių policijos valdybos Patrulinės tarnybos 

skyriaus komisaru, atleidus iš Vilniaus m. 3-o policijos komisariato komisaro pareigų, nuo 

1995 m. rugsėjo 18 d.“127   
Kaip matome iš kai kurių vidaus reikalų ministro įsakymų, 1995 metų vasarą pasi-

keitė Kelių policijos vadovai. Pretekstu šiai kadrų rotacijai tapo liūdnai pagarsėjusi tuo metu 

„baudos talonų“ istorija, kai Kelių policijos pareigūnai (daugiausia iš Panevėţio būrio) klas-

tojo baudos kvitus, išrašydami juos po kelis kartus. Susirūpinus tarnybine drausme šioje 

policijos grandyje, vadovauti Kelių policijos valdybai ir jos padaliniams buvo paskirti paty-

rę Kriminalinės policijos pareigūnai, turėję per trumpiausią laiką „įvesti tvarką“. Be to, nuo 

1995 m. liepos 20 d. buvo įvesti naujo pavyzdţio baudos uţ padarytą administracinės teisės 

paţeidimą kvitai, vietoj senų, sukompromituotų nesąţiningų kelių policininkų. 

Interviu savaitraščiui „Sargyba“ (Nr.29, 1995 m. liepos 20-26) naujai paskirtas 

VRM PD KPV vyriausiasis komisaras Eugenijus Mačiulaitis savo, kaip kriminalisto, pa-

skyrimą į šį postą iš dalies paaiškino tuo, kad „klius ir saviems, nes kelių policiją yra uţ ką 

mušti, bet tai jokiu būdu nėra savitikslas. Ministras paskirdamas sakė, jog paprasčiausiai 

kelių policijoje reikia įvesti tvarką, nes ši policijos rūšis buvo atitrūkusi nuo realybės, pasi-

juto kaţkokiu elitu. 

Pirmiausias uţdavinys – prieţastis, dėl kurios pasikeitė vadovas, t.y. kontrolės sto-

ka ar net nebuvimas. Taip, čia yra galimybė rūpintis savo kišene, vadinasi, reikia ugdyti 

pareigūnų atsparumą pagundai. 

Pati saugaus eismo kontrolė taip pat ganėtinai apleista, tai dar viena problema. 

Daug metų nekeičiami ţenklai, reikia padaryti visų kelių ir gatvių reviziją, panaikinti kai 

kur nereikalingus apribojimus, kitur, atvirkščiai, riboti eismą – to reikalavo pirmiausia spar-

čiai augantis šalies automobilių parkas.“   

                                                           

127 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 1 t. 
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1995 m. liepos 20 d. įvyko eilinė VRM kolegija klausimu „PD kriminalinės polici-

jos sąveika su kitų policijos rūšių, VRM vidaus tarnybos padaliniais organizuojant nusikal-

timų atskleidimą bei nusikaltimų finansams tyrimo būklė.“ 

Kolegijos sprendime (Nr.7K/2) paţymėta, jog pastaraisiais metais parengti normi-

niai dokumentai, reglamentuojantys įvairių tarnybų bendradarbiavimą atskleidţiant bei ti-

riant nusikaltimus. Sunkiems nusikaltimams tirti, kai atliekami didelės apimties tardymo bei 

operatyviniai paieškos veiksmai, nuolat sudaromos tardymo operatyvinės grupės. Plačiai 

naudojama tokia bendradarbiavimo forma, kai tam tikrų policijos komisariatų pareigūnai 

padeda atlikti policines priemones atskiram rajonui ar miestui. Taip pat nuolat atliekamos 

kompleksinės priemonės (tikslinės operacijos „Turgus“, „Siena“, „Automobilis“, „Paieška“ 

ir kt.). Įkūrus ir sukomplektavus ENTT finansinių nusikaltimų tyrimo padalinį suaktyvėjo 

darbas tiriant nusikaltimus finansams ir ūkininkavimo tvarkai. 

Tačiau paţymėta, jog kriminalinės policijos sąveika su kitomis policijos tarnybo-

mis nėra pakankama: nepaisant gausių tokį bendradarbiavimą reglamentuojančių dokumen-

tų, netenkina keitimasis operatyvine bei oficialia informacija, besidubliuojantis jos kaupi-

mas įvairiuose vidaus reikalų sistemos lygiuose, stokojama elementarios vykdymo draus-

mės; nepakankamas tarnybų, nevykdančių operatyvinių funkcijų, indėlis į nusikaltimų tyri-

mą, ţemas patrulių veiklos efektyvumas ir t.t. Neigiamos įtakos darbo rezultatams tiriant 

finansinius bei ūkinius nusikaltimus turi nepakankama pareigūnų kvalifikacija, netobula 

įstatyminė bazė, operatyvinio darbo trūkumai. Todėl kolegija nusprendė: 

„1. Nurodyti Policijos departamento, jo struktūrinių padalinių, policijos komisaria-

tų vadovams, jog jie asmeniškai atsako uţ sąveikos organizavimą tarp visų policijos rūšių, 

VRM vidaus tarnybos padalinių atskleidţiant bei tiriant nusikaltimus. 2. Įpareigoti Pasienio 

policijos departamentą (S.Stančikas), Apsaugos policijos (J.Juodis), Kelių policijos 

(E.Mačiulaitis), Savivaldybių policijos (R.Senovaitis), Viešosios policijos (V.Navickas) 

valdybas, vertinant pavaldţių struktūrinių padalinių pareigūnų darbo efektyvumą, lygiagre-

čiai su tiesioginių funkcijų vykdymu reikalauti pastarųjų indėlio uţkardant ir atskleidţiant 

nusikaltimus bei keičiantis informacija. 3. Įpareigoti Policijos departamentą 

(J.Liaudanskas), Tardymo departamentą (J.Vasiliauskas) iki 1995 m. rugsėjo 1 d. išanali-

 

Kaip jau minėjome, po skandalo su baudos talonais, kurį skaudţiausiai išgyveno 

pati kelių policija, prasidėjo tam tikros permainos. Tačiau tai nebuvo paprasta rokiruotė: 

naujų vadovų paskyrimas iš kriminalistų tarpo, jų „ţvilgsnis iš šalis“ padėjo pamatyti tai, 

kas jau seniai buvo keistina ar tobulintina. Tai pripaţino interviu „Sargybai“ (Nr.50, gruo-

dţio 14-20) Kelių policijos rinktinės komisaras Algirdas Stončaitis:  

„Kelių policija gyvavo tarsi atskirai nuo kitų, jos funkcijos buvo susiaurintos: grei-

čio viršijimo fiksavimas, girtumo patikrinimas. Tuo tarpu vis daugėja vagysčių, tarp jų au-

tomobilių, gyvulių. Dauguma jų įvyksta naktį, kai situaciją daugiausia kontroliuoja būtent 

kelių policija. Todėl mūsų uţdavinys – kuo geriau panaudoti kelių policiją šioms bendro-

sioms problemoms spręsti. Rodos, ledai jau pajudėjo“(…) 

Tą liudijo ir konkretūs faktai. Vis daugiau kelių policininkai sulaikydavo kontra-

banda gabenamo alkoholio, vogtų automobilių. Per 1995 metų 10 mėnesių vien kelių polici-

jos rinktinės pareigūnai ne tik išaiškino 91 928 eismo taisyklių paţeidimo atvejus, bet sulai-

kė 53 viešosios tvarkos paţeidėjus, atskleidė 73 kriminalinius ir 53 ekonominius nusikalti-

mus, rado 34 vogtus automobilius, sulaikė 15 automobilių vagių. 

Būta ir problemų: pasak A.Stončaičio, tame pačiame KPR Panevėţio būry, dau-

giausia „pasiţymėjusiame“ su baudos talonais, iš 20 ţmonių buvo likę 7, teko komplektuoti 

būrį nepatyrusiais pareigūnais, sunku buvo rasti vadovus. Ţmonių tinkamų buvo, tačiau 

klausimas atsiremdavo į gyvenamojo ploto, kitas darbo ir buities sąlygų problemas. 

Kita problema buvo ta, jog vis daţniau paţeidėjai nepaklusdavo reikalavimui su-

stoti, o pasivyti juos senais „ţiguliais“ ar „moskvičiais“ buvo neįmanoma. Jei automobilių 

vagys jau plačiai naudojosi mobiliojo ryšio paslaugomis, keliukai vis dar vargo su senomis 

racijomis, kuriomis susisiekti su centrine stotimi buvo galima iki 30 km, o tarp patrulinių 

automobilių – 3-5 km atstumu. 

A.Stončaitis: „Iš pradţių kelių policijos senbuviai ţiūrėjo į mus, „ateivius“, kaip į 

potencialius baudėjus. Mes raginame kelių policininkus ne tiek bausti, kiek padėti ţmogui, 

stengtis neperlenkti lazdos. Liūdna, kai pareigūnai „nemato“ jaunų, „kampuotų“ paţeidėjų, 

vaţinėjančių prabangiomis mašinomis, uţtat demonstruoja visą įstatymo grieţtumą prieš 

kokį nors Vilniaus labirintuose pasiklydusį kaimo ţmogelį. Jei policininkas, vykdydamas 

pareigas, ţiūri tik savo kailio, vadinasi, jam reikia keisti profesiją“... 
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1995 m. liepos 20 d. įvyko eilinė VRM kolegija klausimu „PD kriminalinės polici-

jos sąveika su kitų policijos rūšių, VRM vidaus tarnybos padaliniais organizuojant nusikal-

timų atskleidimą bei nusikaltimų finansams tyrimo būklė.“ 

Kolegijos sprendime (Nr.7K/2) paţymėta, jog pastaraisiais metais parengti normi-

niai dokumentai, reglamentuojantys įvairių tarnybų bendradarbiavimą atskleidţiant bei ti-

riant nusikaltimus. Sunkiems nusikaltimams tirti, kai atliekami didelės apimties tardymo bei 

operatyviniai paieškos veiksmai, nuolat sudaromos tardymo operatyvinės grupės. Plačiai 

naudojama tokia bendradarbiavimo forma, kai tam tikrų policijos komisariatų pareigūnai 

padeda atlikti policines priemones atskiram rajonui ar miestui. Taip pat nuolat atliekamos 

kompleksinės priemonės (tikslinės operacijos „Turgus“, „Siena“, „Automobilis“, „Paieška“ 

ir kt.). Įkūrus ir sukomplektavus ENTT finansinių nusikaltimų tyrimo padalinį suaktyvėjo 

darbas tiriant nusikaltimus finansams ir ūkininkavimo tvarkai. 

Tačiau paţymėta, jog kriminalinės policijos sąveika su kitomis policijos tarnybo-

mis nėra pakankama: nepaisant gausių tokį bendradarbiavimą reglamentuojančių dokumen-

tų, netenkina keitimasis operatyvine bei oficialia informacija, besidubliuojantis jos kaupi-

mas įvairiuose vidaus reikalų sistemos lygiuose, stokojama elementarios vykdymo draus-

mės; nepakankamas tarnybų, nevykdančių operatyvinių funkcijų, indėlis į nusikaltimų tyri-

mą, ţemas patrulių veiklos efektyvumas ir t.t. Neigiamos įtakos darbo rezultatams tiriant 

finansinius bei ūkinius nusikaltimus turi nepakankama pareigūnų kvalifikacija, netobula 

įstatyminė bazė, operatyvinio darbo trūkumai. Todėl kolegija nusprendė: 

„1. Nurodyti Policijos departamento, jo struktūrinių padalinių, policijos komisaria-

tų vadovams, jog jie asmeniškai atsako uţ sąveikos organizavimą tarp visų policijos rūšių, 

VRM vidaus tarnybos padalinių atskleidţiant bei tiriant nusikaltimus. 2. Įpareigoti Pasienio 

policijos departamentą (S.Stančikas), Apsaugos policijos (J.Juodis), Kelių policijos 

(E.Mačiulaitis), Savivaldybių policijos (R.Senovaitis), Viešosios policijos (V.Navickas) 

valdybas, vertinant pavaldţių struktūrinių padalinių pareigūnų darbo efektyvumą, lygiagre-

čiai su tiesioginių funkcijų vykdymu reikalauti pastarųjų indėlio uţkardant ir atskleidţiant 

nusikaltimus bei keičiantis informacija. 3. Įpareigoti Policijos departamentą 

(J.Liaudanskas), Tardymo departamentą (J.Vasiliauskas) iki 1995 m. rugsėjo 1 d. išanali-

 

Kaip jau minėjome, po skandalo su baudos talonais, kurį skaudţiausiai išgyveno 

pati kelių policija, prasidėjo tam tikros permainos. Tačiau tai nebuvo paprasta rokiruotė: 

naujų vadovų paskyrimas iš kriminalistų tarpo, jų „ţvilgsnis iš šalis“ padėjo pamatyti tai, 

kas jau seniai buvo keistina ar tobulintina. Tai pripaţino interviu „Sargybai“ (Nr.50, gruo-

dţio 14-20) Kelių policijos rinktinės komisaras Algirdas Stončaitis:  

„Kelių policija gyvavo tarsi atskirai nuo kitų, jos funkcijos buvo susiaurintos: grei-

čio viršijimo fiksavimas, girtumo patikrinimas. Tuo tarpu vis daugėja vagysčių, tarp jų au-

tomobilių, gyvulių. Dauguma jų įvyksta naktį, kai situaciją daugiausia kontroliuoja būtent 

kelių policija. Todėl mūsų uţdavinys – kuo geriau panaudoti kelių policiją šioms bendro-

sioms problemoms spręsti. Rodos, ledai jau pajudėjo“(…) 

Tą liudijo ir konkretūs faktai. Vis daugiau kelių policininkai sulaikydavo kontra-

banda gabenamo alkoholio, vogtų automobilių. Per 1995 metų 10 mėnesių vien kelių polici-

jos rinktinės pareigūnai ne tik išaiškino 91 928 eismo taisyklių paţeidimo atvejus, bet sulai-

kė 53 viešosios tvarkos paţeidėjus, atskleidė 73 kriminalinius ir 53 ekonominius nusikalti-

mus, rado 34 vogtus automobilius, sulaikė 15 automobilių vagių. 

Būta ir problemų: pasak A.Stončaičio, tame pačiame KPR Panevėţio būry, dau-

giausia „pasiţymėjusiame“ su baudos talonais, iš 20 ţmonių buvo likę 7, teko komplektuoti 

būrį nepatyrusiais pareigūnais, sunku buvo rasti vadovus. Ţmonių tinkamų buvo, tačiau 

klausimas atsiremdavo į gyvenamojo ploto, kitas darbo ir buities sąlygų problemas. 

Kita problema buvo ta, jog vis daţniau paţeidėjai nepaklusdavo reikalavimui su-

stoti, o pasivyti juos senais „ţiguliais“ ar „moskvičiais“ buvo neįmanoma. Jei automobilių 

vagys jau plačiai naudojosi mobiliojo ryšio paslaugomis, keliukai vis dar vargo su senomis 

racijomis, kuriomis susisiekti su centrine stotimi buvo galima iki 30 km, o tarp patrulinių 

automobilių – 3-5 km atstumu. 

A.Stončaitis: „Iš pradţių kelių policijos senbuviai ţiūrėjo į mus, „ateivius“, kaip į 

potencialius baudėjus. Mes raginame kelių policininkus ne tiek bausti, kiek padėti ţmogui, 

stengtis neperlenkti lazdos. Liūdna, kai pareigūnai „nemato“ jaunų, „kampuotų“ paţeidėjų, 

vaţinėjančių prabangiomis mašinomis, uţtat demonstruoja visą įstatymo grieţtumą prieš 

kokį nors Vilniaus labirintuose pasiklydusį kaimo ţmogelį. Jei policininkas, vykdydamas 

pareigas, ţiūri tik savo kailio, vadinasi, jam reikia keisti profesiją“... 
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nės operacijos reikalauja labai didelių ţmogiškųjų, materialinių bei techninių resursų, todėl 

negali būti tęsiamos nuolat,– policija tiesiog fiziškai nepajėgi veikti nepertraukiamu kom-

pleksinių priemonių ritmu. 

Dar šiek tiek statistikos. 

Per pirmąjį 1995 m. pusmetį Lietuvoje įregistruoti 30 559 nusikaltimai (16,7 proc. 

daugiau nei per tą patį 1994-ųjų laikotarpį). Per penkerius nepriklausomybės metus nusi-

kalstamumas šalyje išaugo 77 proc. Nusikaltimų lygmuo 10-čiai tūkstančių gyventojų padi-

dėjo nuo 46,8 iki 82,2. Didţiausias nusikalstamumo lygis buvo Vilniaus, Kauno bei Šiaulių 

miestuose, Pasvalio, Panevėţio, Kėdainių rajonuose, tarp ramiausių buvo Švenčionių, Prie-

nų, Trakų, Vilkaviškio ir Plungės rajonai. 

Vilniuje nusikalstamų veikų (lyginant su 1994 m.) padaugėjo 26,6 proc., Kaune 

30,2 proc., Šiauliuose 47,3 proc., Kauno rajone 60,7 proc., Jonavos rajone – 70,5 proc. 

Tačiau Lietuvoje sumaţėjo sunkių kriminalinių nusikaltimų skaičius, tarp jų sunkių 

kūno suţalojimų, plėšimų, nusikaltimų, padarytų naudojant šaunamąjį ginklą ir t.t. Turto 

prievartavimo atvejų sumaţėjo 44 proc., plėšimų – 32,9 proc. 

Nusikaltimų augimą daugiausia nulėmė didėjantis vagysčių skaičius. Šių nusikal-

timų per lyginamąjį laikotarpį padaugėjo penktadaliu, tiksliau, 22,8 proc. Pustrečio karto 

daugiau uţfiksuota tyčinio turto sunaikinimo arba suţalojimo atvejų, padaţnėjo sukčiavimų, 

įregistruotos 3 224 transporto priemonių vagystės (26 proc. daugiau).23,9 proc. padaugėjo 

nusikaltimų, padarytų viešose vietose, beveik trys ketvirtadaliai jų – didţiuosiuose miestuo-

se. 

Per pirmąjį 1995-ųjų pusmetį ekonominė policija atskleidė 1 926 nusikaltimus, iš 

jų kas šešta – vagystė, kas dvyliktas – turto pasisavinimas ar iššvaistymas, uţfiksuoti 199 

(1994 m.-687) netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimo ar realizavimo, 216 (35) suk-

čiavimo, 104 (54) kontrabandos, 51 (54) kyšio paėmimo atvejai. 

Tuo pat metu bendras nusikaltimų išaiškinamumo procentas, lyginant su 1994 m., 

sumaţėjo nuo 43,9 iki 40,7. Daugiausia dėmesio buvo skirta sunkių nusikaltimų atskleidi-

mui, iš jų daugiau kaip trys ketvirtadaliai – tyčiniai nuţudymai, išţaginimai, turto prievarta-

vimai; daugiau kaip du trečdaliai sunkių kūno suţalojimų, chuliganizmo bei turto pasisavi-

nimo ar iššvaistymo atvejai, per 60 proc. sukčiavimų. 

 

zuoti transporto policijos sąveikos su teritoriniais policijos komisariatais, tiriant turto vagys-

tes iš transporto policijos aptarnaujamų objektų, būklę ir pateikti siūlymus sąveikai gerinti. 

4. Pavesti Policijos departamentui (J.Liaudanskas) iki š.m. rugsėjo 1 d. pateikti siūlymus 

dėl pakeitimų Policijos įstatyme, VRM Štabui (R.Pukanasis) kartu su suinteresuotomis 

tarnybomis iki š.m. spalio 1 d. parengti Įstatymo dėl pakeitimų Policijos įstatyme projektą. 

5. Gerinant nusikaltimų išaiškinamumą ekonomikos sferoje: 5.1. Įpareigoti Tardymo depar-

tamentą (J.Vasiliauskas), PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybą (V.Blinstrubas) iki 

1995 m. spalio 1 d. parengti ir pateikti svarstyti Konsultacinėje taryboje kovai su ekonomi-

niais nusikaltimais prie Lietuvos Respublikos Prezidento klausimus: – dėl kreipimosi į Lie-

tuvos Respublikos Aukščiausiąjį Teismą, kad būtų gautas išaiškinimas apie ekspertizių bau-

dţiamosiose bylose, kuriose paimti dideli kiekiai įvairių nestandartinių ar falsifikuotų alko-

holinių gėrimų ir kitų prekių, taikymo tvarkos; – dėl ūkinių finansinių revizijų savalaikiš-

kumo ir jų kokybės pagerinimo (…)“ 

Taip pat buvo priimti sprendimai organizuoti tardytojų, tiriančių bylas dėl ekono-

mikos sferoje padarytų nusikaltimų, bei ekonominės policijos pareigūnų mokymus; gerinti 

pasikeitimo informacija su uţsienio šalių atitinkamomis institucijomis mechanizmą; tobu-

linti visuomenės informavimą apie didelį rezonansą sukeliančių bylų tyrimą ir kt. 

Kolegija taip pat svarstė LR Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir 

oficialių svečių apsaugos departamento prie VRM veiklos organizavimo būklę ir problemas. 

Beje, tokios tikslinės priemonės, kaip „Automobilis“, „Turgus“, „Siena“ ir kitos 

laikomos efektyviomis. Pavyzdţiui, 1995 m. geguţės 23-30 dienomis surengtoje operacijoje 

„Automobilis“ dalyvavo 2 630 įvairių policijos rūšių pareigūnų. Buvo patikrintos 30 079 

transporto priemonės, išaiškinti 69 nusikaltimai, sulaikyta 60 įtariamų įvairiais nusikalti-

mais asmenų (iš jų 21 buvo paieškomas dėl ankstesnių nusikaltimų), sulaikyti 33 vogti au-

tomobiliai, patikrinta 161 automobilių pardavimo aikštelė, 400 remonto įmonių, 104 stovė-

jimo aikštelės. Panevėţio rajone trims įmonėms buvo anuliuoti leidimai verstis prekyba 

automobiliais. 

Pasiteisindavo panašios operacijos ir kovojant su ekonominiais nusikaltimais: jeigu 

1995 metų pradţioje mėnesio įplaukos į šalies biudţetą buvo 300-350 mln. litų, tai po atlik-

tų kompleksinių priemonių jos ėmė siekti 524 mln. Belieka apgailestauti, jog tokios tiksli-
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nės operacijos reikalauja labai didelių ţmogiškųjų, materialinių bei techninių resursų, todėl 

negali būti tęsiamos nuolat,– policija tiesiog fiziškai nepajėgi veikti nepertraukiamu kom-

pleksinių priemonių ritmu. 

Dar šiek tiek statistikos. 

Per pirmąjį 1995 m. pusmetį Lietuvoje įregistruoti 30 559 nusikaltimai (16,7 proc. 

daugiau nei per tą patį 1994-ųjų laikotarpį). Per penkerius nepriklausomybės metus nusi-
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nų, Trakų, Vilkaviškio ir Plungės rajonai. 

Vilniuje nusikalstamų veikų (lyginant su 1994 m.) padaugėjo 26,6 proc., Kaune 

30,2 proc., Šiauliuose 47,3 proc., Kauno rajone 60,7 proc., Jonavos rajone – 70,5 proc. 

Tačiau Lietuvoje sumaţėjo sunkių kriminalinių nusikaltimų skaičius, tarp jų sunkių 

kūno suţalojimų, plėšimų, nusikaltimų, padarytų naudojant šaunamąjį ginklą ir t.t. Turto 

prievartavimo atvejų sumaţėjo 44 proc., plėšimų – 32,9 proc. 

Nusikaltimų augimą daugiausia nulėmė didėjantis vagysčių skaičius. Šių nusikal-

timų per lyginamąjį laikotarpį padaugėjo penktadaliu, tiksliau, 22,8 proc. Pustrečio karto 

daugiau uţfiksuota tyčinio turto sunaikinimo arba suţalojimo atvejų, padaţnėjo sukčiavimų, 

įregistruotos 3 224 transporto priemonių vagystės (26 proc. daugiau).23,9 proc. padaugėjo 

nusikaltimų, padarytų viešose vietose, beveik trys ketvirtadaliai jų – didţiuosiuose miestuo-

se. 
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Tuo pat metu bendras nusikaltimų išaiškinamumo procentas, lyginant su 1994 m., 
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vimai; daugiau kaip du trečdaliai sunkių kūno suţalojimų, chuliganizmo bei turto pasisavi-

nimo ar iššvaistymo atvejai, per 60 proc. sukčiavimų. 

 

zuoti transporto policijos sąveikos su teritoriniais policijos komisariatais, tiriant turto vagys-

tes iš transporto policijos aptarnaujamų objektų, būklę ir pateikti siūlymus sąveikai gerinti. 

4. Pavesti Policijos departamentui (J.Liaudanskas) iki š.m. rugsėjo 1 d. pateikti siūlymus 
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dţiamosiose bylose, kuriose paimti dideli kiekiai įvairių nestandartinių ar falsifikuotų alko-

holinių gėrimų ir kitų prekių, taikymo tvarkos; – dėl ūkinių finansinių revizijų savalaikiš-

kumo ir jų kokybės pagerinimo (…)“ 

Taip pat buvo priimti sprendimai organizuoti tardytojų, tiriančių bylas dėl ekono-

mikos sferoje padarytų nusikaltimų, bei ekonominės policijos pareigūnų mokymus; gerinti 

pasikeitimo informacija su uţsienio šalių atitinkamomis institucijomis mechanizmą; tobu-

linti visuomenės informavimą apie didelį rezonansą sukeliančių bylų tyrimą ir kt. 

Kolegija taip pat svarstė LR Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko ir 

oficialių svečių apsaugos departamento prie VRM veiklos organizavimo būklę ir problemas. 

Beje, tokios tikslinės priemonės, kaip „Automobilis“, „Turgus“, „Siena“ ir kitos 

laikomos efektyviomis. Pavyzdţiui, 1995 m. geguţės 23-30 dienomis surengtoje operacijoje 

„Automobilis“ dalyvavo 2 630 įvairių policijos rūšių pareigūnų. Buvo patikrintos 30 079 

transporto priemonės, išaiškinti 69 nusikaltimai, sulaikyta 60 įtariamų įvairiais nusikalti-

mais asmenų (iš jų 21 buvo paieškomas dėl ankstesnių nusikaltimų), sulaikyti 33 vogti au-

tomobiliai, patikrinta 161 automobilių pardavimo aikštelė, 400 remonto įmonių, 104 stovė-

jimo aikštelės. Panevėţio rajone trims įmonėms buvo anuliuoti leidimai verstis prekyba 

automobiliais. 

Pasiteisindavo panašios operacijos ir kovojant su ekonominiais nusikaltimais: jeigu 

1995 metų pradţioje mėnesio įplaukos į šalies biudţetą buvo 300-350 mln. litų, tai po atlik-

tų kompleksinių priemonių jos ėmė siekti 524 mln. Belieka apgailestauti, jog tokios tiksli-
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1995 m. kovo 24 d. Varšuvoje įvyko Baltijos šalių konferencija, kurios metu buvo 

aptartos kovos su tarptautiniu nusikalstamumu problemos. Konferencijoje dalyvavo Vokie-

tijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos, Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos teisingumo bei vidaus reikalų ministerijų vadovai, kiti teisėsaugos institucijų atsto-

vai. Lietuvos delegacijos sudėtyje buvo vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas, PD genera-

linis komisaras J.Liaudanskas ir kriminalinės policijos vyriausiojo komisaro pavaduotojas 

B.Lazutka. Ši konferencija pirmą kartą buvo švedų iniciatyva surengta dar 1993 metų pa-

baigoje, sukurtos dvi darbo grupės (švedų ir lenkų) turėjo parengti antrąją konferenciją, kuri 

ir įvyko Varšuvoje. 

Nemaţai dėmesio konferencijoje buvo skiriama pasikeitimui kontaktų (ryšių) kari-

ninkais. 

Konferencijos bendrajame komunikate buvo numatytos konkretaus bendradarbia-

vimo kryptys kovojant su nelegalia migracija, neteisėta prekyba ginklais, narkotikais ir ra-

dioaktyviomis medţiagomis, automobilių vagystėmis, pinigų plovimu ir t.t. 

Kovo 25 d. pasirašyta Lietuvos VRM ir VFR Meklenburgo–Priešakinės Pomerani-

jos ţemės VRM deklaracija dėl aktyvesnio bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu 

(automobilių vagystėmis, kontrabanda, nelegalia prekyba ginklais ir radioaktyviosiomis 

medţiagomis ir pan.). Būtent šios ţemės VRM padovanojo Lietuvos policijai 200 automo-

bilių. 

1995 m. birţelio 26 d. ministras R.Vaitekūnas ir Graikijos viešosios tvarkos mi-

nistras S.Valyrakis Atėnuose pasirašė sutartį dėl šių ministerijų bendradarbiavimo. 

Birţelio 30 d. Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos vidaus reikalų ministrai pasirašė 

susitarimą dėl trijų Baltijos valstybių vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo. 

1995 m. liepos 29-30 d.d. Saremos saloje (Estija) įvyko trijų Baltijos valstybių vi-

daus reikalų ministrų susitikimas, kur šalys aptarė penkiolika numatytų savo veiklos kryp-

čių, pasidalijusios jas po penkias. Kiekviena šalis pasirinko tas kryptis, kuriomis buvo pa-

ţengusi toliausiai ir galėtų geriau koordinuoti kitų partnerių veiklą. 

Lietuvai „teko“ kova su neteisėtomis finansinėmis operacijomis ir pinigų plovimu, 

autotransporto priemonių vagystėmis; pasų bei leidimų sistema; mokslo, techninio aprūpi-

nimo, informatikos ir ryšių vystymas; liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga. Estijai buvo pa-

 

Per minimą laikotarpį šalies keliuose įvyko 1 682 (1994 m.- 1 701) avarijos, 255 

ţmonės ţuvo (324) ir 1 870 buvo suţeisti (1 828). 

Per pirmąjį 1995-ųjų pusmetį VRM sistemos pareigūnai padarė 394 teisėtumo pa-

ţeidimus, iš jų 53 nusikaltimai ir 101 autoįvykis dėl pareigūnų kaltės (lyginant su 1994 m., 

paţeidimų padaugėjo 8,84 proc.). 238 paţeidimai padaryti tarnybos metu, 94 atvejais parei-

gūnai buvo neblaivūs. VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcija atliko 85 tar-

nybinius patikrinimus, į prokuratūrą buvo perduotos 32 medţiagos, iškeltos 8 baudţiamo-

sios bylos. Drausminės nuobaudos taikytos 63 pareigūnams, 29 atleisti iš darbo. 

Tai tik inspekcijos skaičiai. VRM Operatyvaus valdymo skyriaus Komendanto tar-

nyba savo ruoţtu per pusmetį uţfiksavo 4363 paţeidimus, nubaudė įvairiomis nuobaudomis 

338 pareigūnus, 16 atleido iš darbo. 

 

Lietuvos VRM (policijos) tarptautinis bendradarbiavimas 1995 metais: 

Sausio 24 d. ministras R.Vaitekūnas ir generalinis komisaras J.Liaudanskas susiti-

ko su naujuoju D.Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje T.Macanu, aptarė šalių teisėsaugos 

bendradarbiavimo programą. tuo pačiu klausimu jie susitiko ir su Prancūzijos ambasado-

riumi F. de Siurmenu bei Prancūzijos nacionalinės policijos Tarptautinio bendradarbiavimo 

tarnybos atstovu P.Kovalenko. 

1995 m. vasario 17 d. VRM lankėsi JT Narkotikų programos biuro, įsteigto prieš 2 

metus Rygoje, direktorius F.Albertas, vystymo programos koordinatorius Lietuvoje 

J.Tisneris, biuro ekspertas konsultantas D.Todas. JT delegacijos vadovai domėjosi Lietuvos 

VRM parengta narkotikų kontrolės programa, policijos galimybėmis įgyvendinant ją, naujų 

įstatymų projektais. Buvo pabrėţta, jog Lietuvos VRM kovos su nelegalia prekyba narkoti-

kais padalinys turėtų išsiplėsti ir pereiti į KP ONTT pavaldumą. Iki tol biuras nemaţai padė-

jo Lietuvos VRM rengti šios srities specialistus, parūpino reikalingos technikos. 

1995 m. kovo 15 d. Pskove (RF) įvyko koordinacinis pasitarimas dėl kovos su gin-

klų, šaudmenų, sprogstamųjų medţiagų, narkotikų bei krovinių kontrabanda. Jame dalyvavo 

Rusijos Šiaurės-Vakarų milicijos, muitinės, transporto prokuratūros padalinių atstovai, sve-

čiai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Lietuvai pasitarime atstovavo VRM PD Transporto 

policijos valdybos vyresnysis komisaras S.Ivanovas. 
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1995 m. kovo 24 d. Varšuvoje įvyko Baltijos šalių konferencija, kurios metu buvo 

aptartos kovos su tarptautiniu nusikalstamumu problemos. Konferencijoje dalyvavo Vokie-

tijos, Norvegijos, Suomijos, Lenkijos, Švedijos, Rusijos, Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos ir 

Estijos teisingumo bei vidaus reikalų ministerijų vadovai, kiti teisėsaugos institucijų atsto-

vai. Lietuvos delegacijos sudėtyje buvo vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas, PD genera-

linis komisaras J.Liaudanskas ir kriminalinės policijos vyriausiojo komisaro pavaduotojas 

B.Lazutka. Ši konferencija pirmą kartą buvo švedų iniciatyva surengta dar 1993 metų pa-

baigoje, sukurtos dvi darbo grupės (švedų ir lenkų) turėjo parengti antrąją konferenciją, kuri 

ir įvyko Varšuvoje. 

Nemaţai dėmesio konferencijoje buvo skiriama pasikeitimui kontaktų (ryšių) kari-

ninkais. 

Konferencijos bendrajame komunikate buvo numatytos konkretaus bendradarbia-

vimo kryptys kovojant su nelegalia migracija, neteisėta prekyba ginklais, narkotikais ir ra-

dioaktyviomis medţiagomis, automobilių vagystėmis, pinigų plovimu ir t.t. 

Kovo 25 d. pasirašyta Lietuvos VRM ir VFR Meklenburgo–Priešakinės Pomerani-

jos ţemės VRM deklaracija dėl aktyvesnio bendradarbiavimo kovojant su nusikalstamumu 

(automobilių vagystėmis, kontrabanda, nelegalia prekyba ginklais ir radioaktyviosiomis 

medţiagomis ir pan.). Būtent šios ţemės VRM padovanojo Lietuvos policijai 200 automo-

bilių. 

1995 m. birţelio 26 d. ministras R.Vaitekūnas ir Graikijos viešosios tvarkos mi-

nistras S.Valyrakis Atėnuose pasirašė sutartį dėl šių ministerijų bendradarbiavimo. 

Birţelio 30 d. Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos vidaus reikalų ministrai pasirašė 

susitarimą dėl trijų Baltijos valstybių vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavimo. 

1995 m. liepos 29-30 d.d. Saremos saloje (Estija) įvyko trijų Baltijos valstybių vi-

daus reikalų ministrų susitikimas, kur šalys aptarė penkiolika numatytų savo veiklos kryp-

čių, pasidalijusios jas po penkias. Kiekviena šalis pasirinko tas kryptis, kuriomis buvo pa-

ţengusi toliausiai ir galėtų geriau koordinuoti kitų partnerių veiklą. 

Lietuvai „teko“ kova su neteisėtomis finansinėmis operacijomis ir pinigų plovimu, 

autotransporto priemonių vagystėmis; pasų bei leidimų sistema; mokslo, techninio aprūpi-

nimo, informatikos ir ryšių vystymas; liudytojų ir nukentėjusiųjų apsauga. Estijai buvo pa-

 

Per minimą laikotarpį šalies keliuose įvyko 1 682 (1994 m.- 1 701) avarijos, 255 

ţmonės ţuvo (324) ir 1 870 buvo suţeisti (1 828). 

Per pirmąjį 1995-ųjų pusmetį VRM sistemos pareigūnai padarė 394 teisėtumo pa-

ţeidimus, iš jų 53 nusikaltimai ir 101 autoįvykis dėl pareigūnų kaltės (lyginant su 1994 m., 

paţeidimų padaugėjo 8,84 proc.). 238 paţeidimai padaryti tarnybos metu, 94 atvejais parei-

gūnai buvo neblaivūs. VRM Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcija atliko 85 tar-

nybinius patikrinimus, į prokuratūrą buvo perduotos 32 medţiagos, iškeltos 8 baudţiamo-

sios bylos. Drausminės nuobaudos taikytos 63 pareigūnams, 29 atleisti iš darbo. 

Tai tik inspekcijos skaičiai. VRM Operatyvaus valdymo skyriaus Komendanto tar-

nyba savo ruoţtu per pusmetį uţfiksavo 4363 paţeidimus, nubaudė įvairiomis nuobaudomis 

338 pareigūnus, 16 atleido iš darbo. 

 

Lietuvos VRM (policijos) tarptautinis bendradarbiavimas 1995 metais: 

Sausio 24 d. ministras R.Vaitekūnas ir generalinis komisaras J.Liaudanskas susiti-

ko su naujuoju D.Britanijos ambasadoriumi Lietuvoje T.Macanu, aptarė šalių teisėsaugos 

bendradarbiavimo programą. tuo pačiu klausimu jie susitiko ir su Prancūzijos ambasado-

riumi F. de Siurmenu bei Prancūzijos nacionalinės policijos Tarptautinio bendradarbiavimo 

tarnybos atstovu P.Kovalenko. 

1995 m. vasario 17 d. VRM lankėsi JT Narkotikų programos biuro, įsteigto prieš 2 

metus Rygoje, direktorius F.Albertas, vystymo programos koordinatorius Lietuvoje 

J.Tisneris, biuro ekspertas konsultantas D.Todas. JT delegacijos vadovai domėjosi Lietuvos 

VRM parengta narkotikų kontrolės programa, policijos galimybėmis įgyvendinant ją, naujų 

įstatymų projektais. Buvo pabrėţta, jog Lietuvos VRM kovos su nelegalia prekyba narkoti-

kais padalinys turėtų išsiplėsti ir pereiti į KP ONTT pavaldumą. Iki tol biuras nemaţai padė-

jo Lietuvos VRM rengti šios srities specialistus, parūpino reikalingos technikos. 

1995 m. kovo 15 d. Pskove (RF) įvyko koordinacinis pasitarimas dėl kovos su gin-

klų, šaudmenų, sprogstamųjų medţiagų, narkotikų bei krovinių kontrabanda. Jame dalyvavo 

Rusijos Šiaurės-Vakarų milicijos, muitinės, transporto prokuratūros padalinių atstovai, sve-

čiai iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos. Lietuvai pasitarime atstovavo VRM PD Transporto 

policijos valdybos vyresnysis komisaras S.Ivanovas. 
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1995 m. liepos 1 d. duomenimis, VRM sistemoje buvo 19 073 policijos etatai (trū-

kumas – 2 057, arba 10,8 proc.). Skaitlingiausia buvo Savivaldybių policija (4102, iš jų 

1278 apylinkės inspektoriai, 282 nepilnamečių reikalų inspektoriai, 234 kvotėjai, trūkumas 

– 496 etatai). Pasienio policijoje (ji kaţkodėl priskaičiuota prie „paprastosios“ policijos,– 

aut.) – 4 997 etatai (trūkumas – 415), iš jų 3 308 pareigūnų etatai (597 valdininkai ir 2 711 

policininkų). 

Viešojoje policijoje buvo 3 197 etatai (trūkumas – 498, daugiausia patrulių tarny-

boje). Kai kuriose komisariatuose praktiškai neliko patrulių tarnybos, nors nusikaltimų vie-

šose vietose ir gatvėse skaičius nuolat augo. 

Kriminalinėje policijoje buvo 3 073 etatai (trūkumas – 309), iš jų ONTT (217), 

kriminalinė paieška (1 390), ENTT (425), OTV (503), GRR „Aras“ (279), ILNB (14). 

Kelių policija – 1 624 etatai (trūkumas – 95). 

Apsaugos policija – 1 918 etatų (trūkumas – 176). 

Tardymo departamentas – 642 etatai (trūkumas – 62). 

Tuo metu atskleidţiant bei tiriant nusikaltimus tiesiogiai dirbo apie 2 tūkstančius 

kriminalinės policijos pareigūnų, kuriems talkino 580 tardytojų bei apie 1 700 savivaldybių 

policijos kvotėjų, apylinkės ir nepilnamečių reikalų inspektorių. 

Įdomius šiame kontekste faktus ir skaičius tuomet pateikė VRM Kadrų departa-

mento Etatų skyriaus viršininkas Petras Stankeras. 

Jis kategoriškai pasisakė prieš praktiką, kai padalinių vadovai būdavo baudţiami 

uţ vadinamąjį „nekomplektą“, jų etatai maţinami ir atiduodami ten, kur viskas sukomplek-

tuota. Jie elgėsi teisingai, neskubėdami priimti bet ką, palikdami būtiną tam tikrą kadrų re-

zervą geresniems kandidatams. Tuo metu, pavyzdţiui, buvo aktualiausia automobilių va-

gysčių problema, todėl reikėjo stiprinti atitinkamą kriminalinės policijos padalinį, bet, ne-

sant naujų etatų, jie buvo „nupjaunami“ kitiems padaliniams. P.Stankero ţodţiais, ta pati 

antklodė buvo tampoma tai ant galvos, tai ant kojų. 

1995 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, visoje šalyje trūko 1 290 policijos pareigūnų, ir 

tai buvo beveik normalu, turint galvoje ankstesnį darbuotojų trūkumą. Aktualus tapo uţda-

vinys kartu su VRM Štabu sukurti tipinę policijos komisariato struktūrą, apskaičiuoti kiek-

vienam rajonui optimalų policijos pareigūnų skaičių atsiţvelgiant į specifiką, kriminogeninę 

 

skirta kova su neteisėta ginklų, šaudmenų, sprogstamųjų ir kitų pavojingų medţiagų preky-

ba; kova su pinigų, vertybinių popierių, kredito kortelių, asmens dokumentų padirbinėjimu 

ir falsifikavimu; neatpaţintų lavonų asmenybės nustatymas, ligonių ir vaikų atpaţinimas; 

išaiškinimas asmenų, nelegaliai gyvenančių valstybės teritorijoje su padirbtais dokumentais 

arba visai be jų; kova su neteisėtu šalių valstybinių sienų perėjimu ir nelegalia migracija, 

ţmonių prekyba, sąvadavimas. Latvijai „atiteko“ kova su narkotinių ir psichotropinių me-

dţiagų platinimu; kelių eismo saugumo garantavimas ir priešgaisrinė sauga bei gelbėjimo 

darbai; kova su kontrabanda ir kitais ekonominiais nusikaltimais; kova su organizuotu nusi-

kalstamumu ir terorizmu; įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų ir nuteistųjų bei asmenų, din-

gusių be ţinios, paieška. 

Šioms programoms vykdyti buvo numatytas geresnis tarpusavio veiksmų derini-

mas, trišalės informacijos srautų padidėjimas, daţnesnis bendrų operacijų rengimas. Tam 

turėjo būti vėliau, per kitą ministrų susitikimą, įkurtas trijų šalių VRM koordinacinis cen-

tras. Taip pat vidaus reikalų ministrai R.Vaitekūnas, J.Adamsonas ir E.Savisaras pasirašė 

bendrą pareiškimą dėl veiksmų koordinavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu. 

1995 m. rugsėji vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas LR Prezidento delegacijos 

sudėtyje vyko į Rumuniją, kur pasirašė Lietuvos ir Rumunijos VRM bendradarbiavimo su-

sitarimą. 

Rugsėjo 11-15 dienomis VRM PD KP vyriausiojo komisaro V.Račkausko vado-

vaujama delegacija lankėsi Vokietijoje, Vysbadeno federalinės policijos tarnyboje, kur su-

sipaţino su jos struktūra ir darbo organizavimu, domėjosi kovos su organizuotu nusikalsta-

mumu perspektyvomis, uţmezgė dalykinius kontaktus su įvairiomis tarnybomis. Susitikimo 

su Vokietijos federalinės kriminalinės policijos prezidentu H.L.Zachertu metu buvo aptartas 

dviejų šalių kriminalistų bendradarbiavimas, techninės bei intelektinės pagalbos perspekty-

vos. 

1995 m. spalio 8-14 dienomis Vienoje (Austrija) vyko IPA vykdomosios tarybos 

26-oji konferencija, kurioje Lietuvos nacionalinis skyrius priimtas 58-uoju šios organizaci-

jos nariu. 

 

1995-ųjų vasarą toliau buvo bandoma spręsti kadrų problemą. 
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Atsiţvelgdamas į esamą padėtį ir kiek įmanoma bandydamas ją pagerinti, vidaus 

reikalų ministras R.Vaitekūnas 1995.05.23 pasirašo įsakymą Nr.431 „Dėl VRM aukštesnių-

jų policijos mokyklų komplektavimo“: 

„Tenkinant vidaus reikalų sistemos kadrų profesinio rengimo poreikius bei siekiant 

suformuoti aukštesniųjų policijos mokyklų kontingentą 1995-1996 mokslo metams, įsakau: 

1. Nustatyti priėmimo vietų skaičių: 

Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje 250 vietų, skirtų policininkų baziniam 

profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 75 klausytojus; 

Kauno aukštesniojoje policijos mokykloje 170 vietų, skirtų policininkų baziniam 

profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 110 klausytojų; 

Klaipėdos aukštesniojoje policijos mokykloje 130 vietų, skirtų policininkų bazi-

niam profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 50 klausytojų. 

2. Aukštesniųjų policijos mokyklų viršininkams (A.Kareiva, A.Butavičius, 

V.Liaudanskas) parengti priemonių planą mokyklų komplektavimo gerinimui, informuoti 

policijos komisariatus, rinktines, įstaigas bei padalinius apie priėmimo į mokyklas tvarką ir 

terminus. 

3. Vidaus reikalų įstaigų ir padalinių vadovams uţtikrinti kandidatų mokymuisi at-

ranką bei jų pasiuntimą į aukštesniąsias policijos mokyklas.“130 

 

Galima dar kartą prisiminti, kad policijos rūšių įvairovė buvo nustatyta dar 1990 m. 

priimto Policijos įstatymo, skatino tolesnį jų atliekamų funkcijų detalizavimą bei siaurini-

mą, o tai, savo ruoţtu, leido tam tikrą neveiklumą aiškinti šiomis objektyviomis prieţastimis 

ir pan. Taigi, senstantis Policijos įstatymas stabdė pagrindinį uţdavinį – ugdyti universalų 

policininką, todėl vis garsiau buvo kalbama apie būtinybę keisti Policijos įstatymą, iš esmės 

spręsti policijos rūšių skaičiaus klausimą: gal pakaktų tik dviejų – kriminalinės (neunifor-

muotosios) bei viešosios (uniformuotos). 

                                                           

130 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 7 t. 
 

 

situaciją ir t.t. Be to, nemaţai policijos etatų buvo panaudojami ne pagal paskirtį, juose dir-

bo informatikos, ūkio, kitų tarnybų darbuotojai. Kai kurie vadovai tai darė sąmoningai, no-

rėdami skirti ţmonėms didesnį atlyginimą, nes tarnautojas gaudavo maţiau uţ vidaus tarny-

bos pareigūną, o šis – maţiau uţ policijos pareigūną. 

P.Stankeras kategoriškai nesutiko su Seimo nario V.Ţiemelio teiginiu (Lietuvos ry-

tas, 1995.09.12), esą Lietuva pirmauja Europoje pagal policininkų skaičių. Tuo metu Lietu-

voje 1 tūkstančiui gyventojų teko 3,3 policininko, o Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje – 

po 4,3, Prancūzijoje – 3,7, Italijoje – 3,5. Kitaip tariant, vienas Lietuvos policininkas „ap-

tarnavo“ 296 gyventojus, Italijos – 191, Graikijos – 261, Vokietijos – 281. Taigi, kai kurių 

veikėjų noras primesti Lietuvai policinės valstybės įvaizdį atrodė keistokas… 

Kitas paradoksas: atsirandant naujai technikai, kompiuteriams ir pan., lyg ir turėtų 

maţėti etatų skaičius, tačiau viskas vyko atvirkščiai,- nė vienam komisarui nešaudavo gal-

von maţinti etatus dėl to, kad jis gavo kompiuterių, atvirkščiai, visi prašė papildomų etatų 

specialistams tai technikai aptarnauti. Daugiausia problemų, anot P.Stankero, buvo dėl Vil-

niaus m. VPK, kuriame dirbtinai buvo laikomos vakansijos, kad būtų galima laisviau ope-

ruoti mokos fondu, skatinti ţmones, pirkti orgtechniką ir t.t. 

P.Stankeras, kalbėdamas apie kadrų atranką, sakė, jog sistema – ne be nuodėmių, į 

ją patenka atsitiktinių ţmonių, ypač kai trūksta psichologų, galinčių jau pačioje pradţioje 

„išlukštenti“ kandidatus. Kita problema – vadinamieji „pilki“ darbuotojai: jie nenusiţengia 

drausmei, tvarkai, lyg ir normaliai atlieka pareigas, tačiau neprogresuoja, tampa tam tikrais 

stabdţiais.129 

Beje, tada daug kas siūlė Policijos įstatymo bei Tarnybos LR vidaus reikalų siste-

moje statuto atitinkamus straipsnius, pagal kuriuos į policiją ar vidaus tarnybą priimami 

asmenys nuo 18 metų amţiaus, papildyti nuostatą: „atlikus būtinąją krašto apsaugos tarny-

bą“, kad kandidatai ne tik būtų išmokyti elgtis su ginklų, bet, kas svarbiausia, būtų įpratę 

prie drausmės. Tačiau, deja…  

 

                                                           

129 “Sargyba” Nr.38, 1995 m. rugsėjo 21-27. 
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jų policijos mokyklų komplektavimo“: 

„Tenkinant vidaus reikalų sistemos kadrų profesinio rengimo poreikius bei siekiant 

suformuoti aukštesniųjų policijos mokyklų kontingentą 1995-1996 mokslo metams, įsakau: 

1. Nustatyti priėmimo vietų skaičių: 

Vilniaus aukštesniojoje policijos mokykloje 250 vietų, skirtų policininkų baziniam 

profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 75 klausytojus; 

Kauno aukštesniojoje policijos mokykloje 170 vietų, skirtų policininkų baziniam 

profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 110 klausytojų; 

Klaipėdos aukštesniojoje policijos mokykloje 130 vietų, skirtų policininkų bazi-

niam profesiniam rengimui ir priimti į antrąjį mokyklos kursą 50 klausytojų. 

2. Aukštesniųjų policijos mokyklų viršininkams (A.Kareiva, A.Butavičius, 

V.Liaudanskas) parengti priemonių planą mokyklų komplektavimo gerinimui, informuoti 

policijos komisariatus, rinktines, įstaigas bei padalinius apie priėmimo į mokyklas tvarką ir 

terminus. 

3. Vidaus reikalų įstaigų ir padalinių vadovams uţtikrinti kandidatų mokymuisi at-

ranką bei jų pasiuntimą į aukštesniąsias policijos mokyklas.“130 

 

Galima dar kartą prisiminti, kad policijos rūšių įvairovė buvo nustatyta dar 1990 m. 

priimto Policijos įstatymo, skatino tolesnį jų atliekamų funkcijų detalizavimą bei siaurini-

mą, o tai, savo ruoţtu, leido tam tikrą neveiklumą aiškinti šiomis objektyviomis prieţastimis 

ir pan. Taigi, senstantis Policijos įstatymas stabdė pagrindinį uţdavinį – ugdyti universalų 

policininką, todėl vis garsiau buvo kalbama apie būtinybę keisti Policijos įstatymą, iš esmės 

spręsti policijos rūšių skaičiaus klausimą: gal pakaktų tik dviejų – kriminalinės (neunifor-

muotosios) bei viešosios (uniformuotos). 

                                                           

130 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 7 t. 
 

 

situaciją ir t.t. Be to, nemaţai policijos etatų buvo panaudojami ne pagal paskirtį, juose dir-

bo informatikos, ūkio, kitų tarnybų darbuotojai. Kai kurie vadovai tai darė sąmoningai, no-

rėdami skirti ţmonėms didesnį atlyginimą, nes tarnautojas gaudavo maţiau uţ vidaus tarny-

bos pareigūną, o šis – maţiau uţ policijos pareigūną. 

P.Stankeras kategoriškai nesutiko su Seimo nario V.Ţiemelio teiginiu (Lietuvos ry-

tas, 1995.09.12), esą Lietuva pirmauja Europoje pagal policininkų skaičių. Tuo metu Lietu-

voje 1 tūkstančiui gyventojų teko 3,3 policininko, o Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje – 

po 4,3, Prancūzijoje – 3,7, Italijoje – 3,5. Kitaip tariant, vienas Lietuvos policininkas „ap-

tarnavo“ 296 gyventojus, Italijos – 191, Graikijos – 261, Vokietijos – 281. Taigi, kai kurių 

veikėjų noras primesti Lietuvai policinės valstybės įvaizdį atrodė keistokas… 

Kitas paradoksas: atsirandant naujai technikai, kompiuteriams ir pan., lyg ir turėtų 

maţėti etatų skaičius, tačiau viskas vyko atvirkščiai,- nė vienam komisarui nešaudavo gal-

von maţinti etatus dėl to, kad jis gavo kompiuterių, atvirkščiai, visi prašė papildomų etatų 

specialistams tai technikai aptarnauti. Daugiausia problemų, anot P.Stankero, buvo dėl Vil-

niaus m. VPK, kuriame dirbtinai buvo laikomos vakansijos, kad būtų galima laisviau ope-

ruoti mokos fondu, skatinti ţmones, pirkti orgtechniką ir t.t. 

P.Stankeras, kalbėdamas apie kadrų atranką, sakė, jog sistema – ne be nuodėmių, į 

ją patenka atsitiktinių ţmonių, ypač kai trūksta psichologų, galinčių jau pačioje pradţioje 

„išlukštenti“ kandidatus. Kita problema – vadinamieji „pilki“ darbuotojai: jie nenusiţengia 

drausmei, tvarkai, lyg ir normaliai atlieka pareigas, tačiau neprogresuoja, tampa tam tikrais 

stabdţiais.129 
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129 “Sargyba” Nr.38, 1995 m. rugsėjo 21-27. 
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Finansų ministerijos, tačiau dar tik vyko darbuotojų paieška, realus darbas nebuvo prasidė-

jęs. Tarp „įstrigusiųjų“ buvo „Liridos“, „Aurabanko“ bei kitos rezonansinės bylos. 

Gerėjo ir darbo rezultatai: pavyzdţiui, per penkis 1995-ųjų mėnesius tardytojai iš-

tyrė 6 217 bylų, t.y. 1 067 daugiau nei prieš metus per tą patį laikotarpį. 

Pasitaikydavo ir tam tikros trinties tarp tardymo ir operatyvinių padalinių darbuo-

tojų: pirmieji reikalaudavo kruopščiai surinktos informacijos, antrieji, savo ruoţtu, skubėjo 

kuo greičiau „nustumti“ bylą tardymui. Tačiau bendrų tardymo-operatyvinių grupių kūrimas 

padėjo keisti situaciją į gerąją pusę, nes visi grupių nariai buvo suinteresuoti, kad byla kuo 

greičiau būtų realizuota teisme. 

Abu kodeksai – ir BK, ir BPK – tuomet buvo koregavimo, tobulinimo stadijoje, tik 

1995 metų pabaigoje buvo ketinama pateikti galutinius abiejų pataisytų kodeksų projektų 

variantus. Tačiau jau buvo aišku, kad 1141 straipsnis (liudytojų įslaptinimas) nepasiteisino, 

nors iš pradţių suvaidino tam tikrą teigiamą vaidmenį kovoje su organizuotais nusikaltė-

liais. Dėl to buvo pradėta rimtai mąstyti apie kitokias liudytojų bei nukentėjusiųjų įslaptini-

mo formas bei metodus. 

Opi buvo ir drausmės problema. 1995 metais (per pusmetį) du tardytojai buvo at-

leisti iš darbo, dar du paţeminti pareigose, penkiolikai taikytos įvairios drausminės nuobau-

dos. Bėda buvo, anot J.Vasiliausko, ta pati: trūkstant darbuotojų, į tardymą buvo priimta 

atsitiktinių ţmonių, todėl yla neišvengiamai išlindo iš maišo.131  

Darbo tardytojams tiesiog katastrofiškai padaugėjo 1995 metų rudenį, kai viena po 

kitos, tarsi iš gausybės rago, pasipylė stambios, rezonansinės bylos dėl „finansinių pirami-

dţių“ ir kai kurių komercinių bankų turto iššvaistymo. Tai liudija atitinkami VRM įsaky-

mai: 

„1995.09.27 Nr.851 

Dėl tardymo operatyvinių grupių sudarymo 

1995 m. rugpjūčio 8 d. Kauno miesto VPK ENTT iškelta baudţiamoji byla Nr. 

(…) dėl Investicinei akcinei bendrovei „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ patikėto 

                                                           

131 „Sargyba“ Nr.27, 1995 m. liepos 7-12. 
 

 

Paties Policijos departamento statusas vidaus reikalų sistemoje buvo deformuotas, 

kas taip pat trukdė normaliai tarnybų sąveikai. Pavyzdţiui, anksčiau Kriminalinės paieškos 

ar Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos buvo svarbiausios VRM struktūroje. Tačiau po 

visų reorganizacijų kitos tarnybos, kurios nevykdė policinių funkcijų, tapo departamentais ir 

įgijo aukščiausią statusą, uţtat grojusios pagrindiniu smuiku tarnybos tapo viso labo vieno 

iš departamentų – Policijos – padaliniais, nebeturėjo teisės bendradarbiauti su kitomis tar-

nybos kitaip nei per departamentų vadovus. Beje, pats Policijos departamentas, stambiau-

sias ir, galima teigti, svarbiausias VRM sistemoje, po 1992 m. atlikto „dubliavimosi funkci-

jų naikinimo“ vis dar neturėjo savo raštinės, personalo, finansų, ūkio tarnybų. 

Taip pat priminsime skaitytojams, kad dar 1994.01.18 VRM įsakymu Nr.79 uţ pa-

siektus teigiamus rezultatus kovojant su organizuotu nusikalstamumu, tiriant konkrečius 

rezonansinius nusikaltimus buvo numatyta skirti pareigūnams iki 300 proc. priedą prie pa-

reiginio atlyginimo, kuris nustatomas kas mėnesį ir priklauso nuo konkrečių darbo rezultatų. 

Galima teigti, kad tokia apmokėjimo tvarka pasiteisino. Vidutiniškai kas mėnesį tokiu būdu 

buvo skatinami apie 70-80 tardytojų bei apie 300 kriminalinės policijos, pataisos reikalų, 

kriminalistinių ekspertizių padalinių pareigūnų. 

Anot Tardymo departamento prie VRM direktoriaus Justino Vasiliausko, po pir-

mojo šalies teisinės sistemos reformos etapo  teismų reformos – laukė antrasis, t.y. nusikal-

timų tyrimo padalinių reforma. Po sunkių 1991-1992 metų reikalai ėmė keistis į gerąją pu-

sę: įsteigtas kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinys, TD pradėjo daugiau kuruoti 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio zonas, suteikdami realią pagalbą padaliniams vietose. 

Pačiame TD įkurtas ūkiniams ir finansiniams nusikaltimams tirti. 

Aktuali dar buvo kadrų problema. Tardytojus pagal sutartį rengė VU Teisės fakul-

tetas, kuriam VRM mokėjo iš biudţeto lėšų. Uţtat specializuotos grupės absolventai įsipa-

reigodavo ne maţiau kaip trejus metus dirbti būtent tardymo padaliniuose. 1995 m. iš pir-

mosios LPA magistrų laidos keli ţmonės taip pat pasirinko tardytojo profesiją, kiek vėliau 

prie jų prisijungė dar keliasdešimt bakalaurų. Tai padėjo sukomplektuoti Vilniaus tardymo 

padalinius, kur kaupėsi didţiausia kadrų stoka. 

Kita problema – uţsitęsęs kai kurių „finansinių“ bylų tyrimas, nes nebuvo kam at-

likti dokumentų revizijų. Tiesa, Vyriausybės jau buvo įsteigtas Revizijų departamentas prie 
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Tardymo departamente prie Lietuvos Respublikos VRM daromas parengtinis tar-

dymas baudţiamojoje byloje Nr. (…), iškeltoje 1995 m. lapkričio 13 d. (…) dėl komercinio 

banko „Kredito bankas“ vadovams patikėto turto iššvaistymo. 

Parengtinio tardymo metu reikalinga apklausti daugybę asmenų liudytojais ir nu-

kentėjusiaisiais, atlikti kitus tardymo veiksmus bei operatyvines priemones, todėl tikslinga 

sudaryti tardymo operatyvinę grupę. (…) 

Grupės vadovas – Tardymo departamento prie VRM 1 skyriaus ypač svarbių bylų 

vyr. tardytojas pulkininkas leitenantas O.Pučas.“133 

„1995.12.20 Nr.1182 

Dėl tardymo operatyvinės grupės sudarymo 

1995 m. gruodţio mėn. 20 d. Tardymo departamente prie Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministerijos iškelta baudţiamoji byla Nr. (…) dėl 271 mln. litų iššvaistymo 

Lietuvos akciniame inovaciniame banke (valdybos pirmininkas Artūras Balkevičius, tary-

bos pirmininkas Eugenijus Verbavičius). 

Atsiţvelgiant į didelę darbo apimtį ir sudėtingumą, įsakau: 

Sudaryti šioje baudţiamojoje byloje tardymo grupę (…) 

Grupės vadovas – Tardymo departamento prie VRM 1 skyriaus ypač svarbių bylų 

vyr. tardytojas pulkininkas leitenantas O.Pučas.“134 

„1995.12.20 Nr.1183 

Dėl tardymo operatyvinės grupės sudarymo 

1995 m. gruodţio mėn. 20 d. Tardymo departamente prie Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministerijos iškelta baudţiamoji byla Nr. (…) dėl 150 mln. litų iššvaistymo AB 

„Litimpex“ banke, tarybos pirmininkas Jonas Mockevičius ir valdybos pirmininkas Gintaras 

Preidys. 

Atsiţvelgiant į didelę darbo apimtį ir sudėtingumą, įsakau: 

Sudaryti šioje baudţiamojoje byloje tardymo grupę (…) 

                                                           

133 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 13 t. 
 

134 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 14 t. 
 

 

turto iššvaistymo. Baudţiamoji byla tardymui atlikti perduota į Tardymo valdybą prie Kau-

no miesto VPK. 

IAB „Investicinė Kauno holdingo kompanija“ įregistruota Kauno mieste, tačiau 

savo filialus turėjo 23 Lietuvos Respublikos miestuose bei rajonuose, kuriuose iš gyventojų 

buvo priimami indėliai. Pagal pirminius duomenis dėl IAB „IKHK“ padarytos materialinės 

ţalos Lietuvos Respublikoje yra apie 17 000 apklaustų asmenų. 

Atsiţvelgiant į didelę darbo apimtį, pirminiame darbo etape tikslinga visuose poli-

cijos komisariatuose, kurių aptarnaujamose teritorijose veikė IAB „IKHK“ filialai, sudaryti 

tardymo operatyvines grupes pavedant jose dirbantiems pareigūnams pagal teritoriniu prin-

cipu pačių iškeltas baudţiamąsias bylas arba vykdant iš Kauno miesto VPK gautus atski-

ruosius pavedimus baudţiamojoje byloje Nr. (…), operatyviai apklausti visus jų aptarnau-

jamoje teritorijoje į IAB „IKHK“ indėlius įnešusius nekentėjusius, atlikti kitus būtinus tar-

dymo veiksmus. 

Remiantis išdėstytu, įsakau: 

1. Sudaryti baudţiamojoje byloje Nr. (…) tardymo operatyvinę grupę, įjungiant į ją 

pastoviam darbui šiuos pareigūnus (…) Tardymo operatyvinės grupės vadovu paskirti Tar-

dymo valdybos prie Kauno miesto VPK viršininko pavaduotoją majorą Aleksandrą Joku-

bauską. 

2. Įpareigoti šio įsakymo priede nurodytų policijos komisariatų vadovus (…) suda-

ryti laikinas tardymo operatyvines grupes darbui teritoriniuose policijos komisariatuose 

(pagal indėlių rinkimo bei ţalos padarymo vietą) iškeltose baudţiamosiose bylose bei bau-

dţiamojoje byloje Nr. (…) dirbančios tardymo operatyvinės grupės pavedimų vykdymui, o 

taip pat uţtikrinti operatyvų šių grupių darbą. (…)“132 

„1995.11.23 Nr.1035 

Dėl tardymo operatyvinės grupės sudarymo 

                                                           

132 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 11 t. 
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132 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 11 t. 
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Paskirti Gintarą Bruţilą Neringos m. policijos komisariato komisaru, nuo 1995 m. 

lapkričio 17 d.“ 

 

1995 m. rugsėjo 14 d. VRM įvyko operatyvinis pasitarimas, kurio metu buvo apta-

riamos nusikaltimų skaičiaus augimo bei jų išaiškinimo pablogėjimo kai kuriuose komisa-

riatuose prieţastys. Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus kalbėjo apie tai, kad 

labiausiai padaugėjo vagysčių, ypač padaromų vasarą neuţimtų paauglių. Kvotėjai, tardyto-

jai fiziškai nespėja tvarkyti tiriamų bylų. Jo kolega iš Šiaulių A.Songaila, paklaustas, kodėl 

padaugėjo pačių Šiaulių m. PK pareigūnų nusiţengimų, atsakė ministrui: „Laikomės Jūsų 

nurodymų ir patys stengiamės apsivalyti“. Alytaus mieste ir rajone nusikaltimų išaiškinimo 

rodiklis per 8 mėnesius smuktelėjo beveik 10 proc. Alytaus policijos vadovas 

V.Grigaravičius susirinkusiems kolegoms atskleidė esminį statistikos trūkumą: „Per tuos 8 

mėnesius atskleista 100 nusikaltimų, padarytų 1994 metais, tačiau šie skaičiai lieka uţ ofi-

cialios „einamosios“ statistikos ribų“. 

 

1995 m. rugsėjo 20 d. šalyje įvyko pirmasis banko apiplėšimas: iš banko „Hermis“ 

Šiaulių filialo saugyklos keturi nusikaltėliai, nuţudę apsaugos darbuotoją L.Ţuką, pagrobė 

valiutos beveik uţ milijoną litų. Netrukus operatyvinės tyrimo grupės, kuriai vadovavo 

miesto kriminalinės policijos vyresnysis komisaras A.Tručinskas, pastangomis visi keturi 

įtariamieji buvo nustatyti ir sulaikyti. Vėliau Seimo narys A.Sakalas nusiuntė Šiaulių m. 

VPK vyriausiajam komisarui A.Songailai tokį raštą: 

„Nuoširdţiai sveikinu Jūsų kolektyvą su sėkmingu ir greitu „Hermio“ banko plėši-

kų sulaikymu. Tikiuosi, kad Jūs uţimsite vieną iš pirmųjų vietų Respublikoje kovojant prieš 

nusikaltėlius. Prašau Jūsų perduoti sveikinimus ir padėką tardytojai p. Jūratei Bieliauskie-

nei, komisarams p. Stasiui Roţniui, p. Aldividui Tručinskui ir visiems kitiems, kurių pavar-

dės nepaskelbtos dienraščiuose, bet kurių indėlis atskleidţiant šį nusikaltimą man nekelia 

jokių abejonių. Tikiuosi, kad Jūsų sėkmė įkvėps ne tik Jūsų kolektyvą, bet ir visą Lietuvos 

policiją, o Lietuvos ţmonės kalbės apie policijos pareigūnus tik su pagarba ir pasididţiavi-

mu“. 

 

Grupės vadovas – Tardymo departamento prie VRM 2-ojo tardymo skyriaus ypač 

svarbių bylų vyr. tardytojas A.Zacharevič.“135 

 

Esminiu dalyku, sumaţinusiu tardytojų krūvį, pagerinusiu nusikaltimų tyrimą ir 

apskritai reikšmingu ţingsniu į pilnavertį ikiteisminį tyrimą tapo Kvotos tarnybos prie VRM 

PD įsteigimas (1995.09.28 įsakymas Nr.865):  

„Vykdant Lietuvos Respublikos VRM 1994 m. spalio mėn. 24 d. operatyvaus pasi-

tarimo Nr.5/1-60 sprendimą, įsakau: 

1. Patvirtinti Kvotos tarnybos prie VRM Policijos departamento etatus (1-2 prie-

dai). 

2. Iki š.m. gruodţio mėn. 1 d. paruošti Kvotos tarnybos veiklos nuostatus. 

3. Nustatyti, kad Kvotos tarnybos pareigūnų tarnybiniai atlyginimai prilyginami 

Kriminalinės policijos pareigūnų, vykdančių operatyvinę veiklą, tarnybiniams atlygini-

mams. 

4. Įsakymas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.“136 

Kitu įsakymu (1995.09.28 Nr.497 TE) Viktoras Blinstrubas nuo 1995 m. spalio 

10 d. buvo paskirtas Kvotos tarnybos prie VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš PD 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų.  

Kiti 1995 metų paskyrimai (įsakymai): 

„1995.09.21 Nr.485 TE 

Paskirti Vidmantą Dambrauską Klaipėdos m. VPK KP Organizuoto nusikalsta-

mumo tyrimo tarnybos komisaru, atleidus iš Neringos m. PK komisaro pareigų, nuo 1995 

m. rugsėjo 25 d.“ 

„1995.09.25 Nr.486 TE 

Paskirti Vladą Šalgunovą Utenos r. policijos komisariato vyresniuoju komisaru, 

atleidus iš to paties PK komisaro pareigų, nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.“ 

„1995.11.06 Nr.554 TE 

                                                           

 135 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 14 t. 
 136 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 11 t. 
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Paskirti Gintarą Bruţilą Neringos m. policijos komisariato komisaru, nuo 1995 m. 

lapkričio 17 d.“ 

 

1995 m. rugsėjo 14 d. VRM įvyko operatyvinis pasitarimas, kurio metu buvo apta-
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jai fiziškai nespėja tvarkyti tiriamų bylų. Jo kolega iš Šiaulių A.Songaila, paklaustas, kodėl 
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mėnesius atskleista 100 nusikaltimų, padarytų 1994 metais, tačiau šie skaičiai lieka uţ ofi-
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1995 m. rugsėjo 20 d. šalyje įvyko pirmasis banko apiplėšimas: iš banko „Hermis“ 

Šiaulių filialo saugyklos keturi nusikaltėliai, nuţudę apsaugos darbuotoją L.Ţuką, pagrobė 
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įtariamieji buvo nustatyti ir sulaikyti. Vėliau Seimo narys A.Sakalas nusiuntė Šiaulių m. 

VPK vyriausiajam komisarui A.Songailai tokį raštą: 

„Nuoširdţiai sveikinu Jūsų kolektyvą su sėkmingu ir greitu „Hermio“ banko plėši-

kų sulaikymu. Tikiuosi, kad Jūs uţimsite vieną iš pirmųjų vietų Respublikoje kovojant prieš 

nusikaltėlius. Prašau Jūsų perduoti sveikinimus ir padėką tardytojai p. Jūratei Bieliauskie-

nei, komisarams p. Stasiui Roţniui, p. Aldividui Tručinskui ir visiems kitiems, kurių pavar-

dės nepaskelbtos dienraščiuose, bet kurių indėlis atskleidţiant šį nusikaltimą man nekelia 

jokių abejonių. Tikiuosi, kad Jūsų sėkmė įkvėps ne tik Jūsų kolektyvą, bet ir visą Lietuvos 

policiją, o Lietuvos ţmonės kalbės apie policijos pareigūnus tik su pagarba ir pasididţiavi-

mu“. 

 

Grupės vadovas – Tardymo departamento prie VRM 2-ojo tardymo skyriaus ypač 

svarbių bylų vyr. tardytojas A.Zacharevič.“135 

 

Esminiu dalyku, sumaţinusiu tardytojų krūvį, pagerinusiu nusikaltimų tyrimą ir 

apskritai reikšmingu ţingsniu į pilnavertį ikiteisminį tyrimą tapo Kvotos tarnybos prie VRM 
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„Vykdant Lietuvos Respublikos VRM 1994 m. spalio mėn. 24 d. operatyvaus pasi-
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1. Patvirtinti Kvotos tarnybos prie VRM Policijos departamento etatus (1-2 prie-

dai). 

2. Iki š.m. gruodţio mėn. 1 d. paruošti Kvotos tarnybos veiklos nuostatus. 

3. Nustatyti, kad Kvotos tarnybos pareigūnų tarnybiniai atlyginimai prilyginami 

Kriminalinės policijos pareigūnų, vykdančių operatyvinę veiklą, tarnybiniams atlygini-

mams. 

4. Įsakymas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.“136 

Kitu įsakymu (1995.09.28 Nr.497 TE) Viktoras Blinstrubas nuo 1995 m. spalio 

10 d. buvo paskirtas Kvotos tarnybos prie VRM PD vyresniuoju komisaru, atleidus iš PD 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos vyresniojo komisaro pareigų.  

Kiti 1995 metų paskyrimai (įsakymai): 

„1995.09.21 Nr.485 TE 

Paskirti Vidmantą Dambrauską Klaipėdos m. VPK KP Organizuoto nusikalsta-

mumo tyrimo tarnybos komisaru, atleidus iš Neringos m. PK komisaro pareigų, nuo 1995 

m. rugsėjo 25 d.“ 

„1995.09.25 Nr.486 TE 

Paskirti Vladą Šalgunovą Utenos r. policijos komisariato vyresniuoju komisaru, 

atleidus iš to paties PK komisaro pareigų, nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.“ 

„1995.11.06 Nr.554 TE 

                                                           

 135 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 14 t. 
 136 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 11 t. 
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„Vykdant Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vi-

daus reikalų ministrų pasitarimo, įvykusio Vilniuje š.m. rugsėjo 29 d., Sprendimo dėl įgy-

vendinimo bendrų veiksmų kovoje su nusikalstamumu 2 punktą, įsakau: 

1. Paskirti atsakingais uţ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruo-

jamas bendradarbiavimo kryptis, numatytas Susitarimo dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos 

Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijų 2 

straipsnyje: 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisarą Vygintą Geniotį – uţ 

bendradarbiavimą kovoje su neteisėtomis finansinėmis operacijomis ir neteisėtu būdu gautų 

pinigų legalizavimu (plovimu); 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos komisarą Kęstutį 

Ţvinį – uţ bendradarbiavimą kovoje su transporto vagystėmis; (…) 

– VRM Štabo Vystymo skyriaus patarėją Igorį Bazylevą ir Operatyvinės 

tarnybos valdybos 4-ojo skyriaus komisarą Vitalijų Skorupską – uţ bendradarbiavimą 

liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos bei slėpimo srityje. 

2. Paskirti atsakingus Lietuvos VRM pareigūnus pagal bendradarbiavimo kryptis, 

kuruojamas Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų 

tyrimo valdybos Neplatinamų medţiagų skyriaus komisarą Algirdą Debeikį – uţ bendra-

darbiavimą kovoje su neteisėtomis operacijomis ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis 

ir kitomis medţiagomis bei neteisėtais sandoriais dėl jų; 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus komisarą 

Stanislovą Rakauską – uţ bendradarbiavimą kovoje su pinigų ţenklų, vertybinių popierių 

ir kreditinių kortelių bei asmens dokumentų padirbimu, klastojimu bei neteisėtu platinimu; 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos komisarą ins-

pektorių Julijoną Aniukštį – uţ bendradarbiavimą neatpaţintų lavonų, neţinomų ligonių ir 

vaikų asmenybės nustatymo srityje; (…) 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos komisarą Joną Pliaugą – uţ bendradarbiavimą ko-

voje su nelegalia migracija, o taip pat prekyba ţmonėmis ir sąvadavimu. 

 

Savo ruoţtu, ministras R.Vaitekūnas 1995 m. spalio 17 d. pasirašė įsakymą 

Nr.918: 

„Uţ sumanumą ir profesionalumą išaiškinant nusikalstamos gaujos įvykdytą š.m. 

rugsėjo 19 dieną „Hermio“ banko Šiaulių filialo apiplėšimą, kurio metu buvo nuţudytas 

apsaugos darbuotojas L.Ţukas. 

Uţ pasiaukojimą ir profesionalumą išaiškinant dviejų Plungės r. PK kriminalinės 

policijos pareigūnų ginkluotą uţpuolimą, nusikaltėlio susekimą, įsakau: 

1. Apdovanoti vardiniu šaunamuoju ginklu „ČZ Kompakt“: 

Aldividą Tručinską – Šiaulių m. VPK KP vyresnįjį komisarą. 

2. Apdovanoti pasiţymėjimo ţenklu „Uţ pavyzdingą tarnybą“: 

Jūratę Bieliauskienę – Tardymo departamento prie VRM vyresniąją tardytoją; 

Stasį Roţnį – Šiaulių m. VPK KP ONTT komisarą.“137 

Tuo pačiu įsakymu dar 10 Šiaulių, Plungės, Maţeikių ir Širvintų policijos pareigū-

nų buvo apdovanoti pirmojo laipsnio pasiţymėjimo ţenklais „Tėvynės labui“, padėkomis 

bei piniginėmis premijomis. 

 

1995 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje įvyko trečias Baltijos šalių vidaus reikalų ministrų 

susitikimas. Tęsiant Rygoje ir Saremos saloje pradėtą praktinį bendradarbiavimą, Vilniuje 

buvo aptarti tolesni konkretūs veiksmai kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kontra-

banda, narkotikų platinimu, ekonominiais bei kitais nusikaltimais. Ministrai pasirašė spren-

dimą, kuriuo Koordinacinio kovos prieš nusikalstamumą biuro veikla turėjo būti suderinta 

su vidaus reikalų ministerijų atstovų institucijos prie Baltijos valstybių Ministrų Tarybos 

veikla. Kaip vienas svarbiausių uţdavinių buvo įvardytas keitimasis operatyvia informacija. 

Realizuojant susitikimo metu pasiektus susitarimus, 1995 m. spalio 10 d. buvo pa-

sirašytas VRM įsakymas Nr.893 „Dėl atsakingų pareigūnų paskyrimo“: 

                                                           

 137 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 12 t. 
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„Vykdant Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vi-

daus reikalų ministrų pasitarimo, įvykusio Vilniuje š.m. rugsėjo 29 d., Sprendimo dėl įgy-

vendinimo bendrų veiksmų kovoje su nusikalstamumu 2 punktą, įsakau: 

1. Paskirti atsakingais uţ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruo-

jamas bendradarbiavimo kryptis, numatytas Susitarimo dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos 

Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijų 2 

straipsnyje: 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisarą Vygintą Geniotį – uţ 

bendradarbiavimą kovoje su neteisėtomis finansinėmis operacijomis ir neteisėtu būdu gautų 

pinigų legalizavimu (plovimu); 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos komisarą Kęstutį 

Ţvinį – uţ bendradarbiavimą kovoje su transporto vagystėmis; (…) 

– VRM Štabo Vystymo skyriaus patarėją Igorį Bazylevą ir Operatyvinės 

tarnybos valdybos 4-ojo skyriaus komisarą Vitalijų Skorupską – uţ bendradarbiavimą 

liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos bei slėpimo srityje. 

2. Paskirti atsakingus Lietuvos VRM pareigūnus pagal bendradarbiavimo kryptis, 

kuruojamas Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų 

tyrimo valdybos Neplatinamų medţiagų skyriaus komisarą Algirdą Debeikį – uţ bendra-

darbiavimą kovoje su neteisėtomis operacijomis ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis 

ir kitomis medţiagomis bei neteisėtais sandoriais dėl jų; 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus komisarą 

Stanislovą Rakauską – uţ bendradarbiavimą kovoje su pinigų ţenklų, vertybinių popierių 

ir kreditinių kortelių bei asmens dokumentų padirbimu, klastojimu bei neteisėtu platinimu; 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos komisarą ins-

pektorių Julijoną Aniukštį – uţ bendradarbiavimą neatpaţintų lavonų, neţinomų ligonių ir 

vaikų asmenybės nustatymo srityje; (…) 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

Ypatingų nusikaltimų tyrimo valdybos komisarą Joną Pliaugą – uţ bendradarbiavimą ko-

voje su nelegalia migracija, o taip pat prekyba ţmonėmis ir sąvadavimu. 

 

Savo ruoţtu, ministras R.Vaitekūnas 1995 m. spalio 17 d. pasirašė įsakymą 

Nr.918: 

„Uţ sumanumą ir profesionalumą išaiškinant nusikalstamos gaujos įvykdytą š.m. 

rugsėjo 19 dieną „Hermio“ banko Šiaulių filialo apiplėšimą, kurio metu buvo nuţudytas 

apsaugos darbuotojas L.Ţukas. 

Uţ pasiaukojimą ir profesionalumą išaiškinant dviejų Plungės r. PK kriminalinės 

policijos pareigūnų ginkluotą uţpuolimą, nusikaltėlio susekimą, įsakau: 

1. Apdovanoti vardiniu šaunamuoju ginklu „ČZ Kompakt“: 

Aldividą Tručinską – Šiaulių m. VPK KP vyresnįjį komisarą. 

2. Apdovanoti pasiţymėjimo ţenklu „Uţ pavyzdingą tarnybą“: 

Jūratę Bieliauskienę – Tardymo departamento prie VRM vyresniąją tardytoją; 

Stasį Roţnį – Šiaulių m. VPK KP ONTT komisarą.“137 

Tuo pačiu įsakymu dar 10 Šiaulių, Plungės, Maţeikių ir Širvintų policijos pareigū-

nų buvo apdovanoti pirmojo laipsnio pasiţymėjimo ţenklais „Tėvynės labui“, padėkomis 

bei piniginėmis premijomis. 

 

1995 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje įvyko trečias Baltijos šalių vidaus reikalų ministrų 

susitikimas. Tęsiant Rygoje ir Saremos saloje pradėtą praktinį bendradarbiavimą, Vilniuje 

buvo aptarti tolesni konkretūs veiksmai kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kontra-

banda, narkotikų platinimu, ekonominiais bei kitais nusikaltimais. Ministrai pasirašė spren-

dimą, kuriuo Koordinacinio kovos prieš nusikalstamumą biuro veikla turėjo būti suderinta 

su vidaus reikalų ministerijų atstovų institucijos prie Baltijos valstybių Ministrų Tarybos 

veikla. Kaip vienas svarbiausių uţdavinių buvo įvardytas keitimasis operatyvia informacija. 

Realizuojant susitikimo metu pasiektus susitarimus, 1995 m. spalio 10 d. buvo pa-

sirašytas VRM įsakymas Nr.893 „Dėl atsakingų pareigūnų paskyrimo“: 
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struktūros apskritai tapo profesionalesnės, ryţtingesnės. Juk reorganizuoti visą sistemą rei-

kėjo esant nestabiliai politinei, ekonominei situacijai, kuriantis naujai įstatymų bazei. Be to, 

ir tada, ir dabar veikia tam tikros politinės, kitokios organizacijos, siekiančios destabilizuoti 

padėtį per teisėsaugos struktūras. Apskritai aš manau, jog pasirinkom teisingą kursą, mes 

turime jėgų pripaţinti, kad policijos mundure yra dėmių, ir mes patys, mūsų kolektyvai su-

geba valyti jas. Manau, kad įveiksime ir šį išbandymų etapą“. 

Kalbėdamas apie įsisenėjusią kadrų problemą, J.Liaudanskas pasakė: 

„Viena iš pagrindinių problemų mūsų mokymo, policijos kadrų rengimo įstaigose 

ta, kad mokymas ir praktika neţengia koja kojon. Štai Lietuvos policijos akademijoje teori-

nis parengimas gana neblogas, tačiau matyti atitrūkimas nuo tų sąlygų, kuriose teks dirbti 

jauniems specialistams. Tai, mano nuomone, pati didţiausia bėda, nes taip rengtas specialis-

tas, susidūręs su „kieta“ dabartine realybe, greičiau palūţta“. 

Paklaustas apie artėjančius rinkimus, kai politinės organizacijos ima naudoti kovos 

su nusikalstamumu bei policijos reformavimo kortą, J.Liaudanskas sakė: 

„Deja, per pastaruosius metus kai kurie komisarai, policijos pareigūnai įprato sau 

balus pelnyti ne kasdieniu darbu, bet taikydami įtikti „ant bangos“ esantiems politikams. 

Bet ministro, mano, visos ministerijos vadovybės nuostata tvirta – policija turi būti ir bus 

politiškai neutrali… 

Kai kuriems politiniams veikėjams norisi atgaivinti ankstesnę tvarką, kai milicija 

buvo „partijos ginkluotas būrys“, todėl artėjant rinkimams mes jaučiame vis stiprėjantį įvai-

rių politinių jėgų spaudimą. Tai ir bandymai tiesiogiai apšmeiţti mūsų pareigūnus, policiją 

padaryti tiesioginiais kaltininkais dėl ekonominių sunkumų, bauginti tautą, kad Lietuva 

virsta policine valstybe, net nesibodint iškraipyti faktus (turiu galvoje Seimo nario Vidman-

to Ţiemelio iš piršto išlauţtą teiginį, jog Lietuva uţima pirmą vietą Europoje pagal polici-

ninkų skaičių). Na, o tie pasiūlymai dėl mūsų darbo tobulinimo, kurie nėra tik savo politinio 

malūnėlio sukimas, mums reikalingi, jie nagrinėjami. Štai ir visuomenės įtraukimas į kovą 

su nusikalstamumu, patikint visuomenės formuotėms kai kurias policines funkcijas – mums 

 

3. Paskirti atsakingus Lietuvos VRM pareigūnus pagal bendradarbiavimo kryptis, 

kuruojamas Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Ypatin-

gų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresnįjį komisarą Gintautą Kudarauską – uţ bendradar-

biavimą kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu; 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Narko-

tikų kontrolės skyriaus komisarą Sigitą Kamarauską – uţ bendradarbiavimą kovoje su 

narkotikų bei psichotropinių medţiagų platinimu bei neteisėta jų apyvarta; 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 4-ojo skyriaus komisarą Sigitą 

Petkevičių – uţ bendradarbiavimą kovoje su kontrabanda ir kitais nusikaltimais ekonomi-

kai; 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos vyresnįjį komisarą 

Olegą Maţuiką – uţ bendradarbiavimą įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų ir nuteistųjų, 

padariusių nusikaltimus kitų Šalių valstybių teritorijose, paieškoje, taip pat dingusių be ţi-

nios asmenų ir kitų asmenų paiešką Šalių valstybių įstatymų numatytais atvejais; 

– PD Kelių policijos valdybos komisarą Liucijų Suslavičių – uţ bendradarbiavimą 

kelių eismo saugumo srityje; (…) 

5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Kriminalinės policijos vyriausiajam ko-

misarui Visvaldui Račkauskui – Lietuvos VRM atstovui Baltijos Ministrų Tarybos Nusi-

kalstamumo kontrolės ir prevencijos vyresniųjų pareigūnų komitete.“138 

Įdomių minčių apie tuo metu policijos sprendţiamus uţdavinius, jos vietą visuo-

menėje, taip pat kritinių pastabų išsakė PD generalinis komisaras Jonas Liaudanskas, Poli-

cijos dienos proga davęs interviu savaitraščiui „Sargyba“. Kalbėdamas apie kritišką visuo-

menės poţiūrį į policiją, J.Liaudanskas paţymėjo: 

„Suprantama, nei daugelio policijos pareigūnų sugebėjimas, darbas, nei jos presti-

ţas ne tik visuomenės, bet ir mūsų, jos vadovų, nepatenkina, mes labai kritiškai tai vertina-

me. Vis dėlto reikia pripaţinti, kad per tuos penkerius metus šį tą pavyko nuveikti. Policijos 
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struktūros apskritai tapo profesionalesnės, ryţtingesnės. Juk reorganizuoti visą sistemą rei-

kėjo esant nestabiliai politinei, ekonominei situacijai, kuriantis naujai įstatymų bazei. Be to, 

ir tada, ir dabar veikia tam tikros politinės, kitokios organizacijos, siekiančios destabilizuoti 

padėtį per teisėsaugos struktūras. Apskritai aš manau, jog pasirinkom teisingą kursą, mes 

turime jėgų pripaţinti, kad policijos mundure yra dėmių, ir mes patys, mūsų kolektyvai su-

geba valyti jas. Manau, kad įveiksime ir šį išbandymų etapą“. 

Kalbėdamas apie įsisenėjusią kadrų problemą, J.Liaudanskas pasakė: 

„Viena iš pagrindinių problemų mūsų mokymo, policijos kadrų rengimo įstaigose 

ta, kad mokymas ir praktika neţengia koja kojon. Štai Lietuvos policijos akademijoje teori-

nis parengimas gana neblogas, tačiau matyti atitrūkimas nuo tų sąlygų, kuriose teks dirbti 

jauniems specialistams. Tai, mano nuomone, pati didţiausia bėda, nes taip rengtas specialis-

tas, susidūręs su „kieta“ dabartine realybe, greičiau palūţta“. 
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su nusikalstamumu bei policijos reformavimo kortą, J.Liaudanskas sakė: 

„Deja, per pastaruosius metus kai kurie komisarai, policijos pareigūnai įprato sau 
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to Ţiemelio iš piršto išlauţtą teiginį, jog Lietuva uţima pirmą vietą Europoje pagal polici-

ninkų skaičių). Na, o tie pasiūlymai dėl mūsų darbo tobulinimo, kurie nėra tik savo politinio 

malūnėlio sukimas, mums reikalingi, jie nagrinėjami. Štai ir visuomenės įtraukimas į kovą 

su nusikalstamumu, patikint visuomenės formuotėms kai kurias policines funkcijas – mums 

 

3. Paskirti atsakingus Lietuvos VRM pareigūnus pagal bendradarbiavimo kryptis, 

kuruojamas Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: 

– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Ypatin-

gų nusikaltimų tyrimo valdybos vyresnįjį komisarą Gintautą Kudarauską – uţ bendradar-
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– PD Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Narko-

tikų kontrolės skyriaus komisarą Sigitą Kamarauską – uţ bendradarbiavimą kovoje su 

narkotikų bei psichotropinių medţiagų platinimu bei neteisėta jų apyvarta; 

– PD Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos 4-ojo skyriaus komisarą Sigitą 

Petkevičių – uţ bendradarbiavimą kovoje su kontrabanda ir kitais nusikaltimais ekonomi-

kai; 

– PD Kriminalinės policijos Kriminalinės paieškos valdybos vyresnįjį komisarą 

Olegą Maţuiką – uţ bendradarbiavimą įtariamųjų, kaltinamųjų, teisiamųjų ir nuteistųjų, 

padariusių nusikaltimus kitų Šalių valstybių teritorijose, paieškoje, taip pat dingusių be ţi-

nios asmenų ir kitų asmenų paiešką Šalių valstybių įstatymų numatytais atvejais; 

– PD Kelių policijos valdybos komisarą Liucijų Suslavičių – uţ bendradarbiavimą 

kelių eismo saugumo srityje; (…) 

5. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Kriminalinės policijos vyriausiajam ko-

misarui Visvaldui Račkauskui – Lietuvos VRM atstovui Baltijos Ministrų Tarybos Nusi-

kalstamumo kontrolės ir prevencijos vyresniųjų pareigūnų komitete.“138 

Įdomių minčių apie tuo metu policijos sprendţiamus uţdavinius, jos vietą visuo-

menėje, taip pat kritinių pastabų išsakė PD generalinis komisaras Jonas Liaudanskas, Poli-

cijos dienos proga davęs interviu savaitraščiui „Sargyba“. Kalbėdamas apie kritišką visuo-

menės poţiūrį į policiją, J.Liaudanskas paţymėjo: 

„Suprantama, nei daugelio policijos pareigūnų sugebėjimas, darbas, nei jos presti-

ţas ne tik visuomenės, bet ir mūsų, jos vadovų, nepatenkina, mes labai kritiškai tai vertina-

me. Vis dėlto reikia pripaţinti, kad per tuos penkerius metus šį tą pavyko nuveikti. Policijos 

                                                           

 138 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 11 t. 
 



294

 

1995 m. spalio 24 d. vyko išplėstinis VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo nagri-

nėta nusikaltimų išaiškinimo priklausomybė nuo mokslinių metodų bei techninių priemonių 

intensyvumo panaudojimo juos tiriant. 

Pagrindinis krūvis šia prasme teko VRM Kriminalistinių ekspertizių departamen-

tui, jo padaliniams. Tačiau dėl organizacinių, techninių problemų, kvalifikuotų kadrų sty-

giaus ne visada pavykdavo įgyvendinti net nesudėtingus šios srities reikalavimus. Pavyz-

dţiui, ekspertai kriminalistai, oficialiais duomenimis, dalyvavo tiriant tik 36-39 proc. įre-

gistruotų kriminalinių nusikaltimų. Daugiau dėmesio imta skirti rankų pėdsakams: daugiau 

kaip pusė visų ekspertizių baudţiamosiose bylose – daktiloskopinės (kasmet jų buvo atlie-

kama apie 4,5 tūkstančio). Bet, kaip sakė KED direktorius Vytautas Drobnys, pastaraisiais 

metais vis maţėjo „įplaukų“ į daktiloskopines kartotekas, kas, savo ruoţtu, atsiliepė šio dar-

bo rezultatyvumui. 

Anot tuometinio Lietuvos teismo ekspertizės instituto direktoriaus P.Pošiūno (apie 

60 proc. instituto specialistų darbo sudarydavo VRM tarnybų pavedimai) Lietuvos krimina-

listai nuo daugelio pasaulio šalių kolegų atsilikdavo pirmiausia turimos technikos kokybe 

bei sukauptų informacijos fondų mastais ir panaudojimo galimybėmis. Daugelis kalbėjusių-

jų pabrėţė būtinybę daugiau koordinuoti VRM KED, Lietuvos teismo ekspertizės instituto 

bei Teismo medicinos centro veiklą, plėtoti šių institucijų bendradarbiavimą, spręsti eksper-

tų rengimo, duomenų banko papildymo ir tobulinimo sistemos veiksmingumo bei kitus 

klausimus. 

1995 m. lapkričio 14 d. įvyko eilinė VRM kolegija (sprendimas Nr.9K „Dėl moks-

linių metodų ir techninių priemonių panaudojimo aiškinant nusikaltimus“). 

Kolegija paţymėjo, kad kriminalinės policijos ir tardymo pareigūnai vis aktyviau 

naudojasi kriminalistinių ekspertizių padalinių pėdsakų ir kitų daiktinių įrodymų tyrimo 

galimybėmis. Ypač išaugo daktiloskopinių, trasologinių, balistinių, dokumentų, narkotinių 

medţiagų bei maisto produktų tyrimų skaičius. Tačiau kartu nepakankamai panaudojamos 

įvairios mokslo bei technikos priemonės, kai kurių komisariatų ekspertai dalyvauja maţiau 

nei 20 proc. visų kriminalinių nusikaltimų tyrime. Dėl to įvykio vietos apţiūros protokolai 

neretai surašomi nekokybiškai, ieškoma tik pirštų pėdsakų pamirštant daiktinių įrodymų 

kompleksą, neskiriamas dėmesys kitiems svarbiems dalykams. 

 

ne naujiena, bet pirmiausia tam reikia parengti įstatymų bazę, padedant savivaldybėms su-

daryti tam sąlygas, galų gale – sulaukti pačių piliečių iniciatyvos…“139  

1995 m. spalio 2 d. policijos šventė baigėsi minėjimu Lietuvos operos ir baleto te-

atre, kur į policijos pareigūnus ir darbuotojus kreipėsi šalies prezidentas A.Brazauskas. Ap-

ţvelgęs policijos nuveiktą išties nemaţą darbą, jis minėjo ir įstatymų spragas, leidţiančias 

organizuotoms nusikaltėlių grupuotėms naudotis finansų ir bankų sistemos netobulumu, 

siekti pelningų ekonomikos šakų monopolizavimo. Todėl, anot A.Brazausko, viena iš pri-

oritetinių valstybės institucijų, o ypač policijos darbo krypčių turi tapti ekonominių nusikal-

timų atskleidimas ir prevencija, tačiau kol kas atitinkami policijos padaliniai nepakankamai 

išnaudoja savo galimybes. 

Prezidentas pabrėţė ţinąs, kad policiją, kaip ir visą visuomenę, slegia dideli eko-

nominiai ir socialiniai sunkumai. Anot prezidento, atlyginimai, pensijos, butai – tai amţinai 

aktualūs klausimai, todėl esą valdţia stengiasi padaryti viską, kad pareigūnai būtų geriau 

aprūpinami, skatinami geriau dirbti ir branginti savo profesiją. 

Vidaus reikalų ministro įsakymu Lietuvos policijos 5-ųjų metinių proga uţ gerus 

darbo rezultatus vardiniu šaunamuoju ginklu buvo apdovanota 11 pareigūnų (iš jų 8 polici-

jos pareigūnai), VRM pasiţymėjimo ţenklu „Uţ pavyzdingą tarnybą“ – 16 pareigūnų (iš jų 

10 policininkų), didelis būrys pareigūnų apdovanotas ţenklais „Tėvynės labui“, ministro 

padėkomis, premijomis, aukštesniais laipsniais. 

Policijos dienos minėjimo metu nuskambėjo ir liūdni faktai: vien 1995 m. eidami 

pareigas nuo nusikaltėlių rankos ţuvo Alytaus miesto ir rajono PK viešosios policijos viršila 

Alvydas Rudys, Klaipėdos m. VPK apsaugos policijos policininkas Zigmas Renkė, Zarasų 

rajono PK viešosios policijos policininkas Leonas Arūnis, Šiaulių rajono PK viešosios po-

licijos policininkas Tomas Naumovas, Plungės rajono PK kriminalinės policijos vyresnysis 

inspektorius Jonas Dačkauskas. 
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1995 m. spalio 24 d. vyko išplėstinis VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo nagri-

nėta nusikaltimų išaiškinimo priklausomybė nuo mokslinių metodų bei techninių priemonių 

intensyvumo panaudojimo juos tiriant. 

Pagrindinis krūvis šia prasme teko VRM Kriminalistinių ekspertizių departamen-

tui, jo padaliniams. Tačiau dėl organizacinių, techninių problemų, kvalifikuotų kadrų sty-

giaus ne visada pavykdavo įgyvendinti net nesudėtingus šios srities reikalavimus. Pavyz-

dţiui, ekspertai kriminalistai, oficialiais duomenimis, dalyvavo tiriant tik 36-39 proc. įre-

gistruotų kriminalinių nusikaltimų. Daugiau dėmesio imta skirti rankų pėdsakams: daugiau 

kaip pusė visų ekspertizių baudţiamosiose bylose – daktiloskopinės (kasmet jų buvo atlie-

kama apie 4,5 tūkstančio). Bet, kaip sakė KED direktorius Vytautas Drobnys, pastaraisiais 

metais vis maţėjo „įplaukų“ į daktiloskopines kartotekas, kas, savo ruoţtu, atsiliepė šio dar-

bo rezultatyvumui. 

Anot tuometinio Lietuvos teismo ekspertizės instituto direktoriaus P.Pošiūno (apie 

60 proc. instituto specialistų darbo sudarydavo VRM tarnybų pavedimai) Lietuvos krimina-

listai nuo daugelio pasaulio šalių kolegų atsilikdavo pirmiausia turimos technikos kokybe 

bei sukauptų informacijos fondų mastais ir panaudojimo galimybėmis. Daugelis kalbėjusių-

jų pabrėţė būtinybę daugiau koordinuoti VRM KED, Lietuvos teismo ekspertizės instituto 

bei Teismo medicinos centro veiklą, plėtoti šių institucijų bendradarbiavimą, spręsti eksper-

tų rengimo, duomenų banko papildymo ir tobulinimo sistemos veiksmingumo bei kitus 

klausimus. 

1995 m. lapkričio 14 d. įvyko eilinė VRM kolegija (sprendimas Nr.9K „Dėl moks-

linių metodų ir techninių priemonių panaudojimo aiškinant nusikaltimus“). 

Kolegija paţymėjo, kad kriminalinės policijos ir tardymo pareigūnai vis aktyviau 

naudojasi kriminalistinių ekspertizių padalinių pėdsakų ir kitų daiktinių įrodymų tyrimo 

galimybėmis. Ypač išaugo daktiloskopinių, trasologinių, balistinių, dokumentų, narkotinių 

medţiagų bei maisto produktų tyrimų skaičius. Tačiau kartu nepakankamai panaudojamos 

įvairios mokslo bei technikos priemonės, kai kurių komisariatų ekspertai dalyvauja maţiau 

nei 20 proc. visų kriminalinių nusikaltimų tyrime. Dėl to įvykio vietos apţiūros protokolai 

neretai surašomi nekokybiškai, ieškoma tik pirštų pėdsakų pamirštant daiktinių įrodymų 

kompleksą, neskiriamas dėmesys kitiems svarbiems dalykams. 

 

ne naujiena, bet pirmiausia tam reikia parengti įstatymų bazę, padedant savivaldybėms su-

daryti tam sąlygas, galų gale – sulaukti pačių piliečių iniciatyvos…“139  

1995 m. spalio 2 d. policijos šventė baigėsi minėjimu Lietuvos operos ir baleto te-

atre, kur į policijos pareigūnus ir darbuotojus kreipėsi šalies prezidentas A.Brazauskas. Ap-

ţvelgęs policijos nuveiktą išties nemaţą darbą, jis minėjo ir įstatymų spragas, leidţiančias 

organizuotoms nusikaltėlių grupuotėms naudotis finansų ir bankų sistemos netobulumu, 

siekti pelningų ekonomikos šakų monopolizavimo. Todėl, anot A.Brazausko, viena iš pri-

oritetinių valstybės institucijų, o ypač policijos darbo krypčių turi tapti ekonominių nusikal-

timų atskleidimas ir prevencija, tačiau kol kas atitinkami policijos padaliniai nepakankamai 

išnaudoja savo galimybes. 

Prezidentas pabrėţė ţinąs, kad policiją, kaip ir visą visuomenę, slegia dideli eko-

nominiai ir socialiniai sunkumai. Anot prezidento, atlyginimai, pensijos, butai – tai amţinai 

aktualūs klausimai, todėl esą valdţia stengiasi padaryti viską, kad pareigūnai būtų geriau 

aprūpinami, skatinami geriau dirbti ir branginti savo profesiją. 

Vidaus reikalų ministro įsakymu Lietuvos policijos 5-ųjų metinių proga uţ gerus 

darbo rezultatus vardiniu šaunamuoju ginklu buvo apdovanota 11 pareigūnų (iš jų 8 polici-

jos pareigūnai), VRM pasiţymėjimo ţenklu „Uţ pavyzdingą tarnybą“ – 16 pareigūnų (iš jų 

10 policininkų), didelis būrys pareigūnų apdovanotas ţenklais „Tėvynės labui“, ministro 

padėkomis, premijomis, aukštesniais laipsniais. 

Policijos dienos minėjimo metu nuskambėjo ir liūdni faktai: vien 1995 m. eidami 

pareigas nuo nusikaltėlių rankos ţuvo Alytaus miesto ir rajono PK viešosios policijos viršila 

Alvydas Rudys, Klaipėdos m. VPK apsaugos policijos policininkas Zigmas Renkė, Zarasų 

rajono PK viešosios policijos policininkas Leonas Arūnis, Šiaulių rajono PK viešosios po-

licijos policininkas Tomas Naumovas, Plungės rajono PK kriminalinės policijos vyresnysis 

inspektorius Jonas Dačkauskas. 
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Respublikos valstybinio valdymo sistemos ir teisinės sistemos reformą, neišvengiamai bus 

reorganizuojami ir policijos padaliniai. 

Panevėţio apskrities policijos komisariatų darbą tiriant sunkius, organizuotų gaujų 

regione padarytus nusikaltimus, koordinuoja Panevėţio miesto policijos komisariato struk-

tūroje esantis organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos padalinys, kurio pareigūnai pa-

gal savo funkcines pareigas savo veiklą kontaktuoja ir su apylinkės bei apygardos prokura-

tūra.“141  

 

1995 m. spalio 31 d. VRM įvyko operatyvinis pasitarimas, kuriame buvo aptarti 

KP GRR „Aras“ darbo organizavimo klausimai. Pasitarimą sušaukti paskatino įvykiai, susi-

ję su Alytaus kuopos viršila D.Kasperiūnu ir buvusiu pareigūnu R.Micevičiumi bei straips-

niu „Lietuvos ryte“ pavadinimu „Ministro R.Vaitekūno ţodţiai skiriasi nuo darbų“. 

Abu pareigūnai buvo apkaltinti tarnybinių įgaliojimų viršijimu ir suimti rugpjūčio 

4 d. „Respublika“, savo ruoţtu, rašė: „Lietuva: ginkluotų struktūrų dvikova“, „Alytus: 

„Aras“ prieš prokuratūrą“. Juos apkaltino sumušus sutuoktinių E. porą prie „Kolumbos“ 

parduotuvės. Iš tiesų ţmones sumušė visai kiti: Virginijus L. ir Arūnas J., tai matė ir liudy-

tojai, tačiau prokuratūra nė netikrino suimtų pareigūnų alibi, neklausinėjo liudininkų, rėmėsi 

tik nukentėjusiųjų parodymais. Uţtat tardytoja R.Š. mielai atviravo su „Respublika“, ko-

mentavo byla, tuo beveik patardama minėtiems asmenims, kaip jiems elgtis būsimojoje ap-

klausoje. 

„Lietuvos rytas“ rašė ir apie „Aro“ rinktinės Klaipėdos kuopą: „Vadovybės nuro-

dymu kai kurie „Aro“ policininkai, ginkluoti automatais, buvo verčiami veţti į mišką ţmo-

nes, juos mušti, išlupinėti skolas“. Suprantama, paneigti šį absurdą laikraštis neskubėjo, 

nors į jį oficialiai kreipėsi „Aro“ vadas I.Šulinskas. Tikrinant, ar pagrįsti tokie kaltinimai, 

buvo apklausti 16 pareigūnų su kuopos vadu V.Lekevičiumi ir dar 12 buvusių pareigūnų. 

Pasirodo, dar M.Misiukonio laikais (!)  “arai“ pagal sutartis saugojo objektus bei fizinius 

asmenis, tačiau pinigų tiesiogiai negaudavo, jie buvo skirti ūkio prekėms pirkti, pervedami į 

                                                           

 141 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 97. 

 

Todėl kolegija nusprendė: 

„1. Kriminalistinių ekspertizių departamento ir jo padalinių prioritetine veiklos 

kryptimi laikyti įvykio vietų visapusiško tyrimo tobulinimą, o policijos komisariatų – įvykio 

vietose rastų pėdsakų ir daiktinių įrodymų panaudojimą aiškinant nusikaltimus. 

2. Patvirtinti Kriminalistinių ekspertizių departamento ir jo padalinių strateginio 

vystymo ir techninio aprūpinimo perspektyvinį planą. 

3. Įpareigoti Kriminalistinių ekspertizių departamentą (V.Drobnys) kartu su res-

publikos rajonų policijos komisariatų vadovais numatyti kriminalistinių ekspertizių padali-

nių vystymosi perspektyvas pagrindinių uţdavinių vykdymui (…)“140 

 

1995 m. spalio 10 d. raštu Nr.1/504-95 į vidaus reikalų ministrą kreipėsi Panevėţio 

apygardos vyriausiasis prokuroras J.Pupka, siūlydamas atsiţvelgus į atliktą Panevėţio 

miesto ir rajono teismų bei prokuratūros reorganizaciją, atitinkamai reorganizuoti policijos 

įstaigas, t.y. įsteigti vieną Panevėţio miesto vyriausiąjį policijos komisariatą (sujungus 

miesto ir rajono policijos komisariatus, kas, jo nuomone, lemtų glaudesnį policijos ir proku-

ratūros bendradarbiavimą tiriant sunkius nusikaltimus ir t.t.). 

Tačiau dėl daugelio objektyvių prieţasčių (pirmiausia, ţinoma, finansinio bei ma-

terialinio pobūdţio) Vidaus reikalų ministerija šiam pasiūlymui nebuvo pasiruošusi. 1995 

m. spalio 25 d.  ministras R.Vaitekūnas raštu Nr.1/1427 atsakė J.Pupkai: 

„Vidaus reikalų ministerijoje susipaţinus su Jūsų pasiūlymu apjungti Panevėţio 

miesto ir rajono policijos komisariatus, įsteigiant vieną Panevėţio miesto ir rajono vyriausi-

ąjį policijos komisariatą, manome, kad šiuo metu toks pasiūlymas yra nepriimtinas. 

Didţiausiuose Respublikos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose) 

šiuo metu funkcionuojantys vyriausieji policijos komisariatai koordinuoja tik tų miestų sa-

vivaldybių ţinioje esančiose teritorijose veikiančių policijos komisariatų veiklą. Kaimiškųjų 

rajonų savivaldybių ţinioje esančiose teritorijose, išsidėsčiusiose aplink šiuos miestus, vei-

kiantys policijos komisariatai yra savistovūs ir į Jūsų paminėtų miestų vyriausiųjų policijos 

komisariatų struktūrą neįeina ir jiems nepavaldūs. Manome, kad, įgyvendinant Lietuvos 

                                                           

 140 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 114. 
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Respublikos valstybinio valdymo sistemos ir teisinės sistemos reformą, neišvengiamai bus 
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Nr.1/1521 generalinis komisaras J.Liaudanskas (Į 1995.10.24 raštą Nr.3-10854) informavo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę: 

„ (...) Kredito įstaigų formavimosi laikotarpyje (1990-1993 m.) buvo padaryta ne-

maţai ekonominės ir teisinės politikos klaidų, o valstybinės institucijos vėlavo (ta tendenci-

ja dar nelikviduota ir šiuo metu) įstatymais įvertinti pavojingą valstybei, visuomenei eko-

nominę veiklą, ypač įtvirtinant kreditinius santykius (vėluojamas reikiamų įstatymų pri-

ėmimas). 1990-1994 m. įsitvirtinant kreditinių įstaigų sistemai, buvo per siaurai nubrėţtos 

valstybės kontrolės funkcijos. 

Vidaus reikalų sistemos pareigūnai tirdami padarytus nusikaltimus LR bankuose, 

taip pat įmonėse, kurios rinko iš gyventojų pinigus, ypatingą dėmesį skiria asmenų, išeikvo-

jusių pinigines lėšas, turto paieškai ir arešto jam uţdėjimui. Taip pagal baudţiamąsias bylas 

iškeltos: KB „Sekundė“ civiliniams reiškiniams uţtikrinti uţdėtas areštas 34 pastatams, 4 

automobiliams bei 957 tūkst. litų, KB „Aurabankas“ uţdėtas turto areštas 28,3 mln. Lt, 

vyksta kito turto paieška. Atliekamas parengtinis tardymas baudţiamosiose bylose, iškeltose 

KB „Lietūkis“, KB „Ateitis“, 50 baudţiamųjų bylų dėl piliečiams padarytos materialinės 

ţalos neteisėta privačia firmų veikla, 15 baudţiamųjų bylų dėl įmonių, negrąţinusių gyven-

tojams indėlių, perduota nagrinėti teismams. 

Daugelį šios kategorijos bylų itin didelė darbo apimtis, kadangi būtina apklausti 

labai daug asmenų (pvz.: „Sekundės“ banko – 16 432, UAB „Sveikuoliai“ bei „Mūsų seno-

liai“ – daugiau kaip 10 tūkst., UAB „Lirida“ – apie 2 tūkst., UAB „Ţydrius“ – 900, Kauno 

holdingo kompanijos – 20 tūkst. ir t.t.). 

Išanalizavus aukščiau paminėtą ir apibendrinant tardymo praktiką baudţiamosiose 

bylose dėl nusikaltimų nuosavybei, valstybės tarnybai, ūkininkavimo tvarkai, finansams, 

manome, kad būtina LR BK padaryti tokius pakeitimus bei papildymus: 

– pakeisti valstybės pareigūno sąvoką (BK 290 str.) taip, kad institucijų, kuriose 

dirbantis asmuo laikytinas pareigūnu, sąrašas apimtų visas valstybines institucijas. Pagal 

dabartinę valstybės pareigūno sampratą, valstybės pareigūnas yra tik tas asmuo, kuris dirba 

valstybės valdţios, valdymo, savivaldos, teisėsaugos, valstybės kontrolės bei prieţiūros 

institucijose ir vykdo valdţios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus. To-

 

Vilnių. Paţeidimų nenustatyta, nors tai kruopščiai tikrino VRM Teisėtumo kontrolės ir vi-

daus tyrimų inspekcija. 

Deja, panašios publikacijos, ypač atkakliai kartojamos, darė nemaţą įtaką visuo-

menės poţiūriui į policiją. Savaime suprantama, neigiamą... Štai tipiškas to meto pavyzdys. 

1995 m. spalio 16-osios vakare Kaune taksistas bandė pagrobti svetimą automobilį. 

Atskubėję policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį įvykio vietoje, tačiau susirinkusi ţioplių 

minia išliejo jausmus ant policininkų: grasino, keikė, ėmė siūbuoti policijos automobilį. 

Perspėjimai nepadėjo, vienas iš policininkų panaudojo guminę lazdą, tačiau arčiausiai sto-

vėjęs agresyviai nusiteikęs (kaip vėliau paaiškėjo, neblaivus) vyriškis išsisuko, ir smūgis 

teko šalia buvusiam jo dvylikamečiui sūnui. Įpykęs tėvelis (pats anksčiau dirbęs milicijoje ir 

atleistas uţ pareigūno vardo diskreditavimą) ištraukė variklio uţvedimo laidus, minia ėmė 

dauţyti policijos automobilį, išsuko padangų ventilius. Incidentą padėjo uţgesinti atvykę 

aukšti VPK pareigūnai, bet įtariamasis per tą laiką dingo… 

Keistokų tikslų siekė ir kai kurių sociologinių apklausų duomenys. VRM Štabo in-

formacijos skyriaus inspektorė E.Olekaitė ţinutėje „Anokia čia sociologija“ („Sargyba” 

Nr.45, 1995 m. lapkričio 9-15) rašė, kad spalio 21 d. „Lietuvos ryto“ straipsnyje „Tik du 

procentai ţmonių mano esą saugūs“ Seimo konservatorių frakcijos narys V.Ţiemelis pateikė 

viešosios nuomonės apklausos, kurią atliko Kauno technologijos universiteto administravi-

mo studentai, duomenis. Jis teigė, kad tik 20 iš vieno tūkstančio ţmonių jaučiasi saugūs. 

Pasiteiravus KTU vadovų, kaip buvo atlikta apklausa, paaiškėjo, kad ją atliko dvi 

studentės, neturinčios sociologinio išsilavinimo, neišmanančios duomenų rinkimo metodi-

kos, todėl apie apklausos rezultatų patikimumą kalbėti sunkoka – respondentai buvo pasi-

rinkti, neatsiţvelgiant į Lietuvos gyventojų socialinę demografinę statistiką. Taigi, sociolo-

gija buvo paprasčiausiai spekuliuojama… 

 

Aukščiau jau rašėme apie Vidaus reikalų ministerijos, policijos pastangas tirti re-

zonansinius finansinius bei ūkinius nusikaltimus, specialiųjų tardymo grupių sudarymą ir t.t. 

Galima pridurti, jog ekonominiai nusikaltimai 1995-ųjų rudenį pasiekė tokį lygį, kad jų ty-

rimą ėmė kontroliuoti aukščiausioji šalies valdţia. Pavyzdţiui, 1995 m. lapkričio 9 d. raštu 
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Tačiau vis daţniau įsitikinu, kad kovojant su organizuotomis gaujomis, būtina ap-

jungti įvairių institucijų operatyvines pajėgas, kvotos pareigūnus bei prokurorus į vieną pa-

dalinį, t.y. sukurti komandą. 

Reikia konstatuoti, kad šiandien nėra puolimo plačiu frontu prieš organizuotas gau-

jas, susivienijimus, nepersekiojami jų lyderiai, todėl neretai sunkiausi gaujų organizuoti 

nusikaltimai lieka neišaiškinti (Panevėţys, Klaipėda, Telšiai ir kt.), nesuduodami smūgiai 

finansiniam organizuotų gaujų pagrindui. 

Labai daţnai kovos su organizuotu nusikalstamumu skyrių pareigūnai naudojami 

įvairių pavedimų vykdymui, nusikaltimų (nesusijusių su organizuotais) tyrimui, jų veikloje 

ryškiai jaučiamas ţinybinis interesas, pagaliau skirtingai vertinamas jų darbas. 

Visa tai bus galima pašalinti organizavus kovą prieš nusikalstamas gaujas iš vieno 

centro su vieningu vadovavimu. 

Pateiktame įstatymo projekte siūloma sukurti organizuoto nusikalstamumo ir ko-

rupcijos tyrimo departamentą prie Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, todėl, 

kad tai būtų maţiausiai įstatymų pakeitimų reikalaujantis variantas. (…) 

Manau, kad pateiktas įstatymo projektas realizuoja prokuratūros pareigą koordi-

nuoti teisėsaugos ţinybų veiksmus. Ateityje, gal bus sukuriami tokie padaliniai ir atskirų 

ypač pavojingų nusikaltimų aiškinimui. Tokia praktika egzistuoja įvairiose šalyse. (…) 

Prokuratūra vykdo baudţiamąjį persekiojimą, derina įvairių ţinybų veiksmus prieš 

nusikalstamumą, kitaip tariant, rengia kovos prieš nusikalstamumą strategiją. Tačiau, kad 

galėtų planuoti, prokuratūra turi gauti informaciją apie nusikalstamą pasaulį, konkrečius jo 

veikėjus. Šią informaciją ji turi gauti iš savo ţmonių, kurie ţino baudţiamosios bylos ruo-

šimo perspektyvas, teismo praktiką. Negalima nusikalstamą pasaulį matyti tik Vidaus reika-

lų ministerijos akimis. 

Šiuo metu prokuratūra negauna visos operatyvinių tarnybų surinktos informacijos, 

o neretai informacija apie išaiškintus nusikalstamus procesus, korupcijos faktus slepiama. 

Prokuratūra turi turėti teisę ne tik gauti visą operatyvinę informaciją, bet ir įsakyti 

surinkti ir pateikti vieną ar kitą informaciją. Tai pabandyta išspręsti įstatymo projekto penk-

to ir šešto skirsnio normomis. 

 

dėl visų kitų minėtame sąraše neįvardintų, atitinkamas pareigas uţimantys asmenys nėra 

pareigūnai, pvz,: visų valstybinių bankų vadovai. 

– pakeisti LR BK 277 str., nes jis neatitinka iš esmės LR BK 97 str. (Turtinės ţa-

los padarymas nesant grobimo poţymių). Naujasis straipsnis numato, kad ţala padaroma 

„vengiant atsiskaitymų uţ atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, taip pat vengiant kitų mo-

kėjimų“. Todėl LR BK 277 str. negalima taikyti uţ kitais būdais padarytą ţalą. 

– LR BK būtina papildyti straipsniu, numatančiu baudţiamąją atsakomybę uţ ap-

gaulingą įmonės steigimą, turint tikslą nuslėpti, sumaţinti pelną, gauti kreditus. 

– spręstina dėl LR CPK 463, 464 str. pakeitimų, kad išieškojimai dėl nusikaltimais 

padarytos ţalos eitų pirmiau negu turto įkeitimu uţtikrinti reikalavimai.“142 

 

Kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija, t.y. jos koordinavimas valstybės 

lygyje, buvo daugmaţ aiški,  tačiau pačią kovos taktiką atskiros teisėsaugos institucijos su-

vokdavo savaip. Iš tikrųjų tai atrodė kaip bandymas „patraukti antklodę ant savęs“, sukon-

centruoti savo rankose visus šios kovos svertus, kontroliuoti visą veiklą iš vieno centro. 

Klasikiniu tokių bandymų pavyzdţiu galima laikyti tuometinio generalinio prokuroro pava-

duotojo A.Paulausko 1995.11.21 raštą Nr.2/16-95: 

„J.E. ponui Algirdui Brazauskui, Lietuvos Respublikos Prezidentui 

Vykdydamas įsipareigojimą, pateikiu įstatymo projektą dėl jungtinio padalinio ko-

vai prieš organizuotą nusikalstamumą ir korupciją įsteigimo. 

Daugiau kaip prieš porą metų Vidaus reikalų ministerijoje, Generalinėje prokuratū-

roje, Valstybės saugumo departamente buvo įkurti kovos su organizuotu nusikalstamumu 

skyriai. Jie atliko nemaţą darbą organizuojant kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, per-

sekiojant atskirus gaujų narius, renkant informaciją apie nusikalstamus susivienijimus (or-

ganizuotas grupes). Per tuos porą metų tarp ţinybų buvo surastos tam tikros bendradarbia-

vimo formos, veiklos koordinavimo būdai. 
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Tačiau vis daţniau įsitikinu, kad kovojant su organizuotomis gaujomis, būtina ap-
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nusikalstamumą, kitaip tariant, rengia kovos prieš nusikalstamumą strategiją. Tačiau, kad 

galėtų planuoti, prokuratūra turi gauti informaciją apie nusikalstamą pasaulį, konkrečius jo 

veikėjus. Šią informaciją ji turi gauti iš savo ţmonių, kurie ţino baudţiamosios bylos ruo-

šimo perspektyvas, teismo praktiką. Negalima nusikalstamą pasaulį matyti tik Vidaus reika-

lų ministerijos akimis. 

Šiuo metu prokuratūra negauna visos operatyvinių tarnybų surinktos informacijos, 

o neretai informacija apie išaiškintus nusikalstamus procesus, korupcijos faktus slepiama. 

Prokuratūra turi turėti teisę ne tik gauti visą operatyvinę informaciją, bet ir įsakyti 

surinkti ir pateikti vieną ar kitą informaciją. Tai pabandyta išspręsti įstatymo projekto penk-

to ir šešto skirsnio normomis. 

 

dėl visų kitų minėtame sąraše neįvardintų, atitinkamas pareigas uţimantys asmenys nėra 

pareigūnai, pvz,: visų valstybinių bankų vadovai. 

– pakeisti LR BK 277 str., nes jis neatitinka iš esmės LR BK 97 str. (Turtinės ţa-

los padarymas nesant grobimo poţymių). Naujasis straipsnis numato, kad ţala padaroma 

„vengiant atsiskaitymų uţ atliktus darbus ar suteiktas paslaugas, taip pat vengiant kitų mo-

kėjimų“. Todėl LR BK 277 str. negalima taikyti uţ kitais būdais padarytą ţalą. 

– LR BK būtina papildyti straipsniu, numatančiu baudţiamąją atsakomybę uţ ap-

gaulingą įmonės steigimą, turint tikslą nuslėpti, sumaţinti pelną, gauti kreditus. 

– spręstina dėl LR CPK 463, 464 str. pakeitimų, kad išieškojimai dėl nusikaltimais 

padarytos ţalos eitų pirmiau negu turto įkeitimu uţtikrinti reikalavimai.“142 

 

Kovos su organizuotu nusikalstamumu strategija, t.y. jos koordinavimas valstybės 

lygyje, buvo daugmaţ aiški,  tačiau pačią kovos taktiką atskiros teisėsaugos institucijos su-

vokdavo savaip. Iš tikrųjų tai atrodė kaip bandymas „patraukti antklodę ant savęs“, sukon-

centruoti savo rankose visus šios kovos svertus, kontroliuoti visą veiklą iš vieno centro. 

Klasikiniu tokių bandymų pavyzdţiu galima laikyti tuometinio generalinio prokuroro pava-

duotojo A.Paulausko 1995.11.21 raštą Nr.2/16-95: 

„J.E. ponui Algirdui Brazauskui, Lietuvos Respublikos Prezidentui 

Vykdydamas įsipareigojimą, pateikiu įstatymo projektą dėl jungtinio padalinio ko-

vai prieš organizuotą nusikalstamumą ir korupciją įsteigimo. 

Daugiau kaip prieš porą metų Vidaus reikalų ministerijoje, Generalinėje prokuratū-

roje, Valstybės saugumo departamente buvo įkurti kovos su organizuotu nusikalstamumu 

skyriai. Jie atliko nemaţą darbą organizuojant kovą prieš organizuotą nusikalstamumą, per-

sekiojant atskirus gaujų narius, renkant informaciją apie nusikalstamus susivienijimus (or-

ganizuotas grupes). Per tuos porą metų tarp ţinybų buvo surastos tam tikros bendradarbia-

vimo formos, veiklos koordinavimo būdai. 
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geninius procesus, o tuo pačiu efektyviau įsijungti į kovą su organizuotu nusikalstamumu. 

Prokurorai turi tapti kvotos procesiniais vadovais. Tai, matyt, turėtų vykti keičiant prokuro-

rų procesinės veiklos formas, o ne bandant sukurti struktūrinį padalinį, į kurį būtų inkorpo-

ruoti atitinkami VRM, VSK operatyviniai padaliniai. 

Idėja, kad prokuratūros padalinys būtų operatyvinės veiklos subjektu ir vykdytų 

operatyvinę veiklą, iš esmės prieštarauja teisinės sistemos reformos metmenų nuostatoms. 

Apie tai, kad prokuratūros reforma sustojo pusiaukelėje kalba savo atvirame laiške Lietuvos 

Respublikos Prezidentui ir Seimo Pirmininkui Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas gerb. 

P.Kūris, akcentuodamas, kad teismas ir prokuratūra turi būti vieningos teisminės valdţios 

grandys. Tai, kad teisminės valdţios institucija vykdytų operatyvinę veiklą, būtų ne tik „grį-

ţimas atgal“, bet ir iš esmės prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. 

Galiojantys įstatymai (…) suteikia prokurorams pakankamai įgaliojimų, kuriais 

prokurorai gali pasinaudoti kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija (…) 

Prokurorai ir VRM atitinkamos tarnybos, realizuojančios minėtas įstatymų normas, 

gauna pakankamai informacijos apie renkamas medţiagas bei iškeltas baudţiamąsias bylas 

dėl organizuoto nusikalstamumo ir gali savo kompetencijos ribose įtakoti tyrimo procesus, 

efektyviai į juos įsijungti ar priimti bylas savo ţinion. 

Generalinėje prokuratūroje yra Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo 

skyrius su teritoriniais padaliniais. Matyt, jei to pageidauja prokuratūra, būtų tikslinga plėsti 

šį skyrių pagal dabar jo vykdomas funkcijas, kad jame dirbantys pareigūnai, bendradarbiau-

dami su VRM ar VSK operatyviniais padaliniais, galėtų tirti daugiau baudţiamųjų bylų. 

Reorganizacinis laikotarpis kuriant naują struktūrą kovai su organizuotu nusikals-

tamumu išskaidytų VRM turimas pajėgas šioje srityje ir tai neigiamai atsilieptų kriminoge-

ninei situacijai. 

Kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinio buvimas tik prie Generalinės 

prokuratūros atimtų ţmonėms pasirinkimą kur kreiptis su pareiškimu. 

Įstatymo projektas, nors jis nepriimtinas, iš esmės yra neparuoštas. Jame aiškiai iš-

reikšta tik pati organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus prie Lietuvos 

Respublikos Generalinės prokuratūros idėja, o kitos nuostatos yra bendro pobūdţio ir dalis 

jų pakartoja atitinkamus BPK straipsnius ir LR Prokuratūros įstatymo straipsnius. (…) 

 

Gerbiamas Prezidente, manau, šis įstatymas taptų rimtu organizaciniu pagrindu 

kovoje prieš organizuotą nusikalstamumą, todėl prašau apsvarstyti šį projektą, o jam prita-

rus, svarstymą inicijuoti Seime.“143 

 

Nenagrinėdami šio rašto iš esmės, pateiksime kitų teisėsaugos institucijų nuomonę 

dėl A.Paulausko siūlymų, suprantama, visiškai nesutampančią su generalinio prokuroro 

pavaduotojo uţmojais: 

„1995.12.08 Nr.1/1676 į 1995.11.30 Nr.16-467 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra 

Respublikos Prezidento patarėjui valstybės ir teisės klausimais p. A.Abramavičiui 

Dėl „Įstatymo dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento 

prie Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros įsteigimo“ 

Susipaţinę su mums pateiktu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl organizuoto nu-

sikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento prie Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros įsteigimo“ projektu, turime tokias pastabas. 

Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros parengtame įstatymo projekte siū-

loma apjungti šiuo metu Generalinėje prokuratūroje, VRM ir VSK veikiančius kovos su 

organizuotu nusikalstamumu padalinius ir įsteigti organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos 

tyrimo departamentą prie LR Generalinės prokuratūros. Manome, kad minėtų trijų instituci-

jų kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinių apjungimo idėja nepriimtina. 

Ji prieštarauja teisinės sistemos reformos metmenų pagrindinėms nuostatoms. 

Metmenyse numatyti prokuratūros uţdaviniai bei funkcijos, prokurorų kompetencijos ribos 

atsispindi 1994.10.19 Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatyme. Pagal šio įstatymo 1, 26, 

30 str. prokuratūra: kontroliuoja kvotos organų veiklą ir jai vadovauja; pradeda ir vykdo 

baudţiamąjį persekiojimą; derina kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmus prieš nu-

sikalstamumą. Be to, prokurorui suteikta teisė pačiam atlikti kvotą. 

Taigi, LR Prokuratūros įstatymas prokuratūrai pavedė vykdyti kai kurias naujas 

funkcijas, suteikė daugiau galimybių ir tuo pačiu įpareigojo veiksmingiau įtakoti krimino-
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geninius procesus, o tuo pačiu efektyviau įsijungti į kovą su organizuotu nusikalstamumu. 

Prokurorai turi tapti kvotos procesiniais vadovais. Tai, matyt, turėtų vykti keičiant prokuro-

rų procesinės veiklos formas, o ne bandant sukurti struktūrinį padalinį, į kurį būtų inkorpo-

ruoti atitinkami VRM, VSK operatyviniai padaliniai. 

Idėja, kad prokuratūros padalinys būtų operatyvinės veiklos subjektu ir vykdytų 

operatyvinę veiklą, iš esmės prieštarauja teisinės sistemos reformos metmenų nuostatoms. 

Apie tai, kad prokuratūros reforma sustojo pusiaukelėje kalba savo atvirame laiške Lietuvos 

Respublikos Prezidentui ir Seimo Pirmininkui Aukščiausiojo Teismo Pirmininkas gerb. 

P.Kūris, akcentuodamas, kad teismas ir prokuratūra turi būti vieningos teisminės valdţios 

grandys. Tai, kad teisminės valdţios institucija vykdytų operatyvinę veiklą, būtų ne tik „grį-

ţimas atgal“, bet ir iš esmės prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. 

Galiojantys įstatymai (…) suteikia prokurorams pakankamai įgaliojimų, kuriais 

prokurorai gali pasinaudoti kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija (…) 

Prokurorai ir VRM atitinkamos tarnybos, realizuojančios minėtas įstatymų normas, 

gauna pakankamai informacijos apie renkamas medţiagas bei iškeltas baudţiamąsias bylas 

dėl organizuoto nusikalstamumo ir gali savo kompetencijos ribose įtakoti tyrimo procesus, 

efektyviai į juos įsijungti ar priimti bylas savo ţinion. 

Generalinėje prokuratūroje yra Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo 

skyrius su teritoriniais padaliniais. Matyt, jei to pageidauja prokuratūra, būtų tikslinga plėsti 

šį skyrių pagal dabar jo vykdomas funkcijas, kad jame dirbantys pareigūnai, bendradarbiau-

dami su VRM ar VSK operatyviniais padaliniais, galėtų tirti daugiau baudţiamųjų bylų. 

Reorganizacinis laikotarpis kuriant naują struktūrą kovai su organizuotu nusikals-

tamumu išskaidytų VRM turimas pajėgas šioje srityje ir tai neigiamai atsilieptų kriminoge-

ninei situacijai. 

Kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinio buvimas tik prie Generalinės 

prokuratūros atimtų ţmonėms pasirinkimą kur kreiptis su pareiškimu. 

Įstatymo projektas, nors jis nepriimtinas, iš esmės yra neparuoštas. Jame aiškiai iš-

reikšta tik pati organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriaus prie Lietuvos 

Respublikos Generalinės prokuratūros idėja, o kitos nuostatos yra bendro pobūdţio ir dalis 

jų pakartoja atitinkamus BPK straipsnius ir LR Prokuratūros įstatymo straipsnius. (…) 

 

Gerbiamas Prezidente, manau, šis įstatymas taptų rimtu organizaciniu pagrindu 

kovoje prieš organizuotą nusikalstamumą, todėl prašau apsvarstyti šį projektą, o jam prita-

rus, svarstymą inicijuoti Seime.“143 

 

Nenagrinėdami šio rašto iš esmės, pateiksime kitų teisėsaugos institucijų nuomonę 

dėl A.Paulausko siūlymų, suprantama, visiškai nesutampančią su generalinio prokuroro 

pavaduotojo uţmojais: 

„1995.12.08 Nr.1/1676 į 1995.11.30 Nr.16-467 

Lietuvos Respublikos Prezidentūra 

Respublikos Prezidento patarėjui valstybės ir teisės klausimais p. A.Abramavičiui 

Dėl „Įstatymo dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento 

prie Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros įsteigimo“ 

Susipaţinę su mums pateiktu Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl organizuoto nu-

sikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento prie Lietuvos Respublikos generalinės 

prokuratūros įsteigimo“ projektu, turime tokias pastabas. 

Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros parengtame įstatymo projekte siū-

loma apjungti šiuo metu Generalinėje prokuratūroje, VRM ir VSK veikiančius kovos su 

organizuotu nusikalstamumu padalinius ir įsteigti organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos 

tyrimo departamentą prie LR Generalinės prokuratūros. Manome, kad minėtų trijų instituci-

jų kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinių apjungimo idėja nepriimtina. 

Ji prieštarauja teisinės sistemos reformos metmenų pagrindinėms nuostatoms. 

Metmenyse numatyti prokuratūros uţdaviniai bei funkcijos, prokurorų kompetencijos ribos 

atsispindi 1994.10.19 Lietuvos Respublikos Prokuratūros įstatyme. Pagal šio įstatymo 1, 26, 

30 str. prokuratūra: kontroliuoja kvotos organų veiklą ir jai vadovauja; pradeda ir vykdo 

baudţiamąjį persekiojimą; derina kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmus prieš nu-

sikalstamumą. Be to, prokurorui suteikta teisė pačiam atlikti kvotą. 

Taigi, LR Prokuratūros įstatymas prokuratūrai pavedė vykdyti kai kurias naujas 

funkcijas, suteikė daugiau galimybių ir tuo pačiu įpareigojo veiksmingiau įtakoti krimino-
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kus ir plačius įgaliojimus, paţeidţiant kitų institucijų funkcijas ir teises, be to, iš esmės ne-

kontroliuojama. 

(…) Dėl to paruoštam įstatymo projektui nepritariame. 

Generalinis direktorius J.Jurgelis“145 

 

Toliau nagrinėdami 1995 metų svarbesnius įvykius, turėjusius įtakos vidaus reikalų 

sistemos veiklai, neišvengiamai dar kartą grįšime prie įsiliepsnojusio po tam tikrų įvykių 

„karo“ tarp spaudos ir Vidaus reikalų ministerijos, nemaţai lėmusio rimtesnes pasekmes. 

1995 m. liepos 20 ir 25 dienomis nugriaudėjo sprogimai sostinės Akmenų bei 

Čiurlionio gatvėse,– iš pradţių prie „Respublikos“ redaktoriaus V.Tomkaus namo (butas 

dar buvo tvarkomas) ir redaktoriaus pavaduotojo R.Tarailos namo. Antrojo sprogimo metu 

išduţo vieno 1 aukšto lango (ten buvo įsikūrusi JAV Tarptautinių santykių agentūra) stiklas 

ir keliomis skeveldromis apgadintas R.Tarailos „mersedesas“. 

Kiek vėliau, 1995 metų lapkričio 16 d., apie 23 val. 40 min. buvo susprogdintas 

nebaigtas statyti „Lietuvos ryto“ redakcijos priestatas. Dėl šio sprogimo dienraštis kaltino 

VRM ir policijos vadovus, esą tie neatskubėjo į įvykio vietą. Kriminalinės policijos vyriau-

siasis komisaras V.Račkauskas turėjo aiškinti visai visuomenei abėcėlinius dalykus, kad 

įvykio vietą turi apţiūrėti specialistai, o ne generolai su dideliais antpečiais. Matyt, laikraš-

tis pasijuto įsiţeidęs, kodėl pats ministras nešliauţiojo keliais po griuvėsius, juk jie to ver-

ti… 

Tačiau pretekstų pulti vidaus reikalų ministrą kaip visą sistemą atstovaujančią figū-

rą ţiniasklaida rasdavo ir anksčiau. Neretai tų pretekstų kilmė būdavo daugiau nei abejotina. 

Po įvykusio trijų valstybių vidaus reikalų ministrų susitikimo, kurį minėjome kiek aukščiau, 

„Lietuvos rytas“ paleido „antį“, pavadinęs informaciją apie tai „R.Vaitekūnas norėtų kon-

troliuoti ir valstybės saugumą“, nors dauguma buvusių spaudos konferencijoje ţurnalistų 

galėjo paliudyti, jog ministras nieko panašaus nekalbėjo. „Respublika“ perėmė estafetę, 

išspausdinusi  1995 m. spalio 4 d. (Nr.233) kelių Seimo narių nuomonę apie tai, ko nebuvo, 
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Manome, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei korupcija, turi būti šiuo 

metu dirbama išsaugojant dabar turimus padalinius LR Generalinėje prokuratūroje, VRM 

bei VSK tik, jei sutiktų ir pageidautų prokuratūra išplečiant GP kovos su organizuotu nusi-

kalstamumu ir korupcija skyrių. (…) 

Ministras R.Vaitekūnas“144 

 

„1995.12.11 Nr.A-777 į 1995.11.30 Nr.16-467 

Lietuvos Respublikos Prezidentūrai 

Dėl LR įstatymo „Dėl organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departa-

mento prie LR Generalinės prokuratūros įsteigimo“ projekto 

(…) Mūsų poţiūriu, projekte numatytas departamento įsteigimas nepriimtinas. 

Iš esmės tokio departamento įsteigimas prieštarauja demokratinės valstybės princi-

pams, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kai kuriems kitiems įstatymams: Baudţiamojo 

proceso kodeksui, Operatyvinės veiklos, Policijos, Valstybės saugumo, Generalinės proku-

ratūros, Darbo sutarties, Darbo uţmokesčio ir kt. Prieštarautų tai ir operatyvinės veiklos 

principams, eilei poįstatyminių aktų. 

Įstatymo projekte ketinama įsteigti labai plačius įgaliojimus turinčią represinę ins-

tituciją, neišanalizavus ir neapibendrinus jau funkcionuojančiu kovai su organizuotu nusi-

kalstamumu ir korupcija organų veiklos trūkumų, neišaiškinus šių organų veiklos rezultaty-

vumui nepanaudotų rezervų. (…) Ketinama kurti naują represinį aparatą (…) prie Generali-

nės prokuratūros, nors ji tame veiklos bare, kartu su įstatyme numatytomis ir jai būdingomis 

funkcijomis, turėtų efektyviai vykdyti ir koordinavimo funkciją. 

Departamentą ketinama įsteigti jau funkcionuojančių operatyvinės veiklos subjektų 

sąskaita. Jo įsteigimas pareikalautų didelių materialinių išteklių. (…) Departamentas ketina 

naudotis jau funkcionuojančių operatyvinės veiklos subjektų darbu, lėšomis, perimti iš jų 

geriausius darbuotojus ir kt. Tai susilpnintų jau funkcionuojančius operatyvinės veiklos 

subjektus. (…) Departamentas būtų vienintelė institucija, suponuojančia labai įvairiapusiš-
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Atsakinėdamas į klausimus, ministras kritikavo dienraščius „Respublika“ ir „Lie-

tuvos rytas“, kurie, anot jo, neteisingai pateikia R.Vaitekūno mintis kai kuriais svarbiais 

klausimais, o po to paverčia jį „savaitės ţmogumi“. Ministras taip pat pareiškė: „Turiu pa-

sakyti, kad apie vieną dienraštį turime informacijos, vyksta jo ūkinės bei finansinės veiklos 

tikrinimas“.146 Matyt, būtent šie ministro ţodţiai ir išprovokavo tolesnį jo puolimą. 

Kas dėl minėto priestato sprogimo, pirmiausia „Respublika“ pasinaudojo proga dar 

kartą „įspirti“ keliems svarbiems asmenims: prezidentui A.Brazauskui, premjerui 

A.Šleţevičiui, vidaus reikalų ministrui R.Vaitekūnui, Seimo LDDP frakcijos seniūnui 

G.Kirkilui, taip pat „EBSW grupės“ prezidentui G.Petrikui, „Tauro banko“ prezidentui 

G.Konopliovui ir kitiems, kadaise vienaip ar kitaip kritikavusiems ţiniasklaidą. 

G.Vainauskas, „Lietuvos ryto“ vyriausiasis redaktorius guodėsi: „Nė vienas Vidaus 

reikalų ministerijos vadovas nei vakar naktį, nei šiandien rytą nebuvo pasirodęs. Visą tyri-

mą vykdo Vilniaus miesto policija, prokuratūros atstovai. Tik apie 11 val. dienos iš VRM 

atsirado kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras V.Račkauskas“. 

Keliamas aistras suskubo nuraminti premjeras A.Šleţevičius: „Ankstyvą rytą pa-

reikalavau ataskaitos iš vidaus reikalų ministro, kas daroma tiriant nusikaltimo aplinkybes, 

apie priimtas priemones informavau prezidentą. 

Garantuoju dienraščio leidėjams bei redaktoriams, kad teroro aktas bus tiriamas su 

ypatingu dėmesiu. Vidaus reikalų ministerijai duotas nurodymas kasdien informuoti apie 

tyrimo eigą“. 

Kiek įmanoma išsamesnę informaciją apie įvykį teikė ministras R.Vaitekūnas: „Iš 

karto sudarėme veikimo planą, nusprendėme, kokius specialistus pasitelkti. Iš karto atsirado 

versijos (…) Pagrindinį darbą atlieka iš trijų tardytojų sudaryta speciali grupė. 

Ryte dar kartą aptarėme surinktus duomenis, specialistai dienos šviesoje apţiūrėjo 

sprogimo vietą, ekspertai jau tiria pastate rastus sprogmens likučius ir kitus daiktinius įro-

dymus“.147 
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147 „Respublika“, 1995.11.18 Nr.271, „Teroras prieš spaudą“. 

 

uţdėjusi tą pačią pamėgtą antraštę „Ţingsnis į policinę valstybę“. Šios apklausos responden-

tų prašyta pakomentuoti vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno ţodţius, esą Valstybės sau-

gumo departamentas turėtų būti pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, kaip Latvijoje ir Esti-

joje. Kartu (keistokas mišinys) respondentai buvo paklausti, ką jie maną apie „baigiančią 

nykti savivaldybių policiją“? 

Kai kurie politikai pasisakė antruoju klausimu (matyt, pirmo nė nebuvo kaip ko-

mentuoti). 

Seimo vicepirmininkas, socialdemokratų frakcijos seniūnas Aloyzas Sakalas: 

„Bloga padėtis savivaldybių policijos. Mes buvome kategoriškai prieš, kad ji visiš-

kai priklausytų VRM. Manėme, kad savivaldybių policijai vadovauti turi meras ar viceme-

ras, bet ne ministras. Dabar savivaldybių policija formaliai lyg ir egzistuoja, tačiau iš tikrųjų 

ji yra visiškai pavaldi VRM“. 

LDDP frakcijos narys, Ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos pirmininkas Vy-

tautas Juškus: 

„Savivaldybių policija turėtų būti. Tačiau šiandien, kai padėtis geriau valdoma, jei 

pajėgos yra vienose rankose, savivaldybių policija pati nepajėgi išsilaikyti. Tačiau, mano 

manymu, tai laikinas dalykas“. 

LDDP frakcijos narys, Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Vytau-

tas Petkevičius: 

„Dėl savivaldybių policijos, manau, ţengtas teisingas ţingsnis, gerai, kad šis dar-

bas koordinuotas kartu su ministerija. Negalėjo būti tokios struktūros, kuri maţiausiai kom-

plektuota, padarė daugiausia pareigybinių ir tarnybinių paţeidimų, net nusikaltimų ir tarna-

vo neaišku kam“. 

Spalio 25 d. Seime R.Vaitekūnas per Vyriausybės pusvalandį atsakinėjo į parla-

mentarų klausimus. Praėjus valandai po to penki Seimo nariai inicijavo jungtinio Demokra-

tų, Tautininkų ir „Laisvės“ (politinių kalinių ir tremtinių) frakcijų nepasitikėjimo ministru 

pareiškimo pasirašymą. Iš viso jį pasirašė 23 Seimo nariai, kurių nepatenkino „VRM neno-

ras išduoti leidimus ginklams“, nors ministras informavo, kad nuo atitinkamo įstatymo pri-

ėmimo šalyje išduota savigynai 70 tūkstančių ginklų. 
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Toliau rašinyje buvo išvardijami kone visi pastarųjų kelerių metų pareigūnų nusi-

ţengimai, visos bėdos verčiamos nerangiems policininkams, iš kurių buvo tik šaipomasi. 

Turbūt tikslinga pateikti skaitytojams visą minimą Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos kolegijos pareiškimą: 

„Lapkričio 17-osios naktį teroristai susprogdino „Lietuvos ryto“ redakcijos priesta-

tą. Rytojaus dieną „Laisvojo ţodţio fondas“, kurį sudaro kai kurių visuomenės informavimo 

priemonių savininkai ir vadovai, paskelbė pareiškimą, kuriame apkaltino Lietuvos valdţią 

paskatinus ir išprovokavus šį teroro aktą. 

Vidaus reikalų ministerijos kolegija pareiškia, kad visos mūsų sistemos tarnybos 

deda didţiules pastangas nusikalstamumui Lietuvoje sutramdyti. Kaip tik pastaraisiais mė-

nesiais buvo dar labiau suaktyvinta kova su organizuotu nusikalstamumu, kruopščiai tiriami 

visi ekonominiai nusikaltimai, parengti efektyvūs įstatymų papildymai dėl nusikalstamu 

būdu įgyto turto konfiskavimo. 

Keista, bet būtent šiuo metu vidaus reikalų sistema susilaukė kaip niekada daug 

priekabių iš visuomenės informavimo priemonių, priklausančių „Laisvojo ţodţio fondui“, 

pusės. Būtent priekabių, o ne rimtos programinių mūsų nuostatų kritikos. Nors mūsų veiklo-

je problemų netrūksta, tačiau dabar pastangų joms spręsti daroma labai daug. 

„Laisvojo ţodţio fondo“ vadovams priklausančios visuomenės informavimo prie-

monės pastaruoju metu tapo nebeprieinamos mūsų nuomonei išsakyti. Paţeisdamos laisvos 

ir demokratinės spaudos principus, jos pateikia ţmonėms tik vienpusišką, prasimanymų 

prisodrintą informaciją, tuo tik labiau atšaldydamos policijos ir visuomenės santykius. Nau-

dos iš to tik trečiajai pusei – nusikaltėlių pasauliui. 

Vidaus reikalų sistemos tarnybos, ypač policija, tardytojai ir ekspertai stengiasi iš-

aiškinti kiekvieną nusikaltimą, ne tik tokį rezonansinį, kaip „Lietuvos ryto“ redakcijos prie-

stato susprogdinimas. O nusikaltėliai geruoju juk nepasiduoda. Vien šiais metais nusikaltė-

lių rankomis buvo nuţudyti šeši pareigūnai, kur kas daugiau suţeista ir suţalota vykdant 

savo tarnybines pareigas. Nebesuskaičiuoti tų naktų, kurias praleidţiame tirdami nusikalti-

mus. Viskas, kas įmanoma, buvo padaryta ir šiuo atveju, teroristai susilauks, ko nusipelnė. 

 

Tačiau aistros virė (arba buvo verdamos) toliau. Lapkričio 20 d. į Seimą buvo iš-

kviestas Ministras Pirmininkas A.Šleţevičius pasiaiškinti dėl Lietuvoje klestinčio teroriz-

mo. Jis kalbėjo apie „akivaizdų konfliktą tarp atskirų spaudos leidinių ir valdţios instituci-

jų“ ir teigė nematąs jokių ankstesnių teroro aktų prieš „Respubliką“ ir penktadienį susprog-

dinto „Lietuvos ryto“ redakcijos pastato sąsajų. 

Premjeras pripaţino, kad teroro aktas prieš „Lietuvos rytą“ tolygus „išpuoliui prieš 

valstybę“, tačiau jam nerimą keliąs (…) trijuose didţiausiuose šalies dienraščiuose išspaus-

dintas Laisvojo ţodţio fondo (LŢF) pareiškimas, „kuriame aukšti pareigūnai sutapatinami 

su nusikaltėliais, siekiančiais įtakoti spaudą“. 

Apie tai buvo rašoma ir Vyriausybės pareiškime dėl minėto teroro akto: „Mums vi-

siškai nesuprantamas grupės spaudos savininkų pareiškimas, kuris iš karto nurodo nusikals-

tamo akto organizatorius. Pagrindinis Laisvojo ţodţio fondo pareiškimo teiginys – kaltini-

mai Vyriausybei bei ketinimas inicijuoti naujus rinkimus (…) Net ir sudarydami palankiau-

sias sąlygas spaudai, kaip demokratijos apraiškai, mes negalime priešpriešinti jos visai vi-

suomenei. Jeigu laikraščių savininkai, norėdami pataisyti savo reikalus, verčiasi reklama ar 

maţmenine prekyba, jie privalo mokėti mokesčius. Nuslėpdami mokesčius nuo biudţeto, jie 

atima lėšas iš mokyklų, ligoninių, didelės kategorijos iš biudţeto gyvenančių ţmonių“.148 

Tai buvo tik alyvos šliukštelėjimas į ugnį,– į kovą su valdţia įsijungė pats „Res-

publikos“ redaktorius V.Tomkus, 1995.11.28 Nr.279 rašinyje skambiu pavadinimu „Kas ne 

su mumis, tas su banditais“ paminėjęs prieš savaitę pasirodţiusį VRM kolegijos pareiškimą: 

„Laisvojo ţodţio fondo vadovams priklausančios visuomenės informavimo priemonės pas-

taruoju metu tapo nebeprieinamos mūsų nuomonei išsakyti. Paţeisdamos laisvos ir demok-

ratinės spaudos principus, jos pateikia ţmonėms tik vienpusišką informaciją, tuo tik labiau 

atšaldydamos policijos ir visuomenės santykius. Naudos iš to tik trečiajai pusei – nusikaltė-

lių pasauliui“. 

                                                                                                                                                    

 
148 „Respublika“, 1995.11.21 Nr.273, „Interpeliacija laisvajai spaudai“. 
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draudimo kompanijos raginimą atvykti į Lietuvą atsiimti rastą automobilį arba pasiimti 

kompensaciją (o ir pats savininkas pasirodo esąs „įdomus“ asmuo) rodė, kad konkretus mi-

nistrui inkriminuojamas automobilis anaiptol nebuvo laikytinas vogtu. Kadangi 1995-siais 

šis atvejis buvo paverstas „rezonansiniu“ ir suvaidino tam tikrą neigiamą vaidmenį keičiant 

vidaus reikalų ministrą, papasakosime apie jį truputį daugiau. Pavyzdţiui, 1995 m. gruodţio 

8 d. įsakyme Nr.1111 „Dėl pareigūnų aplaidumo nustatant automobilio „Mercedes-Benz-

600 SEL“ priklausomybę“150 pateikta gana aiški šio įvykio fabula: 

1995 m. vasario 5 d. apie 5 val. Prienų rajono PK kelių policininkai kelyje Prienai-

Vilnius sustabdė patikrinti automobilį „Mercedes-Benz-600 SEL“, kurį vairavo Lenkijos 

Respublikos pil. R.S. Įtarus, kad kėbulo numeris yra perkaltas, minėtas automobilis ir jo 

vairuotojas buvo pristatyti į Prienų rajono PK. 

Vasario 6 d. Prienų rajono PK kriminalinės policijos inspektorius G.T. surašė aktą 

dėl automobilio paėmimo. Tą pačią dieną VRM Kriminalistinių ekspertizių departamento 

ekspertai, pagal gautą iš Prienų rajono PK paklausimą dėl kėbulo numerio patikrinimo, pa-

teikė specialisto išvadą, kad šio automobilio kėbulo numeris yra pakeistas įvirinant metalinę 

plokštelę su įkaltu kitu numeriu ir tokiu atveju nustatyti tikrąjį numerį nėra galimybės. Pa-

ţymėtina, kad ekspertai formaliai atsakė į iškeltus klausimus, neparodė iniciatyvos ir pilnai 

neištyrė pateiktų daiktinių įrodymų. Vasario 7 d. raštu buvo kreiptasi į Interpolo Lietuvos 

nacionalinį biurą, kurio pareigūnai vasario 9 d. atsakė, kad esant visiškai pakeistam kėbulo 

numeriui ir neturint variklio numerio, komplikuota nustatyti automobilio priklausomybę ir 

reikalingas sulaikyto automobilio greičių dėţės numeris. (…) 

Remiantis patikrinimo išvada, nelabai stengėsi ir Prienų r. PK KP komisaras ins-

pektorius K.Lapinskas, ir Interpolo Lietuvos nacionalinis biuras, ir VRM PD KP KPV ko-

misaras K.Ţvinys, paskubėjęs įrašyti minėtą „mersą“ į automobilių, kurių identifikavimo 

numeriai neatstatomai sunaikinti, sąrašą. Savo ruoţtu, šis sąrašas buvo pateiktas LR Vyriau-

sybei, kurios potvarkiu automobiliai buvo perduoti VRM. Tik lapkričio mėnesį pareigūnai, 

rinkdami informaciją apie sulaikytą mersedesą išvyko į Vokietiją ir Lenkiją. Buvo nustaty-

                                                           

150 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 13 t. 
 

 

Visus vidaus reikalų sistemos pareigūnus kviečiame šiuo sudėtingu laikotarpiu dar 

labiau susitelkti ir vykdyti savo tiesiogines pareigas kaip niekada kruopščiai, stiprinti 

drausmę, negailėti jėgų tarnaujant Lietuvos ţmonėms, garantuojant jų saugumą“.149 

Pareiškimą pasirašė: VRM kolegijos nariai, VRM departamentų, valdybų vadovai, 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio, Alytaus, Marijampolės PK vadovai.  

Konflikto kulminacija tapo bandymas pareikšti vidaus reikalų ministrui 

R.Vaitekūnui interpeliaciją. Lapkričio 28 d. LDDP frakcijai nedalyvavus balsavime Seimui 

nepavyko atstatydinti vidaus reikalų ministro, o iš dalyvavusiųjų 44 balsavo uţ interpeliaci-

ją, 9 prieš. Nesurinkus reikiamo 71 balso, nepasitikėjimo autoriams nepavyko atstatydinti 

R.Vaitekūno. 

Interpeliaciją R.Vaitekūnui pareiškė aukščiau jau minėtų Seimo Demokratų, Tauti-

ninkų bei Politinių kalinių ir tremtinių „Laisvės“ frakcijos, vedamos į mūšį S.Pečeliūno. Jis 

priminė, kaip policija „kovoja su ţurnalistais, reikalaudama atskleisti informacijos šaltinius, 

kaip policininkai nebaudţiami muša ir sulaiko nieko dėtus ţmones (…), kaip vogtu merse-

desu vaţinėjant pagautas R.Vaitekūnas bando atgaline data taisyti jam nepatogius teisinius 

aktus, kaip jis nevykdo Konstitucijos ir Valdininkų įstatymo reikalavimų, neleidţiančių 

ministrui nešioti generolo antpečių“ ir t.t. 

R.Vaitekūnas atsikirto: „Civilis VRM galės vadovauti tik tada, kai kriminogeninė 

situacija ir teisėsaugos sistema bus stabilios“. 

Vienas iš kaltinimų, nuskambėjusių interpeliacijos procedūros metu, buvo toks: 

„Vidaus reikalų ministras naudojosi Vyriausybės nutarimu ministerijai skirtu vogtu auto-

mobiliu. Tokiais automobiliais naudojasi ir kiti Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Toks 

jo elgesys nesuderinamas su uţimamom pareigom, pareigūno etika, kompromituoja Lietu-

vos valstybę“. Informaciją apie tai išspausdino „Lietuvos rytas“ 1995 m. spalio 10 d.,– 

A.Gurevičiaus straipsnis „Vidaus reikalų ministras vaţinėja vogtu „Mercedes“. 

Painiava su variklio ir pavarų dėţės (nuo vieno sudauţyto automobilio) numeriais 

bei kėbulo (nuo kito) numeriu, taip pat faktas, jog mašinos savininkas visai neatsiliepė į 

                                                           

149 „Sargyba” Nr.47, 1995 m. lapkričio 23-29. 
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Vienas iš kaltinimų, nuskambėjusių interpeliacijos procedūros metu, buvo toks: 

„Vidaus reikalų ministras naudojosi Vyriausybės nutarimu ministerijai skirtu vogtu auto-

mobiliu. Tokiais automobiliais naudojasi ir kiti Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Toks 

jo elgesys nesuderinamas su uţimamom pareigom, pareigūno etika, kompromituoja Lietu-

vos valstybę“. Informaciją apie tai išspausdino „Lietuvos rytas“ 1995 m. spalio 10 d.,– 
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cija. Ministras per tą laikotarpį panaikino 21 įsakymą, kuriais padalinių vadovai skyrė nusi-

ţengusiems per švelnias nuobaudas. Tačiau politikus domino ne šie skaičiai, o iškarpa iš 

„Lietuvos ryto“ su straipsniu apie pagarsėjusią „ţemuogių pievelę“, kai trys pareigūnai (jie 

jau buvo nuteisti) uţ tam tikrą atlygį palydėjo grupę tardomųjų į pasimatymą su draugais ir 

artimaisiais Markučiuose. Neminima, jog tie parsidavėliai išaiškinti saugumo bei kriminali-

nės policijos pareigūnų, uţtat susirūpinta, kodėl policija taip atkakliai domisi, iš kur infor-

macija apie operaciją nutekėjo laikraščiui, nors tai natūralu – operacija galėjo būti papras-

čiausiai suţlugdyta. 

Penktas kaltinimas: „Vidaus reikalų ministro atsakymai į Seimo narių paklausimus 

ne visada atitinka tiesai“. 

Be komentarų,– šis punktelis gimė remiantis vienu anoniminiu ir dar trim piliečių 

skundais, kurių turinys, kaip ir atsakymai, buvo gerai ţinomi interpeliacijos autoriams.151 

LDDP frakcijos seniūno G.Kirkilo nuomone, ši interpeliacija įeis į istoriją „kaip 

politinis nesusipratimas“ (…): „Tarp Baltijos valstybių Lietuvos VRM dirba efektyviausiai, 

nes jos vadovai – stabiliausi. Nėra geriau vagims, kaip VRM vadovų svarstymai ir politika-

vimas“.152 

Seimo Konservatorių frakcijos seniūnas A.Kubilius „Respublikai“ sakė, kad kon-

servatoriai pradėjo rinkti dokumentus, būtinus kreipiantis į Konstitucinį Teismą ir apskun-

dţiant Prezidento dekretą, kuriuo vidaus tarnybos generolas R.Vaitekūnas buvo paskirtas 

vidaus reikalų ministru. 

Vienas interpeliacijos R.Vaitekūnui autorių, Demokratų frakcijos seniūnas 

S.Pečeliūnas pareiškė, kad jam nesvarbu, kuri Seimo frakcija kreipsis į Konstitucinį Teismą 

dėl ministro teisės nešioti antpečius: „Svarbu, kad darbas būtų padarytas“. 
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ta, kad pagal tikrinamus valstybinius bei atskirų agregatų numerius įvairiose Europos šalyse 

uţfiksuoti net trys automobiliai, kuriuos įsigijo Vokietijos ir Lenkijos piliečiai, vienaip ar 

kitaip susiję su organizuotu nusikalstamumu arba turintys kitų problemų su teisėsauga. 

Dėl šios istorijos vieni buvo paţeminti pareigose, kitiems sumaţinti priedai prie at-

lyginimo, treti gavo grieţtus ir „paprastus“ papeikimus, kai kam buvo tik nurodyta. Genera-

linis komisaras J.Liaudanskas buvo įpareigotas organizuoti visų neidentifikuotų automobilių 

inventorizavimą, ekspertai ir KPV pareigūnai – tobulinti savo darbą šioje srityje. 

Bet, rodos, labiausiai ši istorija atsirūgo maţiausiai dėl viso to kaltam ministrui 

R.Vaitekūnui. Kaip pretekstas… 

Tačiau grįţkime prie interpeliacijos. Kitas kaltinimas ministrui buvo: „Lietuvoje 

grėsmingai blogėja kriminogeninė situacija“. 

Tai kvėpė gryniausia demagogija,– tarp visų faktorių, lemiančių kriminogeninę si-

tuaciją, policijos veikla nėra nei pagrindinė, nei juolab vienintelė prieţastis. Tai buvo aiškiai 

pasakyta ir „Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcijoje“, kurią patvirtino Vyriausy-

bė dar 1992 m. 

Trečias kaltinimas: „Vidaus reikalų ministerija inicijavo prieštaraujančio Konstitu-

cijai ir galiojantiems įstatymams Vyriausybės nutarimo svarstymą ir priėmimą (1994 m. 

rugsėjo 6 d. Vyriausybės nutarimas Nr.822). Tai atitaisyta (1994 m. gruodţio 7 d. Vyriau-

sybės nutarimas Nr.1226) tik reikalui iškilus viešumon ir Seimui ketinant kreiptis į Konsti-

tucinį teismą“. 

Apie ką gi čia? Ogi apie tai, jog ministerija kaltinama dėl savo politikos išduodant 

leidimus įsigyti, laikyti ir nešiotis šaunamuosius ginklus savigynai. Būtent, „interpeliauto-

jams“ nepatiko tai, jog ginklai nebuvo dalijami visiems norintiems į kairę ir dešinę, o grieţ-

tai kontroliuojama, ar ginklas iš tiesų reikalingas jo paprašiusiajam. Suprantama, ilgainiui 

tvarka keitėsi,– jei 1994 m. buvo išduota 260 leidimų, tai 1995 m. jau 1411. 

Ketvirtas kaltinimas: „Policijos pareigūnai talkina nusikaltėliams ir patys daro nu-

sikaltimus, o ministerijos pareigūnai tik gina munduro garbę“. 

Per 1995-ųjų 9 mėnesius vidaus reikalų sistemos tarnybos pačios išaiškino 626 tei-

sėtumo paţeidimus, daugelis paţeidėjų buvo atleisti iš darbo. Per tą patį laiką išaiškinti ir 

pareigūnų padaryti 73 nusikaltimai – 90 proc. šių atvejų taip pat išaiškino pati VRM ar poli-
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ratą, įsivelia patys ir įvelia kitus į nereikalingas, nekonstruktyvias diskusijas (…) Nepagrįsti 

išpuoliai tam tikra prasme demoralizuoja, išmuša iš vėţių, susilpnina vidaus reikalų sistemą. 

Tai gali būti naudinga tiems, kurie nenori stiprios policijos… Visi prisimename, kaip 

skausmingai vyko VRM depolitizavimas, o dabar vėl norima mus įtraukti į tą intrigų liū-

ną… Tokiu atvejų kristume ţemiau nulio. Estija, pavyzdţiui, nuėjo politikavimo keliu, ir 

ten per trejus metus pasikeitė penki vidaus reikalų ministrai… 

Jei VRM vadovauja ţmogus su antpečiais, o kitai sukarintai struktūrai – civilis, tai 

dar nereiškia, kad pastarojoje daugiau demokratijos, kitokie valdymo principai. Visa tai 

priklauso nuo Konstitucijos, įstatymų apibrėţtų funkcijų ir t.t. Vidaus reikalų sistemos pa-

reigūnų antpečiai – tik vidaus struktūros, drausmės garantas, o ne kaţkoks pavojus visuo-

menei, todėl šiandien dar nematau pagrindo per daug liberalizuoti šią sistemą. Juolab, kad 

nė viena pasaulio ar Europos organizacija, į kurią įstoja Lietuva, dėl to nepriekaištauja… 

(…) Policinė ar nepolicinė yra valstybė, sprendţiama ne pagal policininkų skaičių, 

o pagal tai, kokie šioje valstybėje įstatymai – policiniai ar nepoliciniai. 

(…) Dėl savo ţingsnio į ministro postą nesigailiu – negalima visą laiką bijoti atsa-

komybės… Dabartinis, paskutinis kadencijos raundas taip pat nelengvas: artėja rinkimai, ir 

visos politinės jėgos, norėdamos pelnyti rinkėjų balsus, operuoja aktualiausia – nusikalsta-

mumo – tema, kelia šūkius, kaip per trumpą laiką nugalėti korupciją, kitas nusikalstamumo 

formas. Ţmonėms tai labai patrauklu, jie nori tikėti šiuo fenomenu… Deja, ne visada galime 

paaiškinti ţmonėms tikrąją vieno ar kito įvykio prasmę, nes kritikuojantys mus dienraščiai 

nespausdina paneigimų, prašydami uţ tai tūkstančius litų. Net kai sutinkame mokėti – vis 

tiek nespausdina, nepriima jokios kritikos savo adresų. Gal tai – lietuviškosios demokratijos 

reiškinys… Kai kurios temos (korupcija, kontrabanda, naftos verslas ir t.t.) susilieja į vieną 

frontą prieš „supuvusią VRM sistemą“ (…) Štai premjeras pasakė: „Silpnų niekas nemuša“. 

Tai lyg ir komplimentas mums visiems, nors dar nesame tokie stiprūs. Greičiausiai tai rodo, 

kad ţengiame teisingu keliu… 

(…) O planai… Ţinoma, norėjosi padaryti daugiau, ypač dėl VRM materialinio ap-

rūpinimo. Dėl finansavimo problemų tik kitais metais bus įdiegta nauja ryšio ir informatikos 

sistema, atsiliekame metais. Pernai negavome iš biudţeto 20 milijonų litų. Kiek galėjome 

 

Įdomu tai, kad ir praėjus dešimčiai metų kai kas atkakliai kartoja tą patį kaltinimą 

buvusiam ministrui, pamirštant, jog tada tiesiog dar nebuvo kitokio ministrų skyrimo me-

chanizmo: 

„Tuo metu Lietuvoje buvo susiklosčiusi tokia padėtis, kad paţeidţiant Lietuvos 

Konstituciją, Vidaus reikalų ministerijai vadovavo ne civilis politikas, o generolas 

(R.Vaitekūnas). Socialdemokratų nuomone, priėmus 12 straipsnį, dabar „kadrinis pareigū-

nas vadovauja ministerijai, savo nuoţiūra „styguoja“ ir ministerijos sekretorius, ir genera-

linį policijos komisarą ir (…) iš tikrųjų policijos sistema praktiškai vėl tampa milicijos sis-

tema“.153  

Kaip matome, priekabių „per kieto stuburo“ vidaus reikalų ministrui ieškota pačių 

įvairiausių: net po trijų R.Vaitekūno kadencijos šiame poste metų staiga buvo suabejota jo 

paskyrimo teisėtumu. Kietą ministro „stuburą“, tiksliau, jo poziciją tam tikrais svarbiais 

klausimais, paminėjome neatsitiktinai – tai ne kartą tapo akstinu versti R.Vaitekūną bet ku-

riomis priemonėmis. Dar iki pačios interpeliacijos procedūros Seime R.Vaitekūnas davė 

interviu savaitraščiui „Sargyba“, kuriame, paklaustas apie tai, kad niekada anksčiau net ma-

ţytės vidaus reikalų sistemos darbuotojų klaidelės nebuvo taip sureikšminamos, kaip pasta-

ruoju metu, atvirai pasakė: 

„Be abejo, jaučiami kaţkieno interesai. Juk mūsų darbe neįvyko nieko tokio „revo-

liucinio“, dėl ko reikėtų taip įnirtingai, subjektyviai kasdien tamsiomis spalvomis piešti Vi-

daus reikalų ministerijos darbą. Apie konkrečius mūsų darbus rašoma telegrafiškai, kelio-

mis eilutėmis, o kai kurie neigiami faktai rodomi per didinamąjį stiklą. Kadaise prisiekiau 

nedirbti ten, kur blogo bus daugiau nei gero. Tikiu šia sistema, jos perspektyvos daug ge-

resnės nei anksčiau, nepaisant visų objektyvių sunkumų. O kam tai naudinga – gal netrukus 

pamatysime, nes kiekviena pergalė turi daug tėvų, vertintojų. 

Rimti politikai gana rezervuotai ţiūri į visus tuos reiškinius, uţtat partinės ar kito-

kios tam tikrų politikierių ambicijos tik dirgina visuomenę, jie dirbtinai susiaurina problemų 
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„Tuo metu Lietuvoje buvo susiklosčiusi tokia padėtis, kad paţeidţiant Lietuvos 

Konstituciją, Vidaus reikalų ministerijai vadovavo ne civilis politikas, o generolas 

(R.Vaitekūnas). Socialdemokratų nuomone, priėmus 12 straipsnį, dabar „kadrinis pareigū-

nas vadovauja ministerijai, savo nuoţiūra „styguoja“ ir ministerijos sekretorius, ir genera-

linį policijos komisarą ir (…) iš tikrųjų policijos sistema praktiškai vėl tampa milicijos sis-

tema“.153  

Kaip matome, priekabių „per kieto stuburo“ vidaus reikalų ministrui ieškota pačių 

įvairiausių: net po trijų R.Vaitekūno kadencijos šiame poste metų staiga buvo suabejota jo 

paskyrimo teisėtumu. Kietą ministro „stuburą“, tiksliau, jo poziciją tam tikrais svarbiais 

klausimais, paminėjome neatsitiktinai – tai ne kartą tapo akstinu versti R.Vaitekūną bet ku-

riomis priemonėmis. Dar iki pačios interpeliacijos procedūros Seime R.Vaitekūnas davė 

interviu savaitraščiui „Sargyba“, kuriame, paklaustas apie tai, kad niekada anksčiau net ma-

ţytės vidaus reikalų sistemos darbuotojų klaidelės nebuvo taip sureikšminamos, kaip pasta-

ruoju metu, atvirai pasakė: 

„Be abejo, jaučiami kaţkieno interesai. Juk mūsų darbe neįvyko nieko tokio „revo-

liucinio“, dėl ko reikėtų taip įnirtingai, subjektyviai kasdien tamsiomis spalvomis piešti Vi-

daus reikalų ministerijos darbą. Apie konkrečius mūsų darbus rašoma telegrafiškai, kelio-

mis eilutėmis, o kai kurie neigiami faktai rodomi per didinamąjį stiklą. Kadaise prisiekiau 

nedirbti ten, kur blogo bus daugiau nei gero. Tikiu šia sistema, jos perspektyvos daug ge-

resnės nei anksčiau, nepaisant visų objektyvių sunkumų. O kam tai naudinga – gal netrukus 

pamatysime, nes kiekviena pergalė turi daug tėvų, vertintojų. 

Rimti politikai gana rezervuotai ţiūri į visus tuos reiškinius, uţtat partinės ar kito-

kios tam tikrų politikierių ambicijos tik dirgina visuomenę, jie dirbtinai susiaurina problemų 
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padarytus nusikaltimus ir pan. Jis pripaţino korupcijos faktus pasienyje, muitinėje, tarp kitų 

valdininkų, paminėjo, jog dėl to iškelta apie 200 bylų įvairaus rango pareigūnams. Tačiau 

nuolat skambantys abstraktūs kaltinimai Vyriausybei jam atrodo kaip politinio spektaklio 

dalis, nes kalbant apie korupciją be konkrečių faktų kovoti su ja neįmanoma…155 

1995 m. lapkričio 20 d. į diskusiją su Ministru Pirmininku A.Šleţevičiumi buvo 

pakviesti ţinomi šalies intelektualai. Diskusijos temos buvo numatytos tokios: „Nusikalti-

mas ir bausmė, visuomenės informavimo priemonės ir pilietinės visuomenės formavimas“; 

„Spaudos ir valdţios santykiai“; „Atsakomybė ir demokratija“. Diskusijoje dalyvavo filoso-

fas Arvydas Šliogeris, Kazimiera Prunskienė (tuomet pristatyta kaip visuomenės veikė-

ja), menotyrininkė Irena Kostkevičiūtė, literatūros kritikas Vytautas Kubilius, rašytojas 

Vytautas Martinkus, Tėvas Stanislovas, filosofas Arvydas Juozaitis, skulptorius Gedi-

minas Jokūbonis, dainininkas Eduardas Kaniava, filosofas Krescencijus Stoškus, Muzi-

kos akademijos rektorius Juozas Antanavičius, ekonomistas Eduardas Vilkas, poetas 

Marcelijus Martinaitis, kunigas Ričardas Mikutavičius, chirurgas Giedrius Uţdavinys, 

rašytojai Justinas Marcinkevičius, Jonas Mikelinskas, Valentinas Sventickas. 

Pats šios akcijos sumanymas leido A.Šliogeriui karčiai pajuokauti: 

„Manau, kad šis susitikimas turi komišką atspalvį. Ar Vyriausybė jaučiasi bejėgė 

kovoje su, vadinkim tiesiai, banditais, jei kviečiasi į talką ţmones, nuo kurių nusikalstamu-

mas nepriklauso – inteligentus? Teroro nemaţėja, atrodytų, kad gyvename banditų valdo-

moje valstybėje“. 

K.Prunskienė: „Nevertėtų ginčytis, ar reikėjo tokio susitikimo. Juk mes nesame 

pasyvūs stebėtojai. Nepaprastai svarbi šiandienos tema – valdţios ir visuomenės informa-

vimo priemonių, kartu valdţios ir visuomenės tarpusavio supratimas, susikalbėjimo krizė. 

Ypač tai pastebima, kai analizuojamas nusikalstamumas. Visa tai didina nepasitikėjimą ir 

valdţia, ir valstybe“… 

Tėvas Stanislovas: „Ta milţiniška armija, išeidama iš Lietuvos, uţ naminės butelį 

pardavė piktadariams sprogmenų. Duokit ministrui R.Vaitekūnui 10 kartų daugiau pinigų, 
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padaryti uţ tuos pinigus… Tiesa, dabar VRM finansavimas pagerėjo, ir iki metų pabaigos, 

manau, pavyks išspręsti dar ne vieną opesnį klausimą (…)“154 

Įdomus šia prasme buvo ir interviu si Ministru Pirmininku A.Šleţevičiumi. 

Paklaustas apie visuomenės nepasitikėjimo policija prieţastis, jis pasakė, kad prie-

ţasčių daug. Pirmiausia, transformuojantis pačiai politinei, ekonominei, socialinei, teisinei 

sistemai atsirado įvairių nusikalstamų struktūrų. Antra vertus, premjeras pripaţino, jog kova 

su nusikalstamumu kol kas nėra efektyvi, ir ţmonės tai jautė. Be to, pasitikėjimą policija 

maţino spaudos pateikiami negatyvūs faktai. 

Premjeras kategoriškai atmetė supaprastintą poţiūrį į kovos su nusikalstamumu 

problemą, esą niekas nelaikytų Lietuvos demokratine šalimi, jei būtų be įkalčių suiminėjami 

ţmonės vardan greitesnio tvarkos įvedimo. Anot jo, pirmaisiais nepriklausomybės metais 

nusikalstamumas išaugo 18 proc., policijoje, prokuratūroje įvyko didţiulė kadrų kaita, buvo 

beveik panaikinti kovos su organizuotu nusikalstamumu padaliniai. 1993 m. buvo pradėtas 

teisėsaugos materialinės bazės stiprinimas, pagerėjo finansavimas, ir tai davė tam tikrų re-

zultatų: jau 1994-siais nusikalstamumas sumaţėjo 2,9 proc.  

Kalbėdamas apie daug diskusijų sukėlusį prevencinio sulaikymo įstatymą, 

A.Šleţevičius pabrėţė, jog tokio įstatymo reikėjo: sulaikyti šimtai nusikaltėlių, daugeliui 

iškeltos baudţiamosios bylos, kiti pabėgo iš Lietuvos. Tačiau jis pastebėjo, kad jau metas 

ieškoti kitų kovos su nusikaltėliais būdų, pirmiausia, plačiau taikyti ekonominio poveikio 

priemones. 

Dėl ruošiamos Seime interpeliacijos vidaus reikalų ministrui jis sakė, kad iš tiesų 

yra daug norinčiųjų kelti chaosą, atstatydinti Vyriausybę. Spragų būta visur, taip pat ir vi-

daus reikalų sistemoje, tačiau čia itin svarbus stabilumas. Pasak jo, visa VRM vadovybė – 

kompetentingų, pasišventusių darbui ţmonių komanda… 

Dėl kaltinimų korupcija jam pačiam ir visai Vyriausybei premjeras atsakė, kad nu-

sikaltėlių pasaulis bando daryti įtaką valstybės institucijų pareigūnams, norėdamas vieno ar 

kito palankaus sprendimo, reikalingo įstatymo priėmimo, bandoma išvengti atsakomybės uţ 
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padarytus nusikaltimus ir pan. Jis pripaţino korupcijos faktus pasienyje, muitinėje, tarp kitų 

valdininkų, paminėjo, jog dėl to iškelta apie 200 bylų įvairaus rango pareigūnams. Tačiau 

nuolat skambantys abstraktūs kaltinimai Vyriausybei jam atrodo kaip politinio spektaklio 

dalis, nes kalbant apie korupciją be konkrečių faktų kovoti su ja neįmanoma…155 

1995 m. lapkričio 20 d. į diskusiją su Ministru Pirmininku A.Šleţevičiumi buvo 

pakviesti ţinomi šalies intelektualai. Diskusijos temos buvo numatytos tokios: „Nusikalti-

mas ir bausmė, visuomenės informavimo priemonės ir pilietinės visuomenės formavimas“; 

„Spaudos ir valdţios santykiai“; „Atsakomybė ir demokratija“. Diskusijoje dalyvavo filoso-

fas Arvydas Šliogeris, Kazimiera Prunskienė (tuomet pristatyta kaip visuomenės veikė-

ja), menotyrininkė Irena Kostkevičiūtė, literatūros kritikas Vytautas Kubilius, rašytojas 

Vytautas Martinkus, Tėvas Stanislovas, filosofas Arvydas Juozaitis, skulptorius Gedi-

minas Jokūbonis, dainininkas Eduardas Kaniava, filosofas Krescencijus Stoškus, Muzi-

kos akademijos rektorius Juozas Antanavičius, ekonomistas Eduardas Vilkas, poetas 

Marcelijus Martinaitis, kunigas Ričardas Mikutavičius, chirurgas Giedrius Uţdavinys, 

rašytojai Justinas Marcinkevičius, Jonas Mikelinskas, Valentinas Sventickas. 

Pats šios akcijos sumanymas leido A.Šliogeriui karčiai pajuokauti: 

„Manau, kad šis susitikimas turi komišką atspalvį. Ar Vyriausybė jaučiasi bejėgė 

kovoje su, vadinkim tiesiai, banditais, jei kviečiasi į talką ţmones, nuo kurių nusikalstamu-

mas nepriklauso – inteligentus? Teroro nemaţėja, atrodytų, kad gyvename banditų valdo-

moje valstybėje“. 

K.Prunskienė: „Nevertėtų ginčytis, ar reikėjo tokio susitikimo. Juk mes nesame 

pasyvūs stebėtojai. Nepaprastai svarbi šiandienos tema – valdţios ir visuomenės informa-

vimo priemonių, kartu valdţios ir visuomenės tarpusavio supratimas, susikalbėjimo krizė. 

Ypač tai pastebima, kai analizuojamas nusikalstamumas. Visa tai didina nepasitikėjimą ir 

valdţia, ir valstybe“… 

Tėvas Stanislovas: „Ta milţiniška armija, išeidama iš Lietuvos, uţ naminės butelį 

pardavė piktadariams sprogmenų. Duokit ministrui R.Vaitekūnui 10 kartų daugiau pinigų, 

                                                           

155 „Sargyba” Nr.46, 1995 m. lapkričio 16-22. 
 

 

padaryti uţ tuos pinigus… Tiesa, dabar VRM finansavimas pagerėjo, ir iki metų pabaigos, 

manau, pavyks išspręsti dar ne vieną opesnį klausimą (…)“154 

Įdomus šia prasme buvo ir interviu si Ministru Pirmininku A.Šleţevičiumi. 

Paklaustas apie visuomenės nepasitikėjimo policija prieţastis, jis pasakė, kad prie-

ţasčių daug. Pirmiausia, transformuojantis pačiai politinei, ekonominei, socialinei, teisinei 

sistemai atsirado įvairių nusikalstamų struktūrų. Antra vertus, premjeras pripaţino, jog kova 

su nusikalstamumu kol kas nėra efektyvi, ir ţmonės tai jautė. Be to, pasitikėjimą policija 

maţino spaudos pateikiami negatyvūs faktai. 

Premjeras kategoriškai atmetė supaprastintą poţiūrį į kovos su nusikalstamumu 

problemą, esą niekas nelaikytų Lietuvos demokratine šalimi, jei būtų be įkalčių suiminėjami 

ţmonės vardan greitesnio tvarkos įvedimo. Anot jo, pirmaisiais nepriklausomybės metais 

nusikalstamumas išaugo 18 proc., policijoje, prokuratūroje įvyko didţiulė kadrų kaita, buvo 

beveik panaikinti kovos su organizuotu nusikalstamumu padaliniai. 1993 m. buvo pradėtas 

teisėsaugos materialinės bazės stiprinimas, pagerėjo finansavimas, ir tai davė tam tikrų re-

zultatų: jau 1994-siais nusikalstamumas sumaţėjo 2,9 proc.  

Kalbėdamas apie daug diskusijų sukėlusį prevencinio sulaikymo įstatymą, 

A.Šleţevičius pabrėţė, jog tokio įstatymo reikėjo: sulaikyti šimtai nusikaltėlių, daugeliui 

iškeltos baudţiamosios bylos, kiti pabėgo iš Lietuvos. Tačiau jis pastebėjo, kad jau metas 

ieškoti kitų kovos su nusikaltėliais būdų, pirmiausia, plačiau taikyti ekonominio poveikio 

priemones. 

Dėl ruošiamos Seime interpeliacijos vidaus reikalų ministrui jis sakė, kad iš tiesų 

yra daug norinčiųjų kelti chaosą, atstatydinti Vyriausybę. Spragų būta visur, taip pat ir vi-

daus reikalų sistemoje, tačiau čia itin svarbus stabilumas. Pasak jo, visa VRM vadovybė – 

kompetentingų, pasišventusių darbui ţmonių komanda… 

Dėl kaltinimų korupcija jam pačiam ir visai Vyriausybei premjeras atsakė, kad nu-

sikaltėlių pasaulis bando daryti įtaką valstybės institucijų pareigūnams, norėdamas vieno ar 

kito palankaus sprendimo, reikalingo įstatymo priėmimo, bandoma išvengti atsakomybės uţ 
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Verta prisiminti ir tai, kad šios kampanijos taikiniu tuomet tapo ne tik VRM ir as-

meniškai R.Vaitekūnas, bet ir ne kartą minėtas Prevencinio sulaikymo įstatymas. 

Lapkričio 30 d. parlamentarai svarstė, ar verta 1993 m. rudenį priimto ir reguliariai 

pratęsiamo laikinojo Prevencinio sulaikymo įstatymo galiojimą pratęsti dar metams – iki 

1997 m. sausio 1 d. 

Dvi Seimo frakcijos – konservatoriai ir krikščionys demokratai – siūlė neskubėti, 

nes Prevencinio sulaikymo įstatymo efektyvumas kėlė jiems abejonių. 

V.Bogušis, krikščionis demokratas, sakė: „Prevencinis sulaikymas efekto nedavė, 

todėl reikia ieškoti naujų išeities taškų kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Šis įstaty-

mas formuoja mafijos piramidę – suimami tik ţemiausių grandţių nusikaltėliai, o mafijos 

krikštatėviai išlieka“. 

A.Kubilius, Konservatorių frakcijos seniūnas, citavo Konstitucinio teismo išvadą, 

kad Prevencinis sulaikymas neatitinka Europos Tarybos ţmogaus ir piliečio teisių bei lais-

vių konvencijos, kurią Lietuva artimiausiu metu turi ratifikuoti (svarstymas buvo atidėtas 

savaitei,– aut.).157 

Gruodţio 5 d. Seimo posėdyje kalbėjęs generalinis prokuroras V.Nikitinas teigė, 

kad kol bus priimtas naujas Baudţiamojo proceso kodeksas ir Valstybinė kovos su organi-

zuotu nusikalstamumu programa, be Prevencinio sulaikymo įstatymo apsieiti negalima. 

V.Nikitinas pripaţino, kad Prevencinio sulaikymo įstatymas „ne visiškai atitinka“ 

Konstitucijos nuostatas, tačiau jis taikomas tik visapusiškai įvertinus operatyvinę informaci-

ją, „kai yra pagrindo manyti“, kad bus daromas nusikaltimas. Be to, egzistuoja keturių pa-

kopų teisminė ir prokurorinė kontrolė. 

Generalinis prokuroras nesutiko su krikdemų teigimu, esą prevencinis sulaikymas 

netaikomas nusikaltėlių pasaulio lyderiams, be to, Italijoje veikia dar grieţtesni antimafiniai 

įstatymai, tačiau Europos Sąjunga tam neprieštarauja. Jis prašė pratęsti Prevencinio sulai-

kymo įstatymą iki 1996 m. liepos, kaip, beje, siūlė ir Seimo opozicija. Beje, 1995 m. gruo-
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policininkų, vargu ar bus „iškastos“ tos visos bombos. Manau, svarbiausia dabar dirbti ir 

nepamesti galvos“. 

K.Stoškus: „Kai įvyko pirmasis sprogimas, tuometinė valdţia metė: „Bombelių iš-

sigando“. Tai buvo „bombų evoliucijos“ uţprogramavimas (…) Nebuvo įvertinta visa situa-

cijos grėsmė, smurto ir savivalės pavojus. Nepadaryta būtinų įstatymų pakeitimų. Nėra 

permainų teismuose (…) Kitaip man atrodo policija (…) Esu šokiruotas: kai policija ima 

dėti didţiules pastangas, kad palauţtų mafiją, uţkliudomi galingesni nusikaltėlių koncernai 

ir atsiranda vis daugiau bylų, pradedama sutartinai reikalauti vidaus reikalų ministro atsista-

tydinimo. Kas gi diriguoja šiai akcijai?“ 

M.Martinaitis: „Manau, pasiekta riba, kai nusikaltimai jau ima demoralizuoti vi-

suomenę. Neliko nei autoritetų, juolab elito, kurie pateiktų tam tikrus elgesio modelius. Bai-

su, kad vaikai geriau paţįsta nusikaltėlius, ţino jų pavardes, o nepamena rašytojo. Jautiesi 

bejėgis prieš nusikaltėlius“… 

R.Mikutavičius: „Dienraščiuose pateikiama kriminogeninė situacija yra tolygi ir 

išaiškintiems nusikaltimams. Kaune aš gyvenu prie policijos komisariato. Esu gyvas liudi-

ninkas policijos reidų, kai būriais vedami ir vedami piktadariai surakintomis rankomis. Su-

sirūpinti reikia, bet reikia susirūpinti visoms grandims“… 

J.Marcinkevičius: „Su valdţios kritika griaunamas valstybės autoritetas, bet, ţi-

noma, reikia valdţią ir valstybę skirti. Tačiau teisė ir teisingumas joje taip pat griaunami. 

Nusikaltėlis nebijo bausmės (…) Jis ţino, kad uţ pinigus bus surasta skylė įstatymuose, 

Baudţiamajame kodekse, kad uţ pinigus bus „nupirkti ţmonės“, kurie tardymo ir bausmės 

atlikimo metu jį globos, sudarys išskirtines sąlygas. Kiek nusikaltėlių išeina iš teismo salių 

įţūliai šypsodamiesi? Ir jeigu šiandien klaustume, kas valdo Lietuvą, tai reikėtų turbūt pa-

sakyti: ją valdo nusikaltimas (…) Niekada neturėjome tiek daug valdininkų. Jie jau nevaldo, 

jie daro ką nori. Aparatas auga ir auga. Mūsų valdininkui stinga idealizmo, pasišventimo, 

aukštesnio savo tarnystės supratimo (…) Įvairiuose valdţios lygiuose (…) nemaţai cinizmo, 

egoizmo, godulio, o tai ir yra palankiausia terpė nusikaltimui, ypač korupcijai“.156 
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Verta prisiminti ir tai, kad šios kampanijos taikiniu tuomet tapo ne tik VRM ir as-

meniškai R.Vaitekūnas, bet ir ne kartą minėtas Prevencinio sulaikymo įstatymas. 

Lapkričio 30 d. parlamentarai svarstė, ar verta 1993 m. rudenį priimto ir reguliariai 

pratęsiamo laikinojo Prevencinio sulaikymo įstatymo galiojimą pratęsti dar metams – iki 

1997 m. sausio 1 d. 

Dvi Seimo frakcijos – konservatoriai ir krikščionys demokratai – siūlė neskubėti, 

nes Prevencinio sulaikymo įstatymo efektyvumas kėlė jiems abejonių. 

V.Bogušis, krikščionis demokratas, sakė: „Prevencinis sulaikymas efekto nedavė, 

todėl reikia ieškoti naujų išeities taškų kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Šis įstaty-

mas formuoja mafijos piramidę – suimami tik ţemiausių grandţių nusikaltėliai, o mafijos 

krikštatėviai išlieka“. 

A.Kubilius, Konservatorių frakcijos seniūnas, citavo Konstitucinio teismo išvadą, 

kad Prevencinis sulaikymas neatitinka Europos Tarybos ţmogaus ir piliečio teisių bei lais-

vių konvencijos, kurią Lietuva artimiausiu metu turi ratifikuoti (svarstymas buvo atidėtas 

savaitei,– aut.).157 

Gruodţio 5 d. Seimo posėdyje kalbėjęs generalinis prokuroras V.Nikitinas teigė, 

kad kol bus priimtas naujas Baudţiamojo proceso kodeksas ir Valstybinė kovos su organi-

zuotu nusikalstamumu programa, be Prevencinio sulaikymo įstatymo apsieiti negalima. 

V.Nikitinas pripaţino, kad Prevencinio sulaikymo įstatymas „ne visiškai atitinka“ 

Konstitucijos nuostatas, tačiau jis taikomas tik visapusiškai įvertinus operatyvinę informaci-

ją, „kai yra pagrindo manyti“, kad bus daromas nusikaltimas. Be to, egzistuoja keturių pa-
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157 „Respublika“ 1995.12.01 Nr.282, „Suabejota prevencinio sulaikymo prasme“. 
 

 

policininkų, vargu ar bus „iškastos“ tos visos bombos. Manau, svarbiausia dabar dirbti ir 
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156 „Sargyba” Nr.49, 1995 m. gruodţio 7-13. 
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smarkiai padaugės, pirmiausia dėl priimto Pabėgėlių įstatymo bei prasidėsiančio antrojo 

privatizavimo etapo. 

Kalbant apie Seimo pratęstą Prevencinio sulaikymo įstatymą, įdomiu dokumentu 

laikytinas vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno 1995.12.28 įsakymas Nr.1199 „Dėl Bau-

dţiamojo proceso kodekso 501 straipsnio „Asmens prevencinis sulaikymas“ taikymo“: 

„1993 m. liepos 13 d. priėmus Lietuvos Respublikos laikinąjį įstatymą Nr. I-210 

„Dėl Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo papildymo“ 81 straipsniu „As-

mens prevencinis sulaikymas“ bei 1994 m. gruodţio mėnesį – LR baudţiamojo proceso 

kodekso 501 straipsnį, šalyje per šių įstatymų galiojimo laiką (iki 1995 m. lapkričio 1 d.) 

prevencine tvarka buvo sulaikyti 698 asmenys, 204 sulaikytieji anksčiau teisti, iškeltos 287 

baudţiamosios bylos 448 asmenų atţvilgiu, 114 sulaikytųjų nuteisti, 221 – paleistas, uţkar-

dţius nusikaltimą. 1993 metais išskaidytos 58, 1994 metais – 36, 1995 metais – 43 nusikals-

tamos grupuotės, veikusios Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių miestuose, Tauragės, Ute-

nos, Šilutės, Kelmės ir kituose rajonuose, įvairiomis formomis prievartavusios turtą iš ver-

slininkų, bendrovių, valstybinių įmonių ir organizacijų. 1995 m. lapkričio 1 dienai, sulaikius 

prevencine tvarka nusikalstamų grupuočių lyderius ir narius, 30 proc. sumaţėjo turto prie-

vartavimo atvejų. Tardymo organai pagal LR baudţiamojo kodekso 2271 str. iškėlė 85 bau-

dţiamąsias bylas, teisminiam nagrinėjimui perduotos – 73, pagal BK 2272 str. – 68 bau-

dţiamąsias bylas, teismui perduotos – 47, pagal BK 75 str. – 1 baudţiamoji byla, kuri per-

duota teismui. 

Išanalizavus prevencinio sulaikymo įstatymo taikymą, būtina paţymėti nustatytus 

trūkumus: kai kurių šalies miestų ir rajonų policijos komisariatų vadovai nesuprato priimtų 

įstatymų reikšmės darant įtaką organizuoto nusikalstamumo augimo dinamikai. Galiojant 

prevencinio sulaikymo įstatymui, jis nebuvo pritaikytas ir panaudotas Birštono bei Neringos 

miestų, Molėtų ir Širvintų rajonų policijos komisariatuose. Paskutinius dvejus metus pre-

vencine tvarka nesulaikė nusikalstamų grupuočių narių ir lyderių Visagino miesto, Akme-

nės, Anykščių, Joniškio, Kelmės, Kupiškio, Pakruojo ir Raseinių rajonų policijos komisaria-

tai. 1995 metais (iki lapkričio 1 d.) šis įstatymas nebuvo pritaikytas 23 miestų ir rajonų poli-

cijos komisariatuose. 

 

dţio 8 d. Prezidentas A.Brazauskas pasirašė oficialią paraišką Lietuvai tapti Europos 

Sąjungos nare. 

1995 m. gruodţio 12 d. Seimas pratęsė (balsavo „uţ“ 57 Seimo nariai, 4 – „prieš“, 

13 susilaikė) Prevencinio sulaikymo įstatymą iki 1997 m. sausio 1 d. ir kartu priėmė rezo-

liuciją, įpareigojančią Vyriausybę iki 1996 m. kovo 31 dienos parengti antimafinių įstatymų 

paketą (nauji BK ir BPK, kitų antimafinių įstatymų blokas). 

Tokiam sprendimui, matyt, turėjo įtakos vis dar sudėtinga kriminogeninė padėtis, 

organizuotų nusikaltėlių siautėjimas. Pavyzdţiui, lapkričio mėnesį vėl įsiliepsnojo Panevė-

ţio gaujų karas, vien lapkričio 15-ąją buvo sudeginti trys automobiliai, kurių savininkai – 

ţinomi policijai asmenys. Dauguma automobilių liepsnojo garsiame Tulpių gatvės kvartale 

arba netoli jo. 

Nusikalstamumo mastą rodo ir kitas pavyzdys. 1995 m. gruodţio 1-4 dienomis ša-

lyje vyko plataus masto policijos operacija „Nemunas“, talkinant vokiečių kolegoms. Ji 

truko 60 valandų, tuo metu patikrinta apie 700 automobilių, vaţiavusių tiltais per Nemuną 

Druskininkuose, Alytuje, Kaune, Jurbarke, taip pat Klaipėdoje bei sostinėje. Policijos kom-

piuteris buvo sujungtas su Šengeno sutarties valstybių duomenų banku. Operacijos metu 

buvo sulaikyti 22 vogti automobiliai, net 12 iš jų – Alytaus rajone. Policininkai tikėjosi ge-

resnių rezultatų, nors vokiečiai stebėjosi: jei per tokio masto operaciją jiems pavyksta rasti 

4-5 vogtus automobilius, operacija laikoma labai pasisekusia. Visi pareigūnai, dalyvavę 

operacijoje, tvirtino, kad nuolat rengiant tokius reidus būtų išties nemaţai naudos, tačiau 

toks kompiuterinis ryšys kainavo apie 30 tūkstančių Vokietijos markių ir tada buvo Lietuvai 

ne pagal kišenę. 

Pratęsiant šią temą galima prisiminti 1995 metų pabaigoje vykusią konferenciją 

„Baltijos šalių vidaus saugumo problemos“, kurią surengė H.Zeidelio fondas. Joje kalbėjęs 

R.Vaitekūnas sakė, jog Lietuvoje veikia 100 nusikaltėlių grupuočių, kurioms priklausė apie 

1 200 narių (74 grupuotės veikė 7-iuose didmiesčiuose). Jo ţodţiais, Lietuvoje nebuvo aiš-

kaus mafijos veiklos centro. 1990-1994 metais dalis grupuočių lyderių emigravo iš šalies, 

ypač dėl Prevencinio sulaikymo įstatymo taikytų nuostatų. Šiaip net 78 procentai visų nusi-

kaltimų Lietuvoje buvo vagystės. Buvo prognozuota, jog 1996 m. nusikaltimų Lietuvoje 
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2.1. VRM Policijos departamento kriminalinės policijos ONTT vadovams 

(B.Lazutka, G.Kudarauskas) į nepakankamą organizacinį kontrolinį darbą, taikant LR 

baudţiamojo proceso kodekso 501 straipsnį nusikalstamų grupuočių lyderiams ir nariams, 

įtakojant į galutinius prevencinio sulaikymo rezultatus. 

2.2. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių miestų vyriausiųjų, Panevėţio miesto, 

Alytaus ir Marijampolės miestų bei rajonų policijos komisariatų kriminalinės policijos or-

ganizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybų vadovams į silpną zoninio aptarnavimo principo 

įgyvendinimą, nepakankamą aptarnaujamos zonos policijos komisariatų veiklos koordina-

vimą, neefektyvų LR baudţiamojo proceso kodekso 501 straipsnio taikymą nusikalstamų 

grupuočių lyderiams ir nariams. 

3. VRM Policijos departamento kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamu-

mo tyrimo tarnybai (B.Lazutka, G.Kudarauskas): 

3.1. Iki 1996 m. sausio 15 d. išanalizuoti operatyvinę padėtį miestuose ir rajonuo-

se, kur per įstatymo galiojimo laiką nebuvo taikytas prevencinis įstatymas. Nustačius orga-

nizuotų nusikalstamų grupuočių veiklos poţymius, įpareigoti policijos komisariatų vadovus 

paruošti medţiagas jų prevenciniam sulaikymui, suteikti metodinę ir praktinę pagalbą. 

3.2. Iki 1996 m. sausio 15 d. išanalizuoti atsiskaitymo uţ prevencinio sulaikymo 

darbo rezultatus tvarką, parengti pasiūlymus šiam darbui tobulinti, reglamentuojant juos 

atitinkama instrukcija. 

3.3. 1996 metais kiekvieną mėnesį iki 10 d. išanalizuoti Lietuvos Respublikos bau-

dţiamojo proceso kodekso 501 straipsnio taikymo rezultatus šalies miestų ir rajonų policijos 

komisariatuose, reikalui esant išklausant policijos komisariatų kriminalinės policijos ir 

ONTT vadovų ataskaitas, dalyvaujant Vilniaus ir Šiaulių tardymo izoliatorių operatyvinių 

dalių viršininkams, Tardymo departamento prie VRM vadovams. 

4. Policijos departamento kriminalinei policijai (V.Račkauskas, B.Lazutka, 

V.Telyčėnas) ir Tardymo departamentui prie VRM (J.Vasiliauskas, L.Baltrūnaitė) 1996 

m. I-ąjį ketvirtį paruošti programą, organizuoti ir pravesti 7-ose zonose seminarus-

pasitarimus, išaiškinant nusikalstamos veiklos imitacijos elgesio modelio, operatyvinės ir 

specialiosios technikos panaudojimo bei operatyvinės veiklos galimybes, dokumentuojant 

 

Neįrodţius konkrečios nusikalstamos veiklos, 31,6 proc. sulaikytų asmenų paleisti, 

uţkirtus kelią nusikaltimų vykdymui, profilaktavus sulaikytus nusikalstamų grupuočių na-

rius ir lyderius. Tai liudija, kad prevencinis sulaikymas kartais taikomas skubotai, neišanali-

zavus turimų įrodymų, nepakankamai kvalifikuotai surinkus pirminę medţiagą. Atmestinas 

ir neefektyvus operatyvinio darbo organizavimas areštinėse ir tardymo izoliatoriuose, opera-

tyvinės technikos, kitų operatyvinės veiklos metodų, tarp jų nusikalstamos veiklos elgesio 

imitacijos modelio, panaudojimas. Miestų ir rajonų PK bei atskiros tarnybos nenoriai kei-

čiasi disponuojama informacija apie nusikalstamas grupuotes. VRM Policijos departamento 

kriminalinės policijos, ONT tarnybos organizacinis kontrolinis darbas, ypač darant įtaką 

prevencinio sulaikymo galutiniams rezultatams, vertintinas kritiškai: 1995 metais apsiribota 

tik kai kurių miestų ir rajonų policijos komisariatų patikrinimais, informacijos pateikimu 

apie prevencinio įstatymo vykdymo eigą operatyviniuose pasitarimuose. 

Nebuvo regioninių ONTT padalinių poveikio kuruojamų rajonų policijos komisa-

riatams. Silpnai įgyvendinamas zoninio aptarnavimo principas. Prevencinio sulaikymo įsta-

tymas nebuvo pritaikytas Kauno miesto „šeimų“, Šiaulių, Klaipėdos miestų nusikalstamų 

grupuočių lyderiams ir aktyviausiems nariams, dėl ko šios grupuotės pereina į aukštesnę 

organizuoto nusikalstamumo pakopą. Nesilaikoma 1993 m. gruodţio 20 d. Prevencinio su-

laikymo instrukcijoje Nr.1/877 nurodytų reikalavimų pateikiant informaciją apie sulaikytus 

asmenis, priimtus procesinius sprendimus, dėl ko pablogėjo informacijos pateikimas VRM. 

Tai ypač akcentuojama teismams ir prokuratūrai, nors pastaroji instrukcija pasirašyta visų 

trijų teisėsaugos institucijų vadovų. 

Siekdamas pašalinti Lietuvos Respublikos baudţiamojo proceso kodekso 501 

straipsnio „Asmens prevencinis sulaikymas“ vykdymo trūkumus ir gerinti jo taikymą, įsa-

kau: 

1. Atkreipti VRM Policijos departamento kriminalinės policijos (V.Račkauskas) ir 

Pataisos reikalų departamento prie VRM (V.Buiko) dėmesį į nepakankamą bendradarbia-

vimą keičiantis informacija, organizuojant operatyvinį darbą su sulaikytais prevencine tvar-

ka asmenimis tardymo izoliatoriuose, nuteistaisiais, atliekančiais bausmę pataisos darbų 

kolonijose. 

2. Nurodyti: 
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darbo rezultatus tvarką, parengti pasiūlymus šiam darbui tobulinti, reglamentuojant juos 
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Neįrodţius konkrečios nusikalstamos veiklos, 31,6 proc. sulaikytų asmenų paleisti, 

uţkirtus kelią nusikaltimų vykdymui, profilaktavus sulaikytus nusikalstamų grupuočių na-
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kriminalinės policijos, ONT tarnybos organizacinis kontrolinis darbas, ypač darant įtaką 

prevencinio sulaikymo galutiniams rezultatams, vertintinas kritiškai: 1995 metais apsiribota 

tik kai kurių miestų ir rajonų policijos komisariatų patikrinimais, informacijos pateikimu 

apie prevencinio įstatymo vykdymo eigą operatyviniuose pasitarimuose. 

Nebuvo regioninių ONTT padalinių poveikio kuruojamų rajonų policijos komisa-

riatams. Silpnai įgyvendinamas zoninio aptarnavimo principas. Prevencinio sulaikymo įsta-

tymas nebuvo pritaikytas Kauno miesto „šeimų“, Šiaulių, Klaipėdos miestų nusikalstamų 

grupuočių lyderiams ir aktyviausiems nariams, dėl ko šios grupuotės pereina į aukštesnę 

organizuoto nusikalstamumo pakopą. Nesilaikoma 1993 m. gruodţio 20 d. Prevencinio su-

laikymo instrukcijoje Nr.1/877 nurodytų reikalavimų pateikiant informaciją apie sulaikytus 

asmenis, priimtus procesinius sprendimus, dėl ko pablogėjo informacijos pateikimas VRM. 

Tai ypač akcentuojama teismams ir prokuratūrai, nors pastaroji instrukcija pasirašyta visų 

trijų teisėsaugos institucijų vadovų. 

Siekdamas pašalinti Lietuvos Respublikos baudţiamojo proceso kodekso 501 

straipsnio „Asmens prevencinis sulaikymas“ vykdymo trūkumus ir gerinti jo taikymą, įsa-

kau: 

1. Atkreipti VRM Policijos departamento kriminalinės policijos (V.Račkauskas) ir 

Pataisos reikalų departamento prie VRM (V.Buiko) dėmesį į nepakankamą bendradarbia-

vimą keičiantis informacija, organizuojant operatyvinį darbą su sulaikytais prevencine tvar-

ka asmenimis tardymo izoliatoriuose, nuteistaisiais, atliekančiais bausmę pataisos darbų 

kolonijose. 

2. Nurodyti: 
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„Kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija problemos tampa politinių 

spekuliacijų objektu. Matyt, šalyje yra jėgų, siekiančių supriešinti teisėsaugos ir teisėtvarkos 

institucijas, nutraukti sunkiai besiformuojančius trapius jų sąveikos ryšius. Pastaruoju metu 

per visuomenės informavimo priemones visuomenei atvirai peršamos nuostatos dėl nepasi-

tikėjimo institucijomis, vykdančiomis operatyvinę veiklą. Formuojama nuomonė, kad tik 

prokurorai yra kompromisų nepripaţįstantys kovotojai su nusikalstamumu ir korupcija, o 

teisėtvarkos institucijos, pirmiausia VRM, trukdo atlikti šią šventą pareigą (slepia operaty-

vinę informaciją, aklai gina paţeidėjus ir t.t.). Kai į tokią propagandinę veiklą įsijungia Ge-

neralinės prokuratūros pareigūnai bei kai kurie apygardų ir apylinkių prokurorai, situacija 

gali tapti nekontroliuojama“… 

Šiame kolegijos posėdyje kalbėjo ir Ministras Pirmininkas A.Šleţevičius. Jis pa-

brėţė, jog visuomenė savo saugumo prasme nėra patenkinta vidaus reikalų sistemos veikla, 

vis dar nėra efektyvus ekonominės policijos darbas, stebina finansinių aferistų gausa ir jų 

nebaudţiamumas,– iššvaistę šimtus milijonų jie įţūliai kelia savo reikalavimus ţmonėms ir 

teisinėms institucijoms. Išsakęs nemaţai kritikos Pasienio policijos bei Migracijos departa-

mentų atţvilgiu, premjeras pabrėţė būtinumą vidaus reikalų sistemos pareigūnams vengti 

sistemos politizavimo. Jis paţymėjo, jog 1996-ieji turi būti kovos su nusikalstamumu persi-

lauţymo metai – turi būti pasiekta nusikalstamumo maţėjimo tendencija. 

Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas V.Petkevičius išsakė nuomo-

nę, esą iš visų teisėsaugos struktūrų policija dirba geriausiai, tačiau, siekdama ţmonių pasi-

tikėjimo ir savo autoriteto augimo, turi būti išradingesnė uţ nusikaltėlius. 

Savo pranešime vidaus reikalų ministras R.Vaitekūnas taip pat pateikė būdingus 

kriminogeninės situacijos bruoţus: bendras nusikalstamumo lygis liko nepakitęs; ţymus 

sunkių nusikaltimų skaičiaus augimas, susijęs su šalies BK pakeitimais ir papildymais (sun-

kiais nusikaltimais tapo vagystės įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, automobilių pagro-

bimai ir kt.); nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai ir finansams skaičiaus augimas; aukštas 

nepilnamečių nusikalstamumo lygis; nusikaltimų, susijusių su nelegalia migracija, plitimas;  

kova su organizuotu nusikalstamumu nepasiekė reikiamo lygio (šalyje veikia apie 100 

stambesnių organizuotų grupuočių) ir t.t. 

 

organizuotų nusikalstamų grupuočių veiklą, taikant LR baudţiamojo proceso kodekso 501 

str., taip pat bendradarbiavimo su tardymu aspektus. 

5. Policijos departamentui (J.Liaudanskas, V.Račkauskas) 1996 m. sausio mėne-

sį inicijuoti Policijos departamento, Tardymo departamento prie VRM, Generalinės proku-

ratūros ir Aukščiausiojo teismo vadovų koordinacinį pasitarimą apibendrinant LR baudţia-

mojo proceso kodekso 501 straipsnio taikymo praktiką, numatyti priemones sąveikai gerin-

ti.“158 

 

1995 m. gruodţio 19 d. įvyko VRM išplėstinės kolegijos „Dėl vidaus reikalų sis-

temos tarnybų veiklos rezultatų 1995 m. ir prioritetinių krypčių 1996 metams“ (sprendimas 

Nr.12 K) posėdis, kuriame buvo konstatuota, kad bendras nusikalstamumo lygis nepakito ir 

jau trejus metus įregistruojama maţdaug tiek pat nusikaltimų. Išskirtine kriminogeninės 

situacijos tendencija tapo nusikaltimų ūkininkavimo tvarkai ir finansams daugėjimas, taip 

pat nepilnamečių nusikalstamumo augimas (per metus apie 8 proc.). 

Kolegijoje dalyvavo Ministras Pirmininkas A.Šleţevičius, Seimo Nacionalinio 

saugumo komiteto pirmininkas V.Petkevičius, Seimo narys V.Arbačiauskas, Prezidento 

patarėjas teisėsaugos klausimais Z.Kalinas, Vyriausybės patarėjas teisėsaugos klausimais 

R.Varslauskas, generalinis prokuroras V.Nikitinas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 

P.Kūris, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius J.Jurgelis. 

Kolegija kritiškai išanalizavo visų tarnybų darbą. Iki tol liko neatskleista per 30 

tūkstančių nusikaltimų, iš jų 105 tyčiniai nuţudymai, 100 tyčinių sunkių kūno suţalojimų, 1 

700 plėšimų. 

Rezonansinių įvykių tyrimas parodė, jog aktyvūs, kartais net drastiški policijos 

veiksmai prieš organizuotą nusikalstamumą kiek padidino šių struktūrų atoveiksmį teisė-

saugai. Kalbėdamas apie organizuotą nusikalstamumą lemiančius faktorius, ministras 

R.Vaitekūnas pasakė: 

                                                           

158 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 14 t. 
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158 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-95, 14 t. 
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Be tradicinių socialinių ir ekonominių faktorių, lemiančių kriminogeninės situaci-

jos vystymąsi, ypač aktualus kitais metais gali būti politinis faktorius, iššauktas jau dabar 

prasidėjusių rinkiminės kampanijos kovų. Beveik visos politinės partijos rinkimų lozunguo-

se skelbia nusikalstamumo įveikimo būdus. Tačiau jų nusikalstamumo stabdymo idėjos 

daugiausia paremtos teisėsaugos institucijų veiklos kritika (…) 

Be to, jau šiandien privalome įvertinti 1996 metais šalyje vyksiančią ekonominių 

socialinių santykių raidą, kurios šalutinės pasekmės gali būti kriminalinio pobūdţio. Turiu 

omeny prasidėjusį privatizavimo 2-ą etapą, laisvų ekonominių zonų steigimą, tokių stambių 

tarptautinių projektų, kaip naftos terminalas Būtingėje, automagistralė „Via Baltica“ ir kitų 

projektų įgyvendinimą. Privalome išmokti kontroliuoti kriminalinių procesų vystymąsi jau 

jų uţuomazgos stadijoje. (…)“ 

Atsiţvelgdama į kriminogeninę situaciją šalyje bei įvertinusi pagrindinį Kolegijos 

posėdţio pranešimą ir posėdţio metu pateiktus pasiūlymus, kolegija nusprendė: 

„1. Nustatyti 1996 metams šias vidaus reikalų sistemos veiklos prioritetines kryp-

tis: 

– kova su organizuotu nusikalstamumu, ypatingai pavojingų visuomenei kriminali-

nių procesų kontrolė; 

– viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties uţtikrinimas; 

– socialinės pagalbos gyventojams bei visuomenės socialinio aptarnavimo funkci-

jos stiprinimas. (…)“159 

 

Tuo pačiu metu kai kurie politikai, demonstruodami geresnio pritaikymo vertą at-

kaklumą, toliau „krapštė“ vidaus reikalų ministrą. 

Gruodţio 20 d. baigti rinkti parašai dėl prašymo Konstituciniam Teismui ištirti, ar 

1993 m. kovo 16 d. respublikos prezidento dekreto Nr.15 „Dėl Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės sudėties“ dalis, kuria vidaus reikalų ministru paskirtas R.Vaitekūnas, atitinka Lie-

tuvos Respublikos Konstituciją. 

                                                           

159 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 114. 
 

 

Per 1995 metus išaiškinta per 3 tūkst. ekonominių nusikaltimų, t.y. 11 proc. dau-

giau nei 1994 m. Ministras pareiškė negalįs pateisinti Policijos departamento vadovų pasy-

vumo: 

„(...) jie iki šio laiko nesugebėjo parinkti tinkamą kandidatą (l.e.p V.Geniotis) į 

ENTV vadovo pareigas (...) 

Šiuolaikinėmis sąlygomis policijos veikla nusikaltimų ir teisės paţeidimų prevenci-

jos srityje yra problematiška (…) Lyderio vaidmuo šioje veiklos srityje tenka Savivaldybių 

policijai – tai skaitlingiausias policijos pareigūnų būrys, tiesiogiai bendraujantis su visuo-

mene, turintis potencialių galimybių daryti įtaką nusikalstamumo būklei (...) 

Šiais metais buvo pakeisti Kelių policijos valdybos bei atskirų jos padalinių vado-

vai. Tačiau šios policijos rūšies veikloje nepastebima pageidaujamų pokyčių, ši policija ir 

toliau lieka viena iš labiausiai specializuotų policijos rūšių. 

Jos padalinių pareigūnai pagrindinį dėmesį koncentruoja į administravimo politiką. 

Šiais metais jau išaiškinta daugiau kaip 590 tūkst. KET paţeidimų. Tačiau šios policijos 

indėlis uţtikrinant viešąją tvarką, kontroliuojant nusikalstamumą lieka maţas. Nešalinami 

esminiai trūkumai ir vidinėje jos veikloje. Daug netvarkos transporto registracijos padali-

niuose. Daţni nekultūringumo ir šiurkštaus kelių policijos pareigūnų elgesiosu eismo daly-

viais atvejai. 

Išlieka problematiška ir Apsaugos policijos veikla vykdant bendrus policijos uţda-

vinius. (…) Patikrinimų metu atskleisti faktai, kai apsaugos policijos padaliniai, siekdami 

didesnio pelno, priima saugoti objektus ar lydėti krovinius nepaisydami, kam tie objektai 

bei kroviniai priklauso. Todėl pasitaikė atvejų, kai buvo saugomi objektai, priklausantys 

nusikalstamoms struktūroms, lydimi kontrabandiniai kroviniai. 

Apibendrindamas galiu pasakyti, kad Policijos departamento valdybų vaidmuo or-

ganizuojant ir kontroliuojant regioninių padalinių veiklą yra neefektyvus. 

1995 metų kriminogeninės situacijos analizė rodo, kad kiekybiniai ją charakteri-

zuojantys rodikliai trečius metus iš eilės praktiškai nepakito. Situacijos sudėtingumą lemia 

kokybiniai pokyčiai nusikalstamumo struktūroje (…) 

Prognozuojame nedėkingas sąlygas mūsų veiklai kitais metais. 
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Be tradicinių socialinių ir ekonominių faktorių, lemiančių kriminogeninės situaci-

jos vystymąsi, ypač aktualus kitais metais gali būti politinis faktorius, iššauktas jau dabar 

prasidėjusių rinkiminės kampanijos kovų. Beveik visos politinės partijos rinkimų lozunguo-

se skelbia nusikalstamumo įveikimo būdus. Tačiau jų nusikalstamumo stabdymo idėjos 

daugiausia paremtos teisėsaugos institucijų veiklos kritika (…) 

Be to, jau šiandien privalome įvertinti 1996 metais šalyje vyksiančią ekonominių 

socialinių santykių raidą, kurios šalutinės pasekmės gali būti kriminalinio pobūdţio. Turiu 

omeny prasidėjusį privatizavimo 2-ą etapą, laisvų ekonominių zonų steigimą, tokių stambių 

tarptautinių projektų, kaip naftos terminalas Būtingėje, automagistralė „Via Baltica“ ir kitų 

projektų įgyvendinimą. Privalome išmokti kontroliuoti kriminalinių procesų vystymąsi jau 

jų uţuomazgos stadijoje. (…)“ 

Atsiţvelgdama į kriminogeninę situaciją šalyje bei įvertinusi pagrindinį Kolegijos 

posėdţio pranešimą ir posėdţio metu pateiktus pasiūlymus, kolegija nusprendė: 

„1. Nustatyti 1996 metams šias vidaus reikalų sistemos veiklos prioritetines kryp-

tis: 

– kova su organizuotu nusikalstamumu, ypatingai pavojingų visuomenei kriminali-

nių procesų kontrolė; 

– viešosios tvarkos ir visuomeninės rimties uţtikrinimas; 

– socialinės pagalbos gyventojams bei visuomenės socialinio aptarnavimo funkci-

jos stiprinimas. (…)“159 

 

Tuo pačiu metu kai kurie politikai, demonstruodami geresnio pritaikymo vertą at-

kaklumą, toliau „krapštė“ vidaus reikalų ministrą. 

Gruodţio 20 d. baigti rinkti parašai dėl prašymo Konstituciniam Teismui ištirti, ar 

1993 m. kovo 16 d. respublikos prezidento dekreto Nr.15 „Dėl Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės sudėties“ dalis, kuria vidaus reikalų ministru paskirtas R.Vaitekūnas, atitinka Lie-

tuvos Respublikos Konstituciją. 

                                                           

159 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 114. 
 

 

Per 1995 metus išaiškinta per 3 tūkst. ekonominių nusikaltimų, t.y. 11 proc. dau-

giau nei 1994 m. Ministras pareiškė negalįs pateisinti Policijos departamento vadovų pasy-

vumo: 

„(...) jie iki šio laiko nesugebėjo parinkti tinkamą kandidatą (l.e.p V.Geniotis) į 

ENTV vadovo pareigas (...) 

Šiuolaikinėmis sąlygomis policijos veikla nusikaltimų ir teisės paţeidimų prevenci-

jos srityje yra problematiška (…) Lyderio vaidmuo šioje veiklos srityje tenka Savivaldybių 

policijai – tai skaitlingiausias policijos pareigūnų būrys, tiesiogiai bendraujantis su visuo-

mene, turintis potencialių galimybių daryti įtaką nusikalstamumo būklei (...) 

Šiais metais buvo pakeisti Kelių policijos valdybos bei atskirų jos padalinių vado-

vai. Tačiau šios policijos rūšies veikloje nepastebima pageidaujamų pokyčių, ši policija ir 

toliau lieka viena iš labiausiai specializuotų policijos rūšių. 

Jos padalinių pareigūnai pagrindinį dėmesį koncentruoja į administravimo politiką. 

Šiais metais jau išaiškinta daugiau kaip 590 tūkst. KET paţeidimų. Tačiau šios policijos 

indėlis uţtikrinant viešąją tvarką, kontroliuojant nusikalstamumą lieka maţas. Nešalinami 

esminiai trūkumai ir vidinėje jos veikloje. Daug netvarkos transporto registracijos padali-

niuose. Daţni nekultūringumo ir šiurkštaus kelių policijos pareigūnų elgesiosu eismo daly-

viais atvejai. 

Išlieka problematiška ir Apsaugos policijos veikla vykdant bendrus policijos uţda-

vinius. (…) Patikrinimų metu atskleisti faktai, kai apsaugos policijos padaliniai, siekdami 

didesnio pelno, priima saugoti objektus ar lydėti krovinius nepaisydami, kam tie objektai 

bei kroviniai priklauso. Todėl pasitaikė atvejų, kai buvo saugomi objektai, priklausantys 

nusikalstamoms struktūroms, lydimi kontrabandiniai kroviniai. 

Apibendrindamas galiu pasakyti, kad Policijos departamento valdybų vaidmuo or-

ganizuojant ir kontroliuojant regioninių padalinių veiklą yra neefektyvus. 

1995 metų kriminogeninės situacijos analizė rodo, kad kiekybiniai ją charakteri-

zuojantys rodikliai trečius metus iš eilės praktiškai nepakito. Situacijos sudėtingumą lemia 

kokybiniai pokyčiai nusikalstamumo struktūroje (…) 

Prognozuojame nedėkingas sąlygas mūsų veiklai kitais metais. 
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„Likimas mums lėmė gyventi ir dirbti išskirtiniu mūsų šaliai laikotarpiu. O iki 

naujųjų rinkimų policijos, vidaus tarnybų pareigūnams vėl teks pereiti ugnį, vandenį ir 

varines triūbas“. 

 

 

Seimo narių grupė citavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnį, pagal kurį 

asmenys, neišėję į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkai, 

negali uţimti renkamų ar skiriamų pareigų civilinėje valstybės tarnyboje. Kadangi 

R.Vaitekūnas buvo vidaus reikalų sistemos karininkas, o 1993 m. geguţės 12 d. Vyriausy-

bės potvarkiu Nr.399 jam buvo suteiktas generolo laipsnis, pasirašiusieji teigė, kad 

R.Vaitekūno buvimas vidaus reikalų ministru prieštaravo Konstitucijai ir prašė, kad Konsti-

tucinis Teismas priimtų atitinkamą nutarimą. 

 

Pačioje 1995-ųjų pabaigoje buvo atliktas tarnybinis patikrinimas PD ONTT Kri-

minalinių procesų tyrimo padalinyje, po kurio nuo tarnybos buvo nušalinti jo vadovas vy-

resnysis komisaras Juozas Rimkevičius ir jo pavaduotojas komisaras Valerijus Šulcas. 

Generalinis komisaras J.Liaudanskas taip komentavo situaciją: 

„Vyresniojo komisaro J.Rimkevičiaus vadovaujamame ONTT Kriminalinių proce-

sų tyrimo padalinyje buvo atlikta planinė revizija, aptikusi finansinės apskaitos paţeidimų. 

Todėl kolegialiai nutarta pakartotinai atlikti tarnybinį patikrinimą. Buvo sudaryta speciali 

grupė iš įvairių tarnybų pareigūnų. Šios grupės prašymu ir buvo nušalinti ONKPT vado-

vai“… 

Benediktas Lazutka, ONTT vyresnysis komisaras: „(…) Jau išsiaiškinta, kad lėšų 

trūkumo tarnyboje nebuvo, tačiau jų panaudojimas nebuvo laiku įformintas (…) Ţinoma, tai 

akivaizdūs finansinės drausmės paţeidimai, ir jiems pasitvirtinus, apie vyresniojo komisaro 

J.Rimkevičiaus atestaciją negali būti nė kalbos“.160 

Ginčai ir abipusiai kaltinimai tarp VRM ir Policijos departamento vadovų, iš vie-

nos pusės, ir atleistų ONKPT vadovų, iš kitos pusės, šiek tiek uţsitęsė, todėl prie šio klau-

simo dar grįšime, kalbėdami apie kitus, 1996 metus. 

O 1995 metų kronikos pabaigai, manome, tiktų ministro R.Vaitekūno ţodţiai, pa-

sakyti aukščiau minėtame 1995 m. rugsėjo 14 d. VRM operatyviniame pasitarime: 

                                                           

160    „Sargyba“, Nr.51, 1995 m. gruodţio 21-27. 
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160    „Sargyba“, Nr.51, 1995 m. gruodţio 21-27. 
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kad J.Rimkevičius buvo labai nepatenkintas vidaus reikalų ministru, kuris tiesiogiai kišda-

vosi į jo darbą (…) Galbūt jis nesugebėjo įveikti pasipriešinimo…“ 

„Ekskomisarų biuro“ prezidentas P.Liubertas: 

„Manau, kad šie pareigūnai buvo atleisti pagrįstai. Prieţastys, kurios buvo nurody-

tos dėl jų atleidimo,– tokiais dalykais šiaip sau nesimėtoma. O tai reiškia, kad turėjo būti 

rimtas motyvas“. 

Kitas „Ekskomisarų biuro“ vadovas A.Sadeckas: 

„Asmeniškai aš tikrai netikiu, kad jie pasisavino VRM skirtus pinigus. Manau, kad 

ir pačioje VRM tuo niekas netiki (…) Jeigu jiems bus bandoma ką nors inkriminuoti, tai tik 

parodys, kad šie ţmonės buvo pakankamai dori: jiems juk būtų pakakę imti kyšius po 100 

tūkstančių ir „nekišti nagų“ prie valdiškų pinigų. Jeigu ir buvo kokie finansinės drausmės 

paţeidimai, sakykite, ar šie paţeidimai reikalauja tokių priemonių“… 

Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo 

skyriaus vyriausiasis prokuroras A.Klimavičius: 

„Jeigu būtų normali ministro R.Vaitekūno ataskaita ţmonėms, kokius finansinius 

paţeidimus jie padarė, ir šie paţeidimai būtų normaliai įvertinti, aš gal suprasčiau. O šiaip, 

mano nuomone, šie pareigūnai yra patys padoriausi ţmonės vidaus reikalų sistemoje“… 

1996 m. sausio 15 d. įvyko spaudos konferencija, kurioje generalinis komisaras 

J.Liaudanskas pranešė apie J.Rimkevičiaus ir V.Šulco atleidimą iš pareigų (VRM vadovų 

neišgąsdino ir J.Rimkevičiaus paţadai, jei būsiąs atleidţiamas, tai spaudoje pasirodys ne 

vienas straipsnis, „demaskuojantis ministerijos vadovų piktadarybes“). Anot J.Liaudansko, 

tokių finansinės drausmės paţeidimų, kokius padarė J.Rimkevičius ir V.Šulcas, negalima 

dovanoti niekam (priminsime skaitytojams, kad buvo kalbama apie panaudotus ne pagal 

paskirtį 40 000 litų, skirtų tarnybos operatyvinėms reikmėms,– aut.). 

1996 m. sausio 18 d. J.Rimkevičius ir V.Šulcas, matyt, įvykdydami savo paţadą, 

TV laidoje „Panorama“ teigė turį duomenų apie korumpuotus valdininkus, jų ryšius su nu-

sikalstamu pasauliu. Po šios laidos ELTA išplatino premjero A.Šleţevičiaus „Atvirą laišką 

atleistiems policijos komisarams“: 

„Manau, kad Jūs, kaip profesionalūs policijos darbuotojai, puikiai ţinote, kad tokia 

informacija negali būti slepiama. Būdami atsakingi pareigūnai, Jūs turite suvokti, kad ţino-

 

1996. KEITIMAI PERKĖLOJE... 
 

 

 

1996-ieji daugeliu atţvilgių tapo esminių, kartais netgi kardinalių pokyčių metais. 

Būtent 1996-siais, kaip milţiniškų šalies teisėsaugos, pirmiausia policijos, pastan-

gų rezultatas, pagaliau buvo pasiekta persvara kovoje su organizuotu nusikalstamumu, kelis 

metus kamavusiu jauną Lietuvos valstybę. Galima teigti, jog šioje veiklos srityje įvyko tam 

tikras lūţis, po kurio policija jau nebeišleido iniciatyvos iš savo rankų. 

Esminių pertvarkymų sulaukė pati vidaus reikalų sistema: 1996 metų pradţioje 

abejotina sėkmė vainikavo ilgas kai kurių jėgų pastangas atstatydinti „nepatogų“ vidaus 

reikalų ministrą R.Vaitekūną, o metų pabaigoje, konservatoriams laimėjus rinkimus ir atėjus 

į valdţią, kaip jiems tada atrodė, „visiems laikams“, dėsningai ėmė keistis policijos veiklos 

būdai, metodai, prioritetai... 

Tačiau, laikantis kronikos, arba chronologijos, principo, apie viską – iš eilės. 

 

Kaip jau minėjome, pačioje 1995 metų pabaigoje savo pareigų neteko PD ONTT 

Kriminalinių procesų analizės vadovai J.Rimkevičius ir V.Šulcas. Į tai bemat sureagavo 

šalies politikai, ţiniasklaida, kitų teisėsaugos institucijų atstovai. 

Pirmoji suskubo „Respublika“ (1996.01.17 Nr.13), surengusi dėl J.Rimkevičiaus ir 

V.Šulco apklausą „Komisarų atleidimas: „uţ“ ir „prieš“. 

Į „Respublikos“ klausimą, ar juos įtikino oficiali VRM formuluotė „atleisti iš uţ-

imamų pareigų uţ finansinės drausmės paţeidimus“, respondentai atsakė taip: 

Seimo pirmininko pavaduotojas E.Bičkauskas: 

„Man ši formuluotė iš principo nieko nesako. Kadangi objektyvių duomenų (…) 

neturiu. Iš principo ir negaliu turėti, kadangi kalbama apie lėšų slaptoms operacijoms orga-

nizuoti panaudojimą (…) Kita vertus, aš nesu patenkintas Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo skyriaus, kuriam vadovavo J.Rimkevičius, darbu. Bet lygiai taip pat negaliu pasaky-

ti, ar šis mano nepasitenkinimas kyla dėl prieţasčių, priklausančių nuo p. Rimkevičiaus, 

kuris, deja, irgi nieko negalėjo padaryti. Iš kai kurių jo pareiškimų spaudoje dabar matau, 
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neturiu. Iš principo ir negaliu turėti, kadangi kalbama apie lėšų slaptoms operacijoms orga-

nizuoti panaudojimą (…) Kita vertus, aš nesu patenkintas Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo skyriaus, kuriam vadovavo J.Rimkevičius, darbu. Bet lygiai taip pat negaliu pasaky-

ti, ar šis mano nepasitenkinimas kyla dėl prieţasčių, priklausančių nuo p. Rimkevičiaus, 

kuris, deja, irgi nieko negalėjo padaryti. Iš kai kurių jo pareiškimų spaudoje dabar matau, 
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macijos ţurnalistai gaudavo būtent iš šio padalinio. Anot „Lietuvos ryto“, komisarų nušali-

nimą „organizavo „daktarai“ ir su jais susijusios korumpuotos jėgos“. „Daktarai“, ţinoma, 

nebūtų nusiminę, jei vienas ar kitas prieš juos kovojęs komisaras netektų posto – dar 1986 

metais J.Rimkevičius dirbo 6-me skyriuje, kuris triuškino „daktarų“ grupuotę. VRM vadovų 

ţodţiais, skyriaus darbas buvo neadekvatus jo „butaforijai“, realūs rezultatai buvo gana 

menki. Patys padalinio pareigūnai nesutiko su tokiu įvertinimu: esą, jų paskirtis – rinkti ir 

analizuoti informaciją, kriminalinius procesus. Tačiau naiviai skambėjo tokie teiginiai, kad 

ligi šiol skyrius neturi veiklos nuostatų, be to, jie yra sukaupę informacijos apie tokio lygio 

asmenis, kad vis tiek jiems neleistų realizuoti šios informacijos. Vienas iš „Ekskomisarų 

biuro“ steigėjų A.Sadeckas taip pat aiškino, esą J.Rimkevičiaus „išstūmimas susijęs su tam-

siomis jėgomis“. Situaciją suskubo pakomentuoti ir Seimo opozicijos lyderis 

V.Landsbergis: „Organizuotas nusikalstamumas jau perima teisėtvarkos institucijas“. 

Pats ministras R.Vaitekūnas taip komentavo šį atvejį: 

„Krinta į akis tendencingumas. (…) Visiška nesąmonė, kai dviejų Organizuoto nu-

sikalstamumo tyrimo tarnybos padalinio pareigūnų atleidimas sutapatinamas su Kauno 

„daktarų“ uţsakymu. Taip ţurnalistas A.Lekavičius kaţkodėl uţdeda karūną „daktarams“, 

visa tai pasigauna kai kurie politikai. Ar jie nesuvokia, kodėl jie taip daro, ir kas tada su tais 

„daktarais“ susijęs? V.Šulcas atleistas iš vidaus reikalų sistemos, o J.Rimkevičius paţemin-

tas pareigose uţ rimtus finansinius paţeidimus ir operatyvinės veiklos nebuvimą. Jeigu ir 

būta jų veiklos nuopelnų prieš 10 metų, tai neatleidţia jų nuo darbo šiandien. Deja, vietoj 

darbų – tik ţodţiai“.162  

Sausio 26 d. „Lietuvos ryte“ išspausdintas interviu su J.Rimkevičiumi, kurio kvin-

tesencija galima laikyti frazes tipo „Kovą su organizuotu nusikalstamumu griovė ministras“. 

Konkrečiai, J.Rimkevičius sakė ţurnalistui (tam pačiam A.Lekavičiui): „Apie kri-

minalinės policijos griovimą buvo kalbama dar 1993 metų vasarą įvykusiame ministerijos 

kolegijos išplėstiniame posėdyje… Tuomet aš pasakiau, kad kriminalinę policiją sugriovė 

buvęs ministras P.Valiukas, ir pasiūliau šiame posėdyje aptarti, kaip padaryti, kad to iš prin-
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jimas apie padarytus arba daromus nusikaltimus ir to slėpimas – taip pat yra nusikaltimas. 

Tuo labiau, kad apie tai Jūs nepranešėte savo tiesioginiams viršininkams, kas prieštarauja 

Policijos įstatymui. Labai prašau Jus nedelsiant perduoti tokio pobūdţio informaciją LR 

generaliniam prokurorui. 

Ta proga noriu priminti, kad kiekvieno susitikimo su uţsienio verslininkais metu 

kviečiu juos informuoti Vyriausybę apie net maţiausius korupcijos, valdininkų kyšininka-

vimo atvejus. Uţsienio verslininkams yra duodamas numeris fakso aparato, kuris stovi ant 

mano kabineto rašomojo stalo. Uţsienio kompanijų vadovai taip pat paprašyti teikti tokio 

pobūdţio informaciją Lietuvos investicijų agentūrai“. 

J.Rimkevičius ir V.Šulcas neliko skolingi ir taip pat atsakė premjerui atviru laišku: 

„Esame atleisti iš pareigų neteisėtai ir nepagrįstai, ir vienintelė prieţastis, mūsų 

nuomone, yra tas nelemtas „ţinojimas“. 

Mes suvokiame, kad mūsų „ţinojimas“ tikrai skiriasi nuo ţinojimo apie padarytus 

arba daromus nusikaltimus, uţ kurių slėpimą ar nepranešimą įstatymas numato baudţiamąją 

atsakomybę“. 

Pasak J.Rimkevičiaus ir V.Šulco, informacija, kuria jie disponuoja, pateikiama lai-

kantis Operatyvinės veiklos įstatymo: „Mūsų veiksmai neprieštarauja nei Policijos įstaty-

mui, nei kitiems norminiams aktams“. Abu taip pat išreiškė viltį, kad premjeras ir toliau 

domėsis šiuo klausimu ir „padės atkurti teisingumą“.161 

Savo ruoţtu, „Lietuvos rytas“ iš karto, vos pradėjus tarnybinį patikrinimą, ėmėsi 

gynėjo vaidmens, išspausdinęs ištisą serialą pavadinimu „Mafija imasi spręsti teisėtvarkos 

pareigūnų likimus“, o redaktoriaus pavaduotojas R.Valatka per „Vilniaus televiziją“ vis 

piktinosi, kodėl vidaus reikalų ministras neatsako į laikraščio pateiktus klausimus. 

Visos vidaus reikalų sistemos tarnybos buvo nuolat tikrinamos, jų veikla kontro-

liuojama kompetentingų institucijų, tačiau tik ONTT KPA sulaukė karšto uţtarimo. Bet, 

tikriausiai, ne tik dėl to, kad buvo kovos su organizuotu nusikalstamumu smaigalyje. Taigi, 

minėti straipsniai daugeliui pareigūnų sukėlė tik juoką – faktai liudijo, kad nemaţai infor-
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kartus viršijo nustatytą nurašymo normą. O buvo pirkta „operatyviniais tikslais“ įvairiausių 

drabuţių: kostiumų, batų, odinių striukių, moteriškų kostiumėlių, net glaudţių, ir anaiptol ne 

pačių pigiausių. 

Uţkliuvo tikrintojams ir 4 000 litų, nurašytų dviem operacijoms prieš prostitutes, 

konkrečiai, „palydovių“ iškvietimui, vaišėms ir t.t. Suprantama, išlaidas patvirtinančių do-

kumentų nebuvo, uţtat po tokių įdomių operacijų pasklido nemaţai keistų kalbų, o iškeltos 

bylos kiek vėliau buvo nutrauktos. 1994 m. vasario 22 d. „Respublika“ išspausdino 

R.Grinevičiūtės reportaţą „Policijos reidas į prostitutės lovą“: „Praėjusį penktadienį VRM 

Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių procesų tyrimo valdybos pareigūnai ėmėsi „Ed 

Martins and Company“ intymių paslaugų firmos (…) Keista, tačiau stebėti operaciją buvo 

pasikviestas nemaţas būrys televizijos ir spaudos ţurnalistų (…) Ţurnalistai, kuriems uţte-

ko ištvermės stebėti policijos veiksmus, taip pat matė tą „viską“: pluoštelį šimtinių ant vieno 

iš operacijos organizatorių stalo, pagrindinius operacijos veikėjus, kuriems slaptų policijos 

kamerų stebimiems buvo patikėta „demaskuoti“ prostitutes „Sporto“ viešbučio lovose (…) 

Tačiau operaciją pareigūnai vadina sėkminga. Viena iš kelių sostinės prostitučių 

firmų jau nebeveikia. Ir tai gali būti pavadinta sėkme tik su didele išlyga, nes, pasak pačių 

policijos pareigūnų, „Ed Martins“ prostitutės ilgai be darbo nebus (…) „Ed Martins“ buvo 

vadinamosios „Vilniaus brigados“, kuriai, manoma, firma atiduoda iki 60 proc. savo pelno, 

duoklininkas (…) Tačiau susidarė įspūdis, jog savaitgalį šį paţintinį reidą (sau, gal ţurnalis-

tams?) surengę policininkai tokių tolimų tikslų nesiekė“. 

Viskas, kas išliko po tokių operacijų – tai J.Rimkevičiaus pasirašyta paţyma, ku-

rioje išdėstyta prostitučių klasifikacija, įkainiai, amţius, išsilavinimas. Tai galima be vargo 

rasti daugelyje viešų šaltinių, tam nereikia tokių ONTT pastangų… Esmė? Paprasta, kaip 

matyti iš pasiūlymų: sukurti Dorovės policijos skyrių su 8 padaliniais šalies miestuose, BK 

straipsnyje dėl baudţiamosios atsakomybės uţ sąvadavimą numatyti baudţiamąją atsako-

mybę dėl vertimosi prostitucija; pareigūnams, dirbantiems pagal šią liniją, sudaryti sąlygas 

staţuotėms Vakarų Europos valstybėse, kuriose išvystytos Dorovės policijos darbo tenden-

cijos. 

 

cipo negalėtų būti. Kalbėti kolegijos posėdyje mane įpareigojo miestų ONTT vadovai, kurie 

teigė, kad kriminalinė policija griaunama ir toliau, net ir pasikeitus ministrui. Posėdyje aš 

teigiau, kad policijos griovimas liausis, kai ji taps savarankiška, nuo politikos atskirta insti-

tucija, kuri dirbs tik šalies gyventojams. Ministras, kuris yra konkrečios partijos statytinis, 

neturėtų kištis į bylų, susijusių su Vyriausybės nariais ir valdančiosios partijos lyderiais, 

tyrimą. Tačiau tuomet ministras mano kalbą pavadino demagogija“… 

O štai įrašas iš tos pačios kolegijos, kuriame tiksliai uţfiksuoti J.Rimkevičiaus ţo-

dţiai: „Tiesą sakant, ruošiausi pasisakyti truputį kitaip, negu dabar nusprendţiau išklausęs 

generalinio komisaro pasisakymą. Kalbant, ką reikėtų padaryti, kad pakeisti dabartinę padė-

tį, krizinę situaciją, kurioje atsidūrė policija ir teisėtvarka, reikėtų priminti ir tai, dėl kokios 

prieţasties tai atsitiko. Kaţkodėl droviai nutylima, kad tokia situacija susidarė dėl konkrečių 

asmenų kaltės. Kriminalinę policiją sugriovė buvęs ministras Valiukas, ir todėl valdţios 

vyrams reikėtų pagalvoti, kaip padaryti taip, kad ateityje to neatsitiktų. Turbūt nieko tokio 

neatsitiktų, jei policijos departamentas būtų savarankiškesnis: su savo ūkiu, su savo infor-

matikos tarnyba, su savo identifikacijos tarnyba, ir galbūt tada jo neliestų tos bangos, kurios 

retsykiais nusirita aukščiausiuose valdţios ešelonuose“. Viskas. 

Anot savaitraščio „Sargyba“, „VRM Finansų ir kontrolės departamento direkto-

riaus pavaduotojas R.Voišnis, kartu su kitais pareigūnais 1995 m. pabaigoje tikrinęs ONTT 

KPA skyriaus veiklos finansinius aspektus, sakė, kad tarnybos vadovams J.Rimkevičiui ir 

V.Šulcui reikėtų kelti ir baudţiamąją bylą, o ne vien atleisti iš darbo ar paţeminti pareigose. 

Patikrinimo metu pas tarnybos inspektorę Ţ.Matvejevą buvo aptiktas 40 274,67 Lt 

perteklius. Ji paaiškino, kad tuos pinigus gruodţio mėnesį jai įteikė V.Šulcas. Taip vyrai 

bandė gelbėtis, nes dar 1994 m. gruodţio 30 d. be jokių išlaidas pateisinančių dokumentų 

surašė aktą, patvirtintą J.Rimkevičiaus, dėl 50 200 Lt išlaidų, kurias neva padarė V.Šulcas. 

Operatyvinės tarnybos buhalterijoje tokia suma ir buvo nurašyta, neatsiţvelgiant į visą to-

kios kombinacijos pikantiškumą. 

Tik 1995 m. gruodţio 19 d. atsirado dalis šias išlaidas patvirtinančių dokumentų, o 

likusi didesnė dalis buvo įnešta grynais (todėl ir atsirado perteklius). Taigi visus metus 

V.Šulcas disponavo pinigais, kurių nebuvo apskaitoje, surašytas ir patvirtintas iš esmės fik-

tyvus dokumentas. O J.Rimkevičius, nurašydamas daugiau nei 50 tūkstančių litų, bent 72 
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Baigiant šią temą galima prisiminti nebent dar vieną liūdną faktą: po kelių metų 

buvęs kovotojas su organizuotu nusikalstamumu V.Šulcas pats buvo nuteistas dėl padaryto 

kriminalinio nusikaltimo. Ir, ţinoma, netrukus šią istoriją uţgoţė kitos problemos, kitos tų 

metų aktualijos... 

 

Nuo pat pirmosios 1996 metų dienos buvo panaikinta lengvata vidaus tarnybos ka-

rininkams (išskyrus ţemesniosios grandies pareigūnus) bei policijos pareigūnams nemoka-

mai vaţiuoti keleiviniu transportu. Vietoj šios lengvatos buvo numatyta kompensuoti trans-

porto išlaidas, tačiau su išlyga, jog ir tai nėra privaloma, jei tarnybai ar padaliniui pritrūksta 

asignavimų. Vaţiavimo išlaidos nebuvo kompensuojamos tiems pareigūnams, kuriems skir-

tas tarnybinis autotransportas, taip jų atostogų, ligos metu ir kai nepakanka asignavimų. 

Apie vaţiavimą savaitgaliais nebuvo nė kalbos. Aukštesniųjų policijos mokyklų dieninių 

skyrių studentams, šių mokyklų vadovų sprendimu, galėjo būti kompensuojama pusė bilieto 

kainos, jei jie vaţiavo tolimojo susisiekimo autobusu ar vietinio susisiekimo traukiniais 

sėdimuose vagonuose per laikotarpį nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., tačiau ne daugiau kaip 

keturis kartus per mokslo metus. 

1996 m. VRM Finansų ir kontrolės departamentas numatė skirti 6 milijonus litų 

pareigūnų transporto išlaidoms padengti. Deja, Vyriausybė šiam tikslui neskyrė nė cento. 

Pareigūnus galėjo paguosti nebent tai, jog nuo metų pradţios bazinė mėnesinė alga buvo 

padidinta iki 90 litų, be to, padalinių vadovai galėjo (jei galėjo) skirti didesnį priedą prie 

atlyginimo. Priminsime, jog kompensacijas uţ transporto išlaidas pareigūnams vėl pradėta 

mokėti tik 2006 metais. 

Ministras R.Vaitekūnas tada sakė: 

„Metų pradţioje šalies biudţetas patyrė didelių sunkumų, tad ir VRM techninės 

įrangos, įvairių priemonių įsigijimo programų vykdymą teko atidėti ateičiai. Gerai, kad bent 

1995 m. gautas 5 milijonų dolerių kreditas ryšių technikai įsigyti. Tad pagrindinis uţdavinys 

                                                                                                                                                    

164 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
 

 

Matyt, ne be pagrindo tarnybinio patikrinimo išvadoje rašoma, jog daugelio ONTT 

KPA operatyvinių bylų pagrindą sudaro iškarpos iš laikraščių – kai kurių ţurnalistų atlikti 

tyrimai daug gilesni…“163  

Su šia istorija susiję VRM įsakymai: 

„1996.01.12 Nr.26 TE 

Atleisti Juozą Rimkevičių iš VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų analizės vyresniojo komisaro pareigų, palie-

kant VRM Kadrų departamento ţinioje, nuo 1996 m. sausio 11 d. 

Pagrindas: VRM 1996.01.10 įsakymas Nr.02 kuriuo Juozui Rimkevičiui paskirta 

drausminė nuobauda – paţeminimas pareigose.“ 

„1996.01.15 Nr.27 TE 

Atleisti iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje pagal Statuto 43 str. 5 p. (uţ drausmės 

paţeidimus) Valerijų Šulcą, VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisarą, nuo 1996 m. sausio 17 d. 

Pagrindas: VRM 1996.01.10 įsakymas Nr.02.“ 

„1996.01.15 Nr.28 TE 

Pavesti VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tar-

nybos Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus komisarui Algirdui Debeikiui laikinai vyk-

dyti to paties departamento ir tos pačios tarnybos Kriminalinių procesų analizės vyresniojo 

komisaro pareigas, nuo 1996 m. sausio 15 d.“ 

„1996.01.23 Nr.53 TE 

Dalinai pakeisti VRM 1996.01.12 įsakymą Nr.26 TE: laikyti Juozą Rimkevičių at-

leistu iš pareigų nuo 1996.01.22 (dėl nedarbingumo paţymėjimo).“ 

„1996.03.22 Nr.134 TE 

Komandiruoti Pasienio policijos departamento prie VRM ţinion Juozą Rimkevi-

čių, esantį VRM Kadrų departamento ţinioje, nuo 1996 m. kovo 5 d.“164 

                                                           

163 „Sargyba“ Nr.5, 1996 m. vasario 1-7 d., Š.Skapcevičius, „Dar viena sakmė 
apie Juozą“. 
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163 „Sargyba“ Nr.5, 1996 m. vasario 1-7 d., Š.Skapcevičius, „Dar viena sakmė 
apie Juozą“. 
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Visvaldas Račkauskas, Policijos departamento vyriausiasis Kriminalinės policijos 

komisaras – generalinio komisaro pavaduotojas; Justinas Vasiliauskas, Tardymo departa-

mento prie VRM direktorius; Vladas Minkevičius, Migracijos departamento prie VRM 

direktorius; Kazys Zulonas, Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM direktorius; 

Andrius Pečkys, Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko 

ir oficialių svečių apsaugos departamento prie VRM direktorius; Stanislovas Stančikas, 

Pasienio policijos departamento prie VRM vyriausiasis komisaras; Alvydas Pumputis, 

Policijos Akademijos rektorius; Vladimiras Kudijanovas, Šilutės rajono policijos komisa-

riato vyresnysis komisaras; Ignas Raila, Panevėţio rajono policijos komisariato komisaras. 

2. Atsiţvelgti į tai, kad Vidaus reikalų ministras, ministerijos sekretoriai bei Vil-

niaus miesto vyriausiasis komisaras yra Kolegijos nariai pagal uţimamas pareigas. 

3. Kolegijos sekretoriumi skirti VRM Štabo vyresniąją inspektorę Liną Bartaševi-

čiūtę. 

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 1994 m. gruodţio 22 d. įsaky-

mą Nr.906 laikyti netekusiu galios. 

5. Įsakymą paskelbti pagal priklausomybę.“166 

 

Gerinant nusikaltimų tyrimą bei uţkardymą, toliau buvo tobulinamos sąveikos tarp 

įvairių vidaus reikalų sistemos padalinių būdai. Tam nemaţą vaidmenį suvaidino 

1996.01.16 vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno įsakymas Nr.40 „Dėl instrukcijos apie pa-

sikeitimą informacija tarp kriminalinės policijos ir operatyvinės veiklos nevykdančių vidaus 

reikalų sistemos padalinių“: 

„Siekiant kuo efektyviau panaudoti kriminalinės policijos bei kitų vidaus reikalų 

sistemos pareigūnų gaunamą informaciją uţkardinant ir tiriant nusikaltimus, įsakau: 

1. Patvirtinti instrukciją apie pasikeitimą informacija tarp kriminalinės policijos ir 

operatyvinės veiklos nevykdančių vidaus reikalų sistemos padalinių (pridedama). 

2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemos struktūrinių padalinių vadovams: 

                                                           

 166 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-96, 1 t. 

 

buvo nevėluoti išmokėti atlyginimų. Metai ţadėjo būti pareigūnams daug sunkesni nei 

1995-ieji, ministras atvirai linkėjo visiems ištvermės.“165 

1995 m. iš biudţeto buvo gauta 341 325,8 tūkst. Lt, arba 95,8 proc. nuo patvirtinto 

biudţeto. Tokia pat tendencija išliko ir 1996 m. (iki lapkričio 1 d. VRM turėjo gauti iš biu-

dţeto 392 603,3 tūkst. Lt, o faktiškai gauta 368 228,4 tūkst. Lt, arba 93,8 proc. numatyto 

finansavimo. 

Beje, 1996 m. sausio 9 d. eilinės VRM kolegijoje (sprendimas Nr.1K „Dėl Vidaus 

reikalų ministerijos 1996 metų biudţeto asignavimų paskirstymo“) buvo nuspręsta Kelių 

policijos valdybai pagrindinių priemonių įsigijimui skirti 4,5 mln. litų iš baudų uţ kelių 

eismo paţeidimus sąmatos. 

Tai leido kelių policijos pareigūnams, kaip buvo numatyta anksčiau, pirmiesiems 

pasirūpinti skiriamaisiais ţenklais. Iki 1996 m. kovo mėnesio jų turėjo būti pagaminta 1 800 

vienetų. Kaip sakė Kelių policijos valdybos komisaras H.Sadauskas, „skiriamieji ţenklai, 

įteisinti Policijos įstatyme, padės ţmonėms atskirti kelių policijos pareigūnus nuo kitų poli-

cijos rūšių. Šių ţenklų nešiotojai jaus didesnę asmeninę atsakomybę, turėtų sustiprėti polici-

jos autoritetas bei ţmonių pasitikėjimas ja. Juk triţenklį numerį lengviau įsidėmėti nei pa-

reigūno pavardę, ypač konfliktinėse situacijose“. 

Beje, vienas ţenklas kainavo apie 80 litų, ir jį praradusiam pareigūnui būtų tekę 

pačiam atlyginti nuostolius. Tai buvo policijos emblema policijos ţvaigţdės centre, o apa-

čioje – raidės su triţenkliu skaičiumi. Ţenklo seriją ţyminti raidė atitiko apskrities pavadi-

nimo pirmąją raidę, o skaitmuo nurodė konkretų pareigūną, kuriam priklausė ţenklas. Raidė 

R ţymėjo Kelių policijos valdybą ir kelių policijos rinktinę. 

 

Pačioje 1996-ųjų pradţioje ministro 1996.01.02 įsakymu Nr.8 buvo iš naujo patvir-

tinta Vidaus reikalų ministerijos kolegijos sudėtis: 

„Remdamasis Vidaus reikalų ministerijos Nuostatais bei darbo reglamentu, įsakau: 

1. Paskelbti šią Vidaus reikalų ministerijos Kolegijos sudėtį: 

                                                           

165 „Sargyba“ Nr.3, 1996 m. sausio 18-24. 
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165 „Sargyba“ Nr.3, 1996 m. sausio 18-24. 
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niai nuţudymai (su pasikėsinimais), 299 (353) sunkūs kūno suţalojimai, 200 (165) išţagi-

nimų, 226 (317) turto prievartavimai, 2 837 (4 217) plėšimai, 609 turto sunaikinimo ar suţa-

lojimo (333) atvejai. 

Bendroje nusikaltimų struktūroje apie 80 proc. sudarė nusikaltimai nuosavybei. Iš 

įregistruotų 41,6 tūkst. vagysčių kas šešta buvo transporto priemonių pagrobimas. 

1995 m. ūkinių ir finansinių santykių srityje išaiškinti 3 402 nusikaltimai. 

Ypač išplito palyginti nauja kriminalinė veika – nelegali migracija. Kovojant su šia 

organizuota nusikalstama veikla 1995 m. uţfiksuoti 5 292 sausumos, oro ir jūrų sienos pa-

ţeidimai, sulaikyti 12 677 paţeidėjai, uţ neteisėtą valstybės sienos perėjimą iškeltos 139 

baudţiamosios bylos. 

1995 m. šalies policijos įstaigos gavo 103 453 pareiškimus ir pranešimus apie nu-

sikaltimus, pagal 51,9 proc. jų iškeltos baudţiamosios bylos. Iš viso 1995 metais išaiškintas 

25 201 nusikaltimas (1993 m.– 22 203, 1994 m.– 23 847), t.y. du penktadaliai visų įregist-

ruotų. 

1995 m. šalies keliuose uţfiksuotos 4 144 avarijos (6,2 proc. daugiau), jose ţuvo 

671 ţmogus (1994 m.– 765), suţeisti 4 509 ţmonės (8,8 proc. daugiau). 

1995 metų tardymo veiklos rezultatai buvo aptarti kiek vėliau, 1996 m. vasario 22 

d. Tardymo departamento prie VRM direktorius J.Vasiliauskas savo pranešime paminėjo, 

jog 1995 metais buvo tiriamos 29 225 baudţiamosios bylos, iš jų baigtos nagrinėti – 14 453, 

vienas tardytojas vidutiniškai ištyrė 28,1 bylos (arba 45,2 nusikaltimo). Anot direktoriaus, 

sumaţėjo darbo intensyvumas Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Šiaulių miestų, Anykščių, 

Kaišiadorių, Kėdainių rajonų tardymo padaliniuose, kai kurie tardymo vadovai sulaukė ne-

maţai pylos. 

Padaugėjo nutrauktų bylų, taip pat daugiau bylų dėl blogos tardymo kokybės, pa-

viršutiniško tyrimo grąţino teismai ir prokurorai. 

1995 m. kardomoji priemonė suėmimas buvo taikoma 20,8 proc. kaltinamųjų. 

1996 m. vasario duomenimis, tardymo izoliatoriuose buvo laikomas 531 kaltinamasis, pa-

rengtinis tardymas atliekamas 47 organizuotų nusikaltėlių bylose, iš jų 9 buvo sulaikyti pre-

vencine tvarka. 

 

2.1. Supaţindinti visų vidaus reikalų sistemos struktūrinių padalinių pareigūnus su 

šia instrukcija ir uţtikrinti jos nuostatų praktinį įgyvendinimą. 

3. Papildyti 1992 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.418 „Dėl Respublikos policijos įstaigų 

budėtojų dalių laikinosios darbo instrukcijos patvirtinimo“ 2 priedėlį punktu 22 „Tarnybinių 

pranešimų KP pareigūnams apskaitos ţurnalas“. 

4. VRM Materialinio aprūpinimo ir statybos departamentui pagal pateiktus OTV 

prie VRM PD pavyzdţius pagaminti reikiamą blankų kiekį.“167 

 

Metų pradţioje tradiciškai buvo įvertinti praėjusių, t.y. 1995 metų, veiklos rezulta-

tai ir nusikalstamumo būklė šalyje. 

1995 m. Lietuvoje buvo įregistruota 60 819 nusikaltimų. Tai 2 185 nusikaltimais 

(3,7 proc.) daugiau nei 1994-siais. Nusikalstamumo dinamika nepriklausomybės laikotarpiu 

atrodė taip: 1990 m.– 37 056 nusikaltimų (iš jų 31 290 kriminaliniai), 1991 m.– 44 984 (38 

591), 1992 m.– 56 615 (50 585), 1993 m.– 60 378 (54 408), 1994 m.– 58 634 (52 211), 

1995 m.– 60 819 (53 551). 

Tai liudijo, jog valstybė, jos atitinkamos institucijos vis dar nepajėgė pakirsti eko-

nomines bei socialines nusikalstamumo šaknis. 

1995 metais toliau smuko ţmonių pragyvenimo lygis, didėjo diferenciacija turtiniu 

poţiūriu, dauguma ţmonių toliau skurdo (vartojimo kainų kilimas dvigubai lenkė darbo 

uţmokesčio augimą), nedarbas šalyje įveikė 6 procentų ribą. Visa tai negalėjo nenulemti 

nusikalstamumo augimo. 

Didţiausias nusikalstamumo lygmuo 1995 m. buvo Vilniaus mieste ir rajone, kur 

10-čiai tūkst.. gyventojų padaryta atitinkamai 236,8 ir 188,2 nusikaltimo (šalies vidurkis – 

163,6), Klaipėdoje (222,5), Pasvalio (211,5), Panevėţio (205,2), Kėdainių ir Šiaulių (189,5) 

rajonuose. Maţiausiai nusikaltimų pagal šį kriterijų 1995 m. uţfiksuota Švenčionių (63,8), 

Trakų (76,6), Plungės (77,5), Kaišiadorių (79,9), Prienų (84,6) rajonuose. 

1995 m. pakitus teisiniam kriminalinių veikų įvertinimui, gerokai (51,1 proc.) pa-

daugėjo įregistruotų sunkių kriminalinių nusikaltimų. Įregistruoti 502 (1994 m.– 523) tyči-

                                                           

 167 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-96, 1 t. 



341

 

niai nuţudymai (su pasikėsinimais), 299 (353) sunkūs kūno suţalojimai, 200 (165) išţagi-

nimų, 226 (317) turto prievartavimai, 2 837 (4 217) plėšimai, 609 turto sunaikinimo ar suţa-

lojimo (333) atvejai. 

Bendroje nusikaltimų struktūroje apie 80 proc. sudarė nusikaltimai nuosavybei. Iš 

įregistruotų 41,6 tūkst. vagysčių kas šešta buvo transporto priemonių pagrobimas. 

1995 m. ūkinių ir finansinių santykių srityje išaiškinti 3 402 nusikaltimai. 

Ypač išplito palyginti nauja kriminalinė veika – nelegali migracija. Kovojant su šia 

organizuota nusikalstama veikla 1995 m. uţfiksuoti 5 292 sausumos, oro ir jūrų sienos pa-

ţeidimai, sulaikyti 12 677 paţeidėjai, uţ neteisėtą valstybės sienos perėjimą iškeltos 139 

baudţiamosios bylos. 

1995 m. šalies policijos įstaigos gavo 103 453 pareiškimus ir pranešimus apie nu-

sikaltimus, pagal 51,9 proc. jų iškeltos baudţiamosios bylos. Iš viso 1995 metais išaiškintas 

25 201 nusikaltimas (1993 m.– 22 203, 1994 m.– 23 847), t.y. du penktadaliai visų įregist-

ruotų. 

1995 m. šalies keliuose uţfiksuotos 4 144 avarijos (6,2 proc. daugiau), jose ţuvo 

671 ţmogus (1994 m.– 765), suţeisti 4 509 ţmonės (8,8 proc. daugiau). 

1995 metų tardymo veiklos rezultatai buvo aptarti kiek vėliau, 1996 m. vasario 22 

d. Tardymo departamento prie VRM direktorius J.Vasiliauskas savo pranešime paminėjo, 

jog 1995 metais buvo tiriamos 29 225 baudţiamosios bylos, iš jų baigtos nagrinėti – 14 453, 

vienas tardytojas vidutiniškai ištyrė 28,1 bylos (arba 45,2 nusikaltimo). Anot direktoriaus, 

sumaţėjo darbo intensyvumas Vilniaus, Kauno, Druskininkų, Šiaulių miestų, Anykščių, 

Kaišiadorių, Kėdainių rajonų tardymo padaliniuose, kai kurie tardymo vadovai sulaukė ne-

maţai pylos. 

Padaugėjo nutrauktų bylų, taip pat daugiau bylų dėl blogos tardymo kokybės, pa-

viršutiniško tyrimo grąţino teismai ir prokurorai. 

1995 m. kardomoji priemonė suėmimas buvo taikoma 20,8 proc. kaltinamųjų. 

1996 m. vasario duomenimis, tardymo izoliatoriuose buvo laikomas 531 kaltinamasis, pa-

rengtinis tardymas atliekamas 47 organizuotų nusikaltėlių bylose, iš jų 9 buvo sulaikyti pre-

vencine tvarka. 

 

2.1. Supaţindinti visų vidaus reikalų sistemos struktūrinių padalinių pareigūnus su 

šia instrukcija ir uţtikrinti jos nuostatų praktinį įgyvendinimą. 

3. Papildyti 1992 m. liepos 2 d. įsakymo Nr.418 „Dėl Respublikos policijos įstaigų 

budėtojų dalių laikinosios darbo instrukcijos patvirtinimo“ 2 priedėlį punktu 22 „Tarnybinių 

pranešimų KP pareigūnams apskaitos ţurnalas“. 

4. VRM Materialinio aprūpinimo ir statybos departamentui pagal pateiktus OTV 

prie VRM PD pavyzdţius pagaminti reikiamą blankų kiekį.“167 

 

Metų pradţioje tradiciškai buvo įvertinti praėjusių, t.y. 1995 metų, veiklos rezulta-

tai ir nusikalstamumo būklė šalyje. 

1995 m. Lietuvoje buvo įregistruota 60 819 nusikaltimų. Tai 2 185 nusikaltimais 

(3,7 proc.) daugiau nei 1994-siais. Nusikalstamumo dinamika nepriklausomybės laikotarpiu 

atrodė taip: 1990 m.– 37 056 nusikaltimų (iš jų 31 290 kriminaliniai), 1991 m.– 44 984 (38 

591), 1992 m.– 56 615 (50 585), 1993 m.– 60 378 (54 408), 1994 m.– 58 634 (52 211), 

1995 m.– 60 819 (53 551). 

Tai liudijo, jog valstybė, jos atitinkamos institucijos vis dar nepajėgė pakirsti eko-

nomines bei socialines nusikalstamumo šaknis. 

1995 metais toliau smuko ţmonių pragyvenimo lygis, didėjo diferenciacija turtiniu 

poţiūriu, dauguma ţmonių toliau skurdo (vartojimo kainų kilimas dvigubai lenkė darbo 

uţmokesčio augimą), nedarbas šalyje įveikė 6 procentų ribą. Visa tai negalėjo nenulemti 

nusikalstamumo augimo. 

Didţiausias nusikalstamumo lygmuo 1995 m. buvo Vilniaus mieste ir rajone, kur 

10-čiai tūkst.. gyventojų padaryta atitinkamai 236,8 ir 188,2 nusikaltimo (šalies vidurkis – 

163,6), Klaipėdoje (222,5), Pasvalio (211,5), Panevėţio (205,2), Kėdainių ir Šiaulių (189,5) 

rajonuose. Maţiausiai nusikaltimų pagal šį kriterijų 1995 m. uţfiksuota Švenčionių (63,8), 

Trakų (76,6), Plungės (77,5), Kaišiadorių (79,9), Prienų (84,6) rajonuose. 

1995 m. pakitus teisiniam kriminalinių veikų įvertinimui, gerokai (51,1 proc.) pa-

daugėjo įregistruotų sunkių kriminalinių nusikaltimų. Įregistruoti 502 (1994 m.– 523) tyči-

                                                           

 167 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-96, 1 t. 
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bių policijos nuovadas, tačiau šių siūlymu atsisakyta, nesant laisvų etatų rezervo. Vidaus 

reikalų ministerija neturi galimybių steigti naujus etatus ir pakankamai aprūpinti savivaldy-

bių policiją tarnybiniu transportu. Etatų klausimų sprendimas atidėtas iki kitų metų biudţeto 

formavimo. 

Siekiant sustiprinti teisėtvarką kaimo vietovėse (seniūnijose), būtina steigti naujas 

savivaldybių policijos apylinkės ir nepilnamečių reikalų inspektorių etatus kaimo vietovėse 

pagal pateikiamą sąrašą (iš viso 32 apylinkės inspektorių etatai bei 41 nepilnamečių reikalų 

inspektoriaus etatas,– aut.), reikiamas lėšas skiriant iš LR valstybės biudţeto, nes pati Vi-

daus reikalų ministerija tam lėšų neturi.“168 

 

1996 metų pradţios situaciją neblogai atspindi vienas iš vidaus reikalų ministro in-

terviu, kuriame R.Vaitekūnas kalbėjo apie šalį drebinusias „bankų bylas“: 

„Šitokių, kaip pastarojo meto su bankais susijusių bylų, mūsų teisėsaugos instituci-

jos savo praktikoje nėra turėjusios – tokios didelės apimties, kai iššvaistyta tiek lėšų ir kad 

būtų paliesta tiek daug ţmonių, jų likimai ir padėtis. Todėl ir toks garsus rezonansas. (…) 

Nebūta iki šiol ir to, kad šitiek institucijų įsitrauktų į šių bylų nagrinėjimą, kontroliavimą, 

bet kaţin ar tai į naudą bylų tyrimui. Ir visai nenormalu, kai vienas prokuroras sankcionuoja 

suėmimą, kitas prokuroras pasirašo nutarimą pakeisti kardomąją priemonę, o Tardymo de-

partamentas ir bylą vedantis tardytojas savaitę negauna atitinkamo dokumento. (…) Jau 

dabar dalis kaltės uţ padėtį bankuose (ir tai skamba iš valstybės institucijų, jų atstovų lūpų) 

verčiama Vidaus reikalų ministerijai – tai labai keista. (…) Suprantama, dalis kaltės dėl to, 

jog laiku nesugebėta gauti pakankamai informacijos iš šios sferos, tenka ir teisėsaugos insti-

tucijoms. Tačiau mes ilgą laiką, iki pastarojo meto ir neturėjom teisės kištis į tuos procesus, 

gauti informaciją. Nors didelių pastangų dėka ir buvo pakeistas komercinių bankų įstaty-

mas, iki šiol ta norma ne dėl mūsų kaltės nebuvo vykdoma. Kai toks teisinis nihilizmas tole-

ruojamas, VRM daţnai atsiduria sunkioje padėtyje. Turint omenyje visa tai, taip pat tardyto-

jų ir revizorių darbo apimtis, matyt, tikslinga bus skaidyti tas didţiules bylas į epizodus, 

                                                           

 168 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 168. 
 

 

Buvo tiriamos 57 stambios bylos dėl svetimo turto pagrobimo iššvaistant arba suk-

čiaujant, kuriose buvo 45 tūkstančiai nukentėjusiųjų, jiems padarytos ţalos dydis – 107 mi-

lijonai 300 tūkstančių litų, 28 milijonai 236 tūkstančiai dolerių ir 1 milijonas 306 tūkstančiai 

Vokietijos markių. Buvo tiriamos ir 25 bylos dėl ţalos komerciniams bankams, 7 bylos dėl 

pačių komercinių bankų vadovų nusikalstamos veiklos (lėšų iššvaistymo). 

1995 m. dėl neigiamų motyvų atleisti iš tarnybos 6 tardytojai, du iš jų – uţ kyšio 

ėmimą. 

Vis sudėtingesnis buvo Savivaldybių policijos, ypač apylinkių inspektorių darbas. 

Savivaldybių policijoje dirbo daugiausia jauni pareigūnai, iš viso – 1 346 asmenys. Inspek-

toriais buvo skiriami ir baigę įvairias aukštąsias mokyklas vaikinai. Vis dėlto apylinkių ins-

pektoriai greta prevencinio darbo vis daugiau išaiškindavo kriminalinių nusikaltimų: 1993 

m. atskleidė 2 882, 1994 m. – 3 105, 1995 m. –  3 344 nusikaltimus. Tai sudarė 15 procentų 

visų išaiškintų nusikaltimų. 

Antra vertus, šioje grandyje ypač opi buvo kadrų problema. Savivaldybių policijoje 

atlyginimai buvo patys maţiausi, todėl gerus apylinkių inspektorius nesunkiai perviliodavo 

kitos tarnybos. Krūvis likusiems buvo aiškiai nerealus: pagal instrukciją, apylinkės inspek-

torius turėjo aptarnauti ne daugiau kaip 3 tūkstančius gyventojus, tačiau dauguma jų aptar-

naudavo dvigubai ar net trigubai didesnį ţmonių skaičių.  

Bandydamas spręsti su tuo susijusias problemas, generalinis komisaras 

J.Liaudanskas 1996.03.22 raštu Nr.1/407 „Dėl teisėtvarkos stiprinimo kaimo vietovėse“ 

kreipėsi į Ţemės ūkio ministeriją: 

„(…) Pagal LR vidaus reikalų ministerijos įsakymus savivaldybių policijos apylin-

kės inspektorių aptarnaujamoje teritorijoje (apylinkėje) turi gyventi ne daugiau 3 tūkstančių 

nepilnamečių nuo 0 iki 18 metų. Kaimo vietovėse pareigūnams sunkiau operatyviai reaguoti 

į teisės paţeidimus, nes blogas susisiekimas visuomeniniu transportu, didesnės teritorijos, 

gyventojai labiau nutolę nuo policijos įstaigų nei miestuose, didėja darbo krūvis. Labai blo-

gas aprūpinimas tarnybiniu transportu (didelis susidėvėjimas). Vidutiniškai 4 kaimo vieto-

vių savivaldybių policijos apylinkės inspektoriams skirta 1 autotransporto priemonė. Norint 

suaktyvinti jų darbą, reikėtų autotransporto priemone aprūpinti kiekvieną apylinkės inspek-

torių. 1996 m. 1-me ketvirtyje buvo numatyta steigti respublikoje penkias naujas savivaldy-
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 168 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 168. 
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mano persona „kalta“ dėl tokio poţiūrio į sistemą, kad kiekvieną neigiamą faktą siekiama 

sutapatinti su mano vardu?“169  

 

Įtampa dėl paties ministro 1996 metų pradţioje nesumaţėjo. Atvirkščiai, siekiant 

atstatydinti jį, buvo ieškoma bet kurio preteksto. Tokiu pretekstu netrukus tapo tas faktas, 

kad R.Vaitekūnas, kaip prieš tai premjeras A.Šleţevičius, atsiėmė savo indėlį (2 200 dole-

rių) iš Lietuvos akcinio inovacinio banko 1995 m. gruodţio 8 d., iki banko veiklos morato-

riumo likus 12-ai dienų. 

Dėl savo anksčiau laiko atsiimto iš LAIB indėlio ministras tada aiškino: 

„Jei būčiau ţinojęs, kad šis bankas tokioje būklėje, nebūčiau pernai spalio 13-ąją 

ten tų pinigų dėjęs, o gruodţio 8 d. nutraukiau sutartį irgi ne dėl to, o dėl dviejų svarbių as-

meninių prieţasčių, reikmių. Ir tais nustatytais didesniais nei vidutiniški palūkanų procen-

tais aš pats – nepatyręs indėlininkas – susidomėjau tik po to. Turbūt visi supranta, jog nei ta 

suma, nei tie procentai reikšmingesnės įtakos mano gerbuviui neturėjo“.170 

Kad ir kaip būtų, 1996 m. sausio 16 d. R.Vaitekūnas buvo iškviestas pas Prezidentą 

A.Brazauską, kuris liepė ministrui parašyti atsistatydinimo pareiškimą ir įteikti premjerui 

A.Šleţevičiui. 

Politiniuose kuluaruose tarp galimų pretendentų į vidaus reikalų ministro postą jau 

buvo minimi Policijos departamento generalinis komisaras J.Liaudanskas ir buvęs krašto 

apsaugos ministras A.Butkevičius. 

Tačiau įvykiai klostėsi ne taip greitai, kaip kaţkas tikėjosi. Anot „Respublikos“, 

sausio 17 d. Seimo LDDP frakcijos valdybos nariai lankėsi pas A.Brazauską ir pareiškė 

nesutinką su jo nuomone dėl R.Vaitekūno atsistatydinimo. Frakcijos seniūno pavaduotojas 

J.Karosas sakė: „Ministro pašalinimas nepasitarnautų dabartinės finansinės ir bankinės situ-

acijos sureguliavimui“. 

                                                           

169 „Sargyba“ Nr.3, 1996 m. sausio 18-24, „Per bankų krizės prizmę“. 
 
 170 Ten pat. 

 

siųsti juos į teismą atskirai, nes kitaip bylos visuma teismą pasiektų po kelerių metų, Eko-

nominės policijos pareigūnai dabar vykdo labai svarbius tardytojų pavedimus surasti ir uţ-

dėti areštą skolininkų, susitepusių bankų valdininkų turtui. Kitas uţdavinys – stengtis, kad 

grįţtų paimtos lėšos“. Buvo suaktyvinta paieška asmenų, pasiėmusių paskolas ir dingusių.“ 

Ministras komentavo ir pastaruoju metu išsiskyrusius VRM ir Generalinės proku-

ratūros poţiūrius į kovą su organizuotu nusikalstamumu (siūlymas prie Generalinės proku-

ratūros steigti tokį departamentą), veiksmus tiriant LAIB ir „Litimpeks“ bankų bylas: 

„Abi šios institucijos gerai supranta tos kovos svarbą. Takoskyra atsirado kitur – 

taktikoje, šio darbo organizavime ir pan. Mūsų poţiūriu, štai ir per tą bankų bylų, pinigų 

judėjimo juose tyrimą turėtų iškilti ne tik bankinių paţeidimų gūbriai, bet ir organizuoto 

nusikalstamumo tamsūs, bankuose susikertantys, keliai. Štai mes nebuvome gavę nusiskun-

dimų, jog bankininkai buvo reketuojami išduoti kreditus, o Generalinė prokuratūra teigia 

turinti tokių faktų. Tai labai gerai: mes pasidalijome tiriamas baudţiamąsias bylas ir tiki-

mės, jog taip daug ką išsiaiškinsime ir pačiuose bankuose, ir aplink juos. Bet tai taip pat 

reiškia, kad VRM ir prokuratūros padaliniams reikia susitelkti, keistis informacija, analizuo-

ti, nes ir jų, ir mūsų tiriamos baudţiamosios bylos, jų „veikėjai“ persipynę. (…) Santykiai su 

prokuratūra galėtų būti geresni pirmiausia įvairių mūsų veiksmų koordinavimo prasme. Mes 

jau anksčiau buvome sutarę, kad Generalinė prokuratūra šiame procese bus tarsi vedlys, ir 

tokio koordinacinio pasitarimo nuostatai parašyti, bet… Matyt, ir todėl teisėtvarkos ir teisė-

saugos pareigūnų veiksmai daţnai epizodiniai, be sistemos. 

Dėl vidinių VRM problemų ministras sakė: 

„Vidaus reikalų ministerija, visa sistema išgyvena sudėtingą laikotarpį. Be kita 

ko, jau dveji metai jaučiamės presinguojami: kai kurie ţurnalistai, visuomenės informavimo 

priemonės per didinamąjį stiklą parodo ir esamas, ir nesamas mūsų klaidas, ţmonėms atkak-

liai peršama nuomonė, kad tie niekadėjai nieko nedaro. Juk taip niekinant šį darbą ir jį dir-

bančius ţmones pjaunama šaka, ant kurios sėdim. (…) Suprantama, jog toks dabartinės si-

tuacijos tapymas tamsiomis spalvomis psichologiškai nuvargina ir pačius pareigūnus, kurių 

dauguma dorai triūsia. Tad reikia dėkoti mūsų ţmonėms uţ stiprybę, kad jie ir tokiomis 

sąlygomis sugeba stabiliai dirbti, nors tų vidinių ir išorinių problemų išties daug. Gal čia 
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sidariusi ir dėl manęs. Dezinformacijos, kartoju, buvo daug, pavyzdţiui, mane kaltino, esą 

Vidaus reikalų ministerija nekontroliuoja komercinių bankų. Ar tai buvo mūsų funkcija, jei 

net atitinkamų įstatymų nebuvo? O vėliau, kai pradėjome aktyviai tirti bankų bylas, kai ku-

rie Seimo nariai – tai operatyvinės informacijos duomenys – susitikinėdami su kai kuriais 

bankininkais, tuomet buvusiais „ţemiau pirmo aukšto“, minėjo, kad „su kunigaikščiu sude-

rinta ir nedirbs tie, kurie tai padarė“. 

Kai man buvo pasiūlyta atsistatydinti, sutikau, pasakęs premjerui A.Šleţevičiui, 

kad matau, kokia trintis yra tarp jo ir prezidento A.Brazausko ir nenoriu būti „pretekstu“ 

dar didesnei trinčiai. Nors nebuvau partinis, visa LDDP frakcija palaikė mane ir nuspren-

dė, kad neturėčiau atsistatydinti. Vis dėlto įteikiau premjerui pareiškimą, kurį jis, paklus-

damas partijos valiai, padėjo į seifą. Beje, A.Brazauskas nebuvo mane iškvietęs, kaip teigė 

ţiniasklaida, aš pats, įspėjęs apie tai premjerą, paprašiau audiencijos. Buvo kalbėta ir apie 

tą mano atsiimta indėlį – 2 200 dolerių. Pasakiau prezidentui: „Jūsų Ekscelencija, man 

gėda prieš sistemą, kad jų ministras tik tiek teturi“. 

 

Sausio 29 d. prezidentas A.Brazauskas pasirašė du dekretus. Pirmuoju jis teikė 

Seimui vasario 8 d. svarstyti premjero A.Šleţevičiaus atsistatydinimą ir jam pritarti, antruo-

ju patenkino tą pačią dieną gautą vidaus reikalų ministro R.Vaitekūno atsistatydinimo pa-

reiškimą: 

 

„Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rei-

kalų ministro R.Vaitekūno atsistatydinimo“. 

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 7 punktu ir 

atsiţvelgdamas į ministro Romasio Vaitekūno prašymą, priimu Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministro Romasio Vaitekūno atsistatydinimą. 

2. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 

Vilnius, 1996 m. sausio 29 d. 

Nr.822“ 

 

 

Tokiai nuostatai pritarė visi 49 LDDP frakcijos nariai, neskubėjo su kategoriško-

mis išvadomis ir premjeras. Tačiau A.Brazauskas ţurnalistams patvirtino: „Antradienį (sau-

sio 16 d.,– aut.) dalyvaujant R.Vaitekūnui, paskambinau premjerui, pasakiau, kad pasiūliau 

ministrui atsistatydinti, kad jis pareiškimą paduos premjerui, o premjeras man paduos tei-

kimą dėl atsistatydinimo. O šiandien įvykiai šiek tiek keičiasi, atsirado jėgos ir nuomonių 

įvairovė šiuo klausimu, tačiau aš tvirtai laikausi savo nuomonės“. 

Tiesa, pats A.Brazauskas negalėjo aiškiai pasakyti, ką jis darytų, jei R.Vaitekūnas 

neatsistatydintų, nes pagal Konstituciją prezidentas gali pats atstatydinti premjerą, bet ne 

konkretų ministrą.“171  

Jau kitame numeryje (1996.01.19 Nr.15) „Respublika“ teiravosi Generalinės pro-

kuratūros, ar R.Vaitekūnui bus iškelta baudţiamoji byla dėl indėlio iš LAIB atsiėmimo. 

Generalinės prokuratūros skyriaus prokurorė G.Šyvienė, tyrusi premjero 

A.Šleţevičiaus indėlio atsiėmimo aplinkybes, sakė: „Prokuratūrai ţinomos indėlio atsiėmi-

mo prieţastys, jos iš tikrųjų yra labai svarbios“. 

Sausio 19 d. ministras R.Vaitekūnas vis dėlto įteikė premjerui A.Šleţevičiui atsi-

statydinimo pareiškimą, tačiau tas vis dar neskubėjo su atitinkamu teikimu pas Prezidentą 

A.Brazauską, nes LDDP frakcija buvo įpareigojusi R.Vaitekūną nerašyti pareiškimo, o 

A.Šleţevičių – neteikti jo prezidentui. Anot ţurnalistų, pokalbio su premjeru metu preziden-

tas A.Brazauskas ne kartą dauţė kumščiu į stalą, be to, didesnę audiencijos dalį premjeras 

praleido stovėdamas. 

Romasis Vaitekūnas, 1992–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 

„Tam tikra nuomonė, politika buvo formuojama vadinamajame pirmame medţio-

tojų būrelyje. Nesu medţiotojas, nepriklausiau jokiems būreliams, nebuvau, taip sakant, 

„aplinkos ţmogus“, bet iš savo šaltinių ţinojau, kokia nuomonė buvo formuojama apie ma-

ne, neretai remiantis tiesiog fantastiškais, neturinčiais jokio realaus pagrindo dalykais. Bet, 

šitaip „medţiojant“, anksčiau ar vėliau susidaro kritinė masė. Tokia kritinė masė buvo su-

                                                           

 171 „Respublika“, 1996.01.18 Nr.14, A.Bačiulis, „Ir R.Vaitekūnas nebeklauso pre-
zidento“. 
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2. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 

Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas 

Vilnius, 1996 m. sausio 29 d. 

Nr.822“ 
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ministrui atsistatydinti, kad jis pareiškimą paduos premjerui, o premjeras man paduos tei-

kimą dėl atsistatydinimo. O šiandien įvykiai šiek tiek keičiasi, atsirado jėgos ir nuomonių 

įvairovė šiuo klausimu, tačiau aš tvirtai laikausi savo nuomonės“. 
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Jau kitame numeryje (1996.01.19 Nr.15) „Respublika“ teiravosi Generalinės pro-

kuratūros, ar R.Vaitekūnui bus iškelta baudţiamoji byla dėl indėlio iš LAIB atsiėmimo. 

Generalinės prokuratūros skyriaus prokurorė G.Šyvienė, tyrusi premjero 

A.Šleţevičiaus indėlio atsiėmimo aplinkybes, sakė: „Prokuratūrai ţinomos indėlio atsiėmi-
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Romasis Vaitekūnas, 1992–1996 metais – vidaus reikalų ministras: 
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tojų būrelyje. Nesu medţiotojas, nepriklausiau jokiems būreliams, nebuvau, taip sakant, 
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šitaip „medţiojant“, anksčiau ar vėliau susidaro kritinė masė. Tokia kritinė masė buvo su-

                                                           

 171 „Respublika“, 1996.01.18 Nr.14, A.Bačiulis, „Ir R.Vaitekūnas nebeklauso pre-
zidento“. 
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Kol nepaaiškėtų premjero likimas ir nebūtų formuojama nauja Vyriausybė, vidaus 

reikalų ministras nebūtų skiriamas, jo pareigas turėjo eiti teisingumo ministras Jonas Pra-

piestis, paskirtas vasario 2 d. prezidento dekretu. 

Paklaustas apie savo perspektyvas tapti ministru, vienas iš įvardijamų kandidatų 

Virgilijus Bulovas atsakė: „Jeigu „Respublika“ mane paskirs, galiu ir vidaus reikalų mi-

nistru pabūti, nors manau, jog ši „antis“ turėtų būti geriau iškepta. Būti ministru tikrai nesu-

tiksiu, nes tada mane ţmona iš namų išvytų. O apskritai, kai aš išeinu iš Prezidentūros, tai 

iškart „uţmirštu“, kas ten kalbėta“. 

1996 m. vasario 2 d. VRM kolegijų salėje ministerijos vadovai ir centrinio aparato 

darbuotojai, departamentų ir tarnybų vadovai, miestų bei rajonų komisarai atsisveikino su 

ministru R.Vaitekūnu. 

Dėkodamas kolegoms, R.Vaitekūnas sakė atėjęs į šias pareigas labai sunkiu metu. 

Anot jo, vidaus reikalų sistema dar niekada nebuvo taip puolama iš visų pusių, jai dar nebu-

vo pateikta tiek skaudţių, daugiausia nepelnytų kaltinimų. Tačiau kartu ministras pasidţiau-

gė, jog pati sistema kaip niekada yra vieninga ir darni. „Kas bebūtų, išeinu su švaria sąţine 

ir be jokio „šleifo“. Istorija parodys, kas ir kodėl buvo daroma“,– kalbėjo R.Vaitekūnas. 

Beje, R.Vaitekūnas taip ir liko antras šalies vidaus reikalų ministras po S.Rusteikos 

(1931-1935), tiek ilgai – kiek daugiau nei trejus metus – išbuvęs šiame poste. Ir – priešpas-

kutinis ministras iš profesionalų: po jo tik Č.Blaţys atėjo į šias pareigas (1999 m.), įveikęs 

visus karjeros laiptelius. VRM kolegija įvertino ministro nuopelnus įteikusi jam aukščiausią 

vidaus reikalų sistemos apdovanojimą – vardinį kalaviją, kuriuo iki tol buvo apdovanotas 

tik M. Misiukonis. 

Susiję VRM kolegijos sprendimai ir įsakymai: 

„1996.02.01 Sprendimas Nr.2K 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kolegija nusprendė: 

Uţ nuopelnus vidaus reikalų sistemai apdovanoti generolą Romasį Vaitekūną 

„Vardiniu Garbės ginklu – kalaviju“. 

Kolegijos pavedimu pasirašė A.Svetulevičius. 

„1996.02.02 Nr.70 TE 

 

1996 m. sausio 30 d. R.Vaitekūnas sukvietė VRM padalinių vadovus ir pranešė 

jiems apie atsistatydinimą. Prašymą jis iš pradţių buvo pateikęs premjerui, tačiau tas popie-

rius pusantros savaitės gulėjo „be eigos“, todėl ministras įteikė tokį pat prašymą tiesiai pre-

zidentui. Tuomet pakako įvairiausių gandų, tarp jų opozicijos lyderio uţuominos į galimą 

perversmą, tarp kurio sumanytojų neva yra ir R.Vaitekūnas. Ministras, paklaustas apie tai, 

pasakė, kad panašių nesąmonių komentuoti negalįs. 

Matyt, pagrindą tokiems gandams davė keturių VRM sekretorių apsilankymas pas 

prezidentą. „Lietuvos aidas“ suskubo pagimdyti straipsnį pavadinimu „Vidaus kariuomenės 

generolai politikuoja“, kiti leidiniai šį vizitą pavadino „spaudimu šalies vadovui“  

Štai kaip tą vizitą komentavo patys VRM vadovai. 

VRM sekretorius Julius Kraujelis: 

„Norėjome tiesiai iš Prezidento išgirsti, kokius konkrečius VRM darbo trūkumus 

jis turi galvoje kritikuodamas ministeriją, ką dabar pirmiausia reikia daryti, taisyti. Juk ne 

tik ministras, bet ir mes turime prisiimti uţ tai atsakomybę. Prezidentas šiame, sakyčiau, 

geranoriškame pokalbyje išsakė pastabas, kad silpnai dirba ekonominė policija, kad gana 

vangiai reaguojame į silpnus kai kurių tarnybų darbo rezultatus ir t.t.“ 

Vidaus tarnybos dalinių vyriausiasis vadas generolas Arvydas Svetulevičius: 

„Kaip ministerijos vadovai mes privalėjome paaiškinti prezidentui, kokia padėtis 

vidaus reikalų sistemoje. Jis mus maloniai išklausė, davė atitinkamų patarimų, nurodymų ir 

pasakė toliau susikaupus eiti savo pareigas. Tai mes ir darome. Prieinama iki absurdo: įpras-

tas tarnybines mūsų komandiruotes į kuruojamus miestų ir rajonų komisariatus metų rezul-

tatams aptarti gandonešiai iš „Lietuvos aido“ ir panašūs pateikia kaip slaptus pasitarimus. 

Lietuvos ţmonėms nėra ko tikėti tokiais plepalais – mes dirbame savo neramų kasdienį dar-

bą“. (Beje, 1996 m. vasario 2 d. buvo sulaikytas „EBSW grupės“ prezidentas G.Petrikas, o 

vasario 3 d. prevencine tvarka – H.Daktaras,– aut.). 

Panašiai pasakojo ir kiti apsilankę pas Prezidentą VRM vadovai, nusistebėję, kodėl 

ţurnalistai nė nebandė paklausti apie susitikimą su šalies vadovu bent vieną iš jų. 

Ministrui dar nespėjus surinkti asmeninių daiktų, spauda, pajutusi didţiulius toles-

nių „sensacijų“ klodus, ėmė spėlioti, kas taps R.Vaitekūno įpėdiniu („Respublika“, 

1996.01.31 Nr.25, „Kas uţims R.Vaitekūno vietą?“). 
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dinės problemos – tos pačios: organizuotas nusikalstamumas, pasienis, migracija, automobi-

lių vagystės (…)“173 

Kandidatas tikrai gerai ţinojo, ką kalbėjo: jau po dviejų dienų, vasario 23 d. Prezi-

dentas A.Brazauskas pasirašė dekretą dėl 7-osios Vyriausybės sudėties. Vidaus reikalų mi-

nistru tapo Virgilijus Vladislovas Bulovas. 

 

Virgilijus Vladislovas Bulovas gimė Kaune 1939 m. lapkričio 6 d., pagal specia-

lybę – inţinierius, technikos mokslų daktaras, docentas. Nuo 1992 m. Seimo narys, dirbo 

uţsienio reikalų komitete, buvo LR valstybinės delegacijos derybose su Rusija vadovas, 

jam suteiktas nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus rangas. 

 

Jonas Liaudanskas, 1994–1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Tai buvo esminių valdţios pokyčių laikas, kai pirmąkart vadovauti sistemai buvo 

paskirtas ne profesionalas, o politikas. Negaliu nieko bloga pasakyti šia prasme apie patį 

tuometinį ministrą V.Bulovą, tačiau nei pati sistema nebuvo pasirengusi priimti civilį vado-

vą, juolab visiškai neišmanantį apie jos veiklą, nei tam buvo parengta tinkama įstatyminė 

bazė. Įdomu, kad tokią „šoko terapiją“ patyrė tik vidaus reikalų sistema, nes vadovauti 

kitoms ministerijoms buvo skiriami ţmonės, kilę iš tų sistemų (pavyzdţiui, švietimo, sveika-

tos apsaugos) arba daugmaţ susiję su jomis. 

Tačiau svarbiausia buvo tai, kad iki tol vis dėlto pavyko išlaikyti sistemoje profe-

sionalų branduolį, t.y. ţmonių, besilaikančių dar M.Misiukonio suformuluoto ir R.Vaitekūno 

išsaugoto principo – nesikišti į jokią politiką. Aš pats neţaidţiau jokių politinių ţaidimų, 

netarnavau jokiai partijai, jokiai „komandai“. Taip pat reikia pripaţinti, kad tuo metu val-

dţiusi LDDP visiškai nesikišo į Vidaus reikalų ministerijos ar policijos veiklą, nebuvo jo-

kios „telefoninės teisės“, jokių nurodymų ar bent uţuominų „į kaţką atkreipti dėmesį, o 

kaţko nepastebėti“ ir t.t.“ 

                                                           

173 „Respublika“, 1996.02.21 Nr.42, „Kandidatų į ministrus gretos retėja“. 
 

 

Atleisti generolą Romasį Vaitekūną iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minist-

ro pareigų, paliekant VRM Kadrų departamento ţinioje, nuo 1996 m. sausio 30 d. 

Pagrindas: Lietuvos Respublikos Prezidento 1996.01.29 dekretas Nr.822.“ 

Pasirašė VRM sekretorius, Vidaus tarnybos dalinių vyriausiasis vadas generolas 

A.Svetulevičius. 

 „1996.02.14 Nr.84 TE 

Dalinai pakeisti VRM 1996.02.02 įsakymą Nr.70 TE: laikyti generolą Romasį Vai-

tekūną perduodančiu VRM reikalus l.e. vidaus reikalų ministro pareigas J.Prapiesčiui nuo 

1996 m. sausio 30 d. iki 1996 m. vasario 20 d. 

Pagrindas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996.02.07 nutarimas Nr.194.“ 

„1996.03.20 Nr.127 TE 

Laikyti sergančiu generolą Romasį Vaitekūną, esantį VRM Kadrų departamento 

ţinioje, nuo 1996 m. vasario 21 d. (sirgo iki 05.05, po to atostogavo iki 05.20)“ 

„1996.06.20 Nr.278 TE 

Atleisti iš tarnybos (pačiam prašant) generolą Romasį Vaitekūną, esantį VRM 

Kadrų departamento ţinioje, paliekant teisę dėvėti tarnybinę uniformą, nuo 1996 m. birţe-

lio 21 d.“172  

„Ąţuolai virto“ toliau: 1996 m. vasario 8 d. buvo atstatydintas premjeras Adolfas 

Šleţevičius. Prezidento dekretu premjero pareigas buvo laikinai pavesta eiti savivaldybių ir 

valdymo reformų ministrui Mindaugui Stankevičiui. 

Netrukus savo poziciją pakeitė ir Seimo LDDP frakcijos ir Uţsienio reikalų komi-

teto narys, ambasadorius Virgilijus Bulovas: 

„Sutiksiu būti vidaus reikalų ministru. Ir ţmona jau apsiprato (…) Reikia pripaţin-

ti, „Respublikos“ „antis“ buvo neblogai iškepta. Principinė kalba su prezidentu dėl darbo 

šiame poste tikrai buvo (…) sausio mėnesį – taip sakant, kas būtų, jeigu… Kodėl ir kas 

priešinosi mano paskyrimui į ministrus, neţinau. Aš šituose ţaidimuose nedalyvavau (…) 

Pirmiausia, atėjus į ministeriją, reikės „įeiti į vėţes“. O ką daryti – daugmaţ aišku. Pagrin-

                                                           

172 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
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173 „Respublika“, 1996.02.21 Nr.42, „Kandidatų į ministrus gretos retėja“. 
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172 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
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ti. Man ir H.Daktaro prevencinis sulaikymas nelabai patinka. Be to, tas įstatymas gali būti 

taikomas ir politiniams priešininkams. Man taip pat norėtųsi, kad kriminalinių grupuočių 

vadai sėdėtų uţ grotų, bet vien tik pagal nuojautą negalima ţmogaus sodinti į kalėjimą“.174 

 

Čia galima priminti skaitytojams, kad 1996 m. vasario 3 d. Kaune buvo suimtas 

garsusis H.Daktaras. Pretekstas – dainininkės D.Butkutės sumušimas, nors pastaroji vėliau 

neigė šį faktą. H.Daktarą suėmė Generalinė prokuratūra, kurios pavedimu Kauno m. VPK 

ONTT pareigūnai atliko nemaţai kratų pas „daktarus“, tačiau nei ginklų, nei narkotikų, nei 

sprogmenų nerado, tad kriminalinė policija neturėjo jokių nusikalstamos H.Daktaro veiklos 

įrodymų. Generalinė prokuratūra taip pat nekalbėjo apie konkrečius kaltinimus, siūlė kalbė-

tis po dviejų mėnesių, kai baigsis H.Daktaro prevencinio sulaikymo terminas. 

Taip pat 1996 m. kovo pradţioje Vilniaus apygardos teismas pradėjo nagrinėti 

Alytaus „baublių“ gaujos baudţiamąją bylą, kurioje buvo kaltinami septyni nariai (pats 

A.Baublys 1995 m. gruodţio 2 d. pasikorė Vilniaus tardymo izoliatoriuje), dar du buvo te-

beieškomi. 

Kovo 22 d. Panevėţio apygardos teismas pradėjo nagrinėti Birţų „pašto karvelių“ 

grupuotės vadeivų ir narių baudţiamąją bylą, kuriems inkriminuojamas nusikalstamo susi-

vienijimo organizavimas ir nemaţai stambaus masto vagysčių. 

Tuo pat metu Kauno policija sulaikė kelis „daškinių“ nusikalstamai grupuotei pri-

klausančius asmenis. Ši grupuotė buvo laikinai išblaškyta dar 1991-siais, kai uţ reketą buvo 

suimtas ir nuteistas lyderis R.Daškevičius („Daškė“). Ilgainiui pagrindiniu gaujos uţsiėmi-

mu tapo automobilių vagystės. 

 

1996 m. pradţioje atliktos apklausos rodė, jog policija neigiamai vertina apie 70 

proc. šalies gyventojų. Apie šios situacijos prieţastis bei kelius jai gerinti buvo kalbėta Lie-

tuvos policijos akademijos surengtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Policija ir 

visuomenė. Ţmogaus teisės policijos veikloje“. Konferencijoje dalyvavo Seimo pirmininko 

pavaduotojai E.Bičkauskas ir A.Sakalas, Seimo nariai, VRM, Generalinės prokuratūros 

                                                           

 174 „Respublika“, 1996.03.06  Nr.54. 

 

 

Ištikima savo stiliui, ta pati „Respublika“ nepraleido progos „įspirti negyvam liū-

tui“, pirmąjį interviu su V.Bulovu pavadinusi „Naujasis ministras nevaţinės vogtu „Merce-

des“. 

Paklaustas, ar pirmajam civiliam vidaus reikalų ministrui, prieš tai nedirbusiam vi-

daus reikalų sistemoje, netrukdys tai, jog jis neturi teisinio išsilavinimo, V.Bulovas atsakė: 

„Taip, aš neturiu teisinio išsilavinimo, tačiau esu daug metų dirbęs kompiuteriais, 

logiškai mąstau. Per derybas su Rusija studijuodavau visus įstatymus – mes net juristo netu-

rėjome. Ir dabar skaitau Policijos įstatymą, manau, kad jį reikėtų perţiūrėti (…), galbūt jį 

reikėtų patobulinti. Mano nuomone, policijos rūšių yra per daug: galėtų likti tik kriminalinė, 

viešoji ir pasienio…“ 

V.Bulovas buvo paklaustas ir apie tai, kad policijos pareigūnai neva daţnai savo 

darbo broką pateisina maţais atlyginimais. Esą, ar iš tikrųjų jie tokie maţi ir galbūt juos 

būtų galima padidinti Vidaus reikalų ministerijai atsisakius pirkti brangius automobilius ir 

solidţių firmų aparatūrą. 

V.Bulovas: „Kaip mane informavo, atėjęs dirbti į policiją, jaunuolis gauna 400 litų 

atlyginimą. Tai nėra daug. O darbo staţą turintys pareigūnai gauna palyginti didesnius atly-

ginimus. 

Apie brangius ministerijos automobilius aš neinformuotas. Ketinu spręsti automo-

bilių, kurie yra sulaikyti VRM, klausimą (…) Aš tikrai nevaţinėsiu su vogtu „Mercedes“. 

Nebent teismas pripaţintų, jog jis neturi šeimininko“. 

– VRM vadovai yra teigę, kad sunku efektyviai kovoti su organizuotu nusikalsta-

mumu, nes trūksta reikiamų įstatymų (…) 

V.Bulovas: „Manau, įstatymų trūkumas nėra pagrindinė kliūtis išaiškinant nusikal-

timus. Didţiausia kliūtis – informacijos nutekėjimas ir prastas ţinybų bendradarbiavimas“. 

– Jau senokai galioja Prevencinio sulaikymo įstatymas. Jūsų nuomone, ar jis pasi-

teisino? Kodėl per tuos metus be nedidelių išimčių sulaikytos tik „menkos ţuvelės“? 

V.Bulovas: „Tai vienas iš sudėtingiausių klausimų. Manau, kad viskas priklauso 

nuo to įstatymo, kuris man nelabai patinka, taikymo (…) Jeigu prevencine tvarka sulaiky-

tam asmeniui po dviejų mėnesių nepareiškiamas kaltinimas, tą bylą reikia įdėmiai perţiūrė-
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tyrimų inspekcijos viršininkas G.Jatkevičius ir Štabo Juridinio skyriaus viršininkė 

A.Burneikienė informavo ţiniasklaidos atstovus apie vidaus reikalų sistemos kadrų pro-

blemas. 

Tuo metu visoje sistemoje buvo 27 500 etatų, iš jų 19 800 – policijos pareigūnai. 

Apie 7 proc. – vadinamasis „darbinis“, natūralus kadrų trūkumas. Policijoje asmenys iki 30 

m. amţiaus sudarė 59 proc. visų darbuotojų, turintys iki 3 metų staţą – 32,7 proc. 1995 me-

tais į darbą policijoje buvo priimti 2 442 ţmonės, atleistas 1 931. 

1995 m. Teisėtumo kontrolės ir vidaus tyrimų inspekcija tyrė 892 teisėtumo paţei-

dimus, iš jų 137 nusikaltimai, 273 autoavarijos. 63 proc. visų paţeidimų padaryti tarnybos 

metu, 23 proc. – kai pareigūnai buvo neblaivūs. Policijos pareigūnams skirta 5 317 įvairių 

drausminių nuobaudų (visoje vidaus reikalų sistemoje – 6 480). 99 bylos buvo perduotos 

prokuratūrai. 

A.Burneikienė informavo ţurnalistus apie opią problemą, susijusią su prasiţengu-

sių ir atleistų pareigūnų grąţinimu į darbą. Nenorėdama tiesiai apkaltinti teismus tendencin-

gumu vidaus reikalų sistemos atţvilgiu, ji paaiškino šią problemą ţmogaus teisių reikalavi-

mais, noru apginti atskirus asmenis nuo „VRM monstro“ ir pan. Ţurnalistus daugiausia do-

mino Klaipėdos m. VPK vyriausiojo komisaro V.Narmonto likimas. Jie buvo informuoti 

apie naujojo ministro ketinimus artimiausiu metu aplankyti Klaipėdą ir patikino, jog pasi-

tvirtinus pareigūno vardo diskreditavimo faktams kaltieji būsią grieţtai nubausti (vėliau 

V.Narmontui ministro 1996.04.02 įsakymu Nr.257 buvo skirtas grieţtas papeikimas uţ tai, 

kad, šių laikų terminologija, jis turėjo po 20 proc. akcijų dviejuose UAB ir supainiojo priva-

tų ir viešąjį interesus). 

Dar prieš tai, kovo 20 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje taip pat vyko 

spaudos konferencija, kurioje dalyvavo vyriausiasis prokuroras R.Jancevičius ir Vilniaus 

miesto VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus. 

R.Jancevičiaus pateiktais duomenimis, Vilniaus mieste buvo registruojama dau-

giausia nusikaltimų šalyje, tačiau jų išaiškinama maţiausiai. Vilniuje 10-čiai tūkstančių 

gyventojų teko 214 kriminalinių nusikaltimų (Kaune – 167, Klaipėdoje – 199). Anot proku-

roro, „logiškai mąstant, Vilniaus mieste policijos tankis turėtų būti didţiausias. Tačiau jis 

 

vadovai, Prezidentūros atstovai, svečiai iš Vokietijos, Danijos, Švedijos, visuomeninių or-

ganizacijų atstovai, ţurnalistai. 

Tuomet Lietuvoje buvo 19 188 policijos pareigūnai ir darbuotojai. Visai teisėsau-

gai išlaikyti skirta 896 mln. litų, t.y. 16,3 proc. valstybės biudţeto lėšų. Vidaus reikalų sis-

temai (su Pasienio policijos departamentu) teko 751 mln. Lt. Tačiau, kaip paţymėjo LPA 

rektorius A.Pumputis, sistema neatlikdavo savo pagrindinės funkcijos – teikti paslaugas 

mokesčių mokėtojams. Esą taip yra todėl, kad pati Lietuvos policijos struktūra visuomenės 

teisių apsaugos poţiūriu neparanki ir nepaslanki. O tai, savo ruoţtu, nesuteikia populiarumo 

policininko profesijai. 

 Konferencijos dalyvius šiek tiek šokiravo pranešimas, kurį perskaitė Policijos 

akademijos rektorius A.Pumputis: „Apmaudu, kad septintaisiais mūsų valstybės metais 

mes dar turime formuluoti klausimą, kas yra policija“. Nes, pasak rektoriaus, „tai, ką šian-

dien Lietuvoje vadiname policija, yra ne kas kita, kaip ta pati milicija, tik pakeitusi savo 

pavadinimą. Tikrąja policija ji taps tik tada, kai liausis buvusi valdţios institucija ir taps 

organizacija, kuri teikia socialines paslaugas saugodama pilietį, išlaikantį ją savo mokes-

čiais“.175 

Taip pat buvo paminėta bendra kriminogeninė padėtis: apie 37 tūkst. nusikaltimų 

liko neišaiškinti, policijos įvaizdţio smukimui taip pat atsiliepia pareigūnų kompetencijos ir 

drausmės stoka: 59 proc. pareigūnų amţius – 30 metų, o 33 proc. jų darbo staţas – iki trejų 

metų. 

Kalbėta ir apie galimą visuomenės pagalbą policijai, rėmėjų veiklos vystymą. 

Konferencijos dalyviai parengė konkrečius pasiūlymus Seimui ir Prezidentui dėl 

būtinybės iš esmės keisti Policijos įstatymą, decentralizuoti policiją ir priartinti ją prie ţmo-

gaus, taip pat įtvirtinti policininkams reikšmingas socialines garantijas ir t.t. 

1996 m. kovo 25 d. VRM įvyko spaudos konferencija tema „Pareigūno vardą dis-

kreditavusių asmenų atleidimo iš VRM sistemos sunkumai“, kurios metu VRM sekretorius 

J.Kraujelis, Kadrų departamento direktorius J.Bartkevičius, Teisėtumo kontrolės ir vidaus 

                                                           

175 „Respublika“ 1996.03.15 Nr.62, A.Pavasaris, „Lietuvoje nėra policijos“. 
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175 „Respublika“ 1996.03.15 Nr.62, A.Pavasaris, „Lietuvoje nėra policijos“. 
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Kalbėdamas apie grėsmingą kriminogeninę situaciją Lietuvoje, A.Brazauskas ypa-

tingą dėmesį skyrė policijai, nepagailėjęs ir kritikos: „Ar policija ne per daug susispeciali-

zavo, susiskirstė į rūšis, ar ne per daug išpūsti kai kurių tarnybų, komisariatų etatai?“ Jis 

pastebėjo, jog siekiant didesnio veiklos efektyvumo, geresnio skiriamų lėšų panaudojimo, 

matyt, tikslinga pertvarkyti struktūras, darbo organizavimą (pamiršo dėsningumą: po kiek-

vieno pertvarkymo etatų padvigubėja). Jis gana grieţtai kritikavo operatyvines tarnybas uţ 

„ne kokius rezultatus įrodant nusikaltimus“. 

Ministras V.Bulovas tučtuojau sutiko, kad vidaus reikalų sistemoje reikia refor-

mos, bet ji, ministro ţodţiais, „nors kai kam ir skausminga, nebus daroma be galvos“. 

Po Prezidento ţodţių, jog laikas VRM normalizuoti santykius su Policijos akade-

mija (šiam klausimui kiek ţemiau skirsime ypatingą dėmesį,– aut.), atseit, kur matyta, jog 

akademiją baigęs pareigūnas, turėdamas magistro laipsnį, paskiriamas dirbti tik jaunesniuo-

ju inspektoriumi, salėje kilo nepritarimo Prezidento minčiai šurmulys. Tai pastebėjęs 

A.Brazauskas tarė: „Nesuprantu, kodėl tokios emocijos?“ Beje, kai vėliau kalbėdamas mi-

nistras V.Bulovas pasakė, jog nenormalu, kad Policijos akademija nepriklauso VRM, salėje 

sėdintys pareigūnai pradėjo ploti“. 

Prezidentas tąkart labai skubėjo, tad jam paruošti pareigūnų klausimai liko be atsa-

ko, atsakinėti teko ministrui ir sekretoriams. Kriminalinės policijos pareigūnų nerimą dėl 

gresiančių eilinių reformų išsakė Kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras 

V.Račkauskas. Jis paminėjo nemaţai pastarojo meto įvairiausių pokyčių, įnešusių daug 

sumaišties: kovos su organizuotu nusikalstamumu padalinių panaikinimas 1992 m., ekono-

minės policijos susilpninimas, apkarpytas pareigūnų pensijų įstatymas, privertęs nemaţai 

pareigūnų palikti sistemą, dabartiniai finansiniai sunkumai, nelabai palankus policijai įsta-

tymo dėl atlyginimų projektas ir t.t. 

Labiausiai visus jaudino pablogėjęs policijos finansavimas – iš biudţeto buvo gau-

ta tik 67 proc. skirtų lėšų. Kretingos rajono PK komisaras G.Kairys tiesiai paklausė: „Apie 

kokią pagarbą policijai, apie kokį normalų darbą galima kalbėti, jei nebeįstengiam pamaitin-

ti sulaikytųjų, jei mums grasina išjungti elektrą, ryšius, jei tampi prašytoju su atkišta ran-

ka?“ 

 

yra ţemiausias Lietuvoje: Kaune 10-čiai tūkstančių gyventojų tenka 43,1, Klaipėdoje – 

61,4, Panevėţyje – 43,5 policininko, o Vilniaus mieste – tik 39,8 policininko“. 

Pasak R.Jancevičiaus, per 1995 metus kiekvienam sostinės kriminalinės policijos 

pareigūnui teko išnagrinėti 142 pareiškimus dėk kriminalinių nusikaltimų. Esant tokiam 

milţiniškam darbo krūviui, vis daţniau pareigūnai rinkosi kitą darbą. 

V.Leipus išskyrė keletą ypač aktualių problemų, pirmiausia – nusikaltimus, susiju-

sius su narkotikais. Šių nusikaltimų daugėjo neregėtais tempais,– per du 1996-ųjų mėnesius 

jų įregistruota daugiau nei per visus 1992 metus. Kita problema buvo nepilnamečių nusi-

kalstamumas. 1995 metais Vilniuje įregistruoti 5 000 niekur nesimokančių ir nedirbančių 

nepilnamečių. V.Leipus teigė, jog pribrendo reikalas keisti policijos darbo su nepilname-

čiais pobūdį, juolab vėl ėmė kilti nepilnamečių gaujų karai. 

Tiesa, gaujų karai tuomet vyko ne tik tarp nepilnamečių ir ne tik Vilniuje: pavyz-

dţiui, 1996 m. balandţio 5 d. Kaune prie savo namo iš automatinio ginklo buvo nuţudyti 

ţinomas verslininkas S.Čiapas bei jo vairuotojas V.Varnas, suţeista verslininko ţmona. 

 

1996 m. balandţio 2 d. Prezidentas A.Brazauskas oficialiai pristatė VRM tarnybų 

bei padalinių vadovams naująjį ministrą V.Bulovą – pirmąjį civilį, vadovausiantį, remiantis 

daugelio demokratinių šalių pavyzdţiu ir LR Konstitucijos nuostata, vidaus reikalų sistemai. 

Kalbėdamas A.Brazauskas pasidţiaugė, kad pagaliau ir šiai ţinybai vadovaus ci-

vilis asmuo, anksčiau nieko bendra neturėjęs su policija: „Tai atitinka Konstitucijos reikala-

vimus. Ministras privalo būti politikas. Visiškai nepriimtina, kai vidaus reikalų ministras 

pats organizuoja policines priemones“. 

Pasak A.Brazausko, pagaliau atėjo laikas suvokti, jog policija yra paslaugų organi-

zacija: „Jūs privalote tarnauti ţmonėms ir teikti jiems paslaugas. Tačiau dabar ţmonės 

skundţiasi, ir jie teisūs, jog policija jais nesirūpina“. 

Prezidento nuomone, jau atėjęs laikas pertvarkyti VRM organizacinę struktūrą, 

sumaţinti centrinį ministerijos aparatą. Jis taip pat akcentavo, jog reikia sustiprinti generali-

nio komisaro pozicijas: „Šios aukštos pareigos neturi priklausyti nuo politinių vėjų. O dabar 

man tenka matyti, kaip generalinis komisaras daţnai „statomas į vietą“. 
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savo tarnybas ir ieško darbo kitur. Tada labai sumaţėja teisėsaugos ir teisėtvarkos struktūrų 

galimybės susidoroti su nusikalstamumu…“ 

V.Račkauskas, VRM PD KP vyriausiasis komisaras: „Lietuvos policija dar kartą at-

sidūrė kryţkelėje (…) Per trumpą savo evoliuciją pergyveno jau kelias restruktūrizacijas, 

kadrinius valymus, kitokias kampanijas, daţnai dirbtinas, sugalvotas vien siekiant įgyven-

dinti politikų ambicijas. Ir visi šie vajai Lietuvos policijai nepraėjo be padarinių. Pavyzdţių 

toli ieškoti nereikia. 

1992 metais panaikinami kovos su organizuotu nusikalstamumu padaliniai (…) Eko-

nominės policijos padalinių reikšmės susilpninimas ir sumenkinimas. 1995 metais įsigalio-

jęs Pensijų įstatymas. Rezultatas – į pensiją buvo priversti išeiti apie 400 patyrusių ir galin-

čių dirbti pareigūnų, dar apie 1000 išėjo iš VRM sistemos į geriau apmokamą darbą. 

Kiekvieną mėnesį savaite ar dviem vėluojama išmokėti atlyginimus (…) Iš biudţeto 

skiriama tik 67 proc. numatytų lėšų. Jau seniai apie policijos techninio apginklavimo atnau-

jinimą net nesvajojame. 

Daugeliui policijos komisariatų (…) katastrofiškai trūksta patalpų. 

Ir pagaliau pateiktas Seimui įstatymo projektas, kurį priėmus sumaţės pareigūnų at-

lyginimai. 

Ir lyg šito būtų maţa, politikai ir toliau propaguoja įvairius policijos reorganizavimo 

planus, planuojama kurti naujus padalinius, vėl ţadama nauja restruktūrizacija, vėl kalbama 

apie Policijos įstatymo keitimą (…) Kad dėl to laimi tik nusikaltėliai – aiškinti nereikia“.176 

 

Pagrindinis vidaus reikalų sistemos, ypač policijos, uţdavinys 1996 metais liko tas 

pats: stabilizuoti, o paskui pagerinti kriminogeninę situaciją, sumaţinti nusikaltimų skaičių, 

nes susidariusi per kelis metus padėtis nedţiugino. Tai matyti iš Vyriausybei 1996.04.25 

pateiktos paţymos Nr.1/604 „Dėl Vyriausybės programos pagrindinių nuostatų įgyvendini-

mo“: 

                                                           

176 „Respublika“ 1996.05.02 Nr.101, „Vėl blyksi ţaibai“. 
 

 

Pabėgus pagrindiniam tokių klausimų adresatui, likusieji nelabai ir galėjo atsakyti į 

juos… 

Čia verta paaiškinti skaitytojams, kad V.Račkausko aukščiau minėtas projektas – 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo 

apmokėjimo pagrindų įstatymo projektas. Planams sukurti vieningą apmokėjimo sistemą 

valstybinių įstaigų darbuotojams dar 1994 m. pritarė Vyriausybė. Atlyginimai turėjo būti 

skaičiuojami remiantis vertinimo rodiklių sistema (balais). Pagal surinktą balų skaičių (dar-

bo sudėtingumas, socialinė reikšmė, atsakomybė, sunkumas ir t.t.) nustatoma tarifų grupė, 

numatytos trejopos kvalifikacinės kategorijos. Kalbant apie vidaus reikalų sistemą, pagal šį 

įstatymą, pavyzdţiui, ministro ir sekretoriaus tarifų grupės turėjo būti atitinkamai 22-a bei 

20-ta, jų tarifų koeficientai – 16,2 ir 13,84. Padauginus tuometinę bazinę algą iš tarifų koe-

ficiento, būtų nustatyta pareiginė alga: ministrui – 2 430 Lt, sekretoriui – 2 076 Lt. Kas dėl 

kitų pareigūnų, tai vyresniojo komisaro tarifo koeficientas – 10,6, vyresniojo policininko – 

4,68, „paprasto“ policininko – 4,08. Suskaičiuoti nesunku… Suprantama, policijos pareigū-

nams buvo skiriami ir priedai uţ kvalifikacines kategorijas, numatyti kiti priedai ir priemo-

kos. Kaip jos išmokamos realiai – kol kas matome ir šiandien… 

Pagal šį įstatymą, atlyginimai turėjo padidėti pareigūnams, kurių darbo staţas buvo 

iki 20 metų. Mat ilgiau dirbę vidaus reikalų sistemoje iki tol prisidurdavo kasmet 7 proc. 

atlyginimo priedą, kai kuriems „patriarchams“ susidarydavo nuo 60 iki 100 proc. Štai jų 

atlyginimai turėjo pastebimai sumaţėti. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kler-

kų, nebuvo prasmės skatinti senų darbuotojų, nes jų kvalifikacija nebeaugo metams bėgant. 

VRM sekretorius A.Svetulevičius, komentuodamas šio įstatymo projektą, kalbėjo trumpai: 

„Padarysime viską, kad darbuotojų atlyginimai nesumaţėtų ir kiltų kartu su kitų biudţetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimais be jokio įšaldymo“. 

Tarp kitko, 1996 m. geguţės mėn. dienraštis „Respublika“ atliko apklausą dėl Sei-

mui pateikto įstatymo projekto dėl atlyginimų teisėsaugininkams sumaţinimo. 

Romanas Sedlickas, advokatas: „(…) Seimui pateiktame įstatymo projekte, many-

čiau, turėtų atsirasti ir sąvoka, kad turi būti nustatytas atlyginimo minimumas ar „grindys“, 

ţemiau kurių algos nesumaţės. Nes kai atlyginimas krenta, paprastai pareigūnai palieka 
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sidūrė kryţkelėje (…) Per trumpą savo evoliuciją pergyveno jau kelias restruktūrizacijas, 

kadrinius valymus, kitokias kampanijas, daţnai dirbtinas, sugalvotas vien siekiant įgyven-

dinti politikų ambicijas. Ir visi šie vajai Lietuvos policijai nepraėjo be padarinių. Pavyzdţių 

toli ieškoti nereikia. 

1992 metais panaikinami kovos su organizuotu nusikalstamumu padaliniai (…) Eko-

nominės policijos padalinių reikšmės susilpninimas ir sumenkinimas. 1995 metais įsigalio-

jęs Pensijų įstatymas. Rezultatas – į pensiją buvo priversti išeiti apie 400 patyrusių ir galin-

čių dirbti pareigūnų, dar apie 1000 išėjo iš VRM sistemos į geriau apmokamą darbą. 

Kiekvieną mėnesį savaite ar dviem vėluojama išmokėti atlyginimus (…) Iš biudţeto 

skiriama tik 67 proc. numatytų lėšų. Jau seniai apie policijos techninio apginklavimo atnau-

jinimą net nesvajojame. 

Daugeliui policijos komisariatų (…) katastrofiškai trūksta patalpų. 

Ir pagaliau pateiktas Seimui įstatymo projektas, kurį priėmus sumaţės pareigūnų at-

lyginimai. 

Ir lyg šito būtų maţa, politikai ir toliau propaguoja įvairius policijos reorganizavimo 

planus, planuojama kurti naujus padalinius, vėl ţadama nauja restruktūrizacija, vėl kalbama 

apie Policijos įstatymo keitimą (…) Kad dėl to laimi tik nusikaltėliai – aiškinti nereikia“.176 

 

Pagrindinis vidaus reikalų sistemos, ypač policijos, uţdavinys 1996 metais liko tas 

pats: stabilizuoti, o paskui pagerinti kriminogeninę situaciją, sumaţinti nusikaltimų skaičių, 

nes susidariusi per kelis metus padėtis nedţiugino. Tai matyti iš Vyriausybei 1996.04.25 

pateiktos paţymos Nr.1/604 „Dėl Vyriausybės programos pagrindinių nuostatų įgyvendini-

mo“: 

                                                           

176 „Respublika“ 1996.05.02 Nr.101, „Vėl blyksi ţaibai“. 
 

 

Pabėgus pagrindiniam tokių klausimų adresatui, likusieji nelabai ir galėjo atsakyti į 

juos… 

Čia verta paaiškinti skaitytojams, kad V.Račkausko aukščiau minėtas projektas – 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų bei organizacijų darbuotojų darbo 

apmokėjimo pagrindų įstatymo projektas. Planams sukurti vieningą apmokėjimo sistemą 

valstybinių įstaigų darbuotojams dar 1994 m. pritarė Vyriausybė. Atlyginimai turėjo būti 

skaičiuojami remiantis vertinimo rodiklių sistema (balais). Pagal surinktą balų skaičių (dar-

bo sudėtingumas, socialinė reikšmė, atsakomybė, sunkumas ir t.t.) nustatoma tarifų grupė, 

numatytos trejopos kvalifikacinės kategorijos. Kalbant apie vidaus reikalų sistemą, pagal šį 

įstatymą, pavyzdţiui, ministro ir sekretoriaus tarifų grupės turėjo būti atitinkamai 22-a bei 

20-ta, jų tarifų koeficientai – 16,2 ir 13,84. Padauginus tuometinę bazinę algą iš tarifų koe-

ficiento, būtų nustatyta pareiginė alga: ministrui – 2 430 Lt, sekretoriui – 2 076 Lt. Kas dėl 

kitų pareigūnų, tai vyresniojo komisaro tarifo koeficientas – 10,6, vyresniojo policininko – 

4,68, „paprasto“ policininko – 4,08. Suskaičiuoti nesunku… Suprantama, policijos pareigū-

nams buvo skiriami ir priedai uţ kvalifikacines kategorijas, numatyti kiti priedai ir priemo-

kos. Kaip jos išmokamos realiai – kol kas matome ir šiandien… 

Pagal šį įstatymą, atlyginimai turėjo padidėti pareigūnams, kurių darbo staţas buvo 

iki 20 metų. Mat ilgiau dirbę vidaus reikalų sistemoje iki tol prisidurdavo kasmet 7 proc. 

atlyginimo priedą, kai kuriems „patriarchams“ susidarydavo nuo 60 iki 100 proc. Štai jų 

atlyginimai turėjo pastebimai sumaţėti. Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kler-

kų, nebuvo prasmės skatinti senų darbuotojų, nes jų kvalifikacija nebeaugo metams bėgant. 

VRM sekretorius A.Svetulevičius, komentuodamas šio įstatymo projektą, kalbėjo trumpai: 

„Padarysime viską, kad darbuotojų atlyginimai nesumaţėtų ir kiltų kartu su kitų biudţetinių 

įstaigų darbuotojų atlyginimais be jokio įšaldymo“. 

Tarp kitko, 1996 m. geguţės mėn. dienraštis „Respublika“ atliko apklausą dėl Sei-

mui pateikto įstatymo projekto dėl atlyginimų teisėsaugininkams sumaţinimo. 

Romanas Sedlickas, advokatas: „(…) Seimui pateiktame įstatymo projekte, many-

čiau, turėtų atsirasti ir sąvoka, kad turi būti nustatytas atlyginimo minimumas ar „grindys“, 

ţemiau kurių algos nesumaţės. Nes kai atlyginimas krenta, paprastai pareigūnai palieka 



360

 

Per pastaruosius trejus metus vidaus reikalų sistemos etatų skaičius nebuvo didi-

namas, tačiau 1993-1994 metais į sistemą įjungus Vadovybės apsaugos departamentą bei 

Pasienio policiją, jis padidėjo 5 tūkstančiais.“177 

Kiek anksčiau, 1996.04.17 Lietuvos Respublikos Seimo nacionalinio saugumo 

komiteto pirmininkui A.Ivaškevičiui buvo pateiktas vidaus reikalų ministro V.Bulovo raštas 

Nr.1/547 „Dėl kovos su radioaktyviųjų medţiagų kontrabanda būklės“, liudijantis apie tei-

sėsaugos susirūpinimą „naujomis“ nusikaltimų rūšimis: 

„(…) Pradedant 1993 metais išryškėjo viena iš nelegalaus verslo (kontrabandos) 

sričių – tai prekyba radioaktyviosiomis, cheminėmis (nuodingomis) ir dvigubo panaudojimo 

medţiagomis. 

Šiuo neteisėtu verslu uţsiėmė organizuotos nusikalstamos struktūros, kurios ţino-

damos, kad Lietuvos Respublikos pasienyje nėra realių techninių galimybių vietoje nustatyti 

ir surasti radioaktyviąsias, nuodingas ir kitas dvigubo panaudojimo medţiagas, jų perveţi-

mui naudojasi tarpininkais ar visai pašaliniais asmenimis, siekiančiais greito ir pelningo 

uţdarbio. Kartais šie kroviniai veţami kaip retieji ar spalvotieji metalai, veţėjams net neţi-

nant, jog krovinys yra pavojingas aplinkiniams. 

Siekiant efektyviai kontroliuoti ir tirti neplatinamų (radioaktyviųjų, cheminių) me-

dţiagų, dvigubo panaudojimo įrengimų neteisėtą gabenimą, laikymą, įsigijimą bei panaudo-

jimą, koordinuoti darbą tarp VRM padalinių, valstybinių tarnybų, kitų valstybių analogiškų 

struktūrų, VRM 1995 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.307 įsteigtas Policijos departamento kri-

minalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Neplatinamų medţiagų 

kontrolės skyrius ir patvirtinti jo nuostatai. Skyrius aprūpintas kompiuterine technika, dozi-

metru, gama spektrometru, šifruoto (telefoninio, faksimilinio) ryšio priemonėmis tarp Latvi-

jos, Estijos ir Baltarusijos respublikų analogiškų padalinių. 

Vykdant Policijos departamento 1995 m. birţelio 12 d. nurodymą Nr.8 „Dėl darbo 

organizavimo neplatinamų medţiagų kontrolės skyriuje“ kiekviename komisariate funkcio-

naliai paskirti kriminalinės policijos pareigūnai. 1995 m. rugsėjo 15 d. policijos komisaria-

                                                           

177 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 169. 
 

 

„(…) Vidaus reikalų ministerijos  kovos su nusikalstamumu strategija 1993-1995 

metais buvo grindţiama Nusikalstamumo kontrolės Lietuvoje koncepcija. 

Pagrindiniai 1993-1995 metų kriminogeninės situacijos bruoţai: 

– per trejus metus nusikalstamumo lygis 10 tūkst. gyventojų padidėjo nuo 160,9 iki 

163,6, vidutiniškai buvo registruojama  60 tūkst. nusikaltimų per metus; 

– nusikaltimų struktūroje ţymių pokyčių neįvyko: kaip ir anksčiau, didţiausią nusi-

kaltimų dalį sudarė turtiniai nusikaltimai. Tačiau nuo 1995 metų įsigalioję Lietuvos Respub-

likos baudţiamojo kodekso pakeitimai ir papildymai padarė kai kurių pataisų nusikaltimų 

statistikoje ir tuo pačiu ţymiai padidino sunkių nusikaltimų skaičių. Per šiuos trejus metus 

jų lygmuo padidėjo 8 punktais ir 1995 m. sudarė daugiau kaip penktadalį uţregistruotų nu-

sikaltimų (nuo 13,6 proc. iki 21,7 proc.); 

– išsiplėtė metalų, naftos produktų, alkoholio, tabako ir kitų ţaliavų kontrabanda, 

prostitucija, neteisėtos finansinės operacijos ir kiti nusikaltimai ūkininkavimo tvarkai ir fi-

nansams; 

– pastarųjų metų kriminogeninei būklei būdingas gana ţymus nusikaltimų, šiurkščiai 

paţeidţiančių viešąją tvarką, skaičiaus padidėjimas. Per trejus metus nusikaltimų viešose 

vietose skaičius padidėjo trečdaliu (32,4 proc.), trim ketvirtadaliais daugiau (77,6 proc.) 

fiksuojama chuliganizmo atvejų (1993 m. – 1 444, 1994 m. – 1 699, 1995 m. – 2 565) 

– (…) 1995 metais Lietuvos Respublikoje buvo sulaikyta 1 630 nelegalių migrantų, 

iš jų 1 431 – Afganistano, Indijos, Pakistano, Šri Lankos, Somalio, Bangladešo piliečiai, 

arba 87 proc. visų sulaikytų nelegalių migrantų. Lyginant su 1994 m., nelegalių migrantų 

skaičius padidėjo 10 kartų (1994 m. sulaikyti 172 nelegalai). (…) 

– sparčiai didėjantis Lietuvoje autotransporto priemonių skaičius ţymiai apsunkino 

kelių eismo saugumo uţtikrinimą. Per 1993-1995 metus uţregistruota per 12 tūkst. autoįvy-

kių, kurių metu ţuvo beveik 2,4 tūkst. ţmonių ir per 13 tūkst. buvo suţalota. (…) 

Respublikos policijos komisariatų sudėtyje įsteigta 10 policijos nuovadų. 
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namas, tačiau 1993-1994 metais į sistemą įjungus Vadovybės apsaugos departamentą bei 
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sričių – tai prekyba radioaktyviosiomis, cheminėmis (nuodingomis) ir dvigubo panaudojimo 

medţiagomis. 

Šiuo neteisėtu verslu uţsiėmė organizuotos nusikalstamos struktūros, kurios ţino-

damos, kad Lietuvos Respublikos pasienyje nėra realių techninių galimybių vietoje nustatyti 

ir surasti radioaktyviąsias, nuodingas ir kitas dvigubo panaudojimo medţiagas, jų perveţi-

mui naudojasi tarpininkais ar visai pašaliniais asmenimis, siekiančiais greito ir pelningo 

uţdarbio. Kartais šie kroviniai veţami kaip retieji ar spalvotieji metalai, veţėjams net neţi-

nant, jog krovinys yra pavojingas aplinkiniams. 

Siekiant efektyviai kontroliuoti ir tirti neplatinamų (radioaktyviųjų, cheminių) me-

dţiagų, dvigubo panaudojimo įrengimų neteisėtą gabenimą, laikymą, įsigijimą bei panaudo-

jimą, koordinuoti darbą tarp VRM padalinių, valstybinių tarnybų, kitų valstybių analogiškų 

struktūrų, VRM 1995 m. kovo 31 d. įsakymu Nr.307 įsteigtas Policijos departamento kri-

minalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Neplatinamų medţiagų 

kontrolės skyrius ir patvirtinti jo nuostatai. Skyrius aprūpintas kompiuterine technika, dozi-

metru, gama spektrometru, šifruoto (telefoninio, faksimilinio) ryšio priemonėmis tarp Latvi-

jos, Estijos ir Baltarusijos respublikų analogiškų padalinių. 

Vykdant Policijos departamento 1995 m. birţelio 12 d. nurodymą Nr.8 „Dėl darbo 

organizavimo neplatinamų medţiagų kontrolės skyriuje“ kiekviename komisariate funkcio-

naliai paskirti kriminalinės policijos pareigūnai. 1995 m. rugsėjo 15 d. policijos komisaria-
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Galima atkreipti skaitytojų dėmesį į dar vieną VRM Policijos departamento Viešo-

sios policijos valdybos paţymą „Apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus šaunamuosius 

ginklus ir nusikaltimus, padarytus su jais“. 

Paţymoje pateikiami išsamūs skaičiai apie padėtį šaunamųjų ginklų srityje. Iš viso 

Lietuvoje buvo įregistruoti 521 138 šaunamieji ginklai. 

Per 1995 metus buvo įregistruoti 205 (per 1994 m.– 237) nusikaltimai, padaryti 

panaudojant šaunamąjį ginklą, iš kurių išaiškinta 44 proc. (1994 m.– 45,9 proc.). 

Per 1996 metų tris mėnesius įregistruoti 52 (per atitinkamą 1995-ųjų laikotarpį – 

62) nusikaltimai, padaryti panaudojant šaunamąjį ginklą, iš jų išaiškinta 58,6 proc. (per 

1995 m. 3 mėnesius – 48,5 proc.). 

Per 1996 metų tris mėnesius įregistruota 113 neteisėto šaunamųjų ginklų įgijimo, 

laikymo, realizavimo atvejų, išaiškinti 94 atvejai (per 1995 m. 3 mėnesius – 157 atvejai, 

išaiškinti 133).179 

 

1996 m. balandį savaitraštyje „Sargyba“ pasirodė pirmas „programinis“ interviu su 

vidaus reikalų ministru V.Bulovu reikšmingu pavadinimu „Nemaniau, kad toks sunkus tas 

darbas“. 

Paklaustas, kokių reikėtų laukti reformų ir kuo ministras remsis jas įgyvendinda-

mas, V.Bulovas pasakė: 

„1992 metų reformos paliko ţmonėms liūdnų prisiminimų. Tad į tai, kad yra jų la-

bai nenorinčių, reikėtų ţiūrėti natūraliai (…) Ar palankus reformoms metas? Sakyčiau, 

klausimas toks: arba dabar, arba… Štai, pasak buvusio Latvijos vidaus reikalų ministro, 

jeigu ten dabar ką nors panašaus reikėtų daryti, būtų beviltiška – Seime daug partijų partijė-

lių, nėra aiškios daugumos, nėra ir rimtos policijos. Kitame Lietuvos Seime, matyt, taip pat 

nebus ryškios daugumos, praeis nemaţai laiko, kol bus sudarytos koalicijos, susitarta. Vadi-

nasi, ir tokie rimti reikalai gali atsidėti metams. Man atrodo, jog nereikia laukti, tuo labiau, 

                                                           

179 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 168. 
 

 

tams ir kitoms suinteresuotoms valstybės tarnyboms pasiųstas informacinis laiškas Nr.5/4-

344 „Dėl kai kurios informacijos organizuojant darbą neplatinamų medţiagų kontrolės sri-

tyje“. (…) 

(…) Suaktyvinus policijos darbą neplatinamų medţiagų kontrolės srityje, jo koor-

dinavimą tarp valstybės institucijų (…) šalyje akivaizdţiai daugiau išaiškinta neteisėtų ra-

dioaktyviųjų medţiagų įsigijimo, laikymo, gabenimo faktų. 

1995 m. sausio 21 d. Kalvarijos pasienio punkte sulaikytas sunkveţimis „Avia“, 

kurio kėbule buvusios šiukšlės spinduliavo 550 mikrorentgenų per valandą, o atskiri popie-

riaus lakštai – iki 3 000 mikrorentgenų per valandą. 

Sausio 25 d. Medininkų pasienio punkte sulaikyta automašina ZIL-131, kurios 

slėptuvėje buvo veţama 1 613 kg volframo ir 1 174 kg volframo-molibdeno droţlių. Krovi-

nys spinduliavo iki 2 500 mikrorentgenų per valandą. 

1996 m. vasario 10 d. VRM, Generalinės prokuratūros ir VSD pareigūnai Visagino 

mieste sulaikė 7 asmenų grupę, bandţiusius parduoti 102 kg radioaktyvaus urano, kuris 

paviršiuje spinduliavo 14 000 mikrorentgenų per valandą. Nustatyta, kad uranas-238 buvo 

pagrobtas iš Ignalinos AE 1993 m. Tiriant šį atvejį, 1996 m. kovo 8 d. vienoje iš Ignalinos 

rajono sodybų rastas 3 metrų ilgio cirkonio vamzdelis, pripildytas urano dioksido, bendras 

svoris apie 5 kg – kaip buvo įtariama, dalis dar 1992 m. dingusios iš AE branduolinio kuro 

kasetės. 

Iš viso nuo 1995 m. pradţios (per metus) buvo nustatyti 95 atvejai, kai per Lietu-

vos valstybinę sieną buvo gabenami kroviniai, kurių radiacijos lygis viršijo gamtinį. 

(…) Minėto skyriaus duomenimis, radioaktyviųjų bei dvigubo panaudojimo me-

dţiagų kontrabanda uţsiimdavo arba buvę TSRS įvairių specialiųjų tarnybų darbuotojai, 

turėję senų ryšių mokslo tiriamosiose ir gamybinėse organizacijose, vykdančiose urano-235 

sodrinimą, arba sukčiai bei verslininkai, kartais patys neţinodami pardavinėję neprisodrintą 

U-235, U-238 arba jų rūdas bei kitas radioaktyviąsias ar dvigubo panaudojimo medţiagas. 

(…)“178 

                                                           

178 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 169. 
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Paţymoje pateikiami išsamūs skaičiai apie padėtį šaunamųjų ginklų srityje. Iš viso 

Lietuvoje buvo įregistruoti 521 138 šaunamieji ginklai. 

Per 1995 metus buvo įregistruoti 205 (per 1994 m.– 237) nusikaltimai, padaryti 

panaudojant šaunamąjį ginklą, iš kurių išaiškinta 44 proc. (1994 m.– 45,9 proc.). 

Per 1996 metų tris mėnesius įregistruoti 52 (per atitinkamą 1995-ųjų laikotarpį – 

62) nusikaltimai, padaryti panaudojant šaunamąjį ginklą, iš jų išaiškinta 58,6 proc. (per 

1995 m. 3 mėnesius – 48,5 proc.). 

Per 1996 metų tris mėnesius įregistruota 113 neteisėto šaunamųjų ginklų įgijimo, 

laikymo, realizavimo atvejų, išaiškinti 94 atvejai (per 1995 m. 3 mėnesius – 157 atvejai, 

išaiškinti 133).179 

 

1996 m. balandį savaitraštyje „Sargyba“ pasirodė pirmas „programinis“ interviu su 

vidaus reikalų ministru V.Bulovu reikšmingu pavadinimu „Nemaniau, kad toks sunkus tas 

darbas“. 

Paklaustas, kokių reikėtų laukti reformų ir kuo ministras remsis jas įgyvendinda-

mas, V.Bulovas pasakė: 

„1992 metų reformos paliko ţmonėms liūdnų prisiminimų. Tad į tai, kad yra jų la-

bai nenorinčių, reikėtų ţiūrėti natūraliai (…) Ar palankus reformoms metas? Sakyčiau, 

klausimas toks: arba dabar, arba… Štai, pasak buvusio Latvijos vidaus reikalų ministro, 

jeigu ten dabar ką nors panašaus reikėtų daryti, būtų beviltiška – Seime daug partijų partijė-

lių, nėra aiškios daugumos, nėra ir rimtos policijos. Kitame Lietuvos Seime, matyt, taip pat 

nebus ryškios daugumos, praeis nemaţai laiko, kol bus sudarytos koalicijos, susitarta. Vadi-

nasi, ir tokie rimti reikalai gali atsidėti metams. Man atrodo, jog nereikia laukti, tuo labiau, 

                                                           

179 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 168. 
 

 

tams ir kitoms suinteresuotoms valstybės tarnyboms pasiųstas informacinis laiškas Nr.5/4-

344 „Dėl kai kurios informacijos organizuojant darbą neplatinamų medţiagų kontrolės sri-

tyje“. (…) 

(…) Suaktyvinus policijos darbą neplatinamų medţiagų kontrolės srityje, jo koor-

dinavimą tarp valstybės institucijų (…) šalyje akivaizdţiai daugiau išaiškinta neteisėtų ra-

dioaktyviųjų medţiagų įsigijimo, laikymo, gabenimo faktų. 

1995 m. sausio 21 d. Kalvarijos pasienio punkte sulaikytas sunkveţimis „Avia“, 

kurio kėbule buvusios šiukšlės spinduliavo 550 mikrorentgenų per valandą, o atskiri popie-

riaus lakštai – iki 3 000 mikrorentgenų per valandą. 

Sausio 25 d. Medininkų pasienio punkte sulaikyta automašina ZIL-131, kurios 

slėptuvėje buvo veţama 1 613 kg volframo ir 1 174 kg volframo-molibdeno droţlių. Krovi-

nys spinduliavo iki 2 500 mikrorentgenų per valandą. 

1996 m. vasario 10 d. VRM, Generalinės prokuratūros ir VSD pareigūnai Visagino 

mieste sulaikė 7 asmenų grupę, bandţiusius parduoti 102 kg radioaktyvaus urano, kuris 

paviršiuje spinduliavo 14 000 mikrorentgenų per valandą. Nustatyta, kad uranas-238 buvo 

pagrobtas iš Ignalinos AE 1993 m. Tiriant šį atvejį, 1996 m. kovo 8 d. vienoje iš Ignalinos 

rajono sodybų rastas 3 metrų ilgio cirkonio vamzdelis, pripildytas urano dioksido, bendras 

svoris apie 5 kg – kaip buvo įtariama, dalis dar 1992 m. dingusios iš AE branduolinio kuro 

kasetės. 

Iš viso nuo 1995 m. pradţios (per metus) buvo nustatyti 95 atvejai, kai per Lietu-

vos valstybinę sieną buvo gabenami kroviniai, kurių radiacijos lygis viršijo gamtinį. 

(…) Minėto skyriaus duomenimis, radioaktyviųjų bei dvigubo panaudojimo me-

dţiagų kontrabanda uţsiimdavo arba buvę TSRS įvairių specialiųjų tarnybų darbuotojai, 

turėję senų ryšių mokslo tiriamosiose ir gamybinėse organizacijose, vykdančiose urano-235 

sodrinimą, arba sukčiai bei verslininkai, kartais patys neţinodami pardavinėję neprisodrintą 

U-235, U-238 arba jų rūdas bei kitas radioaktyviąsias ar dvigubo panaudojimo medţiagas. 

(…)“178 

                                                           

178 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 169. 
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tyrimų inspekcija tiria skundus, įvykdytus nusiţengimus, o imuniteto tarnyba turi būti pre-

vencijos struktūra, kuri galėtų atsakyti į klausimą, tarkim, kodėl pareigūnas savo vardu įre-

gistravęs aplūţusį automobilį, bet vaţinėja limuzinu… Kodėl yra likęs blogas įspūdis apie 

panašią ministerijoje anksčiau veikusią – kontrţvalgybos – struktūrą? Todėl, kad tai buvo 

grynai politinė kontrţvalgyba, o politikos šitoje sistemoje negali būti. Imuniteto tarnybai 

turi rūpėti atskirti sąţiningą darbą, ţmogų nuo nesąţiningo, o ne rūpintis, uţ ką jis balsuos, 

ką palaiko. Štai aš buvau nemaloniai nustebintas, kai susitikime su Seimo konservatorių 

frakcijos atstovais išvydau sėdintį uniformuotą kapitoną R. iš Policijos akademijos… Perša-

si išvada, kad šios Akademijos pareigūnai (bent kai kurie) yra politizuoti“. 

Apie ministro figūrą, neišvengiamai atsidursiančią „kryţminėje ugnyje“, 

V.Bulovas pasakė: 

„Ne vien ministrui, apskritai visai vidaus reikalų sistemai daţnai daromas spaudi-

mas. Neseniai patyriau, kad štai ministerijos darbuotojai vyksta į rajonus ir tada, kai pa-

skambina koks nors Seimo narys. Jeigu pastarajam reikia kelti savo priešrinkimines akcijas, 

tegul tai daro ne mūsų ministerijos sąskaita“. 

Ministrui buvo pateiktas ir toks klausimas: kai dabar tiek daug finansinių machina-

cijų, bylų dėl bankų ir gyventojų indėlių, kontrabandos atvejų ir apskritai daug darbo eko-

nominei policijai, ji beveik metus – be vadovo. Kodėl? 

„Liūdna, kad policija pavėlavo įsikišti į šiuos procesus (…) kokiais dviem metais, 

jei ne daugiau. Ekonominė policija toje sferoje smarkiai turėjo dirbti jau ir tada, kai 1992-

siais buvo priimamas įstatymas dėl bankų. Toks, koks tada buvo priimtas, tas įstatymas – 

šiurpus. Tada aš keletą mėnesių buvau ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos vadovu 

(V.Juškaus pirmtaku). Pabandţiau išsiaiškinti tokio įstatymo priėmimo mechanizmą: pasi-

rodo, kai kurie Aukščiausiosios Tarybos nariai per diplomatinius priėmimus gaudavo vokus 

(…) uţ konsultavimą. Ţinau, kad to dabar niekas neliudys… 

(…) Jei pasiteirausi ţmonių, kur daugiau nesąţiningų, pirmiausia išvardys muitinę, 

pasienį, o trečia – ekonominę policiją. Jei ministras R.Vaitekūnas, geriau paţindamas siste-

mos ţmones, nesugebėjo paskirti ekonominės policijos vadovo, tai man išties ši problema 

 

kad ir Vidaus reikalų ministerijos specialistai, ir komisariatų pareigūnai yra gana daug ra-

cionalaus sumąstę. Manome, jog apskričių centruose turėtų būti antrasis vidaus reikalų 

įstaigų valdymo lygmuo. 

Reformos reikia ir todėl, jog tarp dabar veikiančių vidaus reikalų struktūrų, pačioje 

ministerijoje nėra aiškaus darbo pasidalijimo. Tokiems pertvarkymams – valdymo, koordi-

navimo – nereikia daug lėšų. Tik, matyt, reikia keisti jų materialinių resursų skirstymo, pa-

naudojimo tvarką. Kaip, sakysim, gali vadovauti efektyviai, dirbti Policijos departamento 

generalinis komisaras, jei ne jis tvarko lėšas, technikos, įrangos paskirstymą? 

Policijos rūšių struktūrą aiškiai reikia keisti: matyt, turėtų likti kriminalinė, pasie-

nio ir viešoji policija. Ţodţiu, reikia pakeisti Policijos įstatymą. Visos policijos vadovas 

turėtų būti ne Policijos departamento generalinis komisaras, bet policijos generalinis komi-

saras, turintis tris pavaduotojus“ (iš tiesų, buvo įvestas dar vieno generalinio komisaro pa-

vaduotojo, vyriausiojo komisaro, kuruosiančio viešąją bei savivaldybių policiją, etatas. Juo 

tapo Romualdas Algirdas Senovaitis, prieš tai dirbęs VRM PD Savivaldybių policijos vy-

riausiuoju komisaru,– aut.). 

Paklaustas apie pačios ministerijos valdymo principų, struktūros keitimą, 

V.Bulovas atsakė: 

„Turėtų būti visiškai apibrėţtas statusas ir teisės padalinių, kurie yra „prie“ minis-

terijos. Pati ministerija galėtų gerokai sumaţėti,– jeigu čia liktų tik branduolys geriausių 

specialistų, metodiškai ir kitaip padedančių apskričių ir rajonų padaliniams… 

Uţ pareigūnų darbo efektyvumą ar jų praţangas pirmiausia turi atsakyti tiesioginis 

viršininkas. Ţinoma, atsakomybė turi kilti ir „aukštyn“, bet ne tiesiogine proporcija: ir mi-

nistras turi jaustis atsakingas uţ, sakysim, kyšį imantį policininką. Bet, manau, ministrui 

turėtų tekti tik kokie 5 procentai tokios atsakomybės. 

Štai iš daugelio šaltinių girdėjau, kad organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba 

Kaune nevykusi, kad dauguma jos ţmonių nesąţiningi. Ar tai nustatyti lengviau man, ar tos 

tarnybos vadovams?..“ 

Dėl pagausėjusių kaltinimų policijai ministro nuomonė buvo tokia: 

„Į kaltinimus aš įsiklausau, bet kaltinant juk reikia faktų… Turi veikti sistemos 

imuniteto tarnyba, kuri tam naudotų visas galimas priemones. teisėtumo kontrolės ir vidaus 
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tyrimų inspekcija tiria skundus, įvykdytus nusiţengimus, o imuniteto tarnyba turi būti pre-

vencijos struktūra, kuri galėtų atsakyti į klausimą, tarkim, kodėl pareigūnas savo vardu įre-
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mas. Neseniai patyriau, kad štai ministerijos darbuotojai vyksta į rajonus ir tada, kai pa-
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siais buvo priimamas įstatymas dėl bankų. Toks, koks tada buvo priimtas, tas įstatymas – 

šiurpus. Tada aš keletą mėnesių buvau ekonominių nusikaltimų tyrimo komisijos vadovu 

(V.Juškaus pirmtaku). Pabandţiau išsiaiškinti tokio įstatymo priėmimo mechanizmą: pasi-

rodo, kai kurie Aukščiausiosios Tarybos nariai per diplomatinius priėmimus gaudavo vokus 

(…) uţ konsultavimą. Ţinau, kad to dabar niekas neliudys… 

(…) Jei pasiteirausi ţmonių, kur daugiau nesąţiningų, pirmiausia išvardys muitinę, 

pasienį, o trečia – ekonominę policiją. Jei ministras R.Vaitekūnas, geriau paţindamas siste-

mos ţmones, nesugebėjo paskirti ekonominės policijos vadovo, tai man išties ši problema 

 

kad ir Vidaus reikalų ministerijos specialistai, ir komisariatų pareigūnai yra gana daug ra-

cionalaus sumąstę. Manome, jog apskričių centruose turėtų būti antrasis vidaus reikalų 

įstaigų valdymo lygmuo. 

Reformos reikia ir todėl, jog tarp dabar veikiančių vidaus reikalų struktūrų, pačioje 

ministerijoje nėra aiškaus darbo pasidalijimo. Tokiems pertvarkymams – valdymo, koordi-

navimo – nereikia daug lėšų. Tik, matyt, reikia keisti jų materialinių resursų skirstymo, pa-

naudojimo tvarką. Kaip, sakysim, gali vadovauti efektyviai, dirbti Policijos departamento 
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turėtų būti ne Policijos departamento generalinis komisaras, bet policijos generalinis komi-

saras, turintis tris pavaduotojus“ (iš tiesų, buvo įvestas dar vieno generalinio komisaro pa-

vaduotojo, vyriausiojo komisaro, kuruosiančio viešąją bei savivaldybių policiją, etatas. Juo 

tapo Romualdas Algirdas Senovaitis, prieš tai dirbęs VRM PD Savivaldybių policijos vy-

riausiuoju komisaru,– aut.). 

Paklaustas apie pačios ministerijos valdymo principų, struktūros keitimą, 

V.Bulovas atsakė: 

„Turėtų būti visiškai apibrėţtas statusas ir teisės padalinių, kurie yra „prie“ minis-

terijos. Pati ministerija galėtų gerokai sumaţėti,– jeigu čia liktų tik branduolys geriausių 

specialistų, metodiškai ir kitaip padedančių apskričių ir rajonų padaliniams… 

Uţ pareigūnų darbo efektyvumą ar jų praţangas pirmiausia turi atsakyti tiesioginis 

viršininkas. Ţinoma, atsakomybė turi kilti ir „aukštyn“, bet ne tiesiogine proporcija: ir mi-

nistras turi jaustis atsakingas uţ, sakysim, kyšį imantį policininką. Bet, manau, ministrui 

turėtų tekti tik kokie 5 procentai tokios atsakomybės. 

Štai iš daugelio šaltinių girdėjau, kad organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnyba 

Kaune nevykusi, kad dauguma jos ţmonių nesąţiningi. Ar tai nustatyti lengviau man, ar tos 

tarnybos vadovams?..“ 
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ryţtingo fanatiko“. O apie E.Venskevičiaus galimybes toliau eiti pareigas apskrities valdy-

tojas pasakė diplomatiškai: „Dabar, kai atsistatydino kriminalinės policijos komisaras 

K.Tubis, prieštaravimų gal bus maţiau“ (apie Panevėţio policijos vadovų tarpusavio nesu-

tarimus rašėme aukščiau,– aut.). 

K.Tubis prašymą atleisti iš pareigų parašė iškart po generalinio komisaro 

J.Liaudansko pokalbio su miesto verslininkais, Panevėţio apskrities vadovais. Viena iš pasi-

traukimo prieţasčių buvo ta, esą buvęs kriminalinės policijos šefas nesugebėjo paţaboti jau 

keleri metai trunkančio nusikaltėlių gaujų karo, kuris nusinešė per 20 ţmonių gyvybių. 

 

Kęstutis Tubis, 1995 metais – Panevėţio miesto policijos komisariato kriminali-

nės policijos komisaras: 

„Reikia pripaţinti, teisėsauga tuomet buvo labai silpna, tvyrojo chaosas. Sunkiai 

sutardavome su prokuratūra, kuri daţnai neduodavo sankcijų suimti vieną ar kitą įtariamą-

jį, mes paprasčiausiai nerasdavome bendros kalbos. Galiu drąsiai teigti, kad nemaţa nusi-

kaltėlių išaugo iš tų nesutarimų arba iš neprofesionalaus darbo. Pavyzdţiui, buvo toks Ge-

neralinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas T., kuris ėmė pinigus iš abiejų pusių: ir 

iš „tulpinių“, ir iš nukentėjusių verslininkų. Daugelis bylų ţlugdavo, būdavo nutraukiamos. 

Iš kitos pusės, nesulaukdavome pagalbos nei iš centro, nei iš pačių vietinių verslininkų – 

beveik niekas nenorėjo duoti parodymus, kad nusikaltėliai būtų realiai nubausti. Panevėţio 

verslininkai įdarbindavo grupuočių narius savo įmonėse, tie nuolat stebėjo verslą, pinigų 

srautus. Klausiau kelių verslininkų, kodėl jie susidėjo su nusikaltėliais? Sako, kitaip nebū-

tume privatizavę vieno ar kito objekto. Vadinasi, naudodamiesi nusikaltėlių paslaugomis, 

jie tarsi tampa išvien su jais, nebegali skųstis... 

Kelis kartus kreipiausi į Kriminalinės policijos vadovus Vilniuje, į B.Lazutką ir 

V.Račkauską, tačiau man atsakydavo, kad turime tvarkytis patys. Situacija iš tikrųjų buvo 

įtempta, visoje šalyje griaudėjo sprogimai, policijos dėmesys pirmiausia buvo skiriamas 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių nusikalstamoms grupuotėms. „Pridengti“ visai Lietu-

vai tiesiog neuţteko pajėgų.  

Kai A.Vertelka buvo sulaikytas prevencine tvarka, kalbėjausi su juo. Jis iš pradţių 

pradėjo šakotis, rėkė, kad mes patys, t.y. policija, turime savo degalinių, „dengiame“ kai 

 

sunki. Yra kandidatų, bet yra ir signalų… Ţodţiu, surasti sąţiningus ţmones į tokius postus 

man kol kas yra problema…“180  

Beje, jau kitame, 17-me „sargybos“ numeryje LR Seimo ekonominių nusikaltimų 

tyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Juškus pareiškė: 

„Galiu drąsiai sakyti, jog tokios kontrabandos, kokia „sukasi“ dabar, Lietuvoje dar 

nebuvo. Pernai vartai buvo šiek tiek priverti, manau, kad tai R.Vaitekūno nuopelnas. Tačiau 

nejau likę pareigūnai nebedirba? Juk mes ţinome, kad, tarkime, uţ furgoną nelegaliai įveţtų 

cigarečių kontrabandininkai net 50 tūkst. dolerių skiria kyšiams. Nesuprantamas atsakingų 

ţinybų neveiklumas: arba jie „sėdi“ todėl, kad gauna. Gal derėtų supaprastinti atskirų vado-

vų atleidimą iš darbo, atlikti valymą jų gretose?“ 

 

1996-ųjų pavasarį gimė pavadinimas „Čikaga prie Nevėţio“. Anot tyrusios situaci-

ją Panevėţyje „Sargybos“, pirmiausia dėl nesibaigiančio nusikaltėlių tarpusavio karo, nuolat 

griaudėjančių sprogimų, samdytų ţudikų šūvių. 1996 m. pavasarį vietos verslininkų bei 

pramonininkų iniciatyva į Panevėţį aptarti grėsmingą kriminogeninę situaciją buvo atvykęs 

PD generalinis komisaras J.Liaudanskas. 

Tuometinis apskrities valdytojas P.Zablockis tiesiai sakė: „Situacija dabar tokia: 

arba imamės labai ryţtingų veiksmų, arba ţiūrime, kaip Panevėţyje iniciatyvą perima kri-

minalinis pasaulis. Kitokio pasirinkimo nebėra“… 

Susitikimo metu buvo daug kalbėta apie tai, jog slapta tarnybinė informacija iš 

miesto policijos komisariato kabinetų kaţkokiais keliais nuteka tiesiog iki nusikalstamų 

struktūrų lyderių ausų. P.Zablockis tuomet paminėjo vieno aukšto rango pareigūno pavardę, 

esą juo skundţiasi ne tik gyventojai, bet ir patys policininkai: sulaikai kokį mieste garsų, bet 

nepavydėtinos moralės biznierių, o tas savo mobiliuoju telefonu tuoj skambina įtakingam 

policijos pareigūnui. Ar sunku atspėti, kuo viskas baigiasi? 

Paklaustas apie miesto policijos vadovą vyresnįjį komisarą Eugenijų Venskevičių, 

P.Zablockis pastebėjo: „Galėtų dirbti, bet miesto policijos vadovo kėdėje reikėtų drąsaus ir 

                                                           

180 „Sargyba“ Nr.16, 1996 m. balandţio 18-24. 
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ryţtingo fanatiko“. O apie E.Venskevičiaus galimybes toliau eiti pareigas apskrities valdy-

tojas pasakė diplomatiškai: „Dabar, kai atsistatydino kriminalinės policijos komisaras 

K.Tubis, prieštaravimų gal bus maţiau“ (apie Panevėţio policijos vadovų tarpusavio nesu-

tarimus rašėme aukščiau,– aut.). 

K.Tubis prašymą atleisti iš pareigų parašė iškart po generalinio komisaro 

J.Liaudansko pokalbio su miesto verslininkais, Panevėţio apskrities vadovais. Viena iš pasi-

traukimo prieţasčių buvo ta, esą buvęs kriminalinės policijos šefas nesugebėjo paţaboti jau 

keleri metai trunkančio nusikaltėlių gaujų karo, kuris nusinešė per 20 ţmonių gyvybių. 

 

Kęstutis Tubis, 1995 metais – Panevėţio miesto policijos komisariato kriminali-

nės policijos komisaras: 

„Reikia pripaţinti, teisėsauga tuomet buvo labai silpna, tvyrojo chaosas. Sunkiai 

sutardavome su prokuratūra, kuri daţnai neduodavo sankcijų suimti vieną ar kitą įtariamą-

jį, mes paprasčiausiai nerasdavome bendros kalbos. Galiu drąsiai teigti, kad nemaţa nusi-

kaltėlių išaugo iš tų nesutarimų arba iš neprofesionalaus darbo. Pavyzdţiui, buvo toks Ge-

neralinės prokuratūros ypač svarbių bylų tardytojas T., kuris ėmė pinigus iš abiejų pusių: ir 

iš „tulpinių“, ir iš nukentėjusių verslininkų. Daugelis bylų ţlugdavo, būdavo nutraukiamos. 

Iš kitos pusės, nesulaukdavome pagalbos nei iš centro, nei iš pačių vietinių verslininkų – 

beveik niekas nenorėjo duoti parodymus, kad nusikaltėliai būtų realiai nubausti. Panevėţio 

verslininkai įdarbindavo grupuočių narius savo įmonėse, tie nuolat stebėjo verslą, pinigų 

srautus. Klausiau kelių verslininkų, kodėl jie susidėjo su nusikaltėliais? Sako, kitaip nebū-

tume privatizavę vieno ar kito objekto. Vadinasi, naudodamiesi nusikaltėlių paslaugomis, 

jie tarsi tampa išvien su jais, nebegali skųstis... 

Kelis kartus kreipiausi į Kriminalinės policijos vadovus Vilniuje, į B.Lazutką ir 

V.Račkauską, tačiau man atsakydavo, kad turime tvarkytis patys. Situacija iš tikrųjų buvo 

įtempta, visoje šalyje griaudėjo sprogimai, policijos dėmesys pirmiausia buvo skiriamas 

Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių nusikalstamoms grupuotėms. „Pridengti“ visai Lietu-

vai tiesiog neuţteko pajėgų.  

Kai A.Vertelka buvo sulaikytas prevencine tvarka, kalbėjausi su juo. Jis iš pradţių 

pradėjo šakotis, rėkė, kad mes patys, t.y. policija, turime savo degalinių, „dengiame“ kai 

 

sunki. Yra kandidatų, bet yra ir signalų… Ţodţiu, surasti sąţiningus ţmones į tokius postus 

man kol kas yra problema…“180  

Beje, jau kitame, 17-me „sargybos“ numeryje LR Seimo ekonominių nusikaltimų 

tyrimo komisijos pirmininkas Vytautas Juškus pareiškė: 

„Galiu drąsiai sakyti, jog tokios kontrabandos, kokia „sukasi“ dabar, Lietuvoje dar 

nebuvo. Pernai vartai buvo šiek tiek priverti, manau, kad tai R.Vaitekūno nuopelnas. Tačiau 

nejau likę pareigūnai nebedirba? Juk mes ţinome, kad, tarkime, uţ furgoną nelegaliai įveţtų 

cigarečių kontrabandininkai net 50 tūkst. dolerių skiria kyšiams. Nesuprantamas atsakingų 

ţinybų neveiklumas: arba jie „sėdi“ todėl, kad gauna. Gal derėtų supaprastinti atskirų vado-

vų atleidimą iš darbo, atlikti valymą jų gretose?“ 

 

1996-ųjų pavasarį gimė pavadinimas „Čikaga prie Nevėţio“. Anot tyrusios situaci-

ją Panevėţyje „Sargybos“, pirmiausia dėl nesibaigiančio nusikaltėlių tarpusavio karo, nuolat 

griaudėjančių sprogimų, samdytų ţudikų šūvių. 1996 m. pavasarį vietos verslininkų bei 

pramonininkų iniciatyva į Panevėţį aptarti grėsmingą kriminogeninę situaciją buvo atvykęs 

PD generalinis komisaras J.Liaudanskas. 

Tuometinis apskrities valdytojas P.Zablockis tiesiai sakė: „Situacija dabar tokia: 

arba imamės labai ryţtingų veiksmų, arba ţiūrime, kaip Panevėţyje iniciatyvą perima kri-

minalinis pasaulis. Kitokio pasirinkimo nebėra“… 

Susitikimo metu buvo daug kalbėta apie tai, jog slapta tarnybinė informacija iš 

miesto policijos komisariato kabinetų kaţkokiais keliais nuteka tiesiog iki nusikalstamų 

struktūrų lyderių ausų. P.Zablockis tuomet paminėjo vieno aukšto rango pareigūno pavardę, 

esą juo skundţiasi ne tik gyventojai, bet ir patys policininkai: sulaikai kokį mieste garsų, bet 

nepavydėtinos moralės biznierių, o tas savo mobiliuoju telefonu tuoj skambina įtakingam 

policijos pareigūnui. Ar sunku atspėti, kuo viskas baigiasi? 

Paklaustas apie miesto policijos vadovą vyresnįjį komisarą Eugenijų Venskevičių, 

P.Zablockis pastebėjo: „Galėtų dirbti, bet miesto policijos vadovo kėdėje reikėtų drąsaus ir 
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1996 metų trijų pirmųjų mėnesių statistika rodo, jog Panevėţio policijos darbas 

negerėja. Pagal nusikaltimų išaiškinamumą panevėţiečiai Lietuvoje antri nuo galo. Sunkių 

nusikaltimų Panevėţyje šiemet išaiškinta vos 11,9 proc. – tai blogiausias rodiklis šalyje. 

Panevėţio pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas Juozas Bečelis sakė: 

„Antai policijos vyresnysis komisaras per spaudą dabar aiškina, kad su juo gali būti susido-

rota kai kurių korumpuotų jėgų uţsakymu. Tačiau šitaip suvesti sąskaitas daţniausiai ban-

doma gal tik su tais, kurie banditams stoja skersai kelio. Nebūkime naivūs ir pagalvokim: 

kokioms jėgoms galėtų kliudyti vietos policijos vadovas, kai mieste vis įţūliau įsitvirtina 

kriminalinis pasaulis? Komisarą „sudoroti“ gal reikėtų nebent tik uţ neveiklumą“… 

Susitikime nuskambėjo nemaţai konkrečių vietinės policijos neveiklumo arba, at-

virkščiai, neaiškios veiklos faktų, kuriems patekus į spaudą, tuometinio vidaus reikalų mi-

nistro R.Vaitekūno įsakymu penkiems Panevėţio policijos vadovams buvo pareikšti papei-

kimai.181 

Panevėţio m. VPK kriminalinės policijos vadovu vietoj K.Tubio tapo Sergejus 

Smirnovas, prieš tai dirbęs Panevėţio r. PK savivaldybių policijos komisaru inspektoriumi. 

Tuomet S.Smirnovas sakė „Sargybos“ ţurnalistams: „ Aš spardţiausi, priešinausi daugiau 

nei mėnesį. Bet po to, kai buvau pakviestas pas šalies kriminalinės policijos vyriausiąjį ko-

misarą V.Račkauską, mano uţsispyrimas susvyravo, o po pokalbio su Policijos departamen-

to generaliniu komisaru J.Liaudansku į Panevėţį grįţau su įsakymu apie paskyrimą į naujas 

pareigas“. 

J.Liaudansko balsas turėjo, matyt, lemiamos įtakos ir ankstesniojo Panevėţio mies-

to kriminalinės policijos šefo K.Tubio likimui – po balandţio mėnesį apskrities valdytojo 

P.Zablockio kabinete įvykusio VRM sekretoriaus susitikimo su Panevėţio verslininkais ir 

pramonininkais K.Tubis įteikė prašymą atleisti iš darbo.182 

                                                           

 181 „Sargyba“ Nr.17-18, 1996 m. balandţio-geguţės mėn., G.Stalnionis, „Čikaga… 
prie Nevėţio“. 

182 „Sargyba“ Nr.24, 1996 m. birţelio 13-19, G.Stalnionis, L.Vaitonis, „Ilgi 
mįslių šešėliai“. 

 
 

 

kuriuos verslininkus. Bandţiau įtikinti, kad nieko panašaus nėra, bet jis ėmė grasinti nu-

trauksiąs „mūsų“ degalinių tinklui tiekimą. Sakau, puiku, nutraukite, tada pamatysime, 

kurios degalinės globojamos jūsų. Jis iškart prikando lieţuvį, uţtat pareiškė, kad turi penkis 

milijonus „ţalių“ ir aš greit išlėksiu iš savo kėdės. Iš tiesų, netrukus buvo organizuotas va-

dinamasis interesų grupės konfliktas, kurio pretekstu tapo verslininko A. nuţudymas (kurį 

mes, beje, išaiškinome), į Panevėţį atvaţiavo generalinis komisaras J.Liaudanskas, pasa-

kęs, kad jeigu vardan ramybės reikia aukos, tokia auka bus. Tuomet nutariau negilinti kon-

flikto, pats parašiau pareiškimą. Ir kas? Atėjo kiti ţmonės, nepatyrę, nevaldę operatyvinės 

situacijos, kuri, kaip ţinome, ilgainiui tik blogėjo...“ 

 

1996 metų pradţioje kai kurie iš tų kriminalinių nusikaltimų ėmė aiškėti, nes į jų 

tyrimą įsikišo Generalinė prokuratūra ir VRM pareigūnai. 

Vasario 9 d. Panevėţyje buvo atliktos 45 kratos, rasta ginklų, vogtų automobilių 

numerių, techninių pasų ir t.t., prevencine tvarka sulaikyta 14 įtariamųjų, tarp kurių ir pa-

garsėjęs Juozas Jėčius. Šis verslininkas įtariamas ne tik pelno uţ prekybą naftos produktais 

slėpimu bei mokesčių nemokėjimu, bet ir A.Petreikio nuţudymu. 1995 m. geguţės mėnesį 

Telšiuose policija sulaikė A.Petreikį, įtariamą pavogus J.Jėčiaus automobilį „mercedes“. 

Veţant sulaikytąjį į Panevėţį, J.Jėčius kriminalinės policijos inspektoriaus A.Vaidinausko 

ėmė prašyti, kad tas neva leistų jam pasikalbėti su A.Petreikiu. A.Vaidinauskas, nepriešta-

raujant kriminalinės policijos jaunesniajam inspektoriui R.Malinauskui bei kelių policijos 

jaunesniajam inspektoriui V.Klanauskui, sutiko. Iš Panevėţio PK areštinės J.Jėčius 

A.Petreikį nusiveţė į mišką… Po kelių dienų A.Petreikis nuo patirtų suţalojimų mirė. 

Policijos pareigūnams prokuratūra iškėlė baudţiamąją bylą, kurią nagrinėjo Pane-

vėţio miesto apylinkės teismas. Visi trys uniformuotieji savivaliautojai buvo nuteisti tre-

jiems metams laisvės atėmimo, pritaikius BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas dvejiems 

metams. Šį nuosprendį apskundus prokuratūrai, Panevėţio apygardos teismas bylą grąţino 

tardymui papildyti. Vasario antroje pusėje, paaiškėjus naujoms šio nuţudymo aplinkybėms, 

A.Vaidinauskas, R.Malinauskas ir V.Klanauskas buvo iškviesti į VRM ir ten sulaikyti. 

Apie šį „tardymą miške“ vyresnysis komisaras E.Venskevičius sakėsi nieko neţi-

nojęs… 
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1996 metų trijų pirmųjų mėnesių statistika rodo, jog Panevėţio policijos darbas 

negerėja. Pagal nusikaltimų išaiškinamumą panevėţiečiai Lietuvoje antri nuo galo. Sunkių 

nusikaltimų Panevėţyje šiemet išaiškinta vos 11,9 proc. – tai blogiausias rodiklis šalyje. 

Panevėţio pramonės, prekybos ir amatų rūmų prezidentas Juozas Bečelis sakė: 

„Antai policijos vyresnysis komisaras per spaudą dabar aiškina, kad su juo gali būti susido-

rota kai kurių korumpuotų jėgų uţsakymu. Tačiau šitaip suvesti sąskaitas daţniausiai ban-

doma gal tik su tais, kurie banditams stoja skersai kelio. Nebūkime naivūs ir pagalvokim: 

kokioms jėgoms galėtų kliudyti vietos policijos vadovas, kai mieste vis įţūliau įsitvirtina 

kriminalinis pasaulis? Komisarą „sudoroti“ gal reikėtų nebent tik uţ neveiklumą“… 

Susitikime nuskambėjo nemaţai konkrečių vietinės policijos neveiklumo arba, at-

virkščiai, neaiškios veiklos faktų, kuriems patekus į spaudą, tuometinio vidaus reikalų mi-

nistro R.Vaitekūno įsakymu penkiems Panevėţio policijos vadovams buvo pareikšti papei-

kimai.181 

Panevėţio m. VPK kriminalinės policijos vadovu vietoj K.Tubio tapo Sergejus 

Smirnovas, prieš tai dirbęs Panevėţio r. PK savivaldybių policijos komisaru inspektoriumi. 

Tuomet S.Smirnovas sakė „Sargybos“ ţurnalistams: „ Aš spardţiausi, priešinausi daugiau 

nei mėnesį. Bet po to, kai buvau pakviestas pas šalies kriminalinės policijos vyriausiąjį ko-

misarą V.Račkauską, mano uţsispyrimas susvyravo, o po pokalbio su Policijos departamen-

to generaliniu komisaru J.Liaudansku į Panevėţį grįţau su įsakymu apie paskyrimą į naujas 

pareigas“. 

J.Liaudansko balsas turėjo, matyt, lemiamos įtakos ir ankstesniojo Panevėţio mies-

to kriminalinės policijos šefo K.Tubio likimui – po balandţio mėnesį apskrities valdytojo 

P.Zablockio kabinete įvykusio VRM sekretoriaus susitikimo su Panevėţio verslininkais ir 

pramonininkais K.Tubis įteikė prašymą atleisti iš darbo.182 

                                                           

 181 „Sargyba“ Nr.17-18, 1996 m. balandţio-geguţės mėn., G.Stalnionis, „Čikaga… 
prie Nevėţio“. 

182 „Sargyba“ Nr.24, 1996 m. birţelio 13-19, G.Stalnionis, L.Vaitonis, „Ilgi 
mįslių šešėliai“. 

 
 

 

kuriuos verslininkus. Bandţiau įtikinti, kad nieko panašaus nėra, bet jis ėmė grasinti nu-

trauksiąs „mūsų“ degalinių tinklui tiekimą. Sakau, puiku, nutraukite, tada pamatysime, 

kurios degalinės globojamos jūsų. Jis iškart prikando lieţuvį, uţtat pareiškė, kad turi penkis 

milijonus „ţalių“ ir aš greit išlėksiu iš savo kėdės. Iš tiesų, netrukus buvo organizuotas va-

dinamasis interesų grupės konfliktas, kurio pretekstu tapo verslininko A. nuţudymas (kurį 

mes, beje, išaiškinome), į Panevėţį atvaţiavo generalinis komisaras J.Liaudanskas, pasa-

kęs, kad jeigu vardan ramybės reikia aukos, tokia auka bus. Tuomet nutariau negilinti kon-

flikto, pats parašiau pareiškimą. Ir kas? Atėjo kiti ţmonės, nepatyrę, nevaldę operatyvinės 

situacijos, kuri, kaip ţinome, ilgainiui tik blogėjo...“ 

 

1996 metų pradţioje kai kurie iš tų kriminalinių nusikaltimų ėmė aiškėti, nes į jų 

tyrimą įsikišo Generalinė prokuratūra ir VRM pareigūnai. 

Vasario 9 d. Panevėţyje buvo atliktos 45 kratos, rasta ginklų, vogtų automobilių 

numerių, techninių pasų ir t.t., prevencine tvarka sulaikyta 14 įtariamųjų, tarp kurių ir pa-

garsėjęs Juozas Jėčius. Šis verslininkas įtariamas ne tik pelno uţ prekybą naftos produktais 

slėpimu bei mokesčių nemokėjimu, bet ir A.Petreikio nuţudymu. 1995 m. geguţės mėnesį 

Telšiuose policija sulaikė A.Petreikį, įtariamą pavogus J.Jėčiaus automobilį „mercedes“. 

Veţant sulaikytąjį į Panevėţį, J.Jėčius kriminalinės policijos inspektoriaus A.Vaidinausko 

ėmė prašyti, kad tas neva leistų jam pasikalbėti su A.Petreikiu. A.Vaidinauskas, nepriešta-

raujant kriminalinės policijos jaunesniajam inspektoriui R.Malinauskui bei kelių policijos 

jaunesniajam inspektoriui V.Klanauskui, sutiko. Iš Panevėţio PK areštinės J.Jėčius 

A.Petreikį nusiveţė į mišką… Po kelių dienų A.Petreikis nuo patirtų suţalojimų mirė. 

Policijos pareigūnams prokuratūra iškėlė baudţiamąją bylą, kurią nagrinėjo Pane-

vėţio miesto apylinkės teismas. Visi trys uniformuotieji savivaliautojai buvo nuteisti tre-

jiems metams laisvės atėmimo, pritaikius BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas dvejiems 

metams. Šį nuosprendį apskundus prokuratūrai, Panevėţio apygardos teismas bylą grąţino 

tardymui papildyti. Vasario antroje pusėje, paaiškėjus naujoms šio nuţudymo aplinkybėms, 

A.Vaidinauskas, R.Malinauskas ir V.Klanauskas buvo iškviesti į VRM ir ten sulaikyti. 

Apie šį „tardymą miške“ vyresnysis komisaras E.Venskevičius sakėsi nieko neţi-

nojęs… 
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Dar 1994 metų pavasarį, duodamas interviu VRM savaitraščiui „Sargyba“, LPA 

rektorius Alvydas Pumputis prisiminė pačioje LPA įsteigimo pradţioje „Komjaunimo tieso-

je“ išspausdintą VRM 6-ojo skyriaus pareigūno J.Rimkevičiaus straipsnį „Policininkų inku-

batorius“. Vienas iš to straipsnio teiginių buvo tas, jog Akademija netaps policininkų ren-

gimo įstaiga. A.Pumputis tvirtai teigė, jog „pranašystės neišsipildė, šiandien mūsų uţsibrėţ-

tas tikslas jau netoli, tačiau galutinių rezultatų galime tikėtis tik kitais metais, kai pirmieji 

klausytojai baigs visą mokymo kursą, t.y. išeis visą parengimą. O ruošiame ne tik magist-

rus, bet ir eilinius policininkus, vidurinės grandies valdininkus“. 

Tuomet paklaustas dėl VRM ir LPA nuomonių dėl Akademijos absolventų skirs-

tymo, atrankos ir t.t. skirtumo ir kilusio net tam tikro ţinybinio „karo“, A.Pumputis atsakė: 

„Dėl to nuolat diskutuojama, tačiau ne visada bendras susitarimas išeina į naudą… 

Pernai būta nesusipratimų dėl mūsų kaltės. Dėl kai kurių dalykų jau baigiame susitarti. Be 

abejo, blogai, kai tenka prarasti keletą vilniečių, kauniečių, kuriems gimtajame mieste neat-

sirado darbo, o vaţiuoti į Šilalę ar Skuodą jiems paprasčiausiai nenaudinga. Į jų vietą turėjo 

būti pasiųsti iš ten kilę jaunuoliai, kad grįţtų dirbti į tėviškę. Daugiau tokių atvejų nepasi-

kartos…“184 

Laikas, kaip sakoma, visu šimtu procentų parodė, kad teisus vis dėlto buvo ne LPA 

rektorius, o įţvalgus skeptikas J.Rimkevičius. Bet, grįţtant prie konkrečių faktų, reikėtų 

paminėti, kad 1995 m. Vilniaus m. VPK Patrulinės tarnybos rinktinę papildė 84 baigę pir-

mąjį LPA kursą naujokai. Iš jų 16 gavo bendrą neigiamą įvertinimą (2 balus iš 5), 30 neiš-

laikė fizinio pasirengimo normatyvų, 25 vaikinai nesugebėjo prisitraukti 10 kartų, 24 naujo-

kai netilpo į bėgimo normatyvus. Net 70 proc. naujokų nemokėjo tinkamai elgtis su ginklu 

(LPA neturėjo ČZ, o patruliai būtent jais ir buvo ginkluojami), 10 pareigūnų neţinojo, ko-

kiais atvejais galima naudoti ginklą (jiems teko tarnauti be ginklo, bent iš pradţių). Nedaug 

kas mokėjo naudotis gumine lazda, sakė, jog jų to nemokė. 

Aukštųjų policijos mokyklų klausytojai buvo gerokai pranašesni, turėjo daugiau 

praktinio darbo įgūdţių. Nemaţai policijos įstaigų vadovų teikė pirmenybę jiems prieš LPA 

parengiamus policininkus. Mat, pirmieji ruošė save policininko darbui, todėl rengėsi rimtai, 
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 Suprantama, susiklosčiusi Panevėţio policijoje situacija neliko nepastebėta ir kitų 

ţiniasklaidos priemonių. Pavyzdţiui, „Respublika“ rašė: 

„Balandţio 9 d. Panevėţyje apsilankė generalinis komisaras J.Liaudanskas, o pra-

ėjus kelioms dienoms atsistatydinimo raštą parašė Panevėţio miesto kriminalinės policijos 

komisaras K.Tubis. 

Vietos verslininkai, vienaip ar kitaip nukentėję nuo nusikaltėlių, išdėstė generali-

niam komisarui (kaip prieš tai ir premjerui M.Stankevičiui) nuomonę apie blogą teisėtvar-

kos institucijų darbą mieste: iš pradţių tik degė verslininkų durys, po to buvo grobiami jų 

automobiliai, du verslininkai (V.Dementavičius ir V.Arbataitis) buvo nuţudyti 1996-ųjų 

vasario-kovo mėnesiais. Ypač kliuvo K.Tubio vadovaujamai kriminalinei policijai. 

J.Liaudansko prašyta imtis ryţtingesnių veiksmų, nes per pastaruosius trejus metus neišaiš-

kinta keliolika ţmogţudysčių. Generalinis komisaras pritarė, jog kriminogeninė padėtis 

Panevėţyje – sudėtingiausia šalyje“.183 

Tarp kitko, 1996 m. geguţės 16 d. Panevėţyje ONTT ir Generalinės prokuratūros 

pareigūnai atliko operaciją prieš prekiautojus ginklais. Buvo sulaikyti 4 asmenys, vienas iš 

jų – „Aro“ rinktinės Panevėţio kuopos viršila A.B. Čekiški ginklai keliaudavo į Rusiją (če-

čėnams), o rusiški ginklai – Panevėţio nusikalstamoms grupuotėms. Vėliau buvo atleisti iš 

tarnybos dar 6 „ariečiai“, lydėję ginklus, areštuotas pats kuopos vadas G.S., o rugsėjo 12 d. 

su įkalčiais sulaikytas vienas iš „tulpinių“ lyderių, ilgainiui sukūręs naują „Ališiaus“ gru-

puotę. 

 

Kalbėdami apie 1996-uosius, neišvengsime ir tokios temos, kaip vis aštrėję santy-

kiai tarp Vidaus reikalų ministerijos ir tuometinės Lietuvos policijos akademijos, ilgainiui 

virtę neišsprendţiamu konfliktu, kuris vystėsi proporcingai vis daugiau besiskiriančiam 

VRM ir LPA vadovų poţiūriui į policininkų rengimo problemą. Pasistengsime nuosekliai 

atsekti šio konflikto raidą.  

                                                           

183 „Respublika“ 1996.04.17 Nr.89, J.Pocius, „Kriminalinės policijos vadą nuvertė 
verslininkai?“ 
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ti visuomenei tam tikras socialines paslaugas, tačiau jis jas matė kaip tolimos ateities viziją. 

O Europos policijos chartijoje jau šiandien sakoma, kad kertinis policijos veiklos baras yra 

darbas su visuomene. Ne tolimoje ateityje, o dabar. 

– Kam Jūs rengiate savo studentus – ateičiai ar ţmogui? 

A.Pumputis: „ Nuo pirmos akademijos dienos – ţmogui. Tai milicija yra valdţios 

institucija, o policija – mokesčių mokėtojų (…) Neretai gauname priekaištų, kad mūsų stu-

dentai neatitinka praktikos reikalavimų. Ir įsivaizduojate, mus tai dţiugina. Juk šiandien 

egzistuojančiai policijos veiklos praktikai nepritaria 75 proc. Lietuvos gyventojų. Todėl 

mums būtų tragedija, jeigu kas nors sakytų, kad mūsų studentai atitinka visus šiandienės 

praktikos reikalavimus. Tai būtų katastrofa.“ 

J.S.Pečkaitis: „Atsirado tam tikras net antagonistinis prieštaravimas tarp universa-

laus policininko rengimo socialinėms funkcijoms vykdyti ir tos dirvos, į kurią mūsų pareng-

tas specialistas patenka. Būna atvejų, kai sąmoningai mūsų absolventams skiriamos ţemiau-

sios pareigos, kai kuriuose policijos komisariatuose net ryţtamasi tikrinti mūsų absolventų 

ţinias. Kitaip tariant, drįstama nepripaţinti mūsų akademijos diplomo. Aiškiai juntamas tam 

tikras mūsų auklėtinių ignoravimas ar net diskriminavimas…“ 

A.Pumputis: „… O tai daroma, ko gero, todėl, kad Policijos akademija savo idėjo-

mis, savo parengtais kadrais trukdo mūsų policijai reanimuoti milicijos tradicijas (…) Ţiny-

bos tendencijos yra visiškai priešingos mūsų valstybingumo raidai (…) Ir įsivaizduokite, 

kaip toje sistemoje gali jaustis mūsų visai kitokia, europietiškos policijos dvasia rengti ab-

solventai“… 

– O gal tos trinties ar net antagonizmo prieţastis yra paprastesnė: kaip jūs „drįsta-

te“ nebūti pavaldūs Vidaus reikalų ministerijai? 

J.S.Pečkaitis: „Tai irgi viena prieţasčių. Jeigu gerbiamas Vaitekūnas nebūtų išėjęs iš 

ministrų, būtų, ko gero, suduotas mirtinas smūgis mūsų akademijai. Išaiškėjo, kad gruodţio 

mėnesio antroje pusėje slaptai pradėtas rengti ministerijos kolegijos posėdis dėl kadrų ren-

gimo“. 

A.Pumputis: „Dar daugiau: kai ministerijos vadovybė pamatė, kad mūsų nuomonės 

kai kuriais klausimais kardinaliai priešingos, ji vasarą kreipėsi į Vyriausybę, kad pakeistų 

Akademijos statutą, kitaip tariant, atiduotų akademiją ministerijos ţinion. Ir tai daroma bu-

 

o LPA klausytojai svajojo apie „komisarų“, t.y. kabinetinį darbą (pati Akademija tai skiepi-

jo). Būdavo ir tėvelių skambučių, nepatenkintų, jog atţala turi dirbti patruliu – šis darbas 

buvo laikomas neprestiţiniu. 

Uţuot įsigilinę į policijos praktikos, realaus, o ne „šiltnamio“ gyvenimo reikalavi-

mus, Lietuvos policijos akademijos vadovai atkakliai ginė savo poziciją, priešpastatę tai 

pačiai praktikai ne tik abstrakčias teorijas, bet ir visą filosofiją. 

Pavyzdţiui, 1996 m. kovą „Respublikoje“ buvo išspausdintas F.Kauzono pokalbis 

su LPA rektoriumi profesoriumi generolu A.Pumpučiu ir prorektoriumi pulkininku 

J.S.Pečkaičiu „programiniu“ pavadinimu „Lietuvos policijos akademija stabdo milicijos 

reanimaciją“. Manome, verta išsamiau supaţindinti skaitytojus su tuometine LPA vadovų 

pozicija“ 

„– Gerbiamas rektoriau, ne vienas klausiusiųjų Jūsų pranešimo per Tarptautinę 

mokslinę konferenciją buvo tiesiog priblokštas aštraus poţiūrio į mūsų policijos situaciją ir 

naująją policijos filosofiją. Kodėl tik dabar apie tai prabilta? Kyla įtarimas, kad buvusiam 

vidaus reikalų ministrui tai buvo paprasčiausiai nepriimtina, ir Jūs šios konferencijos datą 

taikėte, kad spėtų ateiti naujas ministras… 

A.Pumputis: „Pirmiausia tai jokia nauja filosofija. Ji seniai egzistuoja visame civili-

zuotame pasaulyje. Šiais klausimais mes diskutavome (…) nuo akademijos įkūrimo: kokia 

turi būti mūsų policija, koks jėgų išdėstymas. Analizavome uţsienio patirtį. Tai kolektyvi-

nės minties produktas, mūsų akademijos veiklos filosofija. Turėjo juk kaţkas ir Lietuvoje 

pradėti aktyviai diegti mintį, kad policija yra ne valdţia, o paslauga ţmogui, mokesčių mo-

kėtojų institucija. O kiekviena valdţia suinteresuota graţiai atrodyti. Tad ko valdţiai reikia 

iš policijos? Graţios statistikos: bent kad jau padėtis neblogėja. Bet būtent šiuo momentu 

yra uţmirštamas ţmogus (…) O minėta konferencija vyko pagal išankstinį planą. Tiesa, jos 

data buvo kiek koreguota, gal ir atsiţvelgus į tam tikras peripetijas Vidaus reikalų ministeri-

jos vadovybėje“. 

J.S.Pečkaitis: „Panašią konferenciją – „Policija ir visuomenė“ – neseniai yra rengusi 

ir Vidaus reikalų ministerija. Bet nei išvadų, nei siūlymų negavo net Policijos akademija. 

Net kviesti nebuvome. matyt, buvo bijomasi, kad pokalbis nepakryptų ministerijai nepriim-

tina linkme. Buvęs ministras R.Vaitekūnas pritarė akademijos minčiai, kad policija turi teik-
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taip pat Vilniaus ir Kauno aukštesniosios policijos mokyklos. Tačiau gyvenimas diktavo 

kitus sprendimus: pati Akademija tuomet nepajėgė rengti tiek kadrų, kiek reikėjo, juolab, 

kad reorganizavus miliciją į policiją dvigubai padaugėjo etatų. Taigi dţiaugiamės išlaikę tas 

VRM pavaldţias mokyklas (vėliau atsirado ir Klaipėdos APM). Dabar LPA reikalauja ati-

duoti jai tas mokyklas, ir juridiškai ji teisi – tai patvirtinta jos statute. Kita vertus, tokiai 

nedidelei valstybei kaip Lietuva galbūt per daug Akademijos ir trijų policijos mokyklų. 

Bet mokyklos rengia policininkus maksimaliai juos orientuojant į tą ţemišką, 

„juodą“ darbą, kas dabar mums itin aktualu. O LPA nepalyginti aukštesnis intelektualinis 

potencialas – profesūra, dėstytojai ir t.t., ten – ne klausytojai, o studentai, kurie visada tam 

tikra prasme buvo laisvamaniai, nedaug tebesiskiriantys nuo universiteto studentų. Taigi jie 

mano, kad dirbs su baltomis pirštinėmis, ir nedaugelis įsivaizduoja save komisariate, arešti-

nėje ir pan. Todėl APM parengti policininkai daug geriau adaptuojasi gyvenime, o „akade-

mikai“ šiurpsta nuo realijų. Ir komisariatai dėl to teikia pirmenybę mokyklų absolventams“. 

A.Pumputis: „Dabar baigę policijos mokyklas jaunuoliai priimami į antrą LPA 

kursą. Dėl tokios tvarkos jau gavome pastabų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, nes kur tai 

matyta, kad, tarkim, baigęs profesinę mokyklą asmuo būtų iškart priimamas į antrą aukšto-

sios mokyklos kursą? Mūsų manymu, baigusiųjų policijos mokyklas ir baigusiųjų LPA pir-

mąjį kursą ţinios skiriasi – juk skiriasi ir mokslo programa. Dabar mes rimtai rizikuojame 

savo diplomu“. 

Joniškio r. PK komisaras Stanislovas Poliakas: „Kalbant apie pirmąją pakopą, ge-

riausiai tiek teoriškai, tiek praktiškai rengiama aukštesniosiose policijos mokyklose, ypač 

Vilniaus. Jei reikėtų rinktis iš „akademikų“ ir mokyklų absolventų, be abejo, pasirinkčiau 

pastaruosius. Neţinau, ko jaunuoliai mokomi Akademijoje, bet jie ne tik neatsistoja įėjus 

vyresniam pareigūnui, bet ir rankų iš kišenių neištraukia. Jokio supratimo apie elementarią 

drausmę. Be abejo, kai kurių dalykų, pavyzdţiui, šaudymo, geriau moko LPA. Neblogai 

rengiami ir bakalaurai: kai kuriuos nors šiandien skirk komisaru. Bet pasitaiko ir niekam 

tikusių – įsivaizduoja save Dievaţi kokiais valdininkais, o patys nė vienai tarnybai netinka. 

Ir dar pyksta: kur tai matyta – magistrą skiria jaunesniuoju kvotėju“… 

A.Pumputis: „Mokymo įstaigos, pavaldţios ministerijai, lygis būtų toks, kaip ir 

ministerijos valdininkėlių. Vertybės, garbinamos tų valdininkų, ilgainiui būtų „prilipdytos“ 

 

vo, ţinoma, slapta nuo mūsų. Suţinojome tik tada, kai Vyriausybė, gavusi ministerijos me-

dţiagą, kreipėsi į mus, kad pateiktume savo išvadas. Keisčiausia, kad Vyriausybė, ignoruo-

dama įstatymus, šiam nutarimui pritarė ir dokumentas atsirado Seime. Ir tik ten buvo „pa-

stebėtas“ šio akto neteisėtumas. Taip buvo sustabdytas netvarkos bangos slinkimas į mūsų 

akademiją…“185 

Daug daugiau naudos Lietuvos policija akademija buvo davusi kėlusiems savo 

kvalifikaciją vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Per ketverius metus (1992-1995) LPA 

kvalifikacijos kėlimo kursuose mokėsi 1 807 sistemos darbuotojai, iš jų tik 8,8 proc. tvirti-

no, jog šie kursai nieko naujo nedavė, uţtat 84,2 proc. klausytojų teigė, jog kvalifikacijos 

kėlimas tikrai buvo naudingas. Nors daugelis taip pat pasigedo siauresnės specializacijos, 

atsakymų į konkrečius praktinius klausimus. 

Skirdamas šiam klausimui nemaţai dėmesio, savaitraštis „Sargyba“ 1996 metais 

rašė, kad „Šaltasis karas“ tarp VRM ir LPA tęsėsi. Daugiausia ginčų kildavo dėl kadrų ren-

gimo, tiksliau, dėl vis didėjančios LPA autonomijos, kuri, pačios Akademijos nuomone, 

buvo visiškai pagrįsta. 

LPA rektorius Alvydas Pumputis: „40-tas LR Konstitucijos straipsnis numato 

aukštosios mokyklos autonomiją. O kad LPA – aukštoji mokykla, paţymima ir LR AT 1991 

m. geguţės 14 d. nutarime, kuriuo patvirtintas Akademijos statutas. LPA mokslo programa 

bei dėstytojų kvalifikacija atitinka aukštajai mokyklai keliamus reikalavimus. Konstitucijoje 

apie ţinybinį mokslą nekalbama. 

Autonomiją mūsų įstatymų leidėjai ne šiaip sau įtvirtino, o tam, kad aukštoji mo-

kykla nepriklausytų nuo permainų valstybėje. 

Tie specialistai, kurie dar mokosi LPA, pradės dirbti po kelerių metų. Siekiant iš-

saugoti Akademijos atsakomybę uţ juos, taip pat reikalingas jos savarankiškumas“. 

VRM Kadrų departamento direktorius Jonas Bartkevičius: „Turiu pripaţinti, kad 

„šaltasis karas“ tarp VRM ir LPA tikrai vyksta, ir kuo toliau, tuo daugiau daro ţalos. Viskas 

prasidėjo nuo to, kad kuriantis Akademijai jos statute buvo uţfiksuota, jog LPA bazę sudaro 

                                                           

185 „Respublika“ 1996.03.28 Nr.73. 
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kitus sprendimus: pati Akademija tuomet nepajėgė rengti tiek kadrų, kiek reikėjo, juolab, 

kad reorganizavus miliciją į policiją dvigubai padaugėjo etatų. Taigi dţiaugiamės išlaikę tas 

VRM pavaldţias mokyklas (vėliau atsirado ir Klaipėdos APM). Dabar LPA reikalauja ati-

duoti jai tas mokyklas, ir juridiškai ji teisi – tai patvirtinta jos statute. Kita vertus, tokiai 

nedidelei valstybei kaip Lietuva galbūt per daug Akademijos ir trijų policijos mokyklų. 

Bet mokyklos rengia policininkus maksimaliai juos orientuojant į tą ţemišką, 

„juodą“ darbą, kas dabar mums itin aktualu. O LPA nepalyginti aukštesnis intelektualinis 

potencialas – profesūra, dėstytojai ir t.t., ten – ne klausytojai, o studentai, kurie visada tam 

tikra prasme buvo laisvamaniai, nedaug tebesiskiriantys nuo universiteto studentų. Taigi jie 

mano, kad dirbs su baltomis pirštinėmis, ir nedaugelis įsivaizduoja save komisariate, arešti-

nėje ir pan. Todėl APM parengti policininkai daug geriau adaptuojasi gyvenime, o „akade-

mikai“ šiurpsta nuo realijų. Ir komisariatai dėl to teikia pirmenybę mokyklų absolventams“. 

A.Pumputis: „Dabar baigę policijos mokyklas jaunuoliai priimami į antrą LPA 

kursą. Dėl tokios tvarkos jau gavome pastabų iš Švietimo ir mokslo ministerijos, nes kur tai 

matyta, kad, tarkim, baigęs profesinę mokyklą asmuo būtų iškart priimamas į antrą aukšto-

sios mokyklos kursą? Mūsų manymu, baigusiųjų policijos mokyklas ir baigusiųjų LPA pir-

mąjį kursą ţinios skiriasi – juk skiriasi ir mokslo programa. Dabar mes rimtai rizikuojame 

savo diplomu“. 

Joniškio r. PK komisaras Stanislovas Poliakas: „Kalbant apie pirmąją pakopą, ge-

riausiai tiek teoriškai, tiek praktiškai rengiama aukštesniosiose policijos mokyklose, ypač 

Vilniaus. Jei reikėtų rinktis iš „akademikų“ ir mokyklų absolventų, be abejo, pasirinkčiau 

pastaruosius. Neţinau, ko jaunuoliai mokomi Akademijoje, bet jie ne tik neatsistoja įėjus 
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J.Bartkevičius: „Stebina LPA vadovų pareikštas spaudoje pasididţiavimas tuo, 

kad joje parengti ţmonės „nepritampa prie praktinio darbo“. Kaţkoks absurdas… Galima 

suprasti LPA norą rengti ateities Lietuvos policininką, bet kas gi šiandien turi artinti tą atei-

tį?“186 

Belieka pridurti, kad iš tiesų nemaţai stojusiųjų tuomet į LPA nė neketino vėliau 

vargti policijoje – visi regėjo save teisininkais, advokatais, notarais, blogiausių atvejų pro-

kurorais. Ne veltui ilgainiui pačiomis populiariausiomis specialybėmis tapo komercinė ir 

tarptautinė teisė…  

Po penkerių metų grįţusios prie ligi šiol neišspręstos „policininkų kalvės“ proble-

mos, „Lietuvos ţinios“ minėjo tuometinio policijos generalinio komisaro V.Grigaravičiaus 

ţodţius, esą „Lietuva – ko gero, vienintelė Europos šalis, kurios policija neturi nuosavos 

profesinio rengimo mokyklos“. 

Ką gi, veţimas, kaip sakoma, vis toje pačioje vietoje,– Lietuvos policija ir šian-

dien, 2013-siais, neturi savo mokymo bazės. 

 

Kaip jau buvo uţsiminta aukščiau, 1996 metais pradėta garsiai kalbėti apie netobu-

lą, iš esmės pasenusį Policijos įstatymą, priimtą dar 1991 m. gruodţio 11 d. Atlikęs savo 

istorinę misiją, po penkerių Nepriklausomybės metų jis nebeatitiko sparčiai besikeičiančio 

gyvenimo realijų. 

Anot tuometinio PD generalinio komisaro pavaduotojo vyriausiojo komisaro Ro-

mualdo Senovaičio, „Prezidentas, pristatydamas naująjį vidaus reikalų ministrą, akcentavo 

policijos savarankiškumo, generalinio komisaro skyrimo tvarkos klausimus. Be to, ir tų 

policijos rūšių pas mus yra per daug. Pagaliau, kokių socialinių garantijų gali tikėtis polici-

ninkas? Juk dabar nedaug jų ir beliko. Jeigu jos reikalingos, tai kokios? Ţodţiu, reikia pri-

imti visai naują Policijos įstatymą. Tam reikia daugiau laiko. O kol kas galima būtų sufor-

muluoti šio įstatymo pataisas, kurios leistų jau savaip organizuoti policijos veiklą. Vakaruo-

                                                           

186 „Sargyba“ Nr.21, 1996 m. geguţės 23-29. „VRM-LPA – 0:0?“ 
 

 

ir besimokantiems priklausomoje mokykloje. Jei kiltų bent koks nenoras priimti primetamas 

tiesas, mokykla iškart būtų „sodinama“. Iš visuomenės apklausų matome, jog didesnė vi-

suomenės dalis šiuo metu policijos pareigūnais nepasitiki. Tad į kokias vertybes orientuotų 

VRM? Akademijai tapus pavaldţia VRM, policininko etalonas priklausytų nuo valdininkų 

kaprizų. 

Dėl skirtingų vertybių sampratų, manau, ir kyla dauguma konfliktų tarp ką tik at-

ėjusių į komisariatus dirbti LPA absolventų ir tenykščių darbuotojų. Paţiūrėkit, kaip verti-

nami nauji išsilavinę darbuotojai? Jų ypač nemėgsta tie policijos komisariatų pareigūnai, 

kurie dreba dėl savo kėdţių – juk ne paslaptis, kad policijoje dirba nemaţai tik vidurinį išsi-

lavinimą teturinčių asmenų, yra ir buvusių agronomų, felčerių… Ţinoma, tokie šnairuos į 

kvalifikuotus, jaunus ir perspektyvius. „Naujokai“ gali dar neišmanyti, tarkim, nusikaltimo 

modeliavimo, nes tam reikia nemaţai praktikos, bet juk tai dar ne yda…“ 

J.Bartkevičius: „Šiuo metu rengiamų kadrų kiekio mums visiškai uţtenka, kai kur 

jau yra perteklius, dėl to kyla įdarbinimo problemų… Vadinasi, turime sumaţinti uţsakymą 

arba LPA, arba mokykloms. Manome, kad Akademija turėtų rengti aukštesnio lygio specia-

listus – bakalaurus ir magistrus, o policininkų rengimą atiduoti mokykloms. Kai šiemet vie-

toj 500 uţsakėme, kad LPA į pirmą kursą priimtų 300 abiturientų, Akademija pareiškė di-

dţiulį nepasitenkinimą, jos vadovai (J.Pečkaitis) nepasibodėjo net įţūlaus melo spaudoje, 

esą uţsakymo iš VRM išvis nebuvę. 

Šiek tiek pasiderėjus (juk patvirtintas Akademijos biudţetas ir t.t.) ministras 

V.Bulovas sutiko, kad 1996 m. į LPA 1 kursą būtų priimta 500 ţmonių. Tačiau aišku, kad iš 

karto visų įdarbinti nepavyks. LPA tikisi, kad taip bus bent jau iki 2000-ųjų metų“. 

A.Pumputis: „Kasmet priimame kiek daugiau studentų, nei uţsako VRM, remda-

miesi kitų aukštųjų mokyklų praktika – apie 10 procentų priimame „nubyrėjimui“ pirmai-

siais mokslo metais“. 

(Iš statistikos: 

Per penkerius metus iš 3 232 baigusių mokslus LPA iš darbo vidaus reikalų siste-

moje atleisti 199, o 43, įgiję ţinių Akademijoje, visai neatvyko į paskirties vietą arba atsisa-

kė dirbti.) 
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„Iš principo neteisinga daryti prezidentą problemų įkaitu, juolab tai prieštarauja 

Konstitucijai. Yra valdţios padalijimo principas, numatyti Vyriausybės įgaliojimai tvarkyti 

šią sferą“. 

Iš vienos pusės, tai buvo tarsi noras maksimaliai apsaugoti policiją nuo politinių 

vėjų ir skersvėjų, bet iš kitos – didţiulis pavojus sukoncentruoti jėgą vienose rankose. 

A.Urmonas: „Susikerta dvi paradoksalios tendencijos: artinti policiją prie visuo-

menės ir tuo pačiu metu didinti jos autonomiją, „išvesti“ ją iš pavaldumo Vyriausybei. Tai 

labai pavojinga, nes prezidentas net neturi aparato policijos veiksmams kontroliuoti. Gali 

ūgtelėti pačios policijos vadovų autoritarinės tendencijos, jų nepriklausomybė priimant stra-

teginius sprendimus… Policijai turi būti skirta tam tikra vieta visuomenėje, ji turi būti val-

doma Vyriausybės – kaip daugelyje civilizuotų šalių“. 

Paklaustas, kodėl, kaip nebūtų keista, šiuo atvejų visiškai tyli ţiniasklaida, 

A.Urmonas tepasakė: „Atrodo, ši tyla yra uţsakyta“. 

1996 m. geguţės 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. geguţės 2 d. dek-

retu Nr.930 „Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimams ir Vi-

daus reikalų ministerijos sistemos reformos metmenims bei jų įgyvendinimo tvarkai pareng-

ti sudarymo“ buvo sudaryta darbo grupė Policijos įstatymo pataisoms ir papildymams reng-

ti: 

V.Arbačiauskas – Seimo narys, Seimo nacionalinio saugumo komiteto Vidaus 

saugumo pakomitečio pirmininkas, grupės vadovas; V.V.Bulovas – Seimo narys, vidaus 

reikalų ministras, grupės vadovo pavaduotojas; V.Blinkevičiūtė – Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos sekretorė; V.Grigaravičius – Alytaus miesto ir rajono policijos komisa-

riato vyresnysis komisaras; J.Jurginis – Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministe-

rijos sekretorius; Z.Kalinas – Respublikos prezidento patarėjas teisėsaugos klausimais; 

V.Leipus – Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiasis komisaras; 

J.Liaudanskas – Vidaus reikalų ministerijos sekretorius, Policijos departamento generali-

nis komisaras; E.Palskys – Policijos akademijos katedros vedėjas, profesorius; 

A.Pėstininkas – Generalinio prokuroro pavaduotojas; M.Poplavskis – Vilniaus rajono 

policijos komisariato vyresnysis komisaras; R.Pukanasis – Vidaus reikalų ministerijos 

sekretorius, Štabo viršininkas; A.Pumputis – Policijos akademijos rektorius, profesorius; 

 

se paprastai vyrauja uniformuotoji policija ir ne (arba viešoji ir kriminalinė). Ta linkme tu-

rėtų būti kuriamas ir mūsų Policijos įstatymas“.187 

Kitame savaitraščio numeryje (Nr.23, birţelio 6-12) savo nuomonę apie Policijos 

įstatymo ir pačios policijos reformos projektus pareiškė VRM Štabo Vystymo skyriaus vir-

šininkas pulkininkas Algimantas Urmonas: 

„Šiuo metu policija yra nutolusi nuo visuomenės, ir pastaroji negali kartu su polici-

ja spręsti jos uţduočių. Kita liga yra ta, kad nesimato strateginės policijos potencijos, ji pa-

naši į pavėlavusį santechniką – semia vandenį nelikviduodama avarijos. O trečia bėda – dėl 

visų problemų daţnai apeliuojama į silpnus įstatymus, nors ir dabartinių įstatymų galimybės 

kartais išnaudojamos vos dešimčia procentų. 

Reikia naujos policijos veiklos koncepcijos, bet šiuo atveju pasirinktas ne pats ge-

riausias variantas: be koncepcijos daryti pataisas. Arklys pastatomas uţ veţimo…“ 

Paklaustas dėl akivaizdaus skubėjimo reformuojant policiją bei keičiant įstatymą, 

A.Urmonas pasakė: 

„Teisinei sistemai skubotumas yra pavojingas, kokiais motyvais jis bebūtų aiški-

namas – politiniais ar kitais. Gali būti neprognozuojamų neigiamų pasekmių. Turime visą 

pluoštą apibendrintų pasiūlymų iš komisariatų, prokuratūros, Teisingumo ministerijos. Jei 

šis procesas tęstųsi, radikalių pasiūlymų būtų daug daugiau. O juos dar reikia įvertinti, ana-

lizuoti… Pas mus, deja, daug įstatymų kuriama bandymų ir klaidų metodu. „Išmetamas“ 

eksperimentinis įstatymas, o po to ţiūrima, kaip jis veiks, vieni griebiasi uţ širdies, kiti – uţ 

kišenės. Kai kas nori paprasčiausiai nukopijuoti kitų šalių įstatymus, neatsiţvelgdamas į 

daugelį lietuviškų faktorių. Tokios transplantacijos daţniausiai atmetamos… Dabar ieško-

ma, po kokia valdţios skraiste bus policija.“ 

Čia A.Urmonas turėjo galvoje sukėlusį nemaţą triukšmą pasiūlymą padaryti polici-

ją tiesiogiai pavaldţią prezidentui. Šiam (beje, pagimdytam tos pačios LPA) projektui prita-

rė ir dalis policijos vadovų. A.Urmonas, nevardijęs konkrečių asmenų, pasakė: 

                                                           

 187 „Sargyba“ Nr.22, 1996 m. geguţės 30- birţelio 5. 
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 187 „Sargyba“ Nr.22, 1996 m. geguţės 30- birţelio 5. 
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Buvo numatyta, kad jau liepos 4 d. įstatymo projektas bus pateiktas svarstyti Sei-

mui. Policijos įstatymo pataisas buvo tikimasi priimti iki Seimo rinkimų. Kartu buvo pripa-

ţinta, kad reikia rengti apskritai naują Policijos įstatymą, tačiau tai pareikalautų daugiau 

laiko. 

Nuo geguţės 2 d., kai prezidentas patvirtino darbo grupę, vien iš policijos pareigū-

nų buvo gauta apie 280 pastabų ir pasiūlymų. Pagrindinis pataisų tikslas, anot 

V.Arbačiausko, įtvirtinti teisinį ir finansinį policijos savarankiškumą, padaryti ją maţiau 

priklausomą nuo politinių valdţių kaitos. 

 Vienas svarbiausių numatytų pakeitimų – Policijos departamento generalinį komi-

sarą skiria prezidentas, pasiūlius vidaus reikalų ministrui ir pritarus premjerui (prieš tai turė-

jo pritarti Seimas). Generalinis komisaras į šį postą turėjo būti skiriamas 7 metams (taip pat 

planuota skirti generalinį prokurorą ir kariuomenės vadą). Taip pat naujos redakcijos pro-

jekte buvo numatyti reikalavimai būsimam policijos vadovui: ne jaunesnis kaip 35 metų, 

turintis teisinį išsilavinimą ir 10 metų staţą VRM struktūroje. Panašūs reikalavimai buvo 

keliami ir generalinio komisaro pavaduotojams, policijos komisariatų vadovams. 

Taip pat buvo numatyta maţinti policijos rūšių skaičių, turėjo likti tik kriminalinė, 

viešoji ir pasienio policija. Naujame Policijos įstatyme turėjo būti numatyta, kad lėšos Poli-

cijos departamentui bus tiesiogiai skiriamos iš biudţeto. 

Policijos įstatymą buvo tikėtasi priimti kone skubiomis, iki rudenį vyksiančių Sei-

mo rinkimų. Liepos 4 d. Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimo ir papildymo 

projektas buvo pristatytas Seimui. Nors Prezidentas A.Brazauskas siūlė jį svarstyti tą pačią 

dieną, tačiau Seimo nariai nubalsavo, kad svarstymas būtų atidėtas savaitei. 

Dėl to vėliau (rugsėjo mėn.) savo laiške „LDDP frakcijos bičiuliams“ 

V.Arbačiauskas „neeiline politine klaida“ pavadino tai, kad rugpjūtį apsvarstęs Policijos 

įstatymo projektą Seimas nepritarė jam. 

V.Arbačiauskas priminė, jog išvakarėse frakcijos posėdyje buvo nuspręsta pritarti 

įstatymo projektui, tačiau per balsavimą nebuvo valdančiosios frakcijos daugumos, be to, 

keli nariai susilaikė. 

V.Arbačiauskas priminė, kad Policijos įstatymo projektą teikė prezidentas ir pabrė-

ţė, kad kai kurių frakcijos narių „arogancija prezidento atţvilgiu, savo išskirtinio „politinio 

 

G.Švedas – Teisingumo ministerijos sekretorius; R.Varslauskas – Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patarėjas teisėsaugos klausimais. 

Prezidentas pavedė darbo grupei iki 1996 m. birţelio 15 d. parengti Policijos įsta-

tymo pakeitimų projektą, o iki rugpjūčio 1 d. – Vidaus reikalų ministerijos sistemos refor-

mos metmenis ir jų įgyvendinimo tvarką.188 

1996 m. birţelio 26 d. „Respublikos“ numerio (Nr.148) redakcijos skiltis buvo 

taikliai pavadinta „Lietuvos policija vėl politinių audrų sūkuryje“: 

„Kuri laiką darbo grupė rengia Policijos įstatymo pataisas, tačiau (nors atsisako jas 

komentuoti) jų turinys tapo ţinomas. Tad uţvirė politikų aistros. Juos faktiškai sudomino 

tik vienas punktas – Policijos departamento generalinio komisaro statusas. Projekte numaty-

ta, kad generalinis komisaras būtų skiriamas prezidento 7 metų kadencijai. Tai ir tapo ginčo 

objektu tarp kairės ir dešinės: kurios gi partijos rankose bus policija. 

Konservatorių frakcijos narys V.Ţiemelis: „Ne be prezidento pritarimo parengtos 

Policijos įstatymo pataisos, kad Policijos departamentui vadovautų generalinis komisaras, 

kurį 7 metams skiria ir atleidţia prezidentas Seimui pritarus“. 

Pataisos autoriai teigė, jog priėmus ją policija negalėtų atsidurti kurios nors vienos 

partijos rankose ir gintų ţmones, o ne atskirus politikus“. 

Liepos 2 d. grupė buvo surengusi spaudos konferenciją, kurios metu susirinkusius 

ţurnalistus labiausiai domino, kas ir kokiam terminui skirs generalinį komisarą? Įstatymo 

projekte buvo numatyta, kad jį skirs Prezidentas vidaus reikalų ministro teikimu bei Vyriau-

sybės vadovo pritarimu. Kadencija buvo numatyta septyneriems metams. Tuo buvo siekia-

ma sumaţinti šalies politinių jėgų įtaką policijos vadovui. 

Spaudos konferencijos metu buvo pabrėţta, jog pertvarkymų tikslas – policiją iš 

represinės struktūros padaryti paslaugas mokesčių mokėtojams teikiančia institucija, suda-

ryti visuomenei galimybę kontroliuoti policijos veiklą. Policija turės atskirą nuo vidaus rei-

kalų ministerijos sistemos biudţetą. Policijos rūšių turėjo sumaţėti iki trijų: kriminalinė, 

viešoji bei pasienio. 

                                                           

188 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 170. 
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188 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 170. 
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Nuo tų laikų Lietuvos policijos pareigūnai nuolat dalyvauja tarptautinėse tvarkos 

palaikymo misijose, jie ne kartą buvo pelnę aukštus Jungtinių Tautų Organizacijos apdova-

nojimus. 

 

Lietuvos VRM (policijos) tarptautinė veikla 1996 metais: 

Vasario 7-8 dienomis Trakuose, VRM sporto bazėje, buvo surengtas Šiaurės Euro-

pos šalių Interpolo nacionalinių biurų vadovų pasitarimas, kuriame aptarta policijos praktika 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu. 

Vasario 23-24 dienomis Lietuvos Kelių policijos delegacija, vadovaujama vyriau-

siojo komisaro E.Mačiulaičio, latvių kolegų kvietimu lankėsi Rygoje, kur vyko Baltijos 

valstybių „keliukų“ susitikimas. Jo metu aptartos eismo organizavimo bei saugaus eismo 

problemos. Didţiausią įspūdį lietuviams paliko liūdna estų patirtis: Estijoje dėl reorganiza-

cijos kelių policija buvo praktiškai sunaikinta, todėl vėliau buvo įkurtas Kelių policijos biu-

ras, kurio uţdavinys buvo atkurti kelių policiją. Didţiuosiuose miestuose jau buvo įsteigti 

kelių policijos padaliniai prefektūrų (Lietuvos miestų ir rajonų komisariatų analogas) sudė-

tyje. Estai, savo kailiu patyrę skaudţias skubotų, neapgalvotų veiksmų pasekmes ir turėję iš 

naujo atkurti buvusias struktūras, atkakliai patarė savo kolegoms neatsisakyti kelių policijos 

kaip savarankiškos rūšies. Esmė ta, jog perėjimas prie universalaus patrulio sampratos turė-

jo būti laipsniškas, atitinkantis finansines, technines galimybes, pareigūnų rengimo lygį ir 

t.t. Deja, latviai ir lietuviai jau skubėjo pragaištingu estų keliu,– tie jau buvo praradę ne tik 

tarnybines patalpas bei materialines vertybes, bet ir neteko daugumos specialistų, kuriuos 

reikėjo rengti iš naujo. 

Kovo 28-29 dienomis Lietuvoje lankėsi Čekijos vidaus reikalų ministerijos delega-

cija. Vizito metu pasirašytas Čekijos ir Lietuvos vidaus reikalų ministerijų bendradarbiavi-

mo susitarimas. Jame buvo numatyta bendradarbiauti kovojant su tarptautiniu terorizmu, 

organizuotu nusikalstamumu, narkotikų gamyba, laikymu bei platinimu ir t.t. Čekija tapo 

dešimta valstybe, su kuria Lietuvos VRM pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. 

1996 m. geguţės 8 d. Helsinkyje vyko Baltijos šalių konferencija kovos su organi-

zuotu nusikalstamumu klausimais, kurioje dalyvavo Lietuvos policijos pareigūnų delegaci-

ja, vadovaujama generalinio komisaro J.Liaudansko. Kartu Vilniuje vyko tarptautinė konfe-

 

išprusimo“ demonstravimas duos labai prastą politinį rezultatą“. Savo laiške 

V.Arbačiauskas „išdavė“ dar vieną viešą paslaptį: „Savo veiksmu frakcija pasirodė kaip 

trumparegė politikų grupė, nesugebanti įvertinti savo sąjungininkų ir politinės situacijos“. 

Rugsėjo 12 d. Seimas dar kartą atmetė Policijos įstatymo pataisų projektą. Seimo 

Juridinis skyrius suabejojo 12 straipsnio naujos redakcijos konstitucingumu, nes šis straips-

nis numatė, kad „policijos generalinį komisarą vidaus reikalų ministro teikimu pritarus Vy-

riausybei skiria ir atleidţia prezidentas“. 

V.Arbačiauskas, kaip grupės vadovas, siekdamas kompromiso atsisakė 12 str. patai-

sos ir siūlė pritarti kitoms pataisoms, tačiau opozicijai nepritarus, projektas ir vėl buvo at-

mestas. 

 

1996 m. birţelio 12 d. į buvusią Jugoslaviją (Rytų Slavonijos sektorių) buvo išly-

dėta pirmoji Lietuvos policijos pareigūnų grupė – 9 ţmonės, kurie LR Vyriausybės nutari-

mu iki 1997 m. sausio 15-osios turėjo dalyvauti JT Tarptautinių specialiųjų policijos pajėgų 

misijoje. Tai Kriminalistinių ekspertizių departamento Kriminalistinių tyrimų skyriaus vir-

šininkas, komisaras G.Birmontas, Viešosios policijos valdybos Tardymo skyriaus inspek-

torius V.Ratkevičius, šios valdybos Konvojavimo ir specialiųjų įstaigų poskyrio vyresnysis 

inspektorius S.Gagas, Šilutės rajono PK savivaldybių policijos Švėkšnos policijos nuova-

dos vyresnysis inspektorius R.Bendţius, Jurbarko rajono PK Kriminalinės paieškos posky-

rio jaunesnysis inspektorius A.Šimelionis, Šiaulių transporto PK budėtojų dalies inspekto-

rius S.Grigorjevas, Viešosios policijos rinktinės „Vytis“ vyresnysis inspektorius 

E.Jankūnas ir tos pačios rinktinės policininkė V.Ţidonytė, Savivaldybių policijos valdy-

bos inspektorius M.Petrauskas. Šitaip Lietuva, vykdydama savo įsipareigojimus Jungti-

nėms Tautoms, prisidėjo prie Deitono taikos susitarimo dėl karo pabaigos buvusioje Jugos-

lavijoje įgyvendinimo. 

Prieš išvykdami į misijos paskirties vietą, Lietuvos pareigūnai tris savaites pagal 

specialią programą staţavosi Švedijoje bei lankė anglų kalbos tobulinimo kursus Lietuvoje. 

Jiems buvo išsaugomos darbo vietos, mokamas dvigubas atlyginimas, viena darbo diena 

buvo skaičiuojama kaip dvi. Savo ruoţtu, misijos atlikimo laikotarpiu JT mokėjo pareigū-

nams nustatytą atlygį. 
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pat turėjo būti pradėta diegti automatinė įslaptinto kompiuterinio ryšio sistema. Iki tol apie 2 

proc. informacijos iš Lietuvos uţšifruodavo patys pareigūnai. 

Padidėjo ir Lietuvos mokestis šiai organizacijai – iki tol mokėta 148 tūkst. Prancū-

zijos frankų, ta suma padidėjo dar 4 800 frankų, tačiau, anot A.Racevičiaus, paslaugų Lietu-

va gaudavo kur kas didesnei sumai. 

Asamblėjoje aptartos didėjančios pasaulyje vaikų prostitucijos, nelegalios migraci-

jos problemos, šalims rekomenduota sureguliuoti teisines sistemas šiose srityse. 

Lapkričio 13-14 d.d. Dubline (Airija) buvo Europos Sąjungos buvo surengtas se-

minaras pinigų plovimo klausimais. Jame dalyvavo ILNB inspektorė A.Norkūnaitė ir VRM 

PD KP Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos komisaras V.Geniotis. Dar 1994 m. Lie-

tuva ratifikavo sutartį „Dėl Europos 1990 metų konvencijos dėl pinigų išplovimo ir nusi-

kalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto ir konfiskavimo“. Po to darbo grupė rengė 

kovos su pinigų plovimu įstatymo projektą. Seminare kalbėta apie pinigų plovimo prevenci-

jos struktūrų kūrimą, pasikeitimą operatyvine informacija tarp valstybių, įstatymų unifika-

vimą, bendrą Europos pinigų plovimo duomenų banko įsteigimą ir pan. 

Lapkričio 22-23 d.d. ministras V.Bulovas Varšuvoje dalyvavo regioniniame mi-

nistrų pasitarime tarptautinio nusikalstamumo klausimais. Įvairiose konferencijose taip pat 

dalyvavo V.Račkauskas (Vokietijoje), ONTT vyr. komisaras B.Lazutka (Lenkijoje) ir KPV 

vyr. komisaras O.Maţuika (Vengrijoje). 

Lapkričio 28 d. Briuselyje prasidėjo Europos Sąjungos ir Vidurio bei Rytų Europos 

šalių teisingumo ir vidaus reikalų ministrų posėdis, kuriame Lietuvos vidaus reikalų minist-

ras V.Bulovas paskelbė bendrą Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos ir Vengrijos iniciatyvą dėl 

bendradarbiavimo tarp ES valstybių ir asocijuotų šalių. 

Gruodţio pirmomis dienomis VRM sekretorius J.Kraujelis ir PD generalinis komi-

saras J.Liaudanskas lankėsi Kroatijoje, Rytų Slavonijos sektoriuje, kur tarnavo Lietuvos 

policininkai pagal JTO taikos palaikymo misijos programą. Vizitui buvo gera proga: gruo-

dţio 2 d. čia tarnavusiems policijos pareigūnams, taip pat ir lietuviams, įteikti JTO medaliai 

„Uţ taikos palaikymo misiją“. Patys policininkai jau buvo sutikę pasilikti čia dar pusmečiui, 

Lietuvos Vyriausybė turėjo priimti sprendimą pratęsti jų misijos terminą. 

 

 

rencija „Organizuoto nusikalstamumo ypatumai Baltijos valstybėse“, kurią surengė LR 

Seimo Nacionalinio saugumo komitetas ir tarptautinė organizacija „Europa-2000“. 

1996 m. geguţės pradţioje Rygoje buvo susirinkę Latvijos, Lietuvos bei Estijos In-

terpolo biurų darbuotojai. Pasikeista informacija, kaip geriau koordinuoti savo veiksmus 

sprendţiant bendras trims valstybėms problemas – automobilių, spirito, naftos, narkotikų 

kontrabandos ir kitas. 

Geguţės 8 d. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Organizuoto nusikalstamumo 

ypatybės Baltijos valstybėse“, kurią surengė Seimo Nacionalinio saugumo komitetas ir Eu-

ropos Taryboje registruota nevalstybinė organizacija „Europa 2000“. Konferencijoje daly-

vavo per 200 pareigūnų iš 20 valstybių. Pagrindinis konferencijos tikslas – uţmegzti tiesio-

ginius dalykinius kontaktus, padėsiančius praktiniame darbe. 

1996 m. birţelio 19 d. į Helsinkį buvo išvykusi Lietuvos delegacija, kuri parafavo 

sutartį su Suomija dėl bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos srityje. Delegacijos sudė-

tyje buvo VRM, URM bei Generalinės prokuratūros atstovai. 

1996 m. birţelio 21 d. Panevėţyje įvyko trijų Baltijos valstybių vidaus reikalų mi-

nisterijų delegacijų susitikimas. Latvijos ir Lietuvos delegacijoms vadovavo ministrai 

D.Turlais ir V.Bulovas, Estijos – šios šalies VRM kancleris (ministro pavaduotojas) 

J.Totsas. 

Susitikimo metu pasikeista informacija apie šalių bendradarbiavimą, tarpusavio ry-

šius ir informacijos srautus nusikaltimų prevencijos ir kovos su nusikalstamumu, viešosios 

tvarkos apsaugos ir nusikaltėlių paieškos srityse. Šios veiklos koordinavimą nuo liepos 1 d. 

iš Lietuvos perėmė Estija. 

1996-ųjų birţelio pabaigoje į Lietuvą atvyko Vokietijos federalinės vidaus reikalų 

ministerijos delegacija. Birţelio 27 d. Lietuvos vidaus reikalų ministerijoje buvo pasirašytas 

susitarimas dėl techninės pagalbos Lietuvai suteikimo 1996-1998 metais. 

Spalio 22-30 d. Turkijoje vyko 65-oji Interpolo Generalinė asamblėja, kurioje da-

lyvavo ILNB vyresnysis komisaras A.Racevičius. Svarbiausi dalykai: Interpolas gavo stebė-

tojo statusą JTO, be to, pranešta, jog iki 1998 metų Interpolas įdiegs automatinę pirštų at-

spaudų identifikavimo sistemą. Tai leistų pagal nors vieną piršto atspaudą per 15-20 sekun-

dţių nustatyti, ar asmuo nėra paieškomas tarptautinės policijos. Asamblėjos sprendimu taip 
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skatinimas – taip pat tiesioginis policijos vadovų reikalas. Ministras pasakė, kad dėl kai 

kurių Policijos įstatymo projekto straipsnių vis dar diskutuojama tiek Seime, tiek pačioje 

darbo grupėje. Ypač daug ginčų dėl generalinio komisaro skyrimo procedūros, jo kadenci-

jos ir būtino darbo staţo: „dešinieji“ nusistatę prieš 10 metų ribą – esą tokį staţą turįs asmuo 

turėjo dirbti sovietinėje milicijoje, t.y. bandoma politizuoti šį klausimą. Kol kas nesutariama 

ir dėl kai kurių kelių policijos funkcijų: Susisiekimo ministerija gviešiasi į transporto prie-

monių registravimą ir vairuotojų paţymėjimų išdavimą, bet nenori „mainais“ garantuoti 

privalomą draudimą bei draudimo kompanijų atsakomybę uţ vogtų automobilių paiešką. 

Kolegijoje buvo paskelbti tokie skaičiai. 

Per pirmąjį 1996-ųjų pusmetį Lietuvoje įregistruota 32 180 nusikaltimų (1995 m. 

per analogišką laikotarpį – 30 559). Iškeltos 27 383 baudţiamosios bylos. Kasdien viduti-

niškai buvo registruojama po 177 nusikaltimus, t.y. vienas nusikaltimas buvo padaromas 

kas 8 minutės. Apie 30 proc. visų nusikaltimų buvo kvalifikuoti kaip sunkūs. 

10 tūkst. šalies gyventojų teko 87 nusikaltimai (iš jų 25 sunkūs). Bendrą Lietuvos 

nusikalstamumo lygį viršijo šeši didmiesčiai (išskyrus Alytų) ir keturi rajonai. 

Per šešis mėnesius ekonominė policija atskleidė 2 327 nusikaltimus arba penktada-

liu daugiau nei 1995 m. 

Maţėjo autotransporto vagysčių, tačiau beveik du kartus daugiau buvo vagiama iš 

pačių autotransporto priemonių. Per 1996 m. šešis mėnesius Lietuvoje buvo pavogti 1 887 

automobiliai (1995 m. – 2 363, arba 20,1 proc. daugiau). 

Uţfiksuota daugiau nei 1,2 tūkst. nusikaltimų asmens gyvybei ir sveikatai, padau-

gėjo nusikaltimų viešosiose vietose, iš jų kas trečias buvo chuliganizmo atvejis. Įregistruoti 

37 tyčinių sprogdinimų atvejai (1995 m.– 53). 

Opi tapo narkotinių medţiagų tranzito per Lietuvą problema. Tačiau akivaizdus 

buvo vagysčių maţėjimas – įregistruota 20 614 vagysčių, t.y. 1,8 proc. maţiau nei 1995 m. 

Per pusmetį buvo išaiškinti 13 722 nusikaltimai (1995 m. 1 pusmetį – 13 029). 

Deja, bet 1995 metai bei 1996-ųjų pirmas pusmetis gali būti įvardyti teisėsaugos 

metraščiuose kaip kriminogeninės padėties pasienyje blogėjimo pikas: per pusantrų metų 

uţfiksuota beveik 13,5 tūkst. valstybės sienos paţeidimo atvejų, sulaikyta: 2 333 nelegalūs 

 

Liepos 18 d. įvyko išplėstinė VRM kolegija, kurioje buvo svarstoma šalies krimi-

nogeninė situacija per 1-ąjį 1996 metų pusmetį, taip pat pareigūnų atrankos, profesinio ren-

gimo bei drausmės gerinimo klausimai, diskutuota dėl vidaus reikalų sistemos reformos. 

Šioje kolegijoje pirmas klausimas buvo „Dėl kriminogeninės situacijos Lietuvoje per š.m. 

1-ą pusmetį“, antras – „Dėl priemonių pareigūnų atrankai ir profesiniam parengimui gerinti 

bei drausmei ir teisėtumui stiprinti“, trečias – „Dėl vidaus reikalų sistemos reformos“. 

Pirmieji du klausimai atspindi kolegijos sprendime, dėl trečiojo kalbėjo ministras 

V.Bulovas. Jis paţymėjo, kad Vidaus reikalų ministerija turi uţsiimti strateginiu vadovavi-

mu, akcentavo blogą departamentų teisinį ir finansinį statusą. Kalbėdamas apie Prezidento 

dekretu sudarytos darbo grupės parengtus Policijos įstatymo pakeitimus, ministras paminėjo 

labiausiai diskutuotinus straipsnių keitimus. 

Kalbėdamas apie reformą, V.Bulovas paţymėjo būtinumą nustatyti policijos orga-

nizacinę struktūrą, pateikė vieną iš variantų: 1 lygis: ministerija – strateginis valdymas, ana-

litinis darbas; 2 lygis: penkios apygardų vyriausiosios valdybos arba vyriausieji komisaria-

tai; 3 lygis: miestų ir rajonų policijos komisariatai; 4 lygis: policijos nuovados ir punktai 

(patį Policijos departamentą ministras kaţkur „pamėtė“). 

Anot Policijos departamento generalinio komisaro J.Liaudansko, blogiausia kri-

minogeninė padėtis buvo Panevėţyje, Klaipėdoje, Kauno, Tauragės ir Ukmergės rajonuose, 

geriausia – Šiauliuose, Šilalėje, Varėnoje bei Ignalinoje. 

ONTT vyresnysis komisaras B.Lazutka sakė, kad nors kriminalinė policija ir „at-

silieka“ nuo kitų policijos rūšių pagal atleistų dėl neigiamų motyvų pareigūnų skaičių, jos 

tai nė kiek nepuošia“, nes tokių pareigūnų daromai ţalai neprilygsta kitų policininkų prasi-

ţengimai. Anot B.Lazutkos, per maţai dirbama su kandidatais į aukštesnes pareigas, sku-

bama paskirti nepatyrusį ir nepatikimą jaunimą. 

Ministras V.Bulovas kalbėjo apie vidaus reikalų sistemos reformą, sakė, jog tai nė-

ra kaţkas nauja, nes šios reformos griaučiai esą parengti dar 1994 metais. Anot jo, jam pir-

miausia uţkliuvo pati sistemos struktūra, teisinis bei finansinis departamentų statusas – šio 

galvosūkio jis, atseit, iki šiol negali perprasti. Tai, kad pagrindinis – Policijos – departamen-

tas neturi savo „eilutės“ VRM biudţete, yra didelė klaida, ir ji turi būti ištaisyta. Spręsti 

policijos materialinio aprūpinimo klausimus turi jos vadovas, o ne ūkvedţiai. Pareigūnų 
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Vien stojimui į LPA buvo rekomenduota 16 asmenų, kurie patys arba jų artimi giminaičiai 

buvo teisti arba bausti administracine tvarka. (…) 

Vykdant kandidatų tarnybai vidaus reikalų sistemoje atranką nepakankamai įverti-

namos Psichofiziologinės laboratorijos išvados. (…) Tyrimo rezultatai parodė, kad asme-

nys, kuriems CMEK nustatyta charakterio akcentuacija,  yra lengvai paţeidţiami, lengviau 

praranda psichinę pusiausvyrą, sunkiau prisitaiko prie aktualios situacijos reikalavimų, todėl 

yra didesnė neigiamai vertinamo elgesio tikimybė. Iš visų pareigūnų su charakterio akcen-

tuacijomis 63 proc. taikytos drausminės nuobaudos. Iš visų atleistųjų 81,7 proc. atleisti nei-

giamais motyvais. (…)“189 

Aktyviai buvo formuojama kvalifikacijos kėlimo sistema. Jei 1993 m. iš viso kvali-

fikaciją kėlė 1 894 pareigūnai, tai 1995 m. – 2 636, per 1-ąjį 1996-ųjų pusmetį – 1 033. 

Tobulinant pareigūnų kvalifikaciją nemaţai galimybių teikė bendradarbiavimas 

šioje srityje su Vakarų valstybėmis. 1995-1996 metais staţuotėse uţsienyje pabuvojo 105 

vidaus reikalų sistemos pareigūnai, tarp jų Škotijoje – 29, JAV – 24, Švedijoje – 10, Vokie-

tijoje – 30, Slovėnijoje – 1. Be to, nemaţai seminarų uţsienio valstybių – Škotijos, Olandi-

jos, Šiaurės Baltijos policijos akademijos, JAV FTB Nacionalinės akademijos – pareigūnai 

rengė Lietuvoje. 

Siekiant uţtikrinti tinkamą kandidatų parengimą staţuotėms uţsienyje, buvo su-

rengta nemaţai uţsienio kalbų mokymo kursų. 1996 m. liepos mėn. duomenimis, 315 pa-

reigūnų buvo mokamas 10 proc. atlyginimo priedas, iš jų uţ anglų kalbos mokėjimą – 219, 

vokiečių – 78, prancūzų – 18. 

Vidaus reikalų sistemos pareigūnų teisės paţeidimai, ypatingai didelį rezonansą vi-

suomenėje įgaunantys piktnaudţiavimo tarnybine padėtimi faktai, akivaizdţiai patvirtina, 

kad neišvengta klaidų formuojant pareigūnų korpusą. 

Per 1996 m. 1-ą pusmetį VRS pareigūnai padarė 401 teisėtumo paţeidimą. Per 

1995 m. atitinkamą laikotarpį padaryti 394 paţeidimai, arba 1,75 proc. maţiau. Iš visų pa-

ţeidimų 262 padaryti tarnybos metu, 97 atvejais pareigūnai buvo neblaivūs. Vidaus reikalų 

                                                           

189 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
 

 

migrantai, 652 įtariamos vogtos transporto priemonės, beveik 341 tūkst. litrų alkoholinių 

gėrimų, daug kitų kontrabandinių prekių. 

Kolegijai taip pat buvo pateikta 1996 m. liepos 12 d. parengta paţyma „Vidaus rei-

kalų sistemos pareigūnų atrankos, profesinio ugdymo bei drausmės būklė“: 

„1996 m. liepos 1 d. vidaus reikalų sistemoje yra 28 179 etatai, iš jų 19 385 arba 

68,8 proc. sudaro policija. Reorganizavus miliciją į policiją etatų skaičius išaugo nuo 7 416 

iki 13 562, arba 82 proc. Per pastaruosius penkerius metus policijos etatų skaičius išaugo 41 

proc. ir pasiekė dabartinį lygį. Nemaţa dalimi tai lėmė pasienio apsaugos tarnybos – pasie-

nio policijos įjungimas į vidaus reikalų sistemą 1994 m. Nuo to laiko policijos etatų skaičius 

faktiškai nedidėja. 

Šiuo metu vienam šalies policijos pareigūnui tenka 270 gyventojų. Didţiausias po-

licijos tankis yra Palangos mieste, kur vienam policininkui tenka 168 gyventojai, Klaipėdos 

m. – 170, Šiaulių m. – 181. Maţiausias tankis Vilkaviškio – 440, Raseinių – 429, Kelmės – 

442, rajonuose. 

Vykdant etatinius perskirstymus kasmet didėja policijos valdininkų skaičius eilinių 

policininkų sąskaita. 1994 m. spalio mėn. duomenimis, policijos valdininkai sudarė 39,8 

proc., 1996 m. liepos 1 d. – 41,9 proc. Atitinkamai maţėja eilinių policininkų skaičius. Vien 

per 1995 metus policijos gretas papildė 7 vyresnieji komisarai, 15 komisarų, 69 komisarai 

inspektoriai, 91 vyresnysis inspektorius. Vyksta etatų perskirstymas ir tarp atskirų policijos 

rūšių. Kriminalinės policijos skaičius išaugo nuo 1 896 etatų 1992 metais iki 3 068 1996-

siais, arba 61 proc. Praktiškai nekinta Kelių policijos etatų skaičius. Ţenklus etatinių vienetų 

sumaţėjimas stebimas savivaldybių policijoje. (…) 

Racionalus etatų išdėstymas ir panaudojimas lemia ir darbo efektyvumą, todėl ten-

ka abejoti, ar racionaliai panaudojami etatai Klaipėdos m. 1-me, 2-me ir 3-me komisariatuo-

se, Šiaulių m. 2-me PK, Alytaus m. ir raj. PK, kur policijos nuovados įsteigtos šalia polici-

jos komisariatų ir jose įkurtos budėtojų dalys. 

Neţiūrint į tai, kad policijos reitingas visuomenėje nėra aukštas, norinčių įsigyti 

policininko profesiją skaičius kasmet didėja. (…) Tačiau ryškėja tendencija, kad kandidatų 

atranka tarnybai prieš stojimą į LPA arba APM įgauna kampanijų pobūdį. Maţai dėmesio 

skiriama policijos rezervo formavimui, darbui mokymo įstaigose, (…) neišvengiama klaidų. 
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189 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
 

 

migrantai, 652 įtariamos vogtos transporto priemonės, beveik 341 tūkst. litrų alkoholinių 

gėrimų, daug kitų kontrabandinių prekių. 
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iki 13 562, arba 82 proc. Per pastaruosius penkerius metus policijos etatų skaičius išaugo 41 

proc. ir pasiekė dabartinį lygį. Nemaţa dalimi tai lėmė pasienio apsaugos tarnybos – pasie-
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sumaţėjimas stebimas savivaldybių policijoje. (…) 
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390

 

3. Įpareigoti Policijos departamento kriminalinę policiją (V.Račkauskas, 

B.Lazutka) iki š.m. gruodţio 10 d. parengti perspektyvinį koordinacinį narkotikų kontrolės 

priemonių planą. 

4. Įpareigoti Policijos departamentą (R.Senovaitis) iki š.m. spalio 1 d. išanalizuoti 

patrulinės tarnybos darbo organizavimo miestų ir rajonų policijos komisariatuose būklę ir 

parengti jos organizavimo programą siekiant padidinti tarnybos efektyvumą, patrulių akty-

vumą ir personalinę atsakomybę uţkertant kelią nusikaltimams ir juos aiškinant, uţtikrinant 

viešąją tvarką maršrute, teritorijoje. 

5. Pavesti Policijos departamento kriminalinei policijai (V.Račkauskas, 

V.Geniotis) numatyti ir įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo priemones aiškinant 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimą Lietuvos ir kaimyninių šalių bankuose, koordinuoti 

operatyvinės informacijos kaupimą ir pasikeitimą ja tarp Policijos departamento ir regioni-

nių ENTT padalinių. 

6. Įpareigoti Policijos departamentą (R.Senovaitis, L.Jūrienė, A.Debeikis) api-

bendrinti vaikų nusikalstamumo, narkomanijos, girtavimo bei kitų teisės paţeidimų būklę 

Lietuvoje ir 1997 m. 1-me ketvirtyje apsvarstyti susidariusią situaciją bendrame Vidaus 

reikalų ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijų posėdyje (operatyviniame 

pasitarime) bei parengti priemonių planąvaikų nusikalstamumo profilaktikai ir auklėjama-

jam darbui gerinti. 

7. Atsiţvelgiant į tai, kad pareigūnų drausmės ir teisėtumo paţeidimo faktai daro 

neigiamą įtaką vidaus reikalų sistemos prestiţui bei darbo rezultatams, atkreipti visų lygių 

vadovų dėmesį dėl asmeninės atsakomybės uţ drausmės ir teisėtumo būklę pavaldţiuose 

padaliniuose. 

8. Nustatyti, kad į tarnybą policijoje valdininko pareigoms nepriimami civiliai as-

menys be specialaus policinio ar teisinio išsilavinimo. Civiliai asmenys gali būti priimti tik į 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybą arba tuo atveju, kai mokslo baigimo diplome nuro-

dyta specialybė atitinka konkrečios darbo vietos kvalifikacinius reikalavimus, apibrėţtus 

pareigybinėse instrukcijose ir gautas VRM sekretoriaus, kuruojančio tarnybą, leidimas. 

9. Iki bus patvirtintas išsilavinimo ir specialybės cenzo atitinkamoms vidaus reika-

lų sistemos pareigūno pareigoms uţimti klasifikatorius, nustatyti baigusiems policijos mo-

 

sistemos pareigūnai padarė 38 nusikaltimus, iš jų 9 atvejai – pareigūnų įgaliojimų viršiji-

mas, – kyšio paėmimas, 3 – piktnaudţiavimas tarnybine padėtimi. Daugiausia nusikaltimų 

padarė: Pasienio policijos pareigūnai – 13, Savivaldybių policijos – 5, Kriminalinės ir Kelių 

policijos – po 4. 

Dėl pareigūnų kaltės įvyko 144 autoavarijos, arba 29,9 proc. daugiau nei per tą patį 

1995 m. laikotarpį. 54 avarijas pareigūnai padarė būdami neblaivūs, 49 padarytos tarnybiniu 

autotransportu. 

Į pareigūnų drausmės stiprinimą aktyviai įsijungė Komendantinė tarnyba. Vien per 

1-ąjį 1996 m. pusmetį ši tarnyba nustatė 3 092 įvairius paţeidimus, iš jų 99 atvejais parei-

gūnai darbo metu vartojo alkoholinius gėrimus. 45,9 proc. visų teisėtumo paţeidimų padarė 

pareigūnai, dirbantys iki 3 metų. Per minimą laikotarpį drausmine tvarka nubaustas 2 691 

vidaus reikalų sistemos pareigūnas, arba kas dešimtas. Jiems taikytos 2 809 drausminės 

nuobaudos (1 030 papeikimų ir 712 grieţtų papeikimų). Iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje 

neigiamais motyvais atleisti 337 pareigūnai (per 1-ą 1995 m. pusmetį – 454). 

Šios VRM kolegijos sprendimas Nr.6K „Dėl priemonių gerinti policijos darbą bei 

pareigūnų atranką, profesinį rengimą ir drausmę“ buvo toks: 

 

„Apsvarsčiusi kriminogeninę situaciją Lietuvoje ir vidaus reikalų sistemos darbo 

rezultatus per š.m. 1-ą pusmetį bei pareigūnų atrankos, profesinio parengimo, drausmės ir 

teisėtumo būklę, Kolegija nusprendė: 

1. Atkreipti Policijos departamento kriminalinės policijos (V.Račkauskas, 

B.Lazutka) dėmesį į nepakankamą PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

organizacinį vaidmenį sutelkiant ir nukreipiant miestų ir rajonų ONTT pajėgas nustatytoms 

funkcijoms įgyvendinti. 

2. Įpareigoti PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą (B.Lazutka) su-

aktyvinti ONTT veiklą organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderių atţvilgiu bei išskaidant 

pačias grupuotes;  padalinių veiklą orientuoti į operatyvinės veiklos suaktyvinimą tiriant 

kriminalinius nusikaltimus, informacijos pasikeitimo, sąveikos tarp tarnybų gerinimą, zoni-

nio aptarnavimo principo įgyvendinimą. 



391

 

3. Įpareigoti Policijos departamento kriminalinę policiją (V.Račkauskas, 

B.Lazutka) iki š.m. gruodţio 10 d. parengti perspektyvinį koordinacinį narkotikų kontrolės 

priemonių planą. 

4. Įpareigoti Policijos departamentą (R.Senovaitis) iki š.m. spalio 1 d. išanalizuoti 

patrulinės tarnybos darbo organizavimo miestų ir rajonų policijos komisariatuose būklę ir 

parengti jos organizavimo programą siekiant padidinti tarnybos efektyvumą, patrulių akty-

vumą ir personalinę atsakomybę uţkertant kelią nusikaltimams ir juos aiškinant, uţtikrinant 

viešąją tvarką maršrute, teritorijoje. 

5. Pavesti Policijos departamento kriminalinei policijai (V.Račkauskas, 

V.Geniotis) numatyti ir įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo priemones aiškinant 

nusikalstamu būdu įgytų pinigų plovimą Lietuvos ir kaimyninių šalių bankuose, koordinuoti 

operatyvinės informacijos kaupimą ir pasikeitimą ja tarp Policijos departamento ir regioni-

nių ENTT padalinių. 

6. Įpareigoti Policijos departamentą (R.Senovaitis, L.Jūrienė, A.Debeikis) api-

bendrinti vaikų nusikalstamumo, narkomanijos, girtavimo bei kitų teisės paţeidimų būklę 

Lietuvoje ir 1997 m. 1-me ketvirtyje apsvarstyti susidariusią situaciją bendrame Vidaus 

reikalų ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijų posėdyje (operatyviniame 

pasitarime) bei parengti priemonių planąvaikų nusikalstamumo profilaktikai ir auklėjama-

jam darbui gerinti. 

7. Atsiţvelgiant į tai, kad pareigūnų drausmės ir teisėtumo paţeidimo faktai daro 

neigiamą įtaką vidaus reikalų sistemos prestiţui bei darbo rezultatams, atkreipti visų lygių 

vadovų dėmesį dėl asmeninės atsakomybės uţ drausmės ir teisėtumo būklę pavaldţiuose 

padaliniuose. 

8. Nustatyti, kad į tarnybą policijoje valdininko pareigoms nepriimami civiliai as-

menys be specialaus policinio ar teisinio išsilavinimo. Civiliai asmenys gali būti priimti tik į 

Ekonominių nusikaltimų tyrimo tarnybą arba tuo atveju, kai mokslo baigimo diplome nuro-

dyta specialybė atitinka konkrečios darbo vietos kvalifikacinius reikalavimus, apibrėţtus 

pareigybinėse instrukcijose ir gautas VRM sekretoriaus, kuruojančio tarnybą, leidimas. 

9. Iki bus patvirtintas išsilavinimo ir specialybės cenzo atitinkamoms vidaus reika-

lų sistemos pareigūno pareigoms uţimti klasifikatorius, nustatyti baigusiems policijos mo-

 

sistemos pareigūnai padarė 38 nusikaltimus, iš jų 9 atvejai – pareigūnų įgaliojimų viršiji-

mas, – kyšio paėmimas, 3 – piktnaudţiavimas tarnybine padėtimi. Daugiausia nusikaltimų 

padarė: Pasienio policijos pareigūnai – 13, Savivaldybių policijos – 5, Kriminalinės ir Kelių 

policijos – po 4. 

Dėl pareigūnų kaltės įvyko 144 autoavarijos, arba 29,9 proc. daugiau nei per tą patį 

1995 m. laikotarpį. 54 avarijas pareigūnai padarė būdami neblaivūs, 49 padarytos tarnybiniu 

autotransportu. 

Į pareigūnų drausmės stiprinimą aktyviai įsijungė Komendantinė tarnyba. Vien per 

1-ąjį 1996 m. pusmetį ši tarnyba nustatė 3 092 įvairius paţeidimus, iš jų 99 atvejais parei-

gūnai darbo metu vartojo alkoholinius gėrimus. 45,9 proc. visų teisėtumo paţeidimų padarė 

pareigūnai, dirbantys iki 3 metų. Per minimą laikotarpį drausmine tvarka nubaustas 2 691 

vidaus reikalų sistemos pareigūnas, arba kas dešimtas. Jiems taikytos 2 809 drausminės 

nuobaudos (1 030 papeikimų ir 712 grieţtų papeikimų). Iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje 

neigiamais motyvais atleisti 337 pareigūnai (per 1-ą 1995 m. pusmetį – 454). 

Šios VRM kolegijos sprendimas Nr.6K „Dėl priemonių gerinti policijos darbą bei 

pareigūnų atranką, profesinį rengimą ir drausmę“ buvo toks: 

 

„Apsvarsčiusi kriminogeninę situaciją Lietuvoje ir vidaus reikalų sistemos darbo 

rezultatus per š.m. 1-ą pusmetį bei pareigūnų atrankos, profesinio parengimo, drausmės ir 

teisėtumo būklę, Kolegija nusprendė: 

1. Atkreipti Policijos departamento kriminalinės policijos (V.Račkauskas, 

B.Lazutka) dėmesį į nepakankamą PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

organizacinį vaidmenį sutelkiant ir nukreipiant miestų ir rajonų ONTT pajėgas nustatytoms 

funkcijoms įgyvendinti. 

2. Įpareigoti PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybą (B.Lazutka) su-

aktyvinti ONTT veiklą organizuotų nusikalstamų grupuočių lyderių atţvilgiu bei išskaidant 

pačias grupuotes;  padalinių veiklą orientuoti į operatyvinės veiklos suaktyvinimą tiriant 

kriminalinius nusikaltimus, informacijos pasikeitimo, sąveikos tarp tarnybų gerinimą, zoni-

nio aptarnavimo principo įgyvendinimą. 



392

 

nįjį komisarą; Algirdą Debeikį – VRM PD Organizuoto nusikalstamumo ir kriminalinių 

procesų tyrimo valdybos vyresnįjį komisarą; Algimantą Urmoną – VRM Štabo Vystymo 

skyriaus viršininką, pulkininką. 

2. Pagal strateginius vidaus reikalų sistemos reformos tikslus (pridedama) iki 1996 

m. liepos 29 d. parengti vidaus reikalų sistemos reformos metmenų pirmąjį projektą ir jų 

įgyvendinimo tvarkos pasiūlymus. 

3. Reikalaujant darbo grupės nariams, operatyviai pateikti reikiamus duomenis vi-

daus reikalų sistemos reformos vykdymo klausimais, departamentų, tarnybų, valdybų, sky-

rių vadovams ir pareigūnams. 

4. Uţtikrinti viešą strateginių vidaus reikalų sistemos reformos klausimų svarsty-

mą“.191 

 

1996 m. liepos pradţioje „Sargyba“ išspausdino interviu su buvusiu vidaus reikalų 

ministru R.Vaitekūnu „…Ir teisę į savo klaidas“. 

Paklaustas, ką manąs apie svarstomą policijos reformą, vidaus reikalų sistemos 

pertvarkymus, R.Vaitekūnas atsakė: 

„Norėčiau ta proga grįţti į 1995-ųjų rudenį: pasitarime pas Prezidentą A.Brazauską 

iš jo lūpų išgirdome, jog jokių kardinalių reformų ministerijose iki rinkimų nedaryti, net 

neplanuoti. Tada aš kolegoms, policijos ir kitų departamentų vadovams sakiau: pirmiausia 

siauresniame rate diskutuokime dėl pertvarkymų idėjų, eksperimentuokime vietose, o pas-

kui jau pateikime siūlymus viešumon. Kita vertus, juk įstatymo lygmenyje patvirtinta teisi-

nės sistemos reforma, kurioje numatyta, kas keičiasi vidaus reikalų sistemoje – tardymas, 

įkalinimo įstaigos. Ir šiaip juk sistema per vargus, per kančias keitėsi (nors kai kas sakė, kad 

kuriamas monstras) – po devynių mėnesių diskusijų buvo apsispręsta dėl pasienio policijos 

vietos, savivaldybių policijos, plačiai diskutuojama dėl gelbėjimo tarnybos (ji kuriama)… Ir 

staiga – vėl reforma. Man atrodo, jog gerai neparengtas, skubotas policijos modelis kertasi 

su kitais įstatymais (tai pastebi ir kiti specialistai). Tad dabar policijos, vidaus reikalų siste-

                                                           

 191 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, byla 1-96, 7 t. 
 

 

kymo įstaigas minimalų mokslo cenzą policijos pareigūno pareigoms uţimti: policininkų, 

vyr. policininkų, viršilų – bazinis policinis išsilavinimas; policijos jaunesniųjų inspektorių, 

inspektorių – VRM APM aukštesnysis išsilavinimas; policijos vyresniųjų inspektorių, ko-

misarų inspektorių ir aukščiau – LPA aukštasis (bakalaurinis) išsilavinimas. 

10. Pritarti VRM aukštesniųjų policijos mokyklų 2,5 metų pareigūnų rengimo mo-

kymo planams. 

11. Rekomenduoti įstaigų vadovams atkreipti ypatingą dėmesį į kandidatų su cha-

rakterio akcentuacijomis priėmimą į tarnybą vidaus reikalų sistemoje. 

12. Pavesti Kadrų departamentui (J.Bartkevičius): 12.1. Iki š.m. spalio 1 d. pa-

rengti įsakymą dėl tarnybinio ir kovinio pareigūnų rengimo vidaus reikalų sistemos padali-

niuose. 12.2. Kartu su policijos komisariatų vadovais iki š.m. gruodţio 1 d. organizuoti ne-

eilinę policijos įstaigų vadovų pavaduotojų kadrų ir socialiniams klausimams atestaciją. 

Pirmininkas V.Bulovas.“190 

 

Tą pačią dieną, kai vyko minima VRM kolegija, t.y. 1996 m. liepos 18-ąją, vidaus 

reikalų ministras V.Bulovas pasirašė įsakymą Nr.650 „Dėl darbo grupės vidaus reikalų sis-

temos reformos metmenims bei jų įgyvendinimo tvarkai parengti sudarymo“: 

„Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. geguţės 2 d. dekretu Nr.930 „Dėl darbo 

grupės Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimams ir Vidaus reikalų ministerijos 

sistemos reformos metmenims be jų įgyvendinimo tvarkai parengti sudarymo“ sudaryta 

tarpţinybinė darbo grupė (grupės vadovas – Seimo narys Vytautas Arbačiauskas). 

Siekdamas uţtikrinti tarpţinybinės grupės darbą, įsakau: 

1. Patvirtinti mano vadovaujamų Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų darbo gru-

pę, į kurią skiriu: 

Romualda Senovaitį – vyriausiąjį komisarą, generalinio komisaro pavaduotoją; 

Gintautą Šeikį – Štabo viršininko pavaduotoją, pulkininką leitenantą; Vytautą Bracą – 

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM direktoriaus pavaduotoją, pulkininką leitenan-

tą; Olegą Maţuiką – VRM Policijos departamento Kriminalinės paieškos valdybos vyres-
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įgyvendinimo tvarkos pasiūlymus. 

3. Reikalaujant darbo grupės nariams, operatyviai pateikti reikiamus duomenis vi-

daus reikalų sistemos reformos vykdymo klausimais, departamentų, tarnybų, valdybų, sky-

rių vadovams ir pareigūnams. 

4. Uţtikrinti viešą strateginių vidaus reikalų sistemos reformos klausimų svarsty-

mą“.191 

 

1996 m. liepos pradţioje „Sargyba“ išspausdino interviu su buvusiu vidaus reikalų 

ministru R.Vaitekūnu „…Ir teisę į savo klaidas“. 

Paklaustas, ką manąs apie svarstomą policijos reformą, vidaus reikalų sistemos 

pertvarkymus, R.Vaitekūnas atsakė: 

„Norėčiau ta proga grįţti į 1995-ųjų rudenį: pasitarime pas Prezidentą A.Brazauską 

iš jo lūpų išgirdome, jog jokių kardinalių reformų ministerijose iki rinkimų nedaryti, net 

neplanuoti. Tada aš kolegoms, policijos ir kitų departamentų vadovams sakiau: pirmiausia 

siauresniame rate diskutuokime dėl pertvarkymų idėjų, eksperimentuokime vietose, o pas-

kui jau pateikime siūlymus viešumon. Kita vertus, juk įstatymo lygmenyje patvirtinta teisi-

nės sistemos reforma, kurioje numatyta, kas keičiasi vidaus reikalų sistemoje – tardymas, 

įkalinimo įstaigos. Ir šiaip juk sistema per vargus, per kančias keitėsi (nors kai kas sakė, kad 

kuriamas monstras) – po devynių mėnesių diskusijų buvo apsispręsta dėl pasienio policijos 

vietos, savivaldybių policijos, plačiai diskutuojama dėl gelbėjimo tarnybos (ji kuriama)… Ir 

staiga – vėl reforma. Man atrodo, jog gerai neparengtas, skubotas policijos modelis kertasi 

su kitais įstatymais (tai pastebi ir kiti specialistai). Tad dabar policijos, vidaus reikalų siste-
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kymo įstaigas minimalų mokslo cenzą policijos pareigūno pareigoms uţimti: policininkų, 

vyr. policininkų, viršilų – bazinis policinis išsilavinimas; policijos jaunesniųjų inspektorių, 

inspektorių – VRM APM aukštesnysis išsilavinimas; policijos vyresniųjų inspektorių, ko-

misarų inspektorių ir aukščiau – LPA aukštasis (bakalaurinis) išsilavinimas. 

10. Pritarti VRM aukštesniųjų policijos mokyklų 2,5 metų pareigūnų rengimo mo-

kymo planams. 

11. Rekomenduoti įstaigų vadovams atkreipti ypatingą dėmesį į kandidatų su cha-

rakterio akcentuacijomis priėmimą į tarnybą vidaus reikalų sistemoje. 

12. Pavesti Kadrų departamentui (J.Bartkevičius): 12.1. Iki š.m. spalio 1 d. pa-

rengti įsakymą dėl tarnybinio ir kovinio pareigūnų rengimo vidaus reikalų sistemos padali-

niuose. 12.2. Kartu su policijos komisariatų vadovais iki š.m. gruodţio 1 d. organizuoti ne-

eilinę policijos įstaigų vadovų pavaduotojų kadrų ir socialiniams klausimams atestaciją. 

Pirmininkas V.Bulovas.“190 

 

Tą pačią dieną, kai vyko minima VRM kolegija, t.y. 1996 m. liepos 18-ąją, vidaus 

reikalų ministras V.Bulovas pasirašė įsakymą Nr.650 „Dėl darbo grupės vidaus reikalų sis-

temos reformos metmenims bei jų įgyvendinimo tvarkai parengti sudarymo“: 

„Lietuvos Respublikos Prezidento 1996 m. geguţės 2 d. dekretu Nr.930 „Dėl darbo 

grupės Lietuvos Respublikos policijos įstatymo pakeitimams ir Vidaus reikalų ministerijos 

sistemos reformos metmenims be jų įgyvendinimo tvarkai parengti sudarymo“ sudaryta 

tarpţinybinė darbo grupė (grupės vadovas – Seimo narys Vytautas Arbačiauskas). 

Siekdamas uţtikrinti tarpţinybinės grupės darbą, įsakau: 

1. Patvirtinti mano vadovaujamų Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų darbo gru-

pę, į kurią skiriu: 

Romualda Senovaitį – vyriausiąjį komisarą, generalinio komisaro pavaduotoją; 

Gintautą Šeikį – Štabo viršininko pavaduotoją, pulkininką leitenantą; Vytautą Bracą – 

Informatikos ir ryšių departamento prie VRM direktoriaus pavaduotoją, pulkininką leitenan-

tą; Olegą Maţuiką – VRM Policijos departamento Kriminalinės paieškos valdybos vyres-
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kios tamsios jėgos. Ir nejaugi VRM kalta dėl to, kad baudţiamuosiuose įstatymuose susiau-

rėjo pareigūno sąvoka, kad komercinių bankų vadovai tapo nebe pareigūnais? Dabar visiš-

kai nesigailiu „bankų bylos“ pasielgęs būtent taip, nes jei šitie dalykai būtų sprogę tik dabar, 

pasekmės būtų daug sunkesnės. Dar daugiau ţmonių būtų įtraukta į aferą, neţinia kiek dar 

milijonų nuplauktų, kadangi mechanizmas buvo taip „nušlifuotas“, ryšiai tokie stiprūs, kad 

aferos dalyviai nebegalėjo vieni kitų atsikratyti. O padarius kaltąja Vidaus reikalų ministeri-

ją, lyg ir nebereikia ieškoti tikrųjų skandalo prieţasčių ir kaltininkų“… 

Paklaustas apie klaidas ir nuveiktus darbus, buvęs ministras pasakė: 

„Be klaidų turbūt niekas nenugyvena. Liko ir nenuveiktų darbų, problemų, ku-

rioms išspręsti galbūt reikėjo daugiau ryţto… Manau, kad gerų, prasmingų darbų padaryta 

daug daugiau: pasiteisino aukštesniųjų policijos mokyklų įsteigimas, todėl beveik nebe-

trūksta kadrų, „priglausti“ Pasienio policijos ir Vadovybės apsaugos departamentai, pagerė-

jo ryšių sistemos, mūsų įstaigose pagyvėjo kultūrinė veikla ir sporto judėjimas, toliau buvo 

puoselėjamos tradicijos. Tikiuosi, kad to niekas nenuneigs…“192 Nr.27, liepos 4-10. 

 

1996 m. liepos 6 d., Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dienos proga Lie-

tuvos Prezidentas A.Brazauskas įteikė aukštus apdovanojimus grupei Lietuvos vidaus reika-

lų sistemos, tarp jų policijos pareigūnų. 

Didţiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinais buvo apdovanoti 

Vilniaus m. VPK KP ONTT komisaras inspektorius Algis Kvainickas ir Jurbarko rajono 

PK savivaldybių policijos jaunesnysis inspektorius Rimantas Paulavičius. 

Vidaus reikalų ministras V.Bulovas, savo ruoţtu, vardiniais šaunamaisiais ginklais 

apdovanojo Vilniaus m. VPK KP komisarą Antonį Mikulskį ir Panevėţio rajono PK KP 

komisarą inspektorių Stasį Petraitį. 

Didelė grupė pareigūnų apdovanoti VRM pasiţymėjimo ţenklais „Uţ pavyzdingą 

tarnybą“ ir „Tėvynės labui“. Vidaus reikalų ministro įsakymu uţ sumanumą ir profesiona-

lumą sulaikant itin pavojingus nusikaltėlius vardiniu šaunamuoju ginklu buvo apdovanotas 

Vilniaus m. VPK KP komisaras Viktoras Braknys, tokį pat apdovanojimą pelnė Klaipėdos 

                                                           

 192 „Sargyba“ Nr.27, 1996 m. liepos 4-10. 

 

mos reformos rengimas primena kolektyvinį košės virimą – kas ką turi sugalvoję, tą pila į 

katilą… Man atrodo, jog dabartinis reformos vykdymo motyvas – skubėkime, kol nepasi-

keitė valdţia – nėra priimtinas. Juk reformos esmė – kad ji būtų naudinga ţmonėms, o ne 

besikeičiantiems politiniams veikėjams ir vėjams. Pastaruoju atveju VRM vėl bus susilpnin-

ta, laimės tik naujos nusikaltėlių kartos.“ 

Paklaustas apie sistemos ateities prognozes, R.Vaitekūnas atsakė: 

„Ši sistema, nors ir vadinama jėgos struktūra, yra gana lengvai paţeidţiama. Taip, 

jos viduje nemaţai trūkumų, bet vis dėlto joje vyravo ir tebevyrauja organizuotumo, draus-

mės, tvarkos pradas. Ir ateitis labai daug priklausys nuo dabar ministerijoje ir miestuose bei 

rajonuose dirbančių pareigūnų, specialistų branduolio – jei jie išliks, tai perspektyvos ne-

blogos“. 

Eksministrui buvo pateiktas ir toks klausimas: esą, viską bandėte daryti pats, nesi-

dalydamas krūvio su komanda, kurios, beje, iki galo nespėjote suformuoti, todėl Jums ir 

buvo sunku? 

„Kiekvienas turi savo darbo stilių. Kadangi aš reprezentavau sistemą, norėjau ţino-

ti situaciją iki panagių, o per tarpininkus tai padaryti sunku. Be abejo, aukšto rango vadovas 

negali visko ţinoti, kartais informacija pasiekia jį per „sugedusį telefoną“ arba išvis „atker-

tama“, blokuojama. Tą ir aš pajutau… Suprantama, jei man reikėtų iš naujo rinkti savo ko-

mandą, kai kuriais atvejais pasielgčiau kitaip. Jokių „primetimų“ man nebuvo, tačiau kitas 

klausimas, kaip sutaria tarpusavy skirtingi komandos nariai – neretai būtent tai nulemia re-

zultatą. Pavyzdţiui, dabar nebūčiau pritaręs J.Rimkevičiaus paskyrimui valdybos vadovu, 

bet tuomet šio ţmogaus dar nepaţinojau. Tie, kurie negalvoja, kokią ţalą sistemai darė ir 

daro J.Rimkevičiaus netinkama veikla, niekada negalvojo ir apie pačią sistemą, tik apie save 

sistemoje“. 

Apie situaciją su bankais R.Vaitekūnas pasakė: 

„Situacija buvo labai palanki tam, kad mus uţpultų iš visų pusių, daug kuo apkal-

tintų. Negali pasakyti, kad buvome viską padarę komerciniams bankams kontroliuoti, bet 

1992-1993 metais juos kūrę ţmonės patys inicijavo atitinkamus įstatymus, apeidami net 

Vyriausybę, nekalbant apie VRM. Susikūrė nekontroliuojama institucija. Dabar galima spė-

lioti, ar tai buvo natūralūs besikuriančios valstybės procesai, ar tai „uţprogramavo“ kaţko-
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kios tamsios jėgos. Ir nejaugi VRM kalta dėl to, kad baudţiamuosiuose įstatymuose susiau-

rėjo pareigūno sąvoka, kad komercinių bankų vadovai tapo nebe pareigūnais? Dabar visiš-

kai nesigailiu „bankų bylos“ pasielgęs būtent taip, nes jei šitie dalykai būtų sprogę tik dabar, 

pasekmės būtų daug sunkesnės. Dar daugiau ţmonių būtų įtraukta į aferą, neţinia kiek dar 

milijonų nuplauktų, kadangi mechanizmas buvo taip „nušlifuotas“, ryšiai tokie stiprūs, kad 

aferos dalyviai nebegalėjo vieni kitų atsikratyti. O padarius kaltąja Vidaus reikalų ministeri-

ją, lyg ir nebereikia ieškoti tikrųjų skandalo prieţasčių ir kaltininkų“… 

Paklaustas apie klaidas ir nuveiktus darbus, buvęs ministras pasakė: 

„Be klaidų turbūt niekas nenugyvena. Liko ir nenuveiktų darbų, problemų, ku-

rioms išspręsti galbūt reikėjo daugiau ryţto… Manau, kad gerų, prasmingų darbų padaryta 

daug daugiau: pasiteisino aukštesniųjų policijos mokyklų įsteigimas, todėl beveik nebe-

trūksta kadrų, „priglausti“ Pasienio policijos ir Vadovybės apsaugos departamentai, pagerė-

jo ryšių sistemos, mūsų įstaigose pagyvėjo kultūrinė veikla ir sporto judėjimas, toliau buvo 

puoselėjamos tradicijos. Tikiuosi, kad to niekas nenuneigs…“192 Nr.27, liepos 4-10. 

 

1996 m. liepos 6 d., Mindaugo karūnavimo – Lietuvos valstybės dienos proga Lie-

tuvos Prezidentas A.Brazauskas įteikė aukštus apdovanojimus grupei Lietuvos vidaus reika-

lų sistemos, tarp jų policijos pareigūnų. 

Didţiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinais buvo apdovanoti 

Vilniaus m. VPK KP ONTT komisaras inspektorius Algis Kvainickas ir Jurbarko rajono 

PK savivaldybių policijos jaunesnysis inspektorius Rimantas Paulavičius. 

Vidaus reikalų ministras V.Bulovas, savo ruoţtu, vardiniais šaunamaisiais ginklais 

apdovanojo Vilniaus m. VPK KP komisarą Antonį Mikulskį ir Panevėţio rajono PK KP 

komisarą inspektorių Stasį Petraitį. 

Didelė grupė pareigūnų apdovanoti VRM pasiţymėjimo ţenklais „Uţ pavyzdingą 

tarnybą“ ir „Tėvynės labui“. Vidaus reikalų ministro įsakymu uţ sumanumą ir profesiona-

lumą sulaikant itin pavojingus nusikaltėlius vardiniu šaunamuoju ginklu buvo apdovanotas 

Vilniaus m. VPK KP komisaras Viktoras Braknys, tokį pat apdovanojimą pelnė Klaipėdos 
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mos reformos rengimas primena kolektyvinį košės virimą – kas ką turi sugalvoję, tą pila į 

katilą… Man atrodo, jog dabartinis reformos vykdymo motyvas – skubėkime, kol nepasi-

keitė valdţia – nėra priimtinas. Juk reformos esmė – kad ji būtų naudinga ţmonėms, o ne 

besikeičiantiems politiniams veikėjams ir vėjams. Pastaruoju atveju VRM vėl bus susilpnin-

ta, laimės tik naujos nusikaltėlių kartos.“ 

Paklaustas apie sistemos ateities prognozes, R.Vaitekūnas atsakė: 

„Ši sistema, nors ir vadinama jėgos struktūra, yra gana lengvai paţeidţiama. Taip, 

jos viduje nemaţai trūkumų, bet vis dėlto joje vyravo ir tebevyrauja organizuotumo, draus-

mės, tvarkos pradas. Ir ateitis labai daug priklausys nuo dabar ministerijoje ir miestuose bei 

rajonuose dirbančių pareigūnų, specialistų branduolio – jei jie išliks, tai perspektyvos ne-

blogos“. 

Eksministrui buvo pateiktas ir toks klausimas: esą, viską bandėte daryti pats, nesi-

dalydamas krūvio su komanda, kurios, beje, iki galo nespėjote suformuoti, todėl Jums ir 

buvo sunku? 

„Kiekvienas turi savo darbo stilių. Kadangi aš reprezentavau sistemą, norėjau ţino-

ti situaciją iki panagių, o per tarpininkus tai padaryti sunku. Be abejo, aukšto rango vadovas 

negali visko ţinoti, kartais informacija pasiekia jį per „sugedusį telefoną“ arba išvis „atker-

tama“, blokuojama. Tą ir aš pajutau… Suprantama, jei man reikėtų iš naujo rinkti savo ko-

mandą, kai kuriais atvejais pasielgčiau kitaip. Jokių „primetimų“ man nebuvo, tačiau kitas 

klausimas, kaip sutaria tarpusavy skirtingi komandos nariai – neretai būtent tai nulemia re-

zultatą. Pavyzdţiui, dabar nebūčiau pritaręs J.Rimkevičiaus paskyrimui valdybos vadovu, 

bet tuomet šio ţmogaus dar nepaţinojau. Tie, kurie negalvoja, kokią ţalą sistemai darė ir 

daro J.Rimkevičiaus netinkama veikla, niekada negalvojo ir apie pačią sistemą, tik apie save 

sistemoje“. 

Apie situaciją su bankais R.Vaitekūnas pasakė: 

„Situacija buvo labai palanki tam, kad mus uţpultų iš visų pusių, daug kuo apkal-

tintų. Negali pasakyti, kad buvome viską padarę komerciniams bankams kontroliuoti, bet 

1992-1993 metais juos kūrę ţmonės patys inicijavo atitinkamus įstatymus, apeidami net 

Vyriausybę, nekalbant apie VRM. Susikūrė nekontroliuojama institucija. Dabar galima spė-

lioti, ar tai buvo natūralūs besikuriančios valstybės procesai, ar tai „uţprogramavo“ kaţko-
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„1996.07.26 Nr.343 TE 

Nukreipti Kęstutį Tubį, esantį VRM Kadrų departamento ţinioje, Šiaulių m. VPK 

ţinion, nuo 1996 m. liepos 25 d.“193 

 

Kalbant apie valdţios deklaruotą 1996 metais vidaus reikalų sistemos, policijos, kitų 

teisėsaugos institucijų pertvarką galima padaryti išvadą, kad tam tikra euforija, paprastai 

lydinti didelių darbų pradţią, šįkart gana greitai išgaravo. Tai lakoniškai apibūdino ta pati 

„Respublika“ (1996.08.15 Nr.190, redakcijos skiltis „Tiesus kelias į pragarą“): 

„Telieka daryti labai liūdną išvadą: teisėsaugos ir teisėtvarkos reformos darytos aklai 

ir nelabai protingai. Sukurta oficiali teisinė sistema daugelyje šalies gyvenimo sričių pa-

prasčiausiai neegzistuoja. Oficialios, įstatymiškos teisėtvarkos vietą uţima visai kita siste-

ma“ – t.y. organizuotas nusikalstamumas, kuris „keičia formas, atsigauna ir nepalieka be 

prieţiūros turbūt ne vienos išties pelningos veiklos srities“. 

Iš tikrųjų, 1996 metais, kaip ir anksčiau, darbo kriminalinei policijai nestigo. 

Balandţio 27 d. nugriaudėjo sprogimas Kauno autocentre, esančiame Islandijos 

gatvėje. 

Geguţės 12 d. Plungės rajone sulaikyti nusikalstamos grupuotės nariai ir jų lyderis 

V.Šernius. 

Geguţės 15 d., realizuojant operatyvinę informaciją Panevėţio mieste, buvo sulai-

kytas GRR „Aras“ Panevėţio kuopos viršila A.Bulota, kuris bandė parduoti daugiau nei 7 

tūkst. vienetų šovinių. 

Geguţės 16 d. Klaipėdos ir Plungės rajonuose išaiškinta ir paimta didelis kiekis 

ginklų ir sprogmenų: 710 kg trotilo, 33 kg „jūros mišinio“, 2 granatos, 1 mina, 10 000 vnt. 

šovinių, 128 detonatoriai, 2 policininkų uniformos ir kt. 

Geguţės 17 d. Vilniaus mieste sulaikyta grupė asmenų, bandţiusių realizuoti 2 000 

padirbtų JAV dolerių. 
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Transporto PK viešosios policijos poskyrio inspektorius Juozapas Baltikauskas bei Klai-

pėdos APM viršininkas Viktoras Liaudanskas. 

 

1996 metų 1-ojo pusmečio įsakymai dėl pareigūnų tarnybos eigos: 

„1996.04.09 Nr.160 TE 

Paskirti Vaidotą Lukošaitį VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikals-

tamumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų tyrimo skyriaus komisaru, atleidus iš to pa-

ties skyriaus komisaro inspektoriaus pareigų, nuo 1996 m. balandţio 9 d.“ 

„1996.04.12 Nr.172 TE 

Paskirti Romualdą Algirdą Senovaitį VRM PD vyriausiuoju komisaru generalinio 

komisaro pavaduotoju, atleidus iš to paties departamento Savivaldybių policijos valdybos 

vyriausiojo komisaro pareigų, nuo 1996 m. balandţio 15 d.“ 

„1996.05.13 Nr.214 TE 

Paskirti Sergejų Smirnovą Panevėţio m. policijos komisariato kriminalinės polici-

jos komisaru, atleidus iš Panevėţio r. PK savivaldybių policijos komisaro inspektoriaus 

pareigų, nuo 1996 m. geguţės 14 d. 

Atleisti Kęstutį Tubį iš Panevėţio m. policijos komisariato kriminalinės policijos 

komisaro pareigų, palikti VRM Kadrų departamento ţinioje nuo 1996 m. geguţės 14 d.“ 

„1996.05.14 Nr.216 TE 

Paskirti Petrą Šipšinską Alytaus m. ir r. policijos komisariato kriminalinės polici-

jos komisaru, atleidus iš to paties PK KP ONTT komisaro inspektoriaus pareigų, nuo 1996 

m. geguţės 15 d.“ 

 „1996.06.03 Nr.243 TE 

Paskirti Antaną Gaiţauską Kauno r. policijos komisariato vyresniuoju komisaru, 

atleidus iš Radviliškio r. PK vyresniojo komisaro pareigų, nuo 1996 m. birţelio 4 d.“ 

„1996.06.12 Nr.264 TE 

Paskirti Algirdą Debeikį VRM PD kriminalinės policijos Organizuoto nusikalsta-

mumo tyrimo tarnybos Kriminalinių procesų analizės vyresniuoju komisaru, atleidus iš tos 

pačios tarnybos Neplatinamų medţiagų kontrolės skyriaus komisaro ir l.e. Kriminalinių 

procesų analizės vyresniojo komisaro pareigų, nuo 1996 m. birţelio 12 d.“ 
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„1996.07.26 Nr.343 TE 

Nukreipti Kęstutį Tubį, esantį VRM Kadrų departamento ţinioje, Šiaulių m. VPK 

ţinion, nuo 1996 m. liepos 25 d.“193 

 

Kalbant apie valdţios deklaruotą 1996 metais vidaus reikalų sistemos, policijos, kitų 

teisėsaugos institucijų pertvarką galima padaryti išvadą, kad tam tikra euforija, paprastai 
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193 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
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lių pasaulyje bręsta dar viena konflikto banga, kurią pavadinčiau senių ir jaunimo konfliktu 

(…) Vilniuje karas jau prasidėjo, Panevėţyje kariaujama nuolat, Klaipėdoje taip buvo prieš 

kelerius metus, laukiame karo pradţios Šiauliuose“… 

A.Kliunka, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyri-

mo skyriaus vyriausiasis prokuroras: 

„Paradoksalu, bet įsigaliojus Prevenciniam įstatymui, teisėsaugos pareigūnai išgel-

bėjo gyvybę ne vienam banditui: kol jie sėdėjo, konfliktas buvo išspręstas taikiai. Ten, kur 

vietinė policija neaktyviai taikė prevencinį sulaikymą, rezultatai akivaizdūs – Panevėţyje 

gaujų karai vyksta be pertraukos ar atokvėpio“.194 

Reaguodamas į grėsmingą padėtį nusikalstamumo srityje, Prezidentas 

A.Brazauskas pasiūlė Generalinei prokuratūrai, Vidaus reikalų ministerijai ir Valstybės 

saugumo departamentui sudaryti bendras grupes kovai su organizuotu nusikalstamumu ir 

korupcija. Rugpjūčio 15 d. prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo tai buvo siūloma „siekiant 

geriau koordinuoti teisėsaugos institucijų veiklą, nukreiptą prieš organizuotą nusikalstamu-

mą ir korupciją“. 

Pasak prezidento patarėjo A.Abramavičiaus, tokių nuolat veikiančių grupių kūri-

mas aptartas per A.Brazausko ir teisėsaugos institucijų vadovų pasitarimą, vykusį liepos 

pabaigoje, kuriame prezidentas konstatavo, jog kovojant su organizuotu nusikalstamumu 

trūksta specialiųjų tarnybų koordinacijos. A.Paulauskas tokį siūlymą pavadino „pirmu 

ţingsniu į galutinį tikslą. Galutinai tai turėtų būti atskiras iš prokuratūros, saugumo ir polici-

jos pareigūnų sudarytas departamentas kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija“. 

Kas dėl policijos vietos pačioje vidaus reikalų sistemoje, Prezidentas A.Brazauskas 

tuomet ragino atsisakyti nuomonės, kad policija būtinai turi būti vidaus reikalų sistemoje. 

Pasak jo, policija turi būti nepriklausoma ir depolitizuota institucija. 

Rugpjūčio 20 d. interviu Lietuvos televizijai A.Brazauskas teigė, kad jo dekretu 

sudarytos darbo grupės, parengtos Policijos įstatymo pataisos garantuos šios labai svarbios 

institucijos nepriklausomybę nuo įvairiausių politinių skersvėjų. 

                                                           

194 „Respublika“ 1996.09.26 Nr.226, „Nusikaltėlių kare nukenčia vaikai“. 
 

 

Geguţės 19 d. Klaipėdos mieste sulaikyti asmenys, kurie bandė realizuoti 20 kg 

urano, bei seniai paieškomas vienas iš Klaipėdos miesto kriminalinių „autoritetų“ 

A.Šidlauskas, pravarde „Pončikas“. 

Geguţės 20 d. dirbant pagal baudţiamąją bylą dėl pinigų pasisavinimo itin stam-

biu mastu Šiaulių rajone surasta 270 000 paslėptų JAV dolerių. 

Druskininkų miesto policijos komisariato kriminalinės policijos pareigūnai demas-

kavo organizuotą Kauno ir Druskininkų miestų gyventojų grupuotę, kuri vogė automobilius. 

Vogti automobiliai, padedant pasienio policijos pareigūnams, su padirbtais dokumentais 

buvo išgabenti ir parduoti uţsieniečiams Baltarusijoje ir Ukrainoje. 

Kriminalinės paieškos valdybos pareigūnai, glaudţiai bendradarbiaujant su Zara-

sų rajono ir Visagino miesto PK kriminalinės policijos pareigūnais, nustatė ir išaiškino 

M.Kolganovo nusikalstamos grupuotės padarytus nusikaltimus (vagystes iš parduotuvių bei 

piliečių turto, ginkluotą plėšimą Vilniaus mieste, Visagino miesto gyventojo A.Timofejevo 

bei Zarasų raj. Kimbartiškių kaimo gyventojo V.Kapustinsko ţiaurius nuţudymus. 

Liepos 29-osios naktį sprogimas įvyko Kaune, Ţukausko gatvėje esančio namo 1-

me aukšte, kur buvo įrengta parduotuvė. 

Rugpjūčio 13 d. operacijos Kryţkalnyje metu pareigūnai sulaikė Šiaulių motori-

zuotųjų pėstininkų bataliono Ginkluotės skyriaus viršininką K.G. ir vairuotoją A.R., ban-

dţiusius parduoti apie 50 kg heksogeno (vadinamojo „jūros mišinio“), 5 kovines granatas 

ir apie 170 m Bikfordo virvės. Vėliau per kratas batalione paaiškėjo, kad ginkluotės sandė-

lyje, be to, saugotas didţiulis kiekis neuţpajamuotų sprogmenų bei šaudmenų, kuriuos var-

gu ar būtų pavykę išveţti vienu sunkveţimių. 

Rugpjūčio 19 d. sostinės Šeškinės mikrorajone buvo susprogdintas „Ford Explo-

rer“, kuriuo vaţinėjo „Vilniaus brigados“ narys V.Zaboronokas (Kozlik). Jis nebuvo suţa-

lotas tik laimingo atsitiktinumo dėka. 

Rugpjūčio 23 d. Kauno Vaiţganto gatvėje įtaisas sprogo gyvenamojo namo 

laiptinėje. 

Tai tik maţas rimtų kriminalinių nusikaltimų, tarp jų ir organizuotų, padarytų 

1996-siais, sąrašas. Komentuodamas situaciją, VRM PD KP ONTT vyriausiasis komisaras 

B.Lazutka sakė: „Mūsų tarnybos turima informacija leidţia teigti, kad Lietuvos nusikaltė-
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V.Bulovui duodant interviu spaudai, buvo pateikta nemaţai aštrių, aktualių (ko ge-

ro, ir šiandien) klausimų, tarp jų ir toks: 

– Atsirado „departamentai prie…“; ar bus vykdoma tolesnė dezintegracija; kokios 

būklės pats policijos reformos procesas? 

Ministras atsakė: 

„(…) Kad Lietuvoje (ne tik vidaus reikalų sistemoje) atsirado tokie „departamentai 

prie“, mano nuomone, yra klaida. Gal anksčiau to reikėjo, norint vaizduoti, kad ministerijos 

aparatas sumaţintas. Štai Pasienio policijos ir kai kurie kiti departamentai yra ištrūkę iš mū-

sų kontrolės ir praktiškai nevaldomi. Jei siekiant kontroliuoti darbą tenka griebtis departa-

mento vadovo pakeitimo – tai ne valdymas. Departamentai tam tikru mastu turi būti finan-

siškai savarankiški, bet ministerija turi būti jungianti struktūra, ji turi nustatyti bendrą stra-

tegiją, nes ji atsako uţ rezultatus. Taip, savo lėšas privalo tvarkyti kiekvienas šeimininkas, 

bet tai nereiškia, kad kiekvienas ministerijos padalinys turi turėti savo buhalteriją, atskirą 

kadrų tarnybą. 

Štai ir Policijos departamento stengimasis atsiskirti man vis dėlto primena Policijos 

ministerijos steigimą… Manau, Europą ištiktų tam tikras šokas, nes ten visur policija yra 

pavaldi ministerijoms, Vyriausybei. Mūsų Policijos departamento vadovai, norintys „išeiti“ 

iš tokio pavaldumo, manau, ne visiškai įsivaizduoja galimas pasekmes. Juk departamentui 

norimą finansinį savarankiškumą galima suteikti ir dabartinėje struktūrų sąrangoje, ministe-

rijos finansų ir kadrų tarnybas padarius išties aptarnaujančiomis (o ne valdančiomis) kitus 

padalinius. 

(…) Dar vienas dalykas: man atrodo, jog policijoje turėtų būti grąţinti atskirti nuo 

pareigybių tarnybiniai laipsniai (kad ir tais pačiais inspektorių, komisarų pavadinimais). Ir 

patys pareigūnai dėl to ir dėl kitų dalykų galėtų aktyviau pareikšti savo nuomonę (2005 m. 

prie to buvo  grįţta, tačiau vėl gavosi paradoksas: antpečius pareigūnams grąţino, o vadin-

ti pradėjo specialistais,– aut.)… 

Kita opi reformos problema: kas turi skirti policijos generalinį komisarą? Deja, ji 

jau tapusi politine. Čia poţiūriai išsiskiria. Projekte uţfiksuota, jog generalinį komisarą, 

ministrui pasiūlius, premjerui pritarus, skiria Prezidentas – praktiškai neribotam laikui. O 

ministras skiriamas atitinkamam laikotarpiui… Tad nors pagal Konstituciją ir kitus įstaty-

 

 Ţiniasklaida akimirksniu sureagavo į A.Brazausko ţodţius. „Respublika“: „Kiek 

daug protingų minčių bei siūlymų (…) kalbėdamas per nacionalinę televiziją pasakė šalies 

prezidentas. Bet kokios jos vėlyvos“… 

Paminėjusi vis tą patį A.Brazausko dekretą dėl kovos su organizuotu nusikalsta-

mumu, bendrų grupių kūrimo ir veiksmų koordinacijos, „Respublika“ rašė: „(…) Prisimi-

nėme, kad įkurti tokį jungtinį padalinį siūloma jau trejetą metų. Apie tai kalbėjo dar 

E.Bičkauskas, kurio iniciatyva buvo priimtas garsusis Prevencinio sulaikymo įstatymas. 

Logiška, kad atsiradus tokiam priešmafiniam instrumentui turėjo būti sukurta ir struktūra, 

kuri juo naudotųsi“(…) 

Išvardijusi įvairių lygių „komisijas kovai su…“, kurios sėkmingai numirė viena po 

kitos, „Respublika“ rašo: „Estafetę perėmė generalinio prokuroro pavaduotojas 

A.Paulauskas, prieš metus jau viešai ėmęs reikalauti sukurti „lietuvišką FTB“. Prezidentas į 

šiuos siūlymus nereagavo (…) Dabar Prezidentūros darbuotojai aiškina, kad Jo Ekscelencija 

„tikėjosi ir laukė, jog prokurorai, policininkai ir saugumiečiai susipras ir patys, be niekieno 

pagalbos, ims derinti veiksmus“. Jei tai tiesa, tektų pripaţinti, kad mūsų valstybės vadovas 

turi tiesiog angelišką kantrybę. Mafija siautėja, tiesiogine to ţodţio prasme Vyriausybės ir 

prezidento artimųjų panosėje vienas po kito sprogdinami namai ir automobiliai, bylos guli 

vietose, o jis vis „tikisi ir laukia…“195 

Beje, 1996 m. rugsėjo 16 d. Prezidento A.Brazausko iniciatyva buvo surengtas ša-

lies teisėtvarkos struktūrų vadovų pasitarimas, kuriame buvo nuspręsta per 10 dienų pareng-

ti ir pateikti prezidentui kovos su kontrabanda veiksmų planą. 

Ministras V.Bulovas neslėpė, jog jo vadovaujamoje struktūroje yra pareigūnų, tu-

rinčių ryšių su kontrabandininkais, tačiau pabrėţė, jog kiekvienu konkrečiu atveju reikia 

įrodymų, nes operatyvinė informacija, pasiekianti VRM vadovybę, daţnai būna prieštarin-

ga. Ministro nuomone,  kovą su kontrabanda galėjo palengvintų centralizuotai gaunama 

informacija apie krovinius, keliaujančius per Lietuvos sieną. „Visiškai susidoroti su kontra-

banda prireiks metų“,– optimistiškai teigė V.Bulovas. 

                                                           

 195 „Respublika“ 1996.08.22 Nr.196, „Vėlyvi prezidento praregėjimai“. 
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 Ţiniasklaida akimirksniu sureagavo į A.Brazausko ţodţius. „Respublika“: „Kiek 
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pagalbos, ims derinti veiksmus“. Jei tai tiesa, tektų pripaţinti, kad mūsų valstybės vadovas 

turi tiesiog angelišką kantrybę. Mafija siautėja, tiesiogine to ţodţio prasme Vyriausybės ir 

prezidento artimųjų panosėje vienas po kito sprogdinami namai ir automobiliai, bylos guli 

vietose, o jis vis „tikisi ir laukia…“195 

Beje, 1996 m. rugsėjo 16 d. Prezidento A.Brazausko iniciatyva buvo surengtas ša-

lies teisėtvarkos struktūrų vadovų pasitarimas, kuriame buvo nuspręsta per 10 dienų pareng-

ti ir pateikti prezidentui kovos su kontrabanda veiksmų planą. 

Ministras V.Bulovas neslėpė, jog jo vadovaujamoje struktūroje yra pareigūnų, tu-

rinčių ryšių su kontrabandininkais, tačiau pabrėţė, jog kiekvienu konkrečiu atveju reikia 

įrodymų, nes operatyvinė informacija, pasiekianti VRM vadovybę, daţnai būna prieštarin-

ga. Ministro nuomone,  kovą su kontrabanda galėjo palengvintų centralizuotai gaunama 

informacija apie krovinius, keliaujančius per Lietuvos sieną. „Visiškai susidoroti su kontra-

banda prireiks metų“,– optimistiškai teigė V.Bulovas. 

                                                           

 195 „Respublika“ 1996.08.22 Nr.196, „Vėlyvi prezidento praregėjimai“. 
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Mūsų ţmonių susirūpinimą dėl politinių ţaidimų prieš rinkimus, dėl galimų politi-

zuotų sprendimų suprantu. Jeigu vidaus reikalų sistemą kokie nors radikalai imtų „valyti“ 

dėl politinių paţiūrų, kaip buvo 1991-1992 metais, Lietuvai pasekmės būtų liūdnos…“196 

Ką gi, ministro pozicija buvo daugiau negu aiški. Tačiau tame pačiame savaitraš-

čio numeryje buvo pasiteirauta, ką apie Prezidento dekretą, įpareigojantį tris minėtas „jėgos 

struktūras“ sudaryti bendras grupes kovai su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, ma-

nė patys praktikai? 

Vytautas Grigaravičius, Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato vyresnysis 

komisaras: 

„Didelių vilčių su Prezidento dekretu nesieju: vargu ar kova su organizuotu nusi-

kalstamumu nuo to bus efektyvesnė? Prezidentas neskiria tai kovai papildomų lėšų, etatų, 

niekam nesuteikia papildomų įgaliojimų ar teisių, tik siūlo sutelkti pajėgas. Kam šito reikia? 

Kiekviena ţinyba ar tarnyba privalo dirbti savo darbą ir uţ jį atsakyti. Manau, jog neteisinga 

atitraukti geriausias mūsų pajėgas nuo tiesioginio darbo, kurį jos dabar atlieka, ir pavesti 

tirti kurį nors konkretų nusikaltimą. O kas tuo metu tirs kitokius nusikaltimus? Juk ir iki 

šiol, jei, tarkim, reikėdavo demaskuoti kokią nusikalstamą grupuotę, visų kovos su organi-

zuotu nusikalstamumu tarnybų – tiek prokuratūros, tiek saugumo, tiek VRM – pareigūnai 

palaikydavo glaudţius kontaktus, nelaukdami ypatingų nurodymų iš viršaus. Manau, ne nuo 

šito reikėtų pradėti stiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu. Pirmiausia reikėtų gerinti 

teisėsaugos tarnybų materialinę bazę, tobulinti darbuotojų profesionalumą, didinti reiklu-

mą“… 

Benediktas Lazutka, VRM PD KP Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos 

vyresnysis komisaras: 

„Didelio entuziazmo dėl šio dekreto nejaučiu. Kam reikia dar vieno paprasčiausio 

nurodymo smogti mafijai? Taip, mes turime ţinių, jog artimiausiu metu Šiauliuose ir Pane-

vėţyje vietos nusikalstamos grupuotės ruošiasi suaktyvinti savo veiklą, nors dabar ten sąly-

ginai ramu. Matyt, šiuose miestuose dėl įtakos sferų pasidalijimo susirems nusikalstamo 

pasaulio „senimas“ ir „jaunimas“. Nemanau, jog susiklosčius tokiai situacijai, pakanka vien 

                                                           

 196 „Sargyba“ Nr.34, 1996 m. rugpjūčio 22-28 d., „Ar bus policijos ministerija?“. 

 

mus uţ tvarką ir vidaus saugumą atsako Vyriausybė, tuo tarpu tarsi norima šią funkciją iš 

jos atimti. Kadangi paţįstu Prezidentą A.Brazauską, galiu tvirtinti, jog kol jis šiame poste, 

kokių nors „ekscesų“ nereikia bijoti. Bet kas gali garantuoti, kad po gerų metų neateis radi-

kalių paţiūrų prezidentas, ir ar netaps tada policija tuo autoritarinės valdţios įrankiu, nuo 

kurio mes norime pabėgti? 

Mano nuomonė, policijos generalinį komisarą turėtų tvirtinti Vyriausybė (net ne 

premjeras). Juk premjeras atstovauja kuriai nors politinei jėgai, o būsimos Vyriausybės bus 

koalicinės, todėl ministrai turės pasiekti sutarimą ir tvirtindami generalinį komisarą…“ 

– Kokio efekto galima tikėtis iš Prezidento dekreto dėl VRM, generalinės prokura-

tūros ir Valstybės saugumo departamento bendrų grupių kovai su organizuotu nusikalsta-

mumu ir korupcija? 

„Tas dekretas padeda įteisinti tai, kas pradţioje nelabai sekėsi, nes bandymų kurti 

tokias jungtines grupes būta ir anksčiau. Toli graţu ne visada sekėsi, matyt, dėl to, kad tarp 

šių struktūrų nėra reikiamo pasitikėjimo partneriais. To bendravimo reglamentą dar reikės 

parengti. Tai turėtų būti lygiateisių partnerių bendradarbiavimas koordinuojant prokurorui“. 

– Vieni policininkai trypčioja, kai reikia veikti ryţtingai, kiti griebiasi ginklo ir pa-

tys vėliau tampomi po prokuratūras. Politiniai ţaidimai prieš rinkimus tik išmuša pareigū-

nus iš įtempto darbo ritmo… 

„Reformos pirmiausia ir reikia tam, kad pasikeistų ţmonių poţiūris į policiją: nor-

maliam piliečiui ji neturi būti, neturi atrodyti represinė struktūra. O, sakysim, su riaušinin-

kais piketų, demonstracijų metu turėtų kovoti – jei tektų panaudoti jėgą – ne policija, o spe-

cialūs padaliniai. 

Kalbant apie policininkų teises, dar konkrečiau – apie buvusį šiaulietį policininką 

K.Bitarį, lemtingoje situacijoje panaudojusį ginklą: aš jo nesmerkiu, bet keliu kaip pavyzdį. 

Juk teismas jį pripaţino nekaltu. Policininkui specialiosios priemonės, ginklas tam ir yra 

duotas, kad jis gintų kitus, o kai reikia – ir pats gintųsi nuo nusikaltėlių to nebijodamas… 

Bet lygiai taip pat smerktinas dalykas, kai policininkas viršija savo įgaliojimus. Tad refor-

mos tikslas ir yra, jog policija normaliam piliečiui teiktų paslaugas, padėtų, o su nusikaltė-

liais „kalbėtų“ visiškai kitaip. 
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darbiniai generalinio komisaro J.Liaudansko ir generolo A.Svetulevičiaus ginčai. Tai nėra 

gerai, bet tai natūralu“. 

Beje, tą pačią rugsėjo 19 d. VRM įvyko spaudos konferencija, kurioje generalinis 

komisaras Jonas Liaudanskas turėjo atsakyti į klausimus apie santykius su generolu 

A.Svetulevičiumi: „Mes net tris kartus per savaitę kartu pietaujame valgykloje (…) Policija 

nori daugiau savarankiškumo, o tai reiškia, kad siaurinamos vidaus tarnybos teisės. Bet tai 

tik dalykiniai ginčai. Ir po stalu aš jokio kirvio generolui nelaikau“. 

Toje pačioje spaudos konferencijoje iškilo viešumon ir problemos ONTT. Šios tar-

nybos vadas B.Lazutka informavo, kad pasiūlė vyresniajam komisarui G.Kudarauskui išei-

ti į pensiją: „Tarnybinis patikrinimas parodė, kad jokio nusikaltimo G.Kudarauskas nepada-

rė. Taip pat paaiškėjo, kad G.Kudarauskas nusiţengė moraliai, ir esant tokioms aplinky-

bėms, padalinyje įsivyravo įtarumas (…)“ 

 

Vienas iš Prevencinio sulaikymo įstatymo „tėvų“, LR Seimo pirmininko pavaduo-

tojas Egidijus Bičkauskas, duodamas interviu savaitraščiui „Sargyba“, sakė: 

„(…) 1993 metų vasarą prevencinio sulaikymo įstatymą Seime „stūmiau“ itin 

skaudama širdimi, nes puikiai suvokiau jo drastiškumą, tai, kad jis atveda prie demokratijos 

ribos. Bet kartu mačiau tuometinės situacijos tragizmą: jei nesiimsime ryţtingų priemonių – 

dar pusmetis, ir tada išties bus liūdna. Tad tų drastiškų priemonių turėjome imtis. Bet dabar 

– aš esu įsitikinęs – prevencinio sulaikymo įstatymas jau išsisėmė, nusikalstamumas įgavo 

kitokių formų. Tie, kurie, sakysim, 1986-87 metais buvo eiliniai ţulikėliai, per vėliau vyku-

sius procesus sukaupė gana daug turto ir nebevaikšto patys reketuodami, bet yra suintere-

suoti tam tikru stabilumu. 

Nemanau, jog bausmių nusikaltėliams sugrieţtinimas dabar galėtų gerokai paveikti 

nusikalstamumą maţėjimo kryptimi, bet kartu manau, jog šiek tiek ankstoka pas mus panai-

kinti mirties bausmę. Kuo, sakysim, skiriasi mano poţiūris į grieţtumą nuo buvusio vidaus 

reikalų ministro R.Vaitekūno poţiūrio? Konkretus pavyzdys. Štai prieš porą metų „Aras“ 

Panevėţyje „ėmė“ vieną butą. Įsiverţus į jį, vienas gaujos dalyvis priešindamasis griebėsi 

ginklo. Arietis jį nuginklavo, vėliau uţ tai buvo apdovanotas. Gal ir reikėjo jį apdovanoti. 

Bet kodėl šitas policininkas turėjo rizikuoti – jis turėjo šauti nusikaltėliui į kaktą nieko ne-

 

Prezidento dekreto, raginančio teisėsaugos pareigūnus sutelkti gretas. Kaip dirbs šios ben-

dros grupės? Ar tirs plačiai nuskambėjusius nusikaltimus, ar tokius, kuriuos padarė tie patys 

asmenys keliose vietose? Jei rimtai uţsimojame kovoti su organizuotu nusikalstamumu, 

metas kurti specialų padalinį, panašų į FTB. Etatus šiai tarnybai galėtų skirti VRM, prokura-

tūra, saugumas, čia turėtų būti sutelktos geriausios mūsų operatyvinės pajėgos, smarkiai 

sustiprinta šios tarnybos materialinė bazė. Manau, pats metas imtis šio darbo. Toji struktūra 

neturėtų būti nei VRM, nei Generalinės prokuratūros, nei Saugumo departamento darinys, ji 

turėtų būti tiesiogiai pavaldi šalies Vyriausybei“. 

Linas Petronis, Valstybės saugumo departamento skyriaus viršininkas: 

„Tirdami organizuotų grupuočių nusikaltimus mes ir anksčiau glaudţiai bendra-

darbiavome su atitinkamomis VRM ir prokuratūros tarnybomis. Prezidento dekretas įparei-

goja mus oficialiai steigti tokias bendras grupes. Vykdysime. Nors aš, pavyzdţiui, nemanau, 

jog bus įmanoma sukaupti visą informaciją vienoje vietoje, vienose rankose. Šiaip ar taip 

manęs niekas neprivers dalytis su kuo nors turima informacija, jei aš to nenorėsiu: juk kaip 

operatyvinis darbuotojas puikiai suprantu, jog tokia situacija – kaip tik gera proga tai infor-

macijai nutekėti. Todėl negaliu sau leisti, kad būtų suduotas smūgis ţmonėms, suteikusiems 

man vertingos informacijos, kad būtų suţlugdyta rengiama operacija“. 

Nesiliaujantys vaidai dėl policijos savarankiškumo, jos vietos vidaus reikalų siste-

moje tuo metu įvarydavo pleištą ir tarp šių ţinybų vadovų. Pavyzdţiui, apie situaciją VRM 

rugsėjo 19 d. „Respublikos“ numeryje (Nr.220) išspausdintas A.Lingio interviu su ministru 

„V.Bulovas: „Madrido dvaro“ paslaptyse nėra melo“ (turimas galvoje „Respublikos“ 1996 

m. rugsėjo 12 d. Nr.214 straipsnis „Madrido dvaro paslaptys“). 

Paklaustas apie aukštų policijos ir ministerijos pareigūnų nesutarimo prieţastis, 

V.Bulovas pasakė: 

„Tų nesutarimų šaknys siekia dar ministro R.Vaitekūno laikus. Niekam nėra pa-

slaptis, kad faktiškuoju policijos generaliniu komisaru buvo jis, o ne J.Liaudanskas. Atėjęs į 

šį postą pasakiau: „Gerbiamieji, policijos komisaras aš nebūsiu, jūs, policininkai, tvarkyki-

tės patys“. Ţodţiu, policija buvo lyg ir „uţspausta“. Net jos finansus tvarkė vidaus tarnyba 

ir generolas A.Svetulevičius. Generalinis komisaras net etatų negalėjo tvarkyti – veikta tik 

per Kadrų departamentą, Tad natūralu, kad dabar policijai norint atimti teisėtas teises, kyla 
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darbiniai generalinio komisaro J.Liaudansko ir generolo A.Svetulevičiaus ginčai. Tai nėra 
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Šiaip policijos darbo, įstatymo pakeitimus brandino pats gyvenimas, bet šį procesą, 

patys suprantate, pagreitino tai, kad VRM vadovu tapo politikas. Todėl sprendţiant kai ku-

riuos darbo reikalus administravimas turi būti atskirtas nuo konkrečios darbo veiklos, nes 

policija – depolitizuota struktūra. Tai ir buvo bandoma daryti įstatymo pataisomis. Po Sei-

mo rinkimų, matyt, prie to bus grįţta.“198 

Neliko nuošaly nuo šių diskusijų ir buvę opozicijoje valdančiajai LDDP politikai. 

1996 m. rugsėjo pabaigoje „Sargyboje“ pasirodė interviu su Seimo nariu, TS(LK) Teisės 

komiteto tarybos pirmininku Vidmantu Ţiemeliu (netrukus tapusiu vidaus reikalų minist-

ru,– aut.) daug pasakančiu pavadinimu „Tik nereikia mumis gąsdinti“. 

„– Kaip vertina padėtį konservatoriai, ką ţada ir ką ketina daryti, jeigu būtent 

jiems pavyktų uţsikrauti šią naštą? 

„Parašėme net kelias teisėtvarkos bei teisėsaugos pertvarkymo, kovos su nusikals-

tamumu programas. Jos ne iš piršto lauţtos… Nenorėjome išradinėti dviračio, todėl rėmė-

mės tuo, kas buvo gero pasaulyje, prieškario Lietuvoje, atsiţvelgdami į mūsų tautos istoriją, 

tradicijas, mentalitetą. 

Kai kas bando gąsdinti vidaus reikalų sistemos darbuotojus: atseit, jei ateis konser-

vatoriai, prasidės valymas, vėl bus „šluojama“, kaip P.Valiuko laikais. Be abejo, pirmaisiais 

nepriklausomybės metais visi padarėme klaidų, nemokėjome kaip dera valdyti valstybę. Bet 

mes nuodugniai išanalizavome tas klaidas, pasimokėme iš jų. Juk „šluoti“ būtų paprasčiau-

siai nelogiška – o ką mes vietoj tų ţmonių paimsime? Teismų prokuratūros, policijos įvaiz-

dis šiandien yra prastas, paklausti apie juos rinkėjai atsako: „visi ten vagys ir kyšininkai“. 

Atstatyti teisėtvarkos autoritetą bus nelengva, pirmiausia to nenori nesąţiningi šių instituci-

jų pareigūnai. (…) Esu įsitikinęs, kad dauguma pareigūnų – sąţiningi, dori ţmonės. Ir, su-

prantama, uţ savo pasiaukojimą, pavojingą, nedėkingą darbą jie turi gauti ne tiek, kiek da-

bar, o bent jau dvigubai daugiau. Valstybė, kuri savo kūrimosi laikotarpiu neskiria tinkamo 

dėmesio teisėsaugai ir teisėtvarkai, pasmerkta, nes tuomet joje švenčia pergalę smurtas, o ne 

įstatymas. Ko galima reikalauti iš policininko, kuris dirbdamas galvoja: ką aš pasakysiu 

                                                           

198 „Sargyba“ Nr.38, 1996 m. rugsėjo 19-25 d. 
 

 

laukdamas… Taigi aš tokiais atvejais uţ labai grieţtas priemones, prieš nereikalingą polici-

jos riziką“. 

E.Bičkauskui buvo priminta, jog kai buvęs ministras ėmėsi ryţtingų priemonių 

prieš išgrobstytų ar iššvaistytų bankų vadovus, jis buvo atstatydintas… 

„Čia kiek kitoks dalykas – tai politikos reikalai. Bet aš tada R.Vaitekūną kritikavau 

ir uţ tai, jog valstybinės teisėtvarkos struktūros atstovai, apsupę banką, paskui prašinėja: 

būkit geri, įleiskit. Jeigu pradėjai operaciją, tai daryk ją iki galo. Nors aš pats tokį veiksmą 

apskritai vertinu neigiamai. Šitoje situacijoje ir aukščiausi šalies vadovai nebuvo iki galo 

apgalvoję veiksmų ir jų pasekmių.“ 

Paklaustas apie siūlomą policijos generalinio komisaro skyrimo tvarką, 

E.Bičkauskas pasakė: 

„Visiškai nesutinku, kad Prezidentas skirtų policijos generalinį komisarą. Juk taip 

mes „suplaktume“ pačią Konstituciją – kaip tada reikalausime atsakomybės uţ viešąją tvar-

ką iš Vyriausybės? Tas pasiūlymas yra grynai politizuotas. Reikia svarstyti, diskutuoti, bet 

negalima forsuotai priimti tokios įstatymo normos, kaip tai buvo bandoma padaryti neeilinė-

je Seimo sesijoje…. Mano poţiūriu, pirmiausia reikėtų apsispręsti, kokią norime matyti 

policiją, o paskui suskaičiavus materialinius, fizinius ir kitokius resursus, išdėstyti policijos 

reformą etapais“.197  

Savo nuomonę apie bandomą vykdyti policijos reformą išsakė ir Policijos depar-

tamento generalinis komisaras Jonas Liaudanskas: 

„(…) Dabar netinkamas laikas didelėms pertvarkoms – šioje situacijoje pirmiausia 

reikia rūpintis, kad nemaţėtų policijos darbingumas. Po kurio laiko (…) matyt, darysim tam 

tikrus struktūrinius pakeitimus: VRM sistemoje esančiame Policijos departamente turbūt 

būtų tikslinga atskirti, apibrėţti organizacines ir kontrolės funkcijas vykdančias tarnybas 

nuo tiesiogiai dirbančiųjų, nes dabar tose pačiose tarnybose šios funkcijos persipynusios. 

Turėtų sumaţėti biurokratinio aparato, išsigrynintų pareigūnų funkcijos ir atsakomybė. 

                                                           

197 „Sargyba“ Nr.37, 1996 m. rugsėjo 12-18 d., „Kai prevencinis „išsisėmė“. 
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ninkas, LDDP frakcijos narys Vytautas Arbačiauskas išplatino laišką frakcijos kolegoms, 

kurį ėmė plačiai komentuoti politikai ir visuomenės informavimo priemonės. 

Šiame laiške rašoma: „Šio įstatymo pataisų teisėtai ir pagrįstai pageidavo Lietuvos 

policija, šešiolika tūkstančių ţmonių, šiuo metu labiausiai organizuota ir ginkluota valstybi-

nė institucija Lietuvoje. Lietuvos policija, jos vadovai visuomet buvo lojalūs valdančiosios 

daugumos Vyriausybei. Daugelio šių ţmonių politinės simpatijos buvo mūsų partijos pusė-

je… Frakcija, galėjusi pademonstruoti savo vienybę su Prezidentu, didţiausia ginkluota jėga 

Lietuvoje – policija (…) to nepadarė“. 

Pareiškiame, kad nesutinkame su minėtame laiške išdėstyta Seimo nario nuomone. 

Visa vidaus reikalų sistema, taip pat ir jos struktūrinis padalinys – Lietuvos policija, yra 

depolitizuota. Mes vadovaujamės tik Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais. 

Kovodami su nusikalstamumu, spręsdami visus vidaus reikalų sistemos uţdavi-

nius, mes visuomet bendradarbiaujame su Lietuvos visuomene, visuomeninėmis organizaci-

jomis bei pavieniais piliečiais. Tačiau mūsų pareigūnų dalyvavimas politinių partijų veiklo-

je yra neleistinas. 

Kreipdamiesi į visas politines partijas, politikus, raginame prieš rinkimus naudotis 

tik korektiškomis oponavimo priemonėmis, neieškoti teisėsaugos pareigūnų simpatijų, ne-

skaldyti jų vienybės ir neatitraukti nuo tiesioginio darbo. 

Raginame visus vidaus reikalų sistemos pareigūnus susitelkti kovai su nusikalsta-

mumu, pasiaukojamai dirbti, uţtikrinant viešąją tvarką šalyje ir visuomenės saugumą, grieţ-

tai laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų. 

Vilnius, 1996 m. rugsėjo 19 d.“ 

Pareiškimą pasirašė: J.Blaţevičius, J.Kraujelis, V.Kudijanovas, V.Leipus, 

J.Liaudanskas, V.Minkevičius, A.Pečkys, R.Pukanasis, A.Pumputis, I.Raila, V.Račkauskas, 

A.Svetulevičius, J.Vasiliauskas, K.Zulonas. 

 

Šiame aštrios polemikos ir nesibaigiančių ginčų fone tam tikru pragiedruliu tapo 

Lietuvos policijos profesinė šventė – Angelų Sargų diena. Jos išvakarėse šalies Prezidentas 

A.Brazauskas apdovanojo grupę pasiţymėjusių Lietuvos policijos pareigūnų. 

 

ţmonai, sergančiam vaikui, jei neturiu pinigų net maistui? Tai puikiai supranta ir mūsų par-

tijos vadovybė… 

Ţinoma, tą pačią dieną policijos biudţetas nepadidės. Bet mes galvojame apie per-

spektyvą, savo programoje numatome, kaip uţvesti ekonomikos variklį (…) 

Savo programoje numatome Vidaus reikalų ministerijos sudėtyje įkurti kovos su 

organizuotu nusikalstamumu ir korupcija departamentą, kuris tirtų ypač sunkias bylas. Į šį 

„lietuviškąjį FTB“ turėtų patekti patys geriausi darbuotojai, profesionalai. Tai būtų prestiţi-

nė tarnyba su itin grieţta pareigūnų atranka ir, be abejo, ypač dideliais atlyginimais, net 

didesniais nei kitų departamentų direktorių“(…) 

Paklaustas apie įstatymų, kodeksų pataisas bei tobulinimą, V.Ţiemelis atsakė: 

„Naujas Baudţiamasis kodeksas jau parengtas, manau, jį priims jau naujas Seimas. 

Norėtųsi, kad tai būtų stabilios normos ir daţnai nesikeistų. Reikia tobulinti ir baudţiamąjį 

procesą, kuris yra pernelyg griozdiškas. Policijai taip pat reikalingos didesnės teisės, nepa-

mirštant, ţinoma, ir jos atsakomybės. Nusikaltėliams tas pats, kas kokiai partijai priklauso, 

jie privalo gerbti įstatymą“… 

Konservatorių pergalės atveju V.Ţiemelis buvo minimas kaip vienas iš kandidatų į 

vidaus reikalų ministro pareigas. Paklaustas, ar jis sutiktų juo tapti, politikas pasakė: 

„Savo partijoje esu atsakingas uţ teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijas, teisės rei-

kalus. Nemanau, kad koordinacinė taryba taip nuspręstų, bent jau per anksti apie tai kalbėti. 

Aš nesu bailys ir labai noriu, kad Lietuvoje vyrautų tvarka, ţmonės galėtų ramiai dirbti, 

vaikščioti gatvėmis, nebijotų nusikaltėlių. Bet viso to galima siekti nebūtinai uţimant mi-

nistro postą“.199 

Tame pačiame laikraščio numeryje buvo išspausdintas Lietuvos Respublikos vi-

daus reikalų ministerijos kolegijos nariu Pareiškimas: 

„Lietuvos Respublikos Seime svarstant Policijos įstatymo pakeitimus, įstatymo 

rengimo darbo grupės vadovas, Seimo nacionalinio saugumo komiteto pakomitečio pirmi-
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18 581 nusikaltimas, teismui perduoti 10 655 baudţiamojo atsakomybėn patraukti asmenys, 

iš viso teismui išsiųstos 7 148 baudţiamosios bylos). 

Rezultatų gerėjimą J.Vasiliauskas paaiškino geresniu bendradarbiavimu su krimi-

naline policija, jos ekonominio tyrimo bei kvotos padaliniais. Išvardijo jis ir problemas: 

dauguma kvotos darbuotojų neturi teisinio išsilavinimo, tad ne visada teisingai įvertina ir 

kvalifikuoja surinktą medţiagą, prastai atlieka pirminius tardymo veiksmus ir pan. Visa tai 

atsiliepdavo tolesniam bylų tyrimui: per tą laikotarpį buvo nutrauktos 1 694 (16,5 proc.) 

bylos. 

Dar viena opi problema buvo susijusi su kardomųjų priemonių taikymų (suėmimas 

per minėtą laikotarpį taikytas 21,4 proc. kaltinamųjų). Neretai teisėjai, neaiškindami moty-

vų, atmesdavo prašymus suimti įtariamuosius arba leisdavo suimti labai trumpam laikui, per 

kurį buvo neįmanoma surinkti pakankamai įrodymų, baigti tyrimą. tačiau didţiausia pro-

blema, anot J.Vasiliausko, tebebuvo revizijos. Finansų ministerijos Revizijų departamentas, 

paskyrus revizijas, ilgai jų nė nepradėdavo, kai kurių įmonių ir bendrovių revizijos tęsdavo-

si po pusmetį ir net daugiau. 

Toliau tęsėsi ir diskusijos dėl policijos reformos. 

Savo mintimis šiuo itin svarbiu klausimu pasidalijo Seimo narys, socialdemokratų 

frakcijos seniūno pavaduotojas Vytenis Andriukaitis: 

„Dauguma Seimui pateiktų Policijos įstatymo pataisų reikalingos jau dabar. Bet 

daugiausia dėl policijos generalinio komisaro skyrimo tvarkos „kelmo“ policijos reforma 

tapo politinių ambicijų reikalu: aha, jūs norite pagerinti įstatymą, o mes jį prilaikysim, kad 

laimėję rinkimus patys savaip galėtume pagerinti (…) 

Turėtų būti sudaryta policijos reformos penkerių metų programa, ir per tuos metus 

turi „susikratyti“ vidaus reikalų sistemos struktūra, padėtis, taip pat – policijos, jos kadrų ir 

funkcijų santykiai bei ribos (…) 

Kiek galima tampytis dėl tardymo institucijos (ji yra ir VRM, ir prokuratūroje) per-

tvarkymo – juk, atrodo, racionaliausia būtų ją, taip pat prokuratūrą, įkurdinti prie teismų, 

įvesti teisminį tardymą – atkristų dvigubo tardymo procedūra. Bet tebetrukdo ţinybiniai ir 

 

Vyčio kryţiaus 5-ojo laipsnio ordinas buvo įteiktas Vilniaus m. VPK kriminalinės 

policijos komisarui Antoniui Mikulskiui. Didţiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5-ojo 

laipsnio ordinais apdovanoti Birţų r. PK savivaldybių policijos Papilio nuovados inspekto-

rius Rimantas Gelaţnikas, VRM PD VPV vyresnysis komisaras Stasys Paskačius, Kauno 

m. VPK viešosios policijos vyresnysis komisaras Alfonsas Tarasevičius, Operatyvinės 

tarnybos valdybos prie VRM PD vyresnysis komisaras Vizgirdas Telyčėnas. 

Vardiniu šaunamuoju ginklu apdovanoti: K.Dobrovolskis, Plungės r. PK viešosios 

policijos komisaras inspektorius; J.Kovas, Skuodo r. PK kriminalinės policijos komisaras 

inspektorius; E.Krasauskas, Palangos m. PK savivaldybių policijos komisaras inspekto-

rius; J.Lancmanas, Apsaugos policijos skyriaus prie Vilniaus m. VPK komisaras; 

V.Šalgunovas, Utenos r. PK vyresnysis komisaras; A.Alksnys, Kauno m. VPK kriminali-

nės policijos Turtinių nusikaltimų tyrimo skyriaus komisaras; A.Miliauskas, Vilkaviškio r. 

PK viešosios policijos komisaras inspektorius. 

Daug pareigūnų buvo apdovanoti VRM pasiţymėjimo ţenklais, Prezidento padė-

kos raštais, kitais apdovanojimais. 

Kiek vėliau, spalio 27-ąją, Kriminalinės policijos dienos proga ministras 

V.Bulovas vardiniu šaunamuoju ginklu apdovanojo KP Kvotos tarnybos vyresnįjį komisarą 

V.Blinstrubą, Klaipėdos m. VPK KP vyresnįjį komisarą B.Ivanauską, Vilniaus m. 1-ojo 

PK KP komisarą A.Konenkovą, Šiaulių r. PK KP komisarą A.Songailą ir Vilniaus m. VPK 

ENTS inspektorių Č.Stančiką. 

Tačiau švenčių akimirkos trumpos, po jų visados laukia tie patys arba nauji 

darbai. 

1996 m. spalio pabaigoje buvo surengtas seminaras tardymo padalinių vadovams, 

aptarti rezultatai, problemos. Pagrindiniame pranešime Tardymo departamento prie VRM 

direktorius Justinas Vasiliauskas minėjo, kad per 1996 m. 9 mėnesius šalyje buvo įregist-

ruoti 49 323 nusikaltimai (9,6 proc. daugiau nei 1995 m.). Guodė nebent tai, kad ir išaiškin-

ta daugiau – 20 553 nusikaltimai, arba 1 tūkstančiu daugiau nei 1995 m. 

Per minimą laikotarpį tardymo padaliniai tyrė 23 910 bylų (1 370 daugiau nei 1995 

m.). Kiekvienam tardytojui teko tirti vidutiniškai po 53 bylas. Baigtos 10 255 bylos (ištirtas 
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1996-ųjų spalio pabaigoje VRM savaitraštis „Sargyba“ kalbino PD generalinio 

komisaro pavaduotoją, Kriminalinės policijos vyriausiąjį komisarą Visvaldą Račkauską: 

– Pastaruoju metu kai kurie poţymiai rodo kylant naują organizuoto nusikalsta-

mumo bangą, nusikaltėlių grupuočių tarpusavio kovą, įtakos sferų persidalijimą… Kaip 

vertinate dabartinį kovos su nusikalstamumu etapą, turint galvoje, kad Vilniuje, Panevėţyje 

bei kai kuriuose kituose didmiesčiuose teišaiškinama vos ketvirtadalis kriminalinių nusikal-

timų? 

„Kad nusikalstamumo dinamika ir struktūra keičiasi – natūralus dalykas, sąlygo-

jamas socialinių, ekonominių, politinių pokyčių mūsų valstybėje. Ţinoma, ir dėl policijos 

bei kitų teisėsaugos struktūrų veiklos. Ar jos, ypač vidurinės – svarbiausios šių struktūrų 

grandys, kaip reikiant reaguoja į tuos nusikalstamumo pokyčius? Man atrodo, kad nevisiš-

kai. Daugeliui teisėtvarkos ir teisėsaugos struktūrose dirbančių ţmonių tokio noro pakanka, 

tačiau nėra atitinkamų galimybių. Nuo nusikaltėlių mes gerokai atsiliekame savo materiali-

niu ir techniniu aprūpinimu – mūsų valstybė dėl ekonominių ir kitų prieţasčių negali, nesu-

geba to padaryti… Man atrodo, jog maţoje mūsų valstybėje kaip prioritetas turi būti išskir-

tas vidinio saugumo garantavimas… Tik reikia kompleksinio prioritetinio poţiūrio į VRM, 

kitų teisėsaugos institucijų stiprinimą, finansavimą, reikia tvirtos, aiškios baudţiamosios 

politikos“… 

Apie kriminalinės policijos reformą V.Račkauskas pasakė: 

„Kriminalinė policija buvo gerokai sustiprinta 1993 metų pradţioje (papildomai 

duota 300 etatų), tada ji buvo restruktūrizuota. Sustiprėjus kriminalinei policijai, priėmus 

prevencinio sulaikymo bei kitus įstatymus, nusikalstamam pasauliui, ypač organizuotai da-

liai, buvo suduotas rimtas smūgis. Tos gaivalo bangos augimas buvo pristabdytas. Bet dabar 

nereikia pasiduoti klaidingai vilionei: jei vėl imtumėmės reorganizuoti kriminalinę policiją, 

tai „nebeišgąsdintų“ nusikalstamumo. Vidiniai rezervai, galima sakyti, išsemti. Reikia pla-

tesnių, kompleksinių priemonių. Būtina tobulinti Policijos įstatymą, pakeisti policijos san-

tykius su visuomene…“202 

                                                           

 202 „Sargyba“ Nr.43, 1996 m. spalio 24-30 d. 
 

 

kitokie interesai. Nors ir yra teisinės sistemos reformos metmenys, bet nėra nuodugnesnio 

jos plano – ji stringa“.200 

 

Spalio 10 d. įvyko „siauras“ VRM kolegijos posėdis, kuriame buvo svarstyti Pa-

sienio policijos pajėgų racionalesnio išdėstymo ir techninių priemonių Lietuvos-Baltarusijos 

sienos apsaugai stiprinti klausimai. 

Kolegija taip pat apsvarstė ir transporto priemonių registracijos klausimus. Kaip 

ţinoma, tuo metu buvo daromas spaudimas, kad ši funkcija iš kelių policijos būtų perduota 

Susisiekimo ministerijai. Išklausę Kelių policijos valdybos vyriausiojo komisaro 

E.Mačiulaičio bei Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus I.Barausko informaciją, 

kolegija nusprendė, kad šiuo metu toks pertvarkymas nėra tikslingas. Nemaţėjant automobi-

lių vagysčių labai daţnai juos bandoma legalizuoti su padirbtais dokumentais. Be to, Lietu-

voje pagrindinis tokių automobilių paieškos krūvis teko policijai, o ne draudimo bendro-

vėms, kaip yra uţsienyje. Tad registracijos perkėlimas į kitą ţinybą tik apsunkintų šią poli-

cijos veiklą papildomais barjerais.  

Kolegijoje buvo daug ginčų, atsikratyti šios funkcijos ar pasilikti sau. Pavyzdţiui, 

Vilniaus m. VPK vyriausiasis komisaras V.Leipus paţymėjo, kad transporto priemonių 

registravimą būtina išlaikyti vidaus reikalų sistemoje, nors pripaţino, jog tai – ne policijos 

funkcija. Todėl jis siūlė transporto registracijos padalinius padaryti ūkiskaitiniais. Generali-

nis komisaras J.Liaudanskas buvo dar kategoriškesnis, jis ragino kreiptis į Vyriausybę 

siūlant transporto registravimo funkciją palikti vidaus reikalų sistemai. Ginčus tam kartui 

išsprendė ministras V.Bulovas, pasiūlęs pirmiausia Kelių policijai paskaičiuoti, kiek trans-

porto registracijos padaliniai gauna pajamų ir kiek kainuoja jų pačių išlaikymas. Apie tai 

kolegija ir informavo Vyriausybę.201 
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201 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
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tūroje, o 1985 m. perėjo į Respublikos prokuratūrą. Buvo vienas iš Sąjūdţio grupės įkū-

rimo prokuratūroje iniciatorių. 1990 m. buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos deputatu, 

tapo Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru. 

Gruodţio 10 d. ministras V.Bulovas VRM kolegijų salėje atsisveikino (kaip vėliau 

paaiškėjo, ne ilgam) su vidaus reikalų sistema Naujam ministrui ir visai sistemai jis pir-

miausia linkėjo ramybės: „Nedaryti skubių veiksmų, nes kai kurie pasisakymai jau sukėlė 

įvairių prieštaringų vertinimų. Reformų čia reikia, bet jos turi būti daromos ramiai ir apgal-

votai – tada, manau, reikalai, susitvarkys“. 

V.Bulovas nuogąstavo, kad nebūtų skubotai griebtasi apsaugos ir savivaldybių po-

licijos pertvarkymo, kad sistema nebūtų politizuota, nes buvo numatyta, kad trys sekretoriai 

joje bus politikai (jis pats buvo pirmasis politikas sistemoje). Pasak V.Bulovo, jam labiau-

siai buvo gaila, kad Seime (pritrūkus vieno balso) nepavyko priimti reformai būtinų Polici-

jos įstatymo pataisų ir papildymų, uţtat pasidţiaugė, kad sistema nestovėjo vietoje – stiprėjo 

tarptautiniai ryšiai, bendradarbiavimas su kaimyninių bei kitų šalių analogiškomis struktū-

romis, pastebimi kiti teigiami poslinkiai. Ministras palydėtas šiltai – ţmonės buvo dėkingi 

jam pirmiausia uţ tai, kad nekirto iš peties, o pabandė įsigilinti į savo misiją, perprasti tokią 

sudėtingą ir atsakingą sistemą. 

1996 m. gruodţio 19 d. LR Ministras Pirmininkas G.Vagnorius Vidaus reikalų 

ministerijos padalinių vadovams ir centrinio aparato darbuotojams pristatė naują vidaus 

reikalų ministrą Vidmantą Ţiemelį. 

Savo kalboje G.Vagnorius pareiškė tikįs, jog valstybė geriau vertins ir atlygins są-

ţiningai jai tarnaujantiems pareigūnams, kad policijos vertinimas priartės prie vakarietiškų 

standartų. Jis akcentavo esąs įsitikinęs, kad blogi yra ne ţmonės, dirbantys sistemoje, o pati 

sistema, todėl naujos valdţios tikslas – pirmiausia pakeisti valstybės tarnybos sistemą, ta-

čiau tai nėra signalas, kad keisis specialistai. Maţa to, pareiškė premjeras, bus siekiama, kad 

bent 10-čiai procentų kvalifikuočiausiųjų būtų gerai mokama, nors kai kuriems kolegoms – 

sakysim, policijos darbuotojams, tarnautojams tai ir nelabai patiktų. 

Kalbėdamas apie policijos pertvarkymą premjeras sakė, jog reikia dviejų lygmenų 

– savivaldybėms pavaldţios ir respublikinės policijos padalinių, taip pat – kad policija imtų-

si naujų funkcijų: pavyzdţiui, kad būtų įkurta mokesčių policija, kuri, be kita ko, kontro-

 

 

1996 m. lapkričio 18 d. vidaus reikalų ministro įsakymu Nr.1026 buvo įvestas 

Kriminalinės policijos pareigūno skiriamasis ţenklas: 

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 289 str. bei Tarnybos 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų sistemoje Statuto 17 str. ir siekdamas padidinti asme-

ninę kriminalinės policijos pareigūnų atsakomybę, stiprinti policijos autoritetą bei pasitikė-

jimą ir šalinti negatyvius reiškinius kriminalinės policijos veikloje, įsakau: 

1. Patvirtinti nuostatus „Dėl kriminalinės policijos pareigūnų skiriamųjų ţenklų iš-

davimo, apskaitos, saugojimo ir nešiojimo tvarkos“. 

2. Nuo 1997 m. liepos 1 d. įvesti privalomą kriminalinės policijos pareigūno ski-

riamojo ţenklo nešiojimą kriminalinės policijos pareigūnams tarnybos metu pagal nuosta-

tuose numatytą tvarką. 

3. VRM Materialinio-techninio aptarnavimo ir statybos departamentui 

(Č.Daškevičiui) kartu su VRM PD kriminaline policija (V.Račkausku) organizuoti krimina-

linės policijos pareigūno skiriamojo ţenklo ir dėklo gamybą. 

4. VRM Kadrų departamentui (J.Bartkevičiui) organizuoti kriminalinės policijos 

pareigūnų skiriamųjų ţenklų kartu su dėklais išdavimą ir apskaitą. (…)“203 

 

1996 m. gruodţio 10 d. (po rinkimų, kuriuos triuškinančiai laimėjo konservatoriai) 

Seime patvirtinus aštuntosios nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Vyriausybės pro-

gramą, prisiekė ir pradėjo eiti pareigas jos nariai. 

Vidaus reikalų ministru tapo Vidmantas Ţiemelis. Jis tapo penktuoju vidaus rei-

kalų ministru po nepriklausomybės atkūrimo. 

V.Ţiemelis gimė 1950 m. gruodţio 4 d. Molėtų rajone, augo Daugų miestelyje. 

1968 m. baigęs Vilniaus 1-ąją internatinę mokyklą, V.Ţiemelis dirbo įvairiose statybos 

organizacijose darbininku, kartu studijavo VU Teisės fakulteto vakariniame skyriuje. Po 

to dirbo „Lietuvos buitinės chemijos“ susivienijime juriskonsultu, kadrų rengimo sekto-

riaus viršininku, baigė universitetą. Nuo 1981 m. darbavosi Vilniaus transporto prokura-
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„Mes dar tik rengiame naują Vyriausybės programą, kurioje bus nusakyta, ką dary-

sime vidaus reikalų sistemoje, policijoje. Generalinis šios kadencijos uţdavinys – jėgos 

struktūros policiją paversti civiline policija, tarnaujančia ţmonėms (…) Vadinasi, reikės 

pakeisti policininkų mąstymą. O ne kiekvienas ţmogus gali priimti naujoves, pradėti kitaip 

mąstyti. 

Pirmiausias darbas – restruktūrizuoti sistemą (…) Restruktūrizaciją pirmiausia grį-

sime kurdami savarankišką savivaldybių policiją, kuri bus atskaitinga, o skiriamų vadovų 

pareigybės bus uţimamos konkurso būdu (…) 

Kito padalinio – respublikinės policijos (galbūt mes ją taip pavadinsime, galbūt jai 

tiktų nacionalinio tyrimų biuro arba departamento pavadinimas) – pagrindinis uţdavinys yra 

tirti svarbiausius, sunkiausius nusikaltimus, atlikti tardymą, teikti metodinę pagalbą miestų 

ir rajonų policijoms, kontroliuoti. 

Paklaustas apie konkrečius atvejus, kai policija buvo neveiksminga ir ar tai toleruo-

tina, V.Ţiemelis atsakė: 

„Bėda viena – apleistas prevencinis darbas, iki šiol nepasitelkta visuomenė, galinti 

ne tik įspėti, bet ir išaiškinti nusikaltimus. Be visuomenės pagalbos ir geriausi kriminalistai 

neišaiškins nusikaltimų (…) Mes galvojame, jog viena iš centrinių figūrų savivaldybėse – 

teritorinis inspektorius, kuris turi ţinoti, kas vyksta. Jis turi telktis visuomenę, turi turėti 

savo „štirlicų“. Net geriausias kriminalistas, kaip rodo valstybių patirtis, neišaiškina daugiau 

kaip pusės nusikaltimų…“204  

Beje, vos paskirtas ministru, V.Ţiemelis pareiškė, kad iš keturių VRM sekretorių 

liks tik vienas. Niekas neabejojo, kad tai generolas A.Svetulevičius. Be to, naujojoje Vy-

riausybėje nebeturėjo likti sekretorių, kuriuos pakeitė viceministrai. 

„Respublikos“ paklaustas dėl generalinio komisaro, V.Ţiemelis mįslingai atsakė: 

                                                           

 204 „Respublika“ 1996.12.04 Nr.284, „Jėgos policija turi tapti civiline policija“. 

 

liuotų ir mokesčių inspekciją. Paţadėjęs visokeriopą paramą dorai tarnaujantiems pareigū-

nams, G.Vagnorius taip pat pareiškė, kad nebegalima taikstytis su drausmės paţeidimais. 

Naujasis ministras, padėkojęs savo pirmtakui ir kitiems pareigūnams, pabrėţė vyk-

dysiąs uţsibrėţtą tikslą: kurti kitokią policiją – orientuotą į Europą ne tik pagal struktūrą, 

bet ir savo mąstymu. „Netikėkit oponentų ţodţiais, kad atėjus naujai valdţiai prasidės kadrų 

šlavimas“,– pareiškė V.Ţiemelis. 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Atėjo tam tikra politinė jėga, su savo vizija, nuostatomis. Kiek visa tai buvo tei-

singa, kokia kaina bus uţ tai sumokėta, turėjo parodyti laikas. Ir, manau, parodė… Beje, 

sumokėjau ir aš, nors, pasakysiu atvirai, jeigu tada, atėjus V.Ţiemeliui, būčiau norėjęs išlik-

ti savo poste, tikrai turėjau tokį šansą. Man buvo siūloma su kaţkuo susitikti, su kaţkuo 

pašnekėti, pasiderinti. Buvo ţmonių, norėjusių dar prieš rinkimus artimai supaţindinti mane 

ir su G.Vagnoriumi, ir su pačiu V.Ţiemeliu. Ţodţiu, reikėjo pasirūpinti tam tikrais „saugik-

liais“. Bet aš niekada jais nesirūpindavau, mane tai būtų paţeminę ir kaip ţmogų, ir kaip 

pareigūną, be to, kadangi jau buvau 1991–1992 metais muštas tų pačių jėgų, kai vadovavau 

Kauno m. VPK, ypatingų vilčių ar iliuzijų neturėjau, tenorėjau išsaugoti sistemoje kuo dau-

giau tikrų profesionalų, savo darbui atsidavusių ţmonių. Galėjau teisine prasme ilgai prie-

šintis, kovoti dėl savo pareigų, tačiau neabejoju, kad dėl to būtų nukentėję daug kitų ţmo-

nių, todėl iš anksto suformavau nuostatą, kad turėsiu išeiti, nes tiesiog baigėsi mano laik-

metis. Nemaniau, kad galėsiu dirbti toje komandoje, todėl pasitraukiau pats, dar neţinoda-

mas tiksliai, kas taps mano įpėdiniu. Ir dabar manau, kad pasielgiau teisingai – tuomet 

labai triukšmingai atėjusių į valdţią ţmonių politika labai greitai bankrutavo…“ 

 

Ką turėjo galvoje eksministras V.Bulovas, ragindamas savo įpėdinį nedaryti skubo-

tų veiksmų, aiškėja iš V.Ţiemelio interviu „Respublikai“: 

– Kas Jus patenkina senoje Vidaus reikalų ministerijos sistemoje, ką galvojate reor-

ganizuoti? 
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„Mes dar tik rengiame naują Vyriausybės programą, kurioje bus nusakyta, ką dary-

sime vidaus reikalų sistemoje, policijoje. Generalinis šios kadencijos uţdavinys – jėgos 

struktūros policiją paversti civiline policija, tarnaujančia ţmonėms (…) Vadinasi, reikės 

pakeisti policininkų mąstymą. O ne kiekvienas ţmogus gali priimti naujoves, pradėti kitaip 

mąstyti. 

Pirmiausias darbas – restruktūrizuoti sistemą (…) Restruktūrizaciją pirmiausia grį-

sime kurdami savarankišką savivaldybių policiją, kuri bus atskaitinga, o skiriamų vadovų 

pareigybės bus uţimamos konkurso būdu (…) 

Kito padalinio – respublikinės policijos (galbūt mes ją taip pavadinsime, galbūt jai 

tiktų nacionalinio tyrimų biuro arba departamento pavadinimas) – pagrindinis uţdavinys yra 

tirti svarbiausius, sunkiausius nusikaltimus, atlikti tardymą, teikti metodinę pagalbą miestų 

ir rajonų policijoms, kontroliuoti. 

Paklaustas apie konkrečius atvejus, kai policija buvo neveiksminga ir ar tai toleruo-

tina, V.Ţiemelis atsakė: 

„Bėda viena – apleistas prevencinis darbas, iki šiol nepasitelkta visuomenė, galinti 

ne tik įspėti, bet ir išaiškinti nusikaltimus. Be visuomenės pagalbos ir geriausi kriminalistai 

neišaiškins nusikaltimų (…) Mes galvojame, jog viena iš centrinių figūrų savivaldybėse – 

teritorinis inspektorius, kuris turi ţinoti, kas vyksta. Jis turi telktis visuomenę, turi turėti 

savo „štirlicų“. Net geriausias kriminalistas, kaip rodo valstybių patirtis, neišaiškina daugiau 

kaip pusės nusikaltimų…“204  

Beje, vos paskirtas ministru, V.Ţiemelis pareiškė, kad iš keturių VRM sekretorių 

liks tik vienas. Niekas neabejojo, kad tai generolas A.Svetulevičius. Be to, naujojoje Vy-

riausybėje nebeturėjo likti sekretorių, kuriuos pakeitė viceministrai. 

„Respublikos“ paklaustas dėl generalinio komisaro, V.Ţiemelis mįslingai atsakė: 
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liuotų ir mokesčių inspekciją. Paţadėjęs visokeriopą paramą dorai tarnaujantiems pareigū-

nams, G.Vagnorius taip pat pareiškė, kad nebegalima taikstytis su drausmės paţeidimais. 

Naujasis ministras, padėkojęs savo pirmtakui ir kitiems pareigūnams, pabrėţė vyk-

dysiąs uţsibrėţtą tikslą: kurti kitokią policiją – orientuotą į Europą ne tik pagal struktūrą, 

bet ir savo mąstymu. „Netikėkit oponentų ţodţiais, kad atėjus naujai valdţiai prasidės kadrų 

šlavimas“,– pareiškė V.Ţiemelis. 

Jonas Liaudanskas, 1994-1996 metais – Policijos departamento generalinis ko-

misaras: 

„Atėjo tam tikra politinė jėga, su savo vizija, nuostatomis. Kiek visa tai buvo tei-

singa, kokia kaina bus uţ tai sumokėta, turėjo parodyti laikas. Ir, manau, parodė… Beje, 

sumokėjau ir aš, nors, pasakysiu atvirai, jeigu tada, atėjus V.Ţiemeliui, būčiau norėjęs išlik-

ti savo poste, tikrai turėjau tokį šansą. Man buvo siūloma su kaţkuo susitikti, su kaţkuo 

pašnekėti, pasiderinti. Buvo ţmonių, norėjusių dar prieš rinkimus artimai supaţindinti mane 

ir su G.Vagnoriumi, ir su pačiu V.Ţiemeliu. Ţodţiu, reikėjo pasirūpinti tam tikrais „saugik-

liais“. Bet aš niekada jais nesirūpindavau, mane tai būtų paţeminę ir kaip ţmogų, ir kaip 

pareigūną, be to, kadangi jau buvau 1991–1992 metais muštas tų pačių jėgų, kai vadovavau 

Kauno m. VPK, ypatingų vilčių ar iliuzijų neturėjau, tenorėjau išsaugoti sistemoje kuo dau-

giau tikrų profesionalų, savo darbui atsidavusių ţmonių. Galėjau teisine prasme ilgai prie-

šintis, kovoti dėl savo pareigų, tačiau neabejoju, kad dėl to būtų nukentėję daug kitų ţmo-

nių, todėl iš anksto suformavau nuostatą, kad turėsiu išeiti, nes tiesiog baigėsi mano laik-

metis. Nemaniau, kad galėsiu dirbti toje komandoje, todėl pasitraukiau pats, dar neţinoda-

mas tiksliai, kas taps mano įpėdiniu. Ir dabar manau, kad pasielgiau teisingai – tuomet 

labai triukšmingai atėjusių į valdţią ţmonių politika labai greitai bankrutavo…“ 

 

Ką turėjo galvoje eksministras V.Bulovas, ragindamas savo įpėdinį nedaryti skubo-

tų veiksmų, aiškėja iš V.Ţiemelio interviu „Respublikai“: 

– Kas Jus patenkina senoje Vidaus reikalų ministerijos sistemoje, ką galvojate reor-

ganizuoti? 
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Paskirti Romualdą Variakojį Šakių r. policijos komisariato komisaru nuo 1996 m. 

lapkričio 15 d. (K.Gerojimas atleistas nuo 09.23 d. įs.435 TE 1996.09.20 pačiam prašant)“. 

„1996.12.16 Nr.576 TE 

Paskirti Benediktą Lazutką VRM PD kriminalinės policijos vyriausiuoju komisaru 

– pirmuoju generalinio komisaro pavaduotoju, atleidus iš VRM PD kriminalinės policijos 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresniojo komisaro vyriausiojo kriminalinės 

policijos komisaro pavaduotojo pareigų, nuo 1996 m. gruodţio 16 d.“ 

 

„1996.12.10 Nr.583 TE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1994.05.19 Vyriausybės įstatymu Nr.1-464 

(…) (po Seimo rinkimų kai sudaroma nauja Vyriausybė), atleisti Virgilijų Vladislovą Bulo-

vą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigų nuo 1996 m. gruodţio 13 d.“ 

(pasirašė ministras V.Ţiemelis). 

„1996.12.30 Nr.608 TE 

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1996 m. gruodţio 17 d. po-

tvarkis Nr.416 dėl Juliaus Adomaičio paskyrimo LR VRM viceministru nuo 1996 m. gruo-

dţio 30 d.“ 

„1996.12.30 Nr.614 TE 

Paskirti generolą Arvydą Svetulevičių Vidaus reikalų ministerijos sekretoriumi 

nuo 1997 m. sausio 2 d.“206 

 

Kad ir kiek buvo sulauţyta iečių dėl „nedemokratiško“ Prevencinio sulaikymo įsta-

tymo, 1996 m. gruodţio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka pakei-

tęs Baudţiamojo kodekso papildymo įstatymą, pratęsę prevencinį sulaikymą iki 1997 m. 

kovo 31 d. 

Priminsime, jog 1995 m. gruodţio 22 d. prevencinis asmenų, įtariamų padarius nu-

sikaltimus, sulaikymas buvo pratęstas iki 1997 m. sausio 1 d. Tačiau naujasis vidaus reikalų 

                                                           

206 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
 

 

„Aš jau esu apsisprendęs. Tai 25 metus vidaus reikalų sistemoje išdirbęs pareigū-

nas, dabar išėjęs į atsargą. Gimęs ne Vilniuje, bet ilgą laiką dirbęs ir dabar gyvenantis sosti-

nėje. Fiziškai stiprus“.205 

Šiek tiek uţbėgdami įvykiams uţ akių pasakysime, kad LR Ministro Pirmininko 

potvarkiu nuo 1997 m. sausio 14 d. VRM Policijos departamento generaliniu komisaru bu-

vo paskirtas Kęstutis Šalkauskas. 

K.Šalkauskas gimė 1950 m. Vilniuje. 1979 m. baigė VU teisės fakultetą, iki 1990 

m. dirbo prokuratūroje. 1990 m. buvo paskirtas valstybės kontrolieriaus pavaduotoju. 

Nuo 1992 m. sausio 1 d. iki 1993 m. balandţio 1 d. dirbo VRM Teisėtumo kontrolės ins-

pekcijos viršininku, pastaruoju metu – Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo 

skyriaus prokuroru. 

 

Ir dar vienas įdomus faktas. Pačioje metų pabaigoje visų VRM padalinių vadovai 

gavo ministro V.Ţiemelio pasirašytą tarnybinį laišką: 

„Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodţio 19 d. nutarimą 

Nr.1465 „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valdymo įstaigų darbo organizavimo 

pakeitimų“ prašau iki 1997 m. sausio 8 d. pateikti Kadrų departamentui siūlymus dėl etatų 

sumaţinimo iki 30 proc. Prašau konkrečiai išvardyti siūlomus naikinti etatus nurodant, ku-

rios pareigybės šiuo metu yra uţimtos“. 

Sumanymas buvo sveikintinas: sumaţinti centrinį aparatą (teritorinių policijos 

įstaigų tai nelietė), ieškoti vidinių rezervų, taupyti lėšas ir t.t. Ką gi, nuo to laiko tokių ma-

ţinimo kampanijų buvo ne viena. Ir kas? Jo Didenybė Aparatas tik stambėjo… 

 

Kiti 1996 metų pabaigos įsakymai dėl tarnybos eigos: 

„1996.11.14 Nr.520 TE 

                                                           

205 „Respublika“ 1996.12.13 Nr.292, A.Lingys, „Ministras V.Ţiemelis formuoja 
VRM vadovybę“. 
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Paskirti Romualdą Variakojį Šakių r. policijos komisariato komisaru nuo 1996 m. 

lapkričio 15 d. (K.Gerojimas atleistas nuo 09.23 d. įs.435 TE 1996.09.20 pačiam prašant)“. 

„1996.12.16 Nr.576 TE 

Paskirti Benediktą Lazutką VRM PD kriminalinės policijos vyriausiuoju komisaru 

– pirmuoju generalinio komisaro pavaduotoju, atleidus iš VRM PD kriminalinės policijos 

Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos vyresniojo komisaro vyriausiojo kriminalinės 

policijos komisaro pavaduotojo pareigų, nuo 1996 m. gruodţio 16 d.“ 

 

„1996.12.10 Nr.583 TE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1994.05.19 Vyriausybės įstatymu Nr.1-464 

(…) (po Seimo rinkimų kai sudaroma nauja Vyriausybė), atleisti Virgilijų Vladislovą Bulo-

vą iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pareigų nuo 1996 m. gruodţio 13 d.“ 

(pasirašė ministras V.Ţiemelis). 

„1996.12.30 Nr.608 TE 

Skelbiamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 1996 m. gruodţio 17 d. po-

tvarkis Nr.416 dėl Juliaus Adomaičio paskyrimo LR VRM viceministru nuo 1996 m. gruo-

dţio 30 d.“ 

„1996.12.30 Nr.614 TE 

Paskirti generolą Arvydą Svetulevičių Vidaus reikalų ministerijos sekretoriumi 

nuo 1997 m. sausio 2 d.“206 

 

Kad ir kiek buvo sulauţyta iečių dėl „nedemokratiško“ Prevencinio sulaikymo įsta-

tymo, 1996 m. gruodţio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas ypatingos skubos tvarka pakei-

tęs Baudţiamojo kodekso papildymo įstatymą, pratęsę prevencinį sulaikymą iki 1997 m. 

kovo 31 d. 

Priminsime, jog 1995 m. gruodţio 22 d. prevencinis asmenų, įtariamų padarius nu-

sikaltimus, sulaikymas buvo pratęstas iki 1997 m. sausio 1 d. Tačiau naujasis vidaus reikalų 

                                                           

206 Vidaus reikalų ministerijos archyvas, fondas 1, apyrašas 1, byla 137. 
 

 

„Aš jau esu apsisprendęs. Tai 25 metus vidaus reikalų sistemoje išdirbęs pareigū-

nas, dabar išėjęs į atsargą. Gimęs ne Vilniuje, bet ilgą laiką dirbęs ir dabar gyvenantis sosti-

nėje. Fiziškai stiprus“.205 

Šiek tiek uţbėgdami įvykiams uţ akių pasakysime, kad LR Ministro Pirmininko 

potvarkiu nuo 1997 m. sausio 14 d. VRM Policijos departamento generaliniu komisaru bu-

vo paskirtas Kęstutis Šalkauskas. 

K.Šalkauskas gimė 1950 m. Vilniuje. 1979 m. baigė VU teisės fakultetą, iki 1990 

m. dirbo prokuratūroje. 1990 m. buvo paskirtas valstybės kontrolieriaus pavaduotoju. 

Nuo 1992 m. sausio 1 d. iki 1993 m. balandţio 1 d. dirbo VRM Teisėtumo kontrolės ins-

pekcijos viršininku, pastaruoju metu – Generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo 

skyriaus prokuroru. 

 

Ir dar vienas įdomus faktas. Pačioje metų pabaigoje visų VRM padalinių vadovai 

gavo ministro V.Ţiemelio pasirašytą tarnybinį laišką: 

„Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gruodţio 19 d. nutarimą 

Nr.1465 „Dėl Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valdymo įstaigų darbo organizavimo 

pakeitimų“ prašau iki 1997 m. sausio 8 d. pateikti Kadrų departamentui siūlymus dėl etatų 

sumaţinimo iki 30 proc. Prašau konkrečiai išvardyti siūlomus naikinti etatus nurodant, ku-

rios pareigybės šiuo metu yra uţimtos“. 

Sumanymas buvo sveikintinas: sumaţinti centrinį aparatą (teritorinių policijos 

įstaigų tai nelietė), ieškoti vidinių rezervų, taupyti lėšas ir t.t. Ką gi, nuo to laiko tokių ma-

ţinimo kampanijų buvo ne viena. Ir kas? Jo Didenybė Aparatas tik stambėjo… 

 

Kiti 1996 metų pabaigos įsakymai dėl tarnybos eigos: 

„1996.11.14 Nr.520 TE 
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nuo banditų keršto, o pastarieji išvis suįţūlėtų. Arba reikėjo teisti likusius gyvus dėl turto 

prievartavimo (nors nei Okuličius, nei kiti verslininkai teisėsaugai nebuvo pasiskundę). Po-

licijos generalinio komisaro pavaduotojas B.Lazutka tuomet sakė, jog kriminogeninė padė-

tis Panevėţyje ėmė gerėti po to, kai kriminalinei policijai pradėjo vadovauti naujas ţmogus, 

tačiau jam buvo palikta daug rimtų problemų tiek nusikalstamo pasaulio raidoje, tiek pačios 

kriminalinės policijos viduje (vėliau šalis suţinojo apie pareigūnų ryšius su nusikaltėliais, 

prostitucijos verslo dengimą ir pan.). 

Naujų, 1997-ųjų metų pradţioje savaitraštis „Sargyba“ (Nr.2, sausio 9-15 d.) dar 

kartą pasiteiravo atsakingų pareigūnų nuomonės apie kriminogeninę padėtį šiame didmies-

tyje. 

Olegas Maţuika, VRM PD KP kriminalinės paieškos vyresnysis komisaras, VRM 

pareigūnų grupės Panevėţyje vadovas: 

„Panevėţyje nuolat formuojasi, suyra, vėl jungiasi nedidelės nusikaltėlių gaujos, 

niekaip neįstengiančios pasidalyti įtakos sferų, išsirinkti „krikštatėvio“. Tai reiškia, jog 

praktiškai tos gaujos lieka nevaldomos ir tai įrodo savo triukšmingu elgesiu. 

Nepasakyčiau, kad Panevėţio kriminalinė policija išvis nieko neveikė. Pernai vasa-

rą buvo paskirtas naujas kriminalinės policijos vadovas, ir pagerėjo kriminalinių nusikalti-

mų išaiškinamumas (nuo 17 proc. 1996 m. pradţioje iki 28,8 proc. metų pabaigoje). Kita 

vertus, Panevėţio m. PK ONTT pareigūnai, kurių pareiga kovoti su organizuotu nusikals-

tamumu, per visą nepriklausomybės laikotarpį taip ir nesugebėjo imtis ryţtingesnių, akty-

vesnių priemonių. Visą tą laiką tik vilkosi organizuotų gaujų nusikaltimams iš paskos, iš 

esmės taikstydamiesi su tokia situacija“. 

Tomas Josas, Panevėţio miesto meras: 

„Mano nuomone, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir kitur tokių ţiaurių 

įvykių (sprogdinimų, šaudymų) maţiau nei Panevėţyje todėl, kad tenai yra mafija. Papras-

tas dalykas: jei mafija iš verslininkų renka duoklę, tai, manau, ji pirmiausia suinteresuota, 

kad į kavinę ar restoraną ateitų kuo daugiau ţmonių, kad tenai būtų ramu. Panevėţyje – 

įţūlūs, nieko nepaisantys trumpai kirpti ţaliūkai. Į kavines tie brutalūs vyrukai ateina pasi-

mušti arba kitų primušti. Anksčiau verslininkai lyg ir bandė vienytis, bet policija nepasitikė-

 

ministras V.Ţiemelis sakė, jog kol kas nėra pakankamos juridinės ir techninės bazės veiks-

mingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, todėl Seimas (konservatorių dauguma) buvo 

paprašytas pratęsti šios priemonės galiojimą dar trimis mėnesiais. 

80 Seimo narių balsavo „uţ“, 21 – „prieš“ ir 1 susilaikė. 

 

1996 metų šventųjų Kalėdų išvakarėse, Kūčių vakarą, Lietuvą sukrėtė rezonansinis 

įvykis Panevėţyje. 

Gruodţio 24 d. Panevėţio verslininkas R.Okuličius jam priklausančios „Svainijos“ 

parduotuvės patalpose susidorojo su vietos nusikalstamo pasaulio autoritetais: keturi iš jų 

buvo nušauti (V.Tuzovas, K.Barbaraušas, M.Kalvelis, D.Augustinavičius), dar keturi su-

ţeisti (K.Vaitiekūnas, V.Rakauskas, A.Lazauskas, V.Kirklys). Visi jie buvo gerai ţinomi 

kriminalinei policijai, kai kurie teisti po kelis kartus, vadovavo „tulpinių“, „šmikinių“ ir 

„ţemaitukų“ nusikalstamoms grupuotėms. 

Dar 1993-1995 metais šiame mieste buvo nuţudyta apie 20 ţmonių, automatų seri-

jos tratėjo vidury dienos, aidėjo sprogimai, tačiau iš tų nusikaltimų Panevėţio policija at-

skleidė vos vieną kitą. Buvo aiškinama, jog tai gaujų tarpusavio karai, kur liudytojų papras-

tai nebūna, tačiau kas ketvirtas iš tų aukų nebuvo susijęs su nusikalstamu pasauliu – daţ-

niausiai tai buvo smulkūs verslininkai, kaţkuo neįtikę nusikaltėliams. 

Keturi R.Okuličiaus suţeisti banditai buvo paguldyti į ligoninę, o jau gruodţio 26-

27 dienomis trys iš jų (išskyrus K.Vaitiekūną) buvo išleisti namo. Nei vietos policija, nei 

kas kitas jais iš pradţių nepasidomėjo, jie net nebuvo apklausti. Suprantama, jie dingo ilgam 

laikui – iš pradţių į Vilnių, o tik po kelių metų A.Lazauską pavyko iškrapštyti iš Ispanijos. 

Beje, po šio įvykio ginklų parduotuvės gavo dešimtis uţsakymų pistoletams „Be-

retta“. 

Tuomet prokuratūra dėl viso to kaltino policiją, pastaroji – prokuratūrą. Paskutinę 

1996-ųjų dieną į Panevėţį susipaţinti su šio neeilinio įvykio aplinkybėmis nuvyko naujas 

vidaus reikalų ministras V.Ţiemelis, generalinio prokuroro pavaduotojas A.Paulauskas. 

Vietinė teisėsauga buvo smarkiai sukritikuota dėl nesugebėjimo tinkamai įvertinti „Svaini-

jos“ įvykių, t.y. pradėjo tirti įvykį traktuodama jį tik kaip būtinosios ginties aplinkybes. Bet 

situacija buvo rimtesnė: jei būtų nubaustas verslininkas, sunku būtų apginti jį ir jo šeimą 
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Beje, per pastaruosius penkerius metus (1991-1996) trijose Baltijos valstybėse 

kriminogeninių procesų tempai buvo anaiptol ne vienodi: Lietuvoje nusikaltimų padaugėjo 

51,3 proc., Estijoje – 11,5 proc., o Latvijoje jų net sumaţėjo 8,9 proc. 

1996 m. lapkričio 5 d. duomenimis, policijos darbuotojų skaičius – 13 837; pasie-

nio policijos – 3 289; tardytojų – 640. Iš viso – 17 776 (be laisvai samdomų darbuotojų). 

Ir dar vienas įdomus faktas: 1996 metais, ko gero, buvo prarasta daugiausia tarny-

binių ginklų (įvairiomis aplinkybėmis): Kaune – 13, Vilniuje – 10, Šiauliuose – 4, Panevė-

ţyje ir Klaipėdoje – po 3, Kauno bei Švenčionių rajonuose – po 2, VRM centriniame apara-

te ir GRR „Aras“ – po 4. 

. . . 
Vertinant 1996-uosius ne per sausos statistikos prizmę, būtų galima pasakyti, kad 

jie iš tiesų buvo gana sudėtingi ir prieštaringi. Gal todėl, kad tai buvo keliamieji metai? 

Per 1996 metus vadovauti šalies vidaus reikalų sistemai atėjo jau trečias ministras, 

pasikeitė Policijos departamento generalinis komisaras. Atitinkamai keitėsi vadovų sudėtis, 

veiklos strategija, prioritetai, metodai. Kas dėl kadrų „valymo“ – tegu netiesiogiai, tačiau jis 

visada bent iš dalies vyksta keičiantis vadovybei – keičiami keli artimiausi pavaldiniai, tie, 

savo ruoţtu, keičia savo aplinką, ir taip toliau… Tai natūralu. 

Dar nebuvo atlikta esminė policijos reforma, nepriimtas naujas Policijos veiklos 

įstatymas, kalbos apie depolitizavimą neatitiko tikrovės: įvyko tik vidaus reikalų sistemos 

departizacija, tačiau sistema vis tiek liko iš dalies politizuota, bent jau todėl, kad jai pradėjo 

vadovauti politikai. Toliau augo nusikalstamumas... 

Ir vis dėlto 1996 metai nebuvo blogi, nors ir sunkūs: pakankamai gerai buvo kovo-

ta su organizuotu nusikalstamumu, šioje srityje įvyko akivaizdus lūţis teisėsaugos, pirmiau-

sia policijos, naudai; pastebimai pajudėjo į priekį stambių finansinių ir ūkinių nusikaltimų 

tyrimas; sustiprėjo nelegalios migracijos ir kontrabandos kontrolė; gerėjo policijos aprūpi-

nimas ryšio priemonėmis, transportu; pradėta dalyvauti daugelyje tarptautinių programų… 

Ir dar. 1996 metais ėjo į pabaigą epocha, kai vidaus reikalų sistemai vadovavo pro-

fesionalai, ţmonės, įveikę šį nelengvą kelią nuo ţemiausio laiptelio, puikiai išmanantys šio 

darbo specifiką, taip sakant, savo kailiu patyrę, kokia rupi ta policininko duona (paskuti-

niuoju ministru profesionalu 1999-2000 metais tapo Č.Blaţys). Baigėsi laikai, kai bent di-

 

jo. Verslininkai atvirai sakydavo: jeigu papasakosi policijai, kad esi šantaţuojamas ar reke-

tuojamas, apie tai netrukus suţinos kita pusė“. 

Sergejus Smirnovas, Panevėţio m. PK kriminalinės policijos komisaras: 

„Panevėţio kriminalinei policijai vadovauju tik pusmetį, bet jau ţinau, jog nemaţai 

policijos komisariato darbuotojų perdavinėja slaptą informaciją Panevėţio nusikaltėliams – 

pradedant gatvėse patruliuojančiais pareigūnais bei kelių policininkais ir baigiant tardytojais 

bei kriminalinės policijos darbuotojais… Taigi pagrindinis mano uţdavinys šiuo metu – 

apvalyti miesto kriminalinę policiją, suformuoti iš Panevėţio pareigūnų geleţinį kumštį, 

kuris suduotų triuškinantį smūgį miesto nusikaltėlių gaujoms“… 

Belieka paminėti, kad nusikaltėlių siautėjimo Panevėţyje banga persirito ir į 1997-

uosius, ir į vėlesnius metus, ji nusinešė ne vieno ţmogaus, tarp jų prokurorų ir policininkų, 

gyvybę. Tačiau tie laikai kol kas lieka uţ mūsų metraščio chronologinių rėmų... 

Kokie tai buvo metai statistikos poţiūriu? 

1996 m. Lietuvoje buvo įregistruoti 68 053 nusikaltimai, tai 11,9 proc. (7 234 nu-

sikaltimais) daugiau nei 1995 m. Iš jų beveik 30 proc. – sunkūs nusikaltimai. 10-čiai tūks-

tančių šalies gyventojų teko 183,3 nusikaltimo (1995 m. – 163,6). 

Buvo atskleista 41,3 proc. visų nusikaltimų – iš viso 28 127 (beveik 3 tūkst. nusi-

kaltimų daugiau nei 1995 m.). Į teismą nusiųstos 22 149 bylos (2,5 tūkst. daugiau nei 1995-

siais). 

Labiausiai didėjo vagysčių skaičius – šie nusikaltimai sudarė kone du trečdalius vi-

sų uţregistruotųjų. Keturiais atvejais iš penkių buvo vagiamas privatus turtas, vagysčių iš 

gyvenamųjų patalpų padaugėjo 36 proc., o iš transporto priemonių – net 81,5 proc. 

Didţiausias nusikaltimų „tankumas“ buvo šalies didmiesčiuose (su rajonais) bei 

Kėdainių rajone, o saugiausi buvo Švenčionių, Plungės, Kaišiadorių, Trakų bei Skuodo ra-

jonai. 

1996 m. išaiškinti 22 269 asmenys, padarę nusikaltimus, iš jų daugiau kaip trys 

penktadaliai – jaunimas iki 30 metų. Beveik du trečdaliai – darbingi, tačiau niekur nedirbo 

ir nesimokė (tokių lyginant su 1995 m. padaugėjo 13,6 proc.). 
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desnių švenčių proga pareigūnai ir darbuotojai galėjo tikėtis ne tik „pakabukų“, bet ir šiokio 

tokio materialinio paskatinimo uţ gerą, pavojingą ir neretai nedėkingą darbą, realios para-

mos sunkiais gyvenimo momentais. Bet, keičiantis valstybės ekonominei ir socialinei struk-

tūrai, darbo santykiams, dalykiniams ir moraliniams prioritetams, pagaliau, pačiam gyveni-

mui,  kitaip ir būti negalėjo... 

Ţinoma, Lietuvos policijos dar laukė daug svarbių, nelengvų darbų, sunkių išban-

dymų, praradimų ir pergalių... 

Bet apie tai – vėliau, kitoje mūsų kronikos dalyje... 
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